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науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Клімат, народжуваність, міграція і доля великих міст: що може
статися з Україною у найближчі 20 років
21.02.2020

Що країна може дати світові крім чорноземів, "Мрії" і колишньої
слави "Південмашу"? Які тренди і технології будуть визначати життя людей
у найближчі 20 років? Яке місце у світовій економіці посяде Україна?

Щоб стати успішною державою, Україні потрібно навчитися "програмувати" своє
майбутнє. Вирішити це завдання буде непросто, оскільки в керівництва країни горизонт
планування обчислюється одним-двома роками. План розвитку значною мірою заснований
на поточних трендах: цінах на зерно і метал, зростанні ринків розвинених країн. Однак
ситуація в країні і світі грають проти України, якщо покладатися лише на тренди. Світ не
бачить цінності в Україні. Про неї згадують в разі несподіваної перемоги вітчизняних
спортсменів, зупинки агресії незрівнянно більшого ворога або повалення диктатора. Такий
інтерес швидко минає. Україна провалила шанс на участь у Шовковому шляху, вона не на
карті логістичних потоків, не на туристичній карті, не в зоні інтересу інвесторів. Країна
виключена з потенційних учасників Інтермаріона. Навіть нелегальні мігранти потрапляють
в Україну частіше за все помилково. Потрібно поміркувати: що Україна може дати світові
крім чорноземів, "Мрії" і колишньої слави "Південмашу"? Які тренди і технології будуть
визначати життя людей в найближчі 20 років? Яке місце у світовій економіці посяде
Україна? Як на неї вплинуть відкриття ринку землі та зміна клімату? Що буде з
демографією, і на що перетворяться найбільші міста?
Чотири тренди, які вплинуть на життя людей. По-перше - демонетизація
економіки. Посткапіталізм, заснований на ренті відносин, вражень. По-друге - доступність
штучного інтелекту (ШІ) як сервісу, зміна ролі людини і поява нових професій. Людина
прекрасно вміє алгоритмізувати процеси, але сама їх виконує не найефективнішим чином.
Вивільняється час людини від праці і виживання на пізнання і творення. По-третє - більший
контроль людиною якості і тривалості свого життя. Мова не тільки про друкування органів,
"чистку" на клітинному рівні і генетичне редагування, а й про формування нових смислів
існування. По-четверте - можливість миттєвого отримання інформації про все. Трильйони
сенсорів і пристроїв, підключених на гігабітній швидкості до інтернету, технології
розпізнавання і прогнозування поведінки, величезні можливості квантових комп'ютерів.
Усе це дасть величезні можливості для пізнання і контролю за людством.
Що забезпечить зміни в технологіях, економіці, соціумі. З одного боку,
прискорюється проникнення інновацій. Те, що раніше займало десятки років від ідеї до
втілення, тепер триває два-три роки. Швидше втілюються не тільки технологічні рішення, а
й соціальні практики - краудфандинг, ОСББ, TikTok, Uber, шерингові моделі. З іншого боку,
ресурсна рента в економіці змінюється з капіталістичної на посткапіталістичну. В основі
людської поведінки лежить прагнення задовольняти потреби. Деякі з них задовольняються
за допомогою обміну. Тисячі років вважається, що обмін повинен бути еквівалентним,
тобто необхідно збалансувати цінності: ті, що даються, і ті, що отримуються. Для цього, а
потім і для накопичення, була введена міра еквівалентності обміну - гроші. Зараз це
здається природним і справедливим, але якщо замислитися, то навіщо потрібна ця
еквівалентність? Чи так це природно, що люди витрачають безцінний час на отримання
ресурсу для задоволення потреб замість того, щоб займатися тим, що надихає? Світ уже на
порозі демократизації і демонетизації економіки. Sharing, який лежить в основі Airbnb,
доступі до автомобілів та обладнання, клубному користуванні ресурсами, - тільки перший
крок. Далі - безкоштовний супутниковий інтернет, електроенергія з відновлюваних джерел
та безкоштовний доступ до фінансів. Деякі уряди вже доплачують своїм громадянам тільки
за сам факт ведення бізнесу або запуск стартапу. Масштаби краудфандингу до 2025 року
виростуть більш ніж в десять разів, можливо, до 0,5% світового ВВП. Гроші будуть замінені
математичним еквівалентом і будуть прив'язані до часу. Тобто вартість грошей буде з
часом падати, якщо вони просто накопичуються, а не використовуються. Гроші будуть
замінені на лайки або калорії. У новій економіці будуть цінуватися враження, інтерес,
відносини. Протягом 20 років почнеться поступова відмова від грошей як еквівалента.
Відпаде необхідність оцінювати обмін. Дарувати - стане природним способом існування у
світі достатку, де базові потреби людини забезпечують роботи і штучний інтелект.
П'ять технологій, які вплинуть на життя людини. Доповнена реальність,
віртуальна реальність, змішана реальність (AR, VR, MR) стануть не лише розвагою, вони
проникнуть у різні сфери. 3D-друк і 4D-друк спричинять масову персоніфікацію
виробництва і дозволять випускати продукти за запитом: де потрібно і в потрібний
момент. Автономний транспорт і смарт-логістика прискорять процеси в житті і бізнесі,
підвищать безпеку переміщень. ШІ і квантові обчислення, доповнені нейротехнологіями
інтеграції свідомості людини і комп'ютера, дозволять радикально змінити медицину,
освіту, управління. Дослідження у сфері квантової телепортації наблизять людство до
розуміння нових способів переміщення в просторі і часі.
Що буде з штучним інтелектом і чи стане він загрозою. Сам по собі штучний
інтелект не становить загрози. Люди помилково його олюднюють. У ШІ немає страхів,
значить, немає потреб, інтересів, мотивів, цінностей, цілей. Завоювати світ, побудувати
матрицю, поневолити людство — це все лише людські фантазії і дії. Google та Amazon як
умовні прообрази майбутньої "корпорації Umbrella" (військова та фармацевтична
корпорація у всесвіті Resident Evil) або соціальні рейтинги в Китаї — це справа рук людей.
Однак людина може використовувати штучний інтелект для непорядних цілей. Обмежити
використання ШІ буде вкрай складно, тому, швидше за все, у найближчі десятиліття
людство піде традиційним шляхом кібербезпеки: захист, аналіз ризиків, дії на
випередження. Головний же тренд десятиліття — інтеграція людської свідомості і ШІ, над
чим працює, зокрема, Neuralink Ілона Маска.
Роль робототехніки та гуманоїдних роботів. Усе, що можна алгоритмізувати,
будуть виконувати фізичні роботи або комп'ютерні алгоритми. Людині відкриються
можливості для творення, пізнання і діяльності там, де можливі помилки вітаються або
стають частиною "гри", наприклад, призначення топменеджерів, суддівство в судах і на
футболі, особистий PR, креативний маркетинг. У країнах, що розвиваються, буде рости
потреба в людях при високій роботизації. У розвинених країнах зайнятість знизиться, до
2030 року безумовний базовий дохід і триденний робочий тиждень стануть реальністю.
Окремим викликом буде наділення ШІ правами, що частково перетинаються з правами
людей. Поки окремі факти — офіціалізація криптовалюти або громадянство робота Софії —
не спричиняють побоювань, але це тільки перші ранні сигнали майбутнього цунамі.
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Україна у 2030 р. Винахідництво і software-продукти замість продажу мізків. Освіта
для студентів з країн, що розвиваються, на стику фундаментальної та креативної шкіл.
Екологічний рай. Чорнобиль в минулому, промисловість стагнує, але з'являється шанс на
екологічне та органічне лідерство. 5PL-логістичний (Fifth Party Logistics) партнер Китаю з
доопрацювання товарів для країн ЄС. Територія експериментів з інноваційною інфраструктурою, а не критика ідеї гіперлупа. Європейський космічний центр. Інвестиції йдуть в країни, які породжують довіру і спричиняють інтерес. Млявим і жебракам не дають ні грошей,
ні студентів, ні туристів. Що може стати проривом для України у 2020 році з ефектом на
наступне десятиліття? Державний візит в Китай на високому рівні. Прийом тисячі дітей з
Китаю в санаторіях і таборах безкоштовно. Поставки нафти в Білорусь. Спільна розробка
нафтових родовищ на шельфі. Повторне звернення до Конгресу і президента США про
надання статусу основного союзника поза НАТО. Передавання газотранспортної системи в
управління українсько-німецько-американському оператору. Пропозиція Саудівській Аравії
та Ілону Маску побудувати космодром в Херсонській області. Землі розформованої Академії
аграрних наук - зона продовольчої безпеки Катару та інших країн Аравійського півострова.
Візити президента до країн Африки як президента країни - асоційованого члена Африканського союзу. Заснування в Івано-Франківську або Полтаві інституту російської мови, видання нових правил орфографії та граматики. Заснування інституту історичної пам'яті України та Польщі. Перезапуск Міжмор'я у форматі Центрально-європейського об'єднання. Інфраструктурні проєкти в рамках Шовкового шляху і Міжмор'я, зокрема - логістичні центри
для Amazon та Alibaba. Подвійне громадянство для діаспори (українців - 70 млн).
Криптостолиця, збагачення літію, спільний європейський проєкт з досліджень в
Чорнобильській зоні, автоматизовані ліфтові паркінги в Києві, аутсорсинг митниці та
верифікація соціальних виплат, переїзд уряду і парламенту в скляні куби.
Вплив відкриття ринку землі. 20 років тому відкриття ринку було б природним.
10 років тому ефект був би високим: розвивалися б малі фермерські господарства, реальним був би польський шлях - 1,7 млн фермерів проти 45 тис в Україні. Зараз ринок уже
сформований: "чорний" ринок або ринок оренди. Земля не бере участі в заставах і не є
фінансовим інструментом. Фондового ринку немає. Нинішня вихолощена редакція закону
про ринок землі з виключеним з гри іноземним капіталом особливого економічного прориву не створить. Однак є набагато важливіший момент: пріоритет приватної власності. У
розвинених країнах успіх держави визначається не служінням громадян, а успіхом кожного
громадянина. Тому в протестантських країнах більш високий рівень розвитку (модернізована релігія). В основі успіху - критичне мислення і захист державою приватної власності.
Якщо ж в країні "чорні" нотаріуси переписують власників землі, ідеї крадуться, процвітають
рейдерство і чорний PR, приватна власність не захищена, то про які зовнішні і внутрішні
інвестиції може йти мова? Приватний власник стає відповідальним і вимогливим до
держави громадянином. Відновлені в правах 7 млн власників землі - це як мінімум
відновлення справедливості, а як максимум - старт справжньої модернізації суспільства.
Що принесе Україні зміна клімату. Субтропіки невблаганно піднімаються вгору по
українських широтах. Географія зернових вже змінилася. Без відновлення системи
зрошення в південних областях країни перспективи зростання врожайності туманні. Усе це
тьмяніє перед перспективою підвищення рівня світового океану. За оцінками лауреата
Нобелівської премії 2018 року з економіки Вільяма Нордхауса, чиї висновки покладені в
основу Паризької кліматичної угоди, перспективи гнітючі. У 2050 році велику частину
Херсонської, Одеської, Миколаївської областей та Криму може затопити море.
Поява виробництв з високою доданою вартістю. Уже зараз Україна здатна
дивувати світ виробництвом інноваційних вітрових електростанцій, СЕС, катерів,
проєктуванням
вертольотів
для
половини
світових
виробників,
дронами,
електрозаправками, новими матеріалами, органічними продуктами і кормами для тварин.
У світі нема дефіциту товарів. Швидких імітаторів вистачає в Південно-Східній Азії, тому
Україна повинна дбати не про точки зростання, а про рівний доступ ринкових гравців,
демонополізацію та захист прав власності. Не держава повинна визначати пріоритети для
бізнесу, а сам бізнес. Держава могла б допомогти бізнесу розвитком відносин з Китаєм,
Індією, країнами Африки, Аравійського півострова і Південно-Східної Азії.
Ризик трудової і кліматичної міграції. Україна, швидше за все, стане цільовою
країною для міграції. Поки війна, невисокий рівень толерантності до іноземців і низький
рівень економічного розвитку, говорити про позитивну міграцію не доводиться. Однак
робота за кордоном 8 млн українців із 17 млн працездатних змушує виробників і торговців
говорити про імпорт трудових ресурсів з Центральної Азії, Північної та Західної Африки.
Що буде з народжуваністю і старінням населення. Демографічні зміни в Україні
загрожують істотними змінами в соціальному та економічному планах. Автор 26 років
вивчає процес дорослішання і з 2015 року помітив парадоксальну зміну. 18-20-річні завжди
відрізнялися від 25-28-річних за прагненнями, цінностями та інструментами комунікації.
Дорослішаючи, вони переймали багато шаблонів та інструментів старших. Тепер же 25-28річні не просто інші. Вони інфантильні, живуть сьогоднішнім днем, очікують миттєвої
винагороди. Вони мислять глобально, не читають довгих текстів, хочуть бути в курсі
миттєво. Вони включаються в ком'юніті, "живуть" у віртуальному світі, не обтяжують себе
активами, не прив'язуються до брендів і місць, цінують враження. Більш того, старші
покоління переймають їх шаблони поведінки. Це означає, що ми всередині фазового
переходу. Поняття держави, шлюбу, освіти, економіки трансформуються уже найближчим
часом. За спостереженнями ексзаступника глави НБУ Владислава Рашкована, завдяки
успіхам медицини пенсіонери живуть довше і витрачають свої заощадження та солідарні
пенсії, молоді стає менше через зниження народжуваності, вона також витрачає, а не
зберігає. Поки у світі є надлишкова ліквідність, проблема неочевидна, але до 2030 року
вона стане однією з головних причин краху монетарної системи.
Як будуть розвиватися найбільші міста України. У Києві живе десята частина
населення країни і це зовсім не межа. Концентрація населення буде тривати. З сіл — до
Стрия, зі Стрия — до Львова, зі Львова — в Київ, Варшаву, Берлін, Копенгаген. Один з
векторів розвитку світу — формування так званих кілець міст, смислових та інших
взаємозв'язків, центрів економіки і суспільства. В Україні є сенс у Києва як універсального
міста на кшталт Берліна. В Одеси та Львова теж є смисли: туризм, торгівля, логістика,
залученість у світовій IТ-ринок. Чи з'являться смисли у Дніпра і Харкова — науковий,
студентський, інноваційний — поки незрозуміло.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Людина - головний пріоритет: Уряд звітує
про результати роботи
19.02.2020

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Парламент має працювати так, щоб люди бачили
і відчували нашу роботу
17.02.2020

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розпочав
засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій та груп із
заклику до дотримання дисципліни у сесійній залі.

Д.РАЗУМКОВ

«Сподіваюсь, що робота Парламенту буде проходити з більшою повагою депутатів
один до одного і до тих, хто нас сюди делегував. Під час регіональних відряджень я часто
чую позитивну оцінку нашої роботи, але людям іноді незрозуміла поведінка депутатів у
залі. Це стосується кави, їжі, вирішення власних справ. Давайте працювати так, щоб люди
бачили і відчували нашу роботу», - підкреслив Дмитро Разумков. Голова Парламенту також
наголосив на важливості злагодженої, конструктивної роботи Верховної Ради. «Ви можете
погоджуватися із пропозиціями і законопроектами, можете виступати проти. Але Верховна
Рада має демонструвати, що вона може працювати консолідовано, враховуючи інтереси всіх
– і своїх колег по Парламенту, і своїх виборців, і своїх опонентів. Сподіваюсь, така робота
стане одним із надбань Верховної Ради дев’ятого скликання», - зауважив Голова
Парламенту. Дмитро Разумков закликав народних депутатів та представників Уряду більш
відповідально ставитися до участі в парламентських слуханнях. Він наголосив, що на таких
слуханнях мають бути присутні не лише керівники, а й повний склад комітетів, та
представники Уряду. «Важливо донести свою позицію і почути позиції усіх сторін –
профспілок, громадськості. Не залишайте залу одразу після свого виступу, давайте більше
конструктиву та відповідальності», - закликав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
ОФІС ПРЕЗИДЕНТА
 ПРЕЗИДЕНТ

Питання війни на сході України не може втрачати актуальність,
допоки його не буде вирішено остаточно
15.02.2020

Світові експерти помічають певний прогрес у наближенні миру
на сході України, проте заспокоюватись зарано, адже бойові дії на
Донбасі та анексія Криму досі тривають, сказав Президент України
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Володимир Зеленський.
У своєму виступі на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки Глава держави
звернув увагу на те, що у цьогорічному традиційному аналітичному звіті Munich Security
Report – лише вісім згадок про Україну, і це найнижчий показник від початку війни на сході
та анексії Криму. «У зв’язку з цим у мене як у Президента України, яка шостий рік поспіль
захищає свій суверенітет та територіальну цілісність, виникає справедливе запитання – а
чи не зарано всі почали заспокоюватись? Це, скажу відверто, небезпечна тенденція», –
наголосив він. Президент зазначив, що сьогодні у світі є чимало гострих проблем і гарячих
конфліктів, але жодне питання не може втрачати актуальність, допоки його не буде
вирішено остаточно. «Я хочу звернути увагу, що не зовсім коректно говорити «війна в
Україні». Це – війна в Європі. І вона, разом з анексією Криму, вже триває стільки ж, як і
Друга світова війна, уявіть собі», – підкреслив Володимир Зеленський. Водночас Глава
держави зауважив певний оптимізм світових аналітиків щодо закінчення війни на сході
України. «Сьогодні, чи не вперше за останні роки, світові експерти помічають реальний
прогрес у наближенні миру, а головне – бачать, що нова українська влада робить для цього
все можливе. У перший день свого президентства я сказав відверто: «Не ми почали цю
війну. Але нам її закінчувати». І ми це зробимо разом з вами. І сьогодні Україна продовжує
послідовно та неухильно дотримуватись мирного, дипломатичного шляху врегулювання у
відповідності з нормами міжнародного права», – заявив Володимир Зеленський. За його
словами, українська влада як ніхто інший прагне припинити війну на сході країни, щоб
згадки про Україну як зону небезпеки взагалі зникли з міжнародних доповідей. «Але це
повинно статися тільки тоді, коли на Донбасі запанує сталий мир, і Україна відновить свою
територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів», – резюмував Президент.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Андрій Єрмак назвав пріоритетні напрями своєї роботи
на посаді керівника Офісу Президента
12.02.2020

Досягнення миру на Донбасі на умовах України, зовнішня
політика, співпраця з регіонами та залучення інвестицій будуть
основними напрямами роботи Андрія Єрмака на посаді керівника
А. ЄРМАК
Офісу Президента.
«Безумовно, для Президента України, для Офісу Президента одним із пріоритетів є й
буде припинення війни на Донбасі в інтересах України. Цей напрям залишається
пріоритетним», – сказав Андрій Єрмак. Зовнішньополітичний напрямок також залишиться
в центрі його уваги. «Я вважаю, що сьогодні Україна – в топі світової уваги, і ми не можемо
втрачати цей шанс. Необхідно зробити все, щоб та увага і той інтерес, який ми маємо й
відчуваємо під час міжнародних візитів Президента України, давав нам конкретні
результати», – зазначив керівник Офісу Президента. Серед пріоритетів його роботи також
буде регіональна політика та посилення координації з головами обласних державних
адміністрацій. «Ми ще більш ефективно працюватимемо на місцях з головами ОДА. Їхня
команда вже практично сформована. Це молоді, амбіційні, професійні люди, вони мають
конкретні завдання, і сьогодні наше завдання як Офісу Президента – зробити так, щоб
результати реформ, результати виконання ініціатив Президента відчув кожен громадянин
України», – підкреслив Андрій Єрмак. Крім того, за його словами, увага буде зосереджена на
залученні інвестицій, щоб «Україна стала інвестиційною Меккою». «Ми маємо конкретні
програми, конкретні кроки, як це зробити. Сьогодні це завдання отримали наші голови
облдержадміністрацій, цим опікуєтеся уряд, а також усі, хто залучений до роботи з
покращення інвестиційного клімату в Україні», – наголосив очільник Офісу Президента.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Усі цілі кожного міністерства за напрямками об’єднані
основною ідеєю: людина - головний пріоритет нашого Уряду. Кабінет
Міністрів ще на початку тижня подав до Верховної Ради України Звіт
О. ГОНЧАРУК
про хід і виконання Програми діяльності Уряду в 2019 р.
«Уряд має стратегію та команду для реалізації всіх завдань, які перед нами поставив
Президент Зеленський. Від самого початку ми наполегливо працюємо для досягнення
макроекономічної стабільності, підвищення інвестиційної привабливості та покращення
умов ведення бізнесу в Україні», — сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. За
його словами, у результаті ми маємо стабільний обмінний курс гривні, рекордно низький
рівень інфляції, зниження облікової ставки НБУ до 11%, а також просування України в
міжнародних рейтингах. «Ми ліквідували корупцію в Уряді на топ-рівні. Нашій країні
починають довіряти. Маркерами такої довіри стала підтримка наших міжнародних
партнерів, зокрема узгоджено програму співпраці з Міжнародним валютним фондом», —
сказав Олексій Гончарук. Прем’єр-міністр зазначив, що Уряду вдалося встановити механізм,
який дозволив місцевій владі здійснити перерахунки платіжок на тепло. Вартість платіжок
за опалення знизилася до 30% залежно від міста. «Більше того, українці за 2 тижні
отримали загалом 27,1 млн грн за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9%”, яка
запрацювала 1 лютого. У роботі ще 2500 заявок. Лише в 2020 році очікуємо видати понад 50
тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місць і залучити близько 2
млрд грн внутрішніх інвестицій у сферу малого бізнесу», — підкреслив Глава Уряду. Крім
того, Уряд веде рішучу боротьбу з тіньовими ринками. «Ми за один день закрили всі
гральні зали, прибрали їх з українських вулиць. А у січні правоохоронці та органи контролю
відпрацювали майже 4 тис. нелегальних АЗС по всій країні. Ціна на пальне знизилася в
середньому на 2 гривні, а офіційні продажі пального збільшились на 6%, а це означає, що
збільшилась і кількість податків, які сплачуються в бюджет», — зазначив Олексій Гончарук.
Він додав, що на митниці вперше запрацювали всі 7 сканерів, які були закуплені ще давно,
але жодного дня не працювали. Тепер час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин.
Окрім того, Уряд запускає централізований облік деревини: “Відтепер жодних «чорних
лісорубів» під прикриттям територіальних управлінь Держлісагентства не буде. Наш ліс —
під захистом держави. Звільнено найбільш одіозних лісівників Закарпаття й Харківщини».
Олексій Гончарук додав, що на початку лютого торгівлю всією необробленою деревиною
перевели на електронні аукціони: «А це — прозоре ціноутворення та виведення ринку
деревини із тіні. До речі, ще восени ми запустили онлайн-реєстр заготівлі деревини та
електронну мапу рубок». Прем’єр-міністр сказав і про Офіс протидії рейдерству, який уже
успішно захищає права власності людей: «Кожна людина, чиї права власності порушено,
може сюди звернутися. Уряд реагуватиме миттєво». «Відновлюємо й інфраструктуру.
Знайшли переможців у конкурсах на концесію портів «Ольвія» та «Херсон». Це нові робочі
місця, великі інвестиції в розвиток портів і міст. При цьому порти залишаються у власності
держави. В «Ольвію» буде інвестовано 3,4 млрд грн за п’ять років, а «Херсон» отримає 300
млн грн за чотири роки», — сказав Прем’єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Читайте також: Звіт Кабінету міністрів.
Топ-100 досягнень >>>
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Обіцянки Гончарука: що вдалося і чого
не зміг виконати уряд?
21.02.2020

Проміжний звіт діяльності Кабінету міністрів за пів року Верховна
Рада України заслухає у п'ятницю, 21 лютого, заявив спікер парламенту
Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради.
Утім, навряд чи варто чекати на доповідь прем’єр-міністра про виконання програми
дій уряду. Адже документ, схвалений Верховною Радою у жовтні 2019-го, розрахований на
п’ять років роботи уряду. При тому, що Кабінет міністрів захищений законодавством від
розпуску лише на один рік. Тобто вже у серпні 2020 року може скластися ситуація, коли
програма дій уряду Гончарука втратить актуальність. Радіо Свобода проаналізувало, яким
на теперішній момент є стан виконання найбільш гучних обіцянок прем’єр-міністра та
основних цілей програми Кабінету міністрів.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час свого першого виступу у Верховній Раді
серед головних викликів перед новим урядом назвав: бідність та корупцію, незадовільний
стан ЖКГ, зношену інфраструктуру та великий державний борг. Тоді він заявив, що
вирішенням цих проблем є забезпечення зростання економіки України на 5-7% щороку.
Таких темпів економічного зростання, заявив голова Кабінету міністрів, можна досягнути,
якщо виконати кілька завдань: виправити імідж України, покращити її кредитний рейтинг
та отримати дешеві запозичення; подолати монополії, насамперед, в енергетиці та
інфраструктурі і забезпечити здорову конкуренцію у бізнесі; швидко змінити
законодавство, яке обмежує економічну діяльність; провести тотальні кадрові чистки.
Рейтинги. У вересні 2019 р. міжнародні агенства підвищили рейтинги України. Fitch
Ratings підвищила довгострокові рейтинги дефолту емітента України до рівня В з рівня В-.
Агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в
іноземній і національній валюті з B- до B. У грудні того ж року український уряд досяг
домовленості з Міжнародним валютним фондом про нову трирічну програму спеціальних
прав запозичення в розмірі 4 мільярдів доларів у рамках розширеного фонду МВФ.
Монополії. У вересні 2019 р. Кабмін ухвалив Постанову №840 «Про відокремлення
діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора
газотранспортної системи», якою відокремив діяльність з транспортування природного
газу від іншої діяльності групи компаній «Нафтогаз України», надав право діяльності з
транспортування газу ТОВ «Оператор ГТС України» та передав це підприємство у власність
та управління державній компанії ПАТ «Магістральні газопроводи», що підпорядкована
Міністерству фінансів. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
заявив про поступ у демонополізації виробництва спирту. «Стартував визначальний етап
демонополізації спиртової галузі – приватизація», – написав міністр у фейсбуці.
Законодавство. У перший місяць своєї роботи Верховна Рада 9-го скликання
ухвалила більше від двох десятків законів, що стосуються економіки та бюджетнофінансової сфери. Зокрема, депутати внесли зміни щодо детінізації розрахунків в сфері
торгівлі і послуг до Податкового кодексу, до Кримінального та Процесуального кодексів
щодо зменшення тиску на бізнес та скоротили перелік видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню.
Кадри. Кабінет міністрів під проводом Олексія Гончарука ухвалив десятки кадрових
рішень. Були змінені керівники центральних органів влади, заступники міністрів, частина
державних секретарів міністерств, керівників державних агентств, звільнені і призначені
нові топ-менеджери низки державних підприємств. …
Читати повністю >>>
© Дмитро Баркар
За матеріалами radiosvoboda.org
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Президент України провів зустріч з Європейським комісаром
з питань сусідства та розширення

Україна в МАГАТЕ: Росія незаконно захопила ядерні
установки в окупованому Криму
13.02.2020

Росія незаконно захопила ядерні установки в Криму, на які діють
гарантії МАГАТЕ. Про це заявив заступник міністра енергетики та захисту
довкілля з питань європейської інтеграції України Костянтин Чижик.
"Російська Федерація порушила принципи міжнародного права та незаконно
окупувала АР Крим та місто Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей,
захопила ядерні установки та матеріали на півострові, які є власністю України і щодо яких
застосовуються Гарантії МАГАТЕ згідно з чинною угодою про гарантії та Додатковим
протоколом до неї між МАГАТЕ та Україною", - заявив Костянтин Чижик у своєму виступі на
конференції МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2020), яка триває з 10 по 14 лютого
у Відні. Тим самим країна-агресор "унеможливила необхідний регуляторний контроль" над
цими матеріалами та установками, включаючи науково-дослідницький реактор та інші
ядерні установки Севастопольського національного університету ядерної енергетики та
промисловості. Як підкреслив заступник міністра, необхідність посилення та адаптації
режиму фізичного захисту ядерних установок і матеріалів в Україні в останні роки
"пов'язана із загрозами, що випливають із триваючої агресії Росії". При цьому, у ході
виступу Чижик наголосив, що Україна, як країна, яка володіє однією з найбільших ядерних
програм, послідовно підтверджує свої наміри у мирному використанні ядерної енергії та
забезпечує високий рівень фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок, що
неодноразово підтверджено МАГАТЕ та нашими міжнародними партнерами. Він також
додав, що Україна спільно з Міжнародним агентством з атомної енергії підготувала
Інтегрований план підтримки фізичної ядерної безпеки на 2019-2021 роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
Президент України зустрівся з Генеральним
секретарем НАТО
15.02.2020

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулася
зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним
секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Глава держави подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку
суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень нашої країни.
«Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор
безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу», – наголосив Президент.
Окремо він відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм
під егідою Комісії Україна – НАТО, які є ефективним інструментом системних перетворень у
країні. Було порушено питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними
можливостями. Єнс Столтенберг зазначив, що очікує додаткової допомоги України в
міжнародних місіях, і наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру завдяки відновленню Нормандського формату. Сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі
«Нормандської четвірки» в Парижі 9 грудня 2019 р. та ситуацію на Донбасі. Відзначимо, 4
лютого 2020 року члени Північноатлантичної ради НАТО зустрілись з українською
Консультативно-експертною групою Комітету реформ Міноборони та ЗСУ, щоб обмінятись
думками щодо порядку денного українських реформ і поточних пріоритетів. Створена у
2016 р., Дорадча рада надає експертні поради і рекомендації з питань оборонних реформ
українському керівництву. Члени НАТО схвалили зусилля Ради, спрямовані на підтримку
впровадження ключових реформ в Україні на основі євроатлантичних принципів і
забезпечення їх сталості. Зокрема, Альянс схвалив спрямування зусиль на забезпечення
цивільного контролю і демократичного нагляду за сектором безпеки і оборони,
удосконалення системи командування і управління збройними силами і боротьбу проти
корупції. Головуючий у ПАР, заступник Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане, також
подякував групі за її тісну співпрацю з Представництвом НАТО в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав
розглянув 7-му періодичну доповідь України
21.02.2020

В ході 67-ї сесії Комітету ООН з економічних, соціальних та
культурних прав урядова делегація України представила 7-му національну
періодичну доповідь про виконання нашою державою зобов’язань.
Представляючи доповідь, Постійний представник України у Женеві Ю.Клименко
наголосив на тому, що російська агресія проти України має негативі соціальні, економічні
та психологічні наслідки для населення та призводить до втрати людського капіталу. Було
підкреслено, що найбільш важливим для України, крім встановлення миру, є надання всіх
соціальних гарантій та забезпечення прав власних громадян, у тому числі ВПО. Українська
делегація, до складу якої входили представники міністерств соціальної політики, юстиції,
внутрішніх справ та культури, молоді і спорту, детально поінформувала членів Комітету
про заходи, які вживаються Урядом з метою належного виконання положень Пакту. Окрему
увагу було приділено реалізації положень Закону України «Про освіту» та Закону України
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», зокрема у контексті
відповідних рекомендацій Венеційської комісії щодо зазначених законодавчих актів, та
питанням збереження культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях України.
Було позитивно оцінено участь делегації України у дискусії з членами Комітету та прогрес,
досягнутий нашою державою у сферах, що охоплюються Пактом, з часу захисту останньої
періодичної доповіді. Експерти відзначили суттєву роботу, яка проводиться Урядом
України з метою забезпечення виконання своїх міжнародних зобов’язань та його готовність
розв’язувати проблеми, що виникають на цьому шляху, особливо у контексті російської
агресії проти України та тимчасової окупації РФ частини території нашої держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами geneva.mfa.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Європейським
комісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, який
перебуває з візитом в Україні.
Під час зустрічі співрозмовники детально обговорили співпрацю України та
Європейського Союзу й узгодили пріоритети взаємодії на поточний рік. Серед них –
підписання Угоди про спільний авіаційний простір, початок переговорів про так званий
промисловий безвіз, поглиблення співробітництва у цифровій сфері, взаємодія у рамках
«Європейської зеленої угоди», початок системного оновлення додатків до Угоди про
асоціацію. «Дякую за постійну підтримку євроінтеграційного курсу України, суверенітету й
територіальної цілісності нашої держави», – зазначив Президент. Сторони обговорили
прогрес у реалізації системних реформ в Україні, зокрема в контексті імплементації Угоди
про асоціацію, та домовилися про подальшу підтримку з боку ЄС для забезпечення
економічного зростання країни. Володимир Зеленський зауважив, що Україна чекає на
інвестиційну підтримку Європейського Союзу та держав – членів ЄС. Він також
поінформував Олівера Варгеї про співпрацю України з МВФ. «У нас дуже хороші відносини з
МВФ. Ми детально обговорюємо всі економічні ініціативи та законопроекти, які
допоможуть пришвидшити економічне зростання України», – зазначив Глава держави.
Відзначимо, 11 лютого Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч із
Комісаром ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї.
Дмитро Разумков привітав пана Варгеї зі вступом на посаду та відзначив консолідовану і
ефективну роботу між українським Парламентом і європейськими партнерами. Голова
Парламенту зазначив, що рух України до Євросоюзу закріплений у Конституції України і
наразі між Україною та ЄС налагоджено сталу співпрацю у багатьох сферах. «Для нас
принципово важлива реалізація положень, закріплених в Угоді про асоціацію, так само як і
макроекономічна допомога з боку ЄС. Підтримка Євросоюзу сприяє розвитку країни та
імплементації нових напрямів міжнародного співробітництва», - наголосив Дмитро
Разумков. Голова Верховної Ради поінформував представників Європейської Комісії про
зміни, які відбуваються в Україні щодо створення необхідних умов для залучення
інвесторів, та закликав сприяти цьому процесу. «Ми готові створювати належний бізнесклімат у державі та допомагати тим, хто готовий працювати в Україні», - підкреслив він.
Дмитро Разумков також наголосив на необхідності підтримки і подальшого розвитку
проєкту «Східне партнерство плюс» за участі трьох асоційованих з ЄС країн – України,
Молдови і Грузії. За його словами, важливими для співпраці є питання безпеки,
територіальної цілісності, відновлення кордонів Луганської, Донецької областей у
визначених межах та повернення Криму. Голова Верховної Ради подякував за принципову
позицію Євросоюзу в цих питаннях: «Ми вдячні за те, що ваша позиція не змінюється з
часом. А ситуація із санкційним тиском протягом декількох років демонструє вплив на
Російську Федерацію». Своєю чергою Комісар ЄС з політики сусідства та переговорів щодо
розширення Олівер Варгеї відзначив стрімкі кроки України у проведенні реформ і запевнив
у подальшій підтримці з боку ЄС її територіальної цілісності та суверенітету. Пан Варгеї
наголосив, на готовності і надалі працювати разом над створенням нової сильної
економіки заради добробуту України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua, rada.gov.ua
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Посол України Михайло Бродович взяв участь в традиційному щорічному
прийнятті Торгово-промислової палати Словенії
31.01.2020

Під час заходу Генеральний менеджер ТПП Словенії та Міністр
економічного розвитку та технологій Словенії поінформували про основні
економічні досягнення Словенії за 2019 рік.
Посол України Михайло Бродович провів окремі розмови з Міністром економічного
розвитку та технологій Словенії З.Почівалшеком, Генеральним менеджером ТПП Словенії
С.Шмуц, під час яких обговорив можливості активізації співробітництва українських та словенських компаній, зокрема заплановане проведення 9-го засідання Спільної українськословенської комісії з питань ТЕС та українсько-словенського бізнес-форуму в Любляні в
2020 р. У заході взяли участь керівництво ТПП Словенії, представники Міністерства
економічного розвиту та технологій Словенії, керівники іноземних дипломатичних місій.
Відзначимо, Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец 27 січня подав у відставку. Також Шарец
закликав провести в країні дострокові парламентські вибори. За його словами, заява про
відставку він направив до парламенту країни. Своє рішення Шарец пояснив неможливістю
приймати в парламенті необхідні й важливі законодавчі акти. "З цією коаліцією, з цією
ситуацією в парламенті я не можу втілювати в життя очікування людей. Я міг би бути в
змозі виконувати їх після виборів", - заявив він. Раніше уряд Словенії прийняло рішення
відкликати свого посла з Хорватії з-за скандалу, який, ймовірно, стосується операцій
хорватських спецслужб в країні. Тоді прем'єр Шарец скликав екстрене засідання Ради
національної безпеки у зв'язку з можливою операцією хорватської розвідувальної служби
SOA в Словенії. На початку 2018 року експрем'єр Словенії Мирослав Церар відмовився
підписувати раніше узгоджене рішення по територіальному спору з Хорватією. 19 грудня
2017 року в Загребі прем'єри Хорватії та Словенії повинні були підписати прикордонний
протокол, який підготували робочі групи обох країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами slovenia.mfa.gov.ua
У Ватикані відбулася аудієнція Президента України та
першої леді з Його Святістю Папою Франциском
08.02.2020

У Ватикані відбулася аудієнція Президента України Володимира
Зеленського та першої леді Олени Зеленської з Його Святістю Папою
Франциском. Про це повідомляє president.gov.ua
Глава держави наголосив на важливій ролі, яку Святий Престол міг би відіграти у
принесенні миру на українську землю. «Головне, про що ми говорили, – це мир. Він навіть
назвав мене «Президентом миру» – ось такий у мене зараз імідж у Європі», – зауважив
Володимир Зеленський після аудієнції. За словами Президента України, важливо, що
зустріч з Папою Франциском відбулася за два місяці після паризького саміту в
Нормандському форматі й до запланованої зустрічі в Берліні. «Звернувся до Папи
Франциска з проханням допомогти зі звільненням українців, утримуваних на Донбасі, у
Криму та Росії», – сказав він. Також Глава Української держави та Його Святість обговорили
гуманітарні ініціативи для допомоги дітям і захисту довкілля. «Безмежно вдячний Його
Святості за ініціативу «Папа для України», що допомогла 900 тисячам українців, які
постраждали на Донбасі», – наголосив Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив,
що українські церкви відіграють надзвичайно важливу роль у поширенні правди та
розвитку суспільства. Президент зазначив, що Його Святість Папу Франциска дуже чекають
в Україні, де він має надзвичайно велику підтримку та довіру.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

 АЗІЯ

Посол України в Таїланді Андрій Бешта зустрівся із
Заступником Міністра комерції Таїланду

Україна і Норвегія налаштовані на дальше зміцнення
співпраці у сфері енергетики
13.02.2020

Питанням розвитку українсько-норвезького співробітництва в
енергетичний сфері була присвячена зустріч, що відбулася у м. Осло 12
лютого 2020 року. Про це повідомляє mfa.gov.ua
У зустрічі взяли участь Посол України в Королівстві Норвегія Вячеслава Яцюка,
Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин, Державний
секретар Міністерства нафтогазової промисловості та енергетики Норвегії. Під час зустрічі
відзначалася ключова роль, яку відіграє співпраця у сфері енергетики в українськонорвезькому партнерстві, що також було підтверджено особливою увагою, приділеною цій
темі під час перших переговорів Президента України В.О.Зеленського та Прем’єр-міністра
Норвегії Е.Солберг у Нью-Йорку у вересні минулого року. Важливу увагу під час зустрічі
було також приділено вже започаткованим інвестиційним проєктам норвезьких компаній в
Україні у сфері відновлювальної енергетики. Посол України в Норвегії В.В.Яцюк відзначив
значний прогрес, досягнутий у реалізації Спільної заяви щодо посилення українськонорвезького співробітництва у сфері енергетики, дав високу оцінку новим крокам у цьому
напрямі, зокрема, нещодавньому започаткуванню втілення Українсько-норвезької
ініціативи з підвищення енергоефективності, а також закликав Уряд Норвегії сприяти
дальшому посиленню уваги норвезьких компаній до інвестиційних можливостей
українського енергетичного сектору. …
Читати повністю >>>
За матеріалами norway.mfa.gov.ua
Посол України в Чехії зустрівся з Заступницею міністра
промисловості і торгівлі Чеської Республіки
17.02.2020

В понеділок, 17 лютого відбулась зустріч Посла України в Чеській
Республіці Євгена Перебийноса із Заступницею міністра промисловості і
торгівлі Чехії Мартіною Тауберовою.
На зустрічі обговорені актуальні питання українсько-чеських відносин в економічній
сфері, зокрема, хід підготовки чергового засідання Українсько-чеської змішаної комісії з
економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. Було наголошено на
зацікавленості сторін у збереженні високої динаміки українсько-чеського торговельноекономічного співробітництва та позитивно відзначено той факт, що за підсумками 2019 р.
обсяги товарообігу між Україною та Чехією збільшились на 9%, досягнувши рекордного
показника – $2,86 млрд. Є.Перебийніс та М.Тауберова висловили сподівання, що в рамках 9го засідання Українсько-чеської змішаної комісії, яке має відбутися 10-11 березня ц.р. в
Києві під головуванням Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Д.Кулеби та Віце-прем’єр-міністра, Міністра промисловості,
торгівлі та транспорту ЧР К.Гавлічека, будуть розглянуті перспективні напрями та
конкретні проекти економічної співпраці з метою виведення її на новий якісний рівень.
Читати повністю >>>
За матеріалами czechia.mfa.gov.ua
Франція має намір інвестувати в Луганську обл.
понад EUR100 млн

21.02.2020

Посол України в Таїланді Андрій Бешта 20 лютого 2020 року
зустрівся із Заступником Міністра комерції Таїланду Вірасаком
Вангсупхакікосолом. Про це повідомляє МЗС України.
В ході зустрічі сторони обговорили можливості розширення двостороннього
торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, у т.ч. у сферах сучасних
технологій та сільського господарства. таїланд - посол україни в таїланді андрій бешта
зустрівся із заступником міністра комерції таїланду. Обидві сторони констатували, що
попри зростання двостороннього товарообігу, який за підсумками 2019 року склав 572 млн.
дол. США, його обсяги не відповідають наявному потенціалу України та Таїланду. Відтак
було досягнуто домовленості щодо проведення у 2020 році першого засідання Спільної
комісії з питань торгівлі, утвореної відповідно до положень Торговельної угоди між Урядом
України та Урядом Королівства Таїланд, а також українсько-тайського заходу за участі
представників бізнесу. Тайській стороні було передано матеріали про інвестиційний
потенціал України в агробізнесі, енергетиці, ІТ-секторі та промисловості.
Читати повністю >>>
За матеріалами thailand.mfa.gov.ua
 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Міністр інфраструктури України здійснив
робочий візит до Держави Катар
19.02.2020

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій перебував з
робочим візитом у Державі Катар з метою участі у саміті з морської та
логістичної діяльності Qatar Maritime & Logistics Summit 2020.
Під час виступу на заході Міністр наголосив, що Україна має амбітні плани щодо
розвитку національної транспортної інфраструктури та участі у міжнародній логістиці, а
також повідомив про успішно проведені перші концесійні конкурси у портах України,
переможцем одного з яких стала провідна катарська компанія QTerminals. Владислав
Криклій підкреслив, що позитивний досвід концесії буде поступово впроваджений в авіації,
дорожньому будівництві, залізниці та інших галузях транспортної інфраструктури. Під час
візиту Міністр інфраструктури України також провів двосторонні зустрічі з Міністром
транспорту та комунікацій Держави Катар Джассімом Аль Сулейті, виконавчим директором
катарської авіакомпанії «Qatar Airways» Акбаром Аль Бакером, а також з помічником
Генерального секретаря Міжнародної морської організації (ІМО) паном Лоуренсом Барчуе, у
ході яких обговорив питання поглиблення українсько-катарського співробітництва у галузі
транспортної інфраструктури, авіасполучення та розширення двосторонньої договірноправової бази у профільній сфері, а також питання співпраці України з Міжнародною
морською організацією. Відзначимо, 16 лютого 2020 року Надзвичайний та Повноважний
Посол України в Державі Катар Андрій Кузьменко вручив вірчі грамоти Еміру Держави
Катар шейху Таміму Аль Тані.
Читати повністю >>>
За матеріалами qatar.mfa.gov.ua
В Україні завершила роботу делегація із
Королівства Саудівської Аравії

19.02.2020

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай і посол Франції в Україні Етьєн
де Понсен під час зустрічі в Києві обговорили можливості фінансування
будівництва залізничного сполучення в Луганській області.
"Зустріч із надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні мала хороші
результати для нашої області. Ми вирішили декілька питань, фінансування яких візьмуть
на себе наші французькі партнери. Орієнтовна сума інвестицій становитиме понад EUR100
млн", - наводить слова Гайдая прес-служба Луганської обласної державної адміністрації в
середу. Зазначається, що кошти підуть на будівництво залізничного сполучення, яке
приєднає гілку "Лантратівка - Кіндрашівська-Нова" до всеукраїнської мережі. Крім того, на
зустрічі сторони домовилися про електрифікацію залізничного сполучення області та
реалізацію проекту очищення системи водопостачання. "Діалог із головою Луганської
обласної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм щодо пріоритетів економічного розвитку
регіону був дуже конструктивним", - додав Етьєн де Понсен.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Посол України Марко Шевченко вручив вірчі грамоти
Президенту Молдови Ігорю Додону
21.02.2020

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова
Марко Шевченко 21 лютого 2020 р. вручив вірчі грамоти Президенту
Республіки Молдова Ігорю Додону.
Після офіційної церемонії відбувся обмін думками щодо стану та перспектив
розвитку українсько-молдовських відносин. Посол України Марко Шевченко наголосив, що
Україна налаштована на взаємовигідний діалог з Молдовою з усього спектру двосторонніх
питань, висловив намір докласти максимум зусиль для виведення українсько-молдовських
відносин на якісно новий рівень та наповнення їх конкретними результатами. Президент
Ігор Додон наголосив, що Республіка Молдова послідовно підтримує суверенітет і
територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і налаштована на
розвиток взаємовигідного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами moldova.mfa.gov.ua
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21.02.2020

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко провела
підсумкову зустріч з представниками Королівства Саудівської Аравії, які
перебували в Україні з робочим візитом.
Візит зокрема передбачав вивчення вітчизняної системи державного контролю за
виробництвом харчових продуктів та здоров’я тварин. Протягом цього тижня делегація
Королівства Саудівської Аравії відвідали Київську та Черкаську області, де ознайомилися з
роботою м’ясопереробних підприємств у регіонах та провели оцінку системи контролю за
виробництвом харчових продуктів. У ході обговорення представники делегації відзначили
ефективну роботу Держпродспоживслужби на місцях та подякували за всебічну допомогу у
ході проведення візиту. Окрім того, фахівці Компетентного органу Королівства Саудівської
Аравії виявили зацікавленість у експорті з України й інших харчових продуктів, таких як:
мед та рибні продукти. За результатами роботи делегація КСА сформує відповідний звіт, у
якому буде дана оцінка системі державного контролю в Україні. Такий звіт буде надісланий
до України офіційними каналами після проходження всіх необхідних адміністративних
процедур. Відзначимо, 7 лютого в Києві відбулася зустріч Міністра оборони України Андрія
Загороднюка із заступником Міністра оборони Королівства Саудівська Аравія Мохаммедом
Бін Абдуллою Аль-Аішем. Під час зустрічі була підписана Угода між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво в оборонній сфері.
Угода передбачає нові можливості військово-технічного співробітництва та дозволяє
розширити співпрацю між країнами в оборонній сфері за такими напрямками, як оборонна
промисловість, інформаційні технології, військова освіта та медицина.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, kmu.gov.ua
 США

Я відчуваю дуже позитивне ставлення
США до України
15.02.2020

На безпековій конференції в Мюнхені Президент України Володимир
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на чолі з сенатором
Джеймсом Інхофом.
Глава держави подякував за потужну підтримку України з боку обох палат Конгресу
США. Також він висловив подяку Джеймсу Інхофу за важливі зусилля Сполучених Штатів у
забезпеченні такої незмінної підтримки. Володимир Зеленський підкреслив велике
значення військової та безпекової допомоги, яку Україна отримує від США, та висловив
сподівання на збільшення її обсягів і розширення напрямів. «Я відчуваю дуже позитивне
ставлення Сполучених Штатів Америки до України. Для нас дуже важлива підтримка США»,
– наголосив Президент України. Глава держави зауважив, що Україна налаштована на
проведення демократичних реформ, ефективної антикорупційної політики. «Ми почали
реформи у правоохоронній системі. Перезапустили Генеральну прокуратуру, йде велика
атестація прокурорів, кілька тисяч прокурорів були звільнені. Їх перевіряють на
доброчесність та професійність. Ми також ініціювали багато економічних реформ. Але це
все – лише початок», – запевнив Володимир Зеленський. Також ішлося про реформування
сектору безпеки та оборони, зокрема оборонної промисловості за стандартами країн –
членів НАТО. «У нас буде повне перезавантаження «Укроборонпрому», щоб українські
оборонні підприємства були ефективними, сучасними та прозорими. Якщо є проблеми, ми в
постійному доступі, готові вирішувати всі питання», – наголосив Президент України. Він
поінформував американських законодавців про перебіг переговорного процесу щодо
мирного врегулювання на Донбасі та висловив зацікавленість у більш активному залученні
до нього США. Додатково Володимир Зеленський запросив американських інвесторів до
України та розповів про нові програми захисту й підтримки для розвитку бізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Порядок денний-2030. Як ООН бачить
майбутнє світу
30.01.2020

П’ять пріоритетних принципів забезпечення сталого
розвитку на національному, регіональному і місцевому рівнях.
Про це пише Маркус Бранд, Радник із питань демократичного
врядування Програми розвитку ООН в Україні.

М. БРАНД

Майже п’ять років тому, у вересні 2015 року, Генасамблея ООН ухвалила
резолюцію «Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку
на період до 2030 року». Цей документ є свого роду глобальною програмою або ж
планом дій, мета якого — вивести світ на траєкторію сталого та життєстійкого
розвитку. Зокрема, шляхом досягнення 17 цілей сталого розвитку (ЦСР) і виконання
169 завдань. Ніколи раніше світові лідери не брали на себе зобов’язання
консолідувати дії і зусилля для реалізації такої широкої і універсальної стратегічної
програми. Підготовка тексту документу тривала кілька років під егідою ООН. Цей
безпрецедентно відкритий, всеосяжний та інклюзивний процес об'єднав людей,
представників громадянського суспільства та бізнесу, а також науковців зі всього
світу. Він засвідчив готовність країн до рішучих і трансформативних кроків,
спрямовуючи наш світ на шлях сталого відновлення і не залишаючи нікого осторонь.
Порядок денний-2030 є безпрецедентним документом за масштабом та рівнем
амбіцій. Окреслені ним цілі та завдання взаємопов'язані, неподільні й об'єднують
економічний, соціальний та екологічний напрямки сталого розвитку. І хоча документ
є глобальним за масштабом, він враховує особливості різних країн, національні реалії
та потенціал, а також національні пріоритети.
Виклик на відповідальність. Отже для будь-якої посадової особи органів
державної влади чи місцевого самоврядування, а особливо для тих осіб, які
приймають рішення, вкрай важливо усвідомлювати, що являють собою Цілі сталого
розвитку й завдання в широкому контексті. Очевидно, що своєю діяльністю вони
мають забезпечити їх досягнення і виконання на національному, регіональному і
місцевому рівнях. Проте помилково вважати, що ця робота є виключно обов’язком
влади чи уряду. Тут потрібні спільні зусилля всіх без винятку громадян,
представників місцевої громади, бізнесу, громадських організацій, закладів освіти та
релігійних організацій. Уряд та влада мають виступати ініціатором кроків та дій,
забезпечивши усвідомлення кожним окремо та усіх разом нагальності виклику та
причетності до ситуації. Зрештою, уряди країн мають звітувати на рівні ООН про свій
прогрес. Для органів державної влади регіонального рівня та органів місцевого
самоврядування така робота є серйозним викликом. Адже вони мають справу з
комплексом непростих проблем та завдань за відсутності попереднього досвіду
вирішення таких. Тож їм доводиться значно більше працювати у партнерстві як з
урядовими, так і неурядовими партнерами, застосовуючи нові методи державного
управління та публічного адміністрування. І необхідний комплекс завдань визначає
саме Ціль 16: Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах
сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення
ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.
Зворотній відлік. Багато чого змінилося та відбулося з 2015 року. По-перше,
маємо багато свідчень про кліматичні зміни та їх негативний вплив на довкілля в
усьому світі. Це викликає стурбованість і серед науковців, і серед молодого покоління.
Тут доречно згадати про Паризьку кліматичну угоду, що була ухвалена у 2015 році.
Усі держави, незалежно від економічного стану, взяли на себе зобов’язання скоротити
шкідливі викиди в атмосферу. Ми усі маємо докласти максимальних зусиль для
обмеження глобального потепління на рівні 1,5 °C. Порядок денний-2030 і Паризька
угода є частинами одного пакету і пов’язані між собою Ціллю 13: Боротьба зі зміною
клімату. Що це означає для тих, хто формує політику? Насамперед, необхідність брати
на себе лідерські функції у вирішенні проблем. До того ж, вжити більш термінові
заходи. Не менш важлива — максимально чесна та правдива інформація щодо стану
довкілля, яка надається відкрито широкому загалу. Ми також є свідками стрімкого
технологічного розвитку та інновацій, а енергоефективність чи поновлювані джерела
енергії стали реальною альтернативою економікам, що базуються на викопному
паливі. Загалом практично всі країни вдалися до виконання Порядку денного-2030, а
суспільство усвідомило цілі та наполягає на рішучих діях. Уряди багатьох країн
інтегрували цілі сталого розвитку у свої національні стратегії, політики та плани
розвитку. Відповідні державні установи визначили засади моніторингу національних
показників та напрацювали нові методики для належного вимірювання досягнень.
Порядок денний 2030 став за основу внутрішньої та зовнішньої політики ЄС, у тому
числі - в питаннях партнерства з Україною. Мені особисто додає впевненості та
велика кількість підприємств та бізнес-асоціацій, які разом із державними органами
та органами місцевого самоврядування беруть на себе зобов’язання щодо досягнення
цілей сталого розвитку. Бізнес-спільнота дедалі більше відкрита до сприйняття
Порядку денного 2030 року як запоруки інклюзивного, інтегрованого, сталого
майбутнього. Водночас усе більше споживачів ставляться усвідомлено до споживання
та звертають увагу на відповідальне виробництво. …

Україна на мапі сталості. Долучившись до глобального процесу, Україна вже зробила
низку рішучих кроків. І хоча від початку підхід був досить бюрократичним і старомодним, та
все ж уряд зрозумів, що лише за умови визнання цілей сталого розвитку центральною
складовою урядової політики та плану дій, їх можна буде реалізувати належним чином.
Насамперед мова йде про наявність відповідних статистичних даних у форматі, що дозволяє
аналізувати їх за показниками: дохід, стать, вік, раса, етнічна приналежність, міграційний рух,
інвалідність, географічне положення та інші характеристики. Адже ефективну політику, що
сприятиме усуненню диспропорцій та розбіжностей, можна розробити лише побачивши та
проаналізувавши відмінності в зібраних показниках. Позатим, програми та плани дій уряду
мають максимально узгоджуватися із глобальними цілями та завданнями — тоді стане
абсолютно зрозуміло, що цілі сталого розвитку є не «пунктом, обов’язковим до виконання», а
першочерговою метою політики уряду. До прикладу можна навести досвід Швеції, де усі
міністерства мають інтегрувати Порядок денний — 2030 у роботу органів влади. Міністерства
звітують про свою роботу, а найкращі практики виносяться на широкий загал. Це також
стосується діяльності муніципалітетів, які взяли на себе відповідні зобов’язання і підписалися
під цілями, що безпосередньо корелюються з їхніми функціями. П’ять пріоритетних принципів
забезпечення сталого розвитку на національному, регіональному і місцевому рівні. Класичний
бюрократичний підхід до Порядку денного-2030 — це сприйняття його як простого переліку
17 цілей та 169 завдань, які можуть бути визначені до виконання різним державним
структурам, що відповідно закріплюються як виконавці тієї чи іншої цілі. Однак важливим є
усвідомлення більш широкого контексту Порядку денного — 2030 та необхідності
інтегрування останнього в діяльність усіх і кожного окремо органів державної влади всіх
рівнів та органів місцевого самоврядування. До того ж, є низка принципів, які мають бути
пріоритетними для всіх: Перший. Не залишити нікого осторонь, що означає здатність
ідентифікувати потреби тієї частини населення (а разом ідентифікувати і географічні райони),
які відстають у досягненні загальних стандартів, як-от доступні освіта, інформація, охорона
здоров’я, послуги, інфраструктура тощо. Це вимагає принципово іншого підходу до збору даних
та статистики, відмови від середнього значення — до речі, головного меседжа Глобальної
доповіді про стан людського розвитку за 2019 рік. Другий. Задовільнити базові потреби
найбідніших у першу чергу. Принцип зменшення нерівності та увага в першу чергу тим, хто
залишився осторонь, є центральним у Порядку денному-2030. Зокрема, для України це є
вирішення проблеми крайньої бідності, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб та
населення, яке постраждалого від подій на Сході України, а також більш рішуче забезпечення
всебічних можливостей для людей із інвалідністю. Третій. Гендерна рівність та розширення
прав і можливостей жінок. Цей пріоритет є наскрізним в усіх цілях сталого розвитку. І
починається він з деагрегації статистичних даних за статтю, розкриваючи глибинні причин
дискримінації, як-от стереотипи в суспільстві та насильство над жінками. Без досягнення
повної гендерної рівності ми не зможемо досягти сталого розвитку. Четвертий. Він вочевидь
розкриває переважно прихований вплив економічної та адміністративної діяльності на клімат
і довкілля. Неможна й далі не помічати стан планети. Очевидною є нагальна потреба переходу
до економіки замкненого циклу або циркулярної економіки, яка вже не розглядає природу як
щось зовнішнє. Це особливо актуально в контексті розвитку бізнесу, створення робочих місць,
розвитку інфраструктури та виробництва енергії тощо. П’ятий і, можливо, найголовніший
принцип — кожен із нас може зіграти свою роль. Почни зміни з себе, мотивуй своїм прикладом
інших до змін. Зроби свій вибір у якості споживача товарів або послуг, чи у якості виборця —
члена громади. Є багато способів поширення інформації, підвищення обізнаності, посилення
мотивації до дій і змін.
Кілька порад державним службовцям. Радив би розглядати Порядок денний-2030
року, глобальні цілі та завдання в якості можливості для трансформацій та як основу для
переосмислення власної ролі в суспільстві. Виклики сьогодення — безпрецедентні, тому нам
потрібні безпрецедентні результати діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, безпрецедентне лідерство та відповідальність на всіх рівнях. Працюючи в
уряді, ви стаєте частиною великої машини, яка може важкою хмарою тиснути на суспільство,
або ж уможливити його розвиватися в такий спосіб, щоб наші нащадки змогли
насолоджуватися життям у мирі та злагоді з природою. Жоден уряд не буде ефективним, якщо
не матиме високого рівня етики та відповідальності. В наш час, відповідальність — це не лише
формування чи виконання наказів, підготовка інструкцій в ієрархічній державній машині.
Відповідальність — це, перш за все, усвідомлення державними службовцями власного внеску у
створення сприятливих умов для існування здорового і всебічно розвинутого суспільства. Така
позиція має стати частиною освітніх програм для державних службовців та бути врахована під
час проведення оцінки ефективності роботи відповідних посадових осіб щодо досягнення
Цілей сталого розвитку. І, до речі, наразі ПРООН в Україні за фінансової підтримки уряду
Німеччини, що надається через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, реалізує проєкт «Онлайн-освіта задля сталого розвитку», завдяки якому наприкінці
лютого 2020 року на освітніх платформах у вільному доступі з’являться онлайн-курси, зокрема
для публічних службовців і державних посадовців усіх рівнів. Важливо зазначити, що Порядок
денний-2030 року і реформування державного управління фактично йдуть пліч-о-пліч,
доповнюючи та посилюючи один одного.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Варяги в Україні: скільки яких брендів та з яких
країн представлені в Україні
18.02.2020

На відміну від інших галузей української економіки, торгівля
представляється сферою з найбільш розвиненою конкуренцією, в тому числі
з боку зарубіжних брендів.
Зрозуміло, в силу специфіки нашої держави, не всі транснаціональні компанії
відкривають свої магазини безпосередньо, вважаючи за краще працювати через
посередників або використовуючи франчайзингові схеми. Проте, картина зарубіжного
рітейлу в Україні виглядає досить барвисто і при цьому постійно змінюється. Якісь бренди
йдуть, а якісь – заходять в країну. RAU зібрав інформацію про майже 140 брендах з 26 країн,
які на початок 2019 роки вже відкрили власні монобрендові магазини. Зрозуміло, цей
список, який складався за відкритими джерелами і нашим базам даних, може виявитися
неповним. Тому якщо ваша компанія з якихось причин не потрапила в загальний список,
повідомте нам про це на e-mail news@rau.ua, і ми включимо її в наш огляд. Важливо також
відзначити, що ми відбирали тільки бренди, які відкрили як мінімум один монобрендовий
магазин. Торгові марки, представлені в мультибрендових магазинах або корнерами, не
враховували. У той же час, якщо в Україні працює іноземна мережа мультибрендових
магазинів, її назва також включалося в загальний список, оскільки це представник
іноземного рітейлу. У більшості випадків вказана країна походження бренду, але в деяких
випадках – використовується країна, резидентом якої виступає власник торгової марки.
Наприклад, LC Waikiki – родом з Франції, але зараз позиціонується новими власниками як
турецький бренд. Аналогічно французький бренд Lacoste контролюється швейцарською
компанією, а в Україні представлений турецьким холдингом Eren Perakende
Загальна географія рітейлу. Приблизно три чверті іноземних брендів в Україні –
європейські марки. Найбільш масово представлені Італія (20 брендів), Іспанія та Німеччина
(по 13 і 14 брендів відповідно). Однак на другому місці після Італії за кількістю торгових
марок знаходяться американські компанії – цілих 17. По десятку брендів – з Франції, Польщі
та Великобританії. Багато в чому це обумовлено географічною близькістю європейських
країн, а також міжнародною популярністю брендів. Наприклад, саме цими факторами
можна пояснити також досить значну кількість турецьких рітейлерів в Україні. Але є і гості
з далекого зарубіжжя – Гонконгу, Південної Кореї і Японії. Втім, іноді далека «прописка»
компанії на перевірку виявляється лише адресою штаб-квартири бренду. Так, наприклад,
компанія Sportmaster, засновником і власником якої є бізнесмен Микола Фартушняк,
управляється з Сінгапуру, а продає свій товар в Україні, Білорусі, Казахстані, Росії та Китаї.
Крім власне магазинів Sportmaster, компанія розвиває тут мережу магазинів O’Stin і
франчайзингові проекти Спортландія, Columbia, Weekender.
Поділ за сегментами. Більше половини зарубіжних брендів (80) припадає на
торгові марки одежних рітейлерів, на аксесуари та ювелірні прикраси – 14 марок. Однак
велика кількість торгових марок зовсім не означає велику кількість торгових точок. Як
правило, відомий преміум-бренд представлений одним-двома магазинами в центрі столиці
або місті-мільйоннику. У кращому випадку мова йде про десяток-півтора магазинів
конкретної торгової марки по всій країні, як наприклад, у німецькій мережі New Yorker. Як
правило, міжнародні бренди одягу розташовані в великих торгових центрах або на
центральних вулицях великих міст. Часто відразу кілька марок представляє українська
компанія-посередник. Незважаючи на відносно невелику кількість брендів в сегменті
drogerie & beauty (4 оператора), а також в сфері громадського харчування (4 оператора) у
цих мереж найбільше число торгових точок. Наприклад, другий за величиною drogerieрітейлер України – китайська Watsons (Гонконг) має 416 магазинів. А у американського
McDonald’s близько 90 ресторанів. При цьому в сфері продуктового рітейлу п’ять іноземних
мереж представлені в основному у великих форматах (супер- і гіпермаркети), лише недавно
почавши розвивати більш «дрібну» торгівлю. Найбільш динамічно розвивається литовська
компанія Novus, яка наростила мережу до 43-х торгових точок. У сегменті товарів для дому
серед дев’яти іноземців найбільше торгових точок у датського JYSK – 58, а найбільші
магазини – у французького Leroy Merlin, який тільки в минулому році вийшов за межі
столичного регіону, відкривши магазин в Одесі. Найбільш успішно іноземні бренди
представлені в категорії товарів для спорту та активного відпочинку. Їх в Україні навіть
більше, ніж ювелірних брендів – 17. Найбільшими ритейл-операторами українського ринку
спорттоварів за кількістю торговельних точок є компанії «Спортмастер-Україна» і «АдідасУкраїна». У них відповідно, більше 80-ти і 70-ти торгових точок.
Французька сім’я. Крім столичних бутиків Cartier, Louis Vuitton і Van Cleef & Arpels,
французькі бренди представлені модними ТМ Pierre Cardin (ексклюзивно розвивається в
Україні через франчайзі німецької Tom Tailor) і Lacoste (розвиває турецький холдинг Ерен
Груп). Окремо варто відзначити мережу бутиків натуральної французької косметики Yves
Rocher, яка прийшла в Україну на зорі незалежності та за 27 років відкрила мережу з 96
бутиків. Найбільш системно французький рітейл представлений в Україні компаніями
Асоціації сім’ї Мюлье, яка комплексно розвиває свої торгові мережі в Україні – Ашан, Leroy
Merlin і Decathlon. Першим в країну зайшов Ашан в 2007 році з концепцією «гіпермаркетдискаунтер», а тепер мережа нараховує 26 магазинів. Наступним була Leroy Merlin – одна з
найбільших міжнародних компаній, що працюють в сегменті DIY. Мережа налічує п’ять
магазинів: чотири в Києві і один – в Одесі. Останньою на український ринок вийшов
рітейлер спорттоварів Decathlon, відкривши два повноформатних найбільші магазини, одне
міні-відділення і власний локальний інтернет-магазин. У найближчі два роки Decathlon
планує розвиватися в Києві, а потім заходити у великі міста – Львів, Одесу, Дніпро.
Німецька якість. Велика частина німецьких брендів в Україні – це одяг і
аксесссуари преміальної якості, такі як культовий Hugo Boss або Lagerfeld, які тут розвиває
українська Ultra Group. Магазин рукавичок та інших аксесуарів Roeckl, дитячі товари і одяг
для дорослих брендів Sanetta, Falke розвиває також українська LH Group . Компанія реалізує
продукцію як оптом, так і в роздрібних магазинах, в тому числі своїх мультибрендових Little
House. Самостійно представлений New Yorker, який працює на українському ринку з 2011
року. По франшизі працює вже згаданий Tom Tailor, а бренди Marc O’Polo і Orsay розвивають
відповідно українські компанії Intertop Ukraine і Argo Retail. Дочірнім підприємством
представлений Adidas, який володіє також маркою Reebok. Ще один німецький спортивний
бренд Puma, який представлений в Україні, належить французькому мільярдеру Франсуа
Піно. Концерн Deutsche Amphibolin Werke (DAW SE), що виробляє фарби і покриття, в тому
числі в Дніпрі (ТОВ “Капарол Дніпро”), розвиває мережу салонів-магазинів формату Caparol
Center і партнерську мережу салонів декоративних матеріалів CapaDecor. Німецький
рітейлер Metro Cash & Carry (FMCG) також добре відомий українцям. Metro Group розвиває
свій бізнес з 2003 року, фокусуючись на сегменті В2В. До кінця 2019 року в українську
мережу рітейлера входило 26 центрів оптової торгівлі, в тому числі три ТЦ малого формату
під брендом Бери Вези.
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Італійський шик. Найбільш численний загін – італійські бренди, представлені в
Україні відомими торговими марками будинків моди і окремими компаніями, що
пропонують споживачам одяг, взуття, ювелірні вироби та аксесуари. Як правило, всі ці
магазини відкриті українськими компаніями. Так, Armani Exchange, Emporio Armani, Geox і
Napapijri «веде» компанія Intertop Ukraine. Марки Benetton, OVS і Liu Jo – Argo Retail, а відомі
марки нижньої білизни, панчішно-шкарпеткові продукції та іншого одягу Calzedonia,
Intimissimi, Tezenis і Falconeri (всі належать Calzedonia) розвиває в Україні MNS Investment.
Італійський ювелірний дім Bvlgari (належить французькій транснаціональної корпорації
LVMH) відкрив свій бутік у столиці в кінці 2018 року. Один з найбільших в Україні
рітейлерів одягу Helen Marlen Group відповідає за магазини брендів Gucci, Loro Piana,
Salvatore Ferragamo і Santoni, в яких пропонується взуття та аксесуари преміум сегменту.
Американська практичність. Три з чотирьох іноземних мереж громадського
харчування в Україні – це американські бренди Domino’s Pizza, KFC і McDonald’s. Всі вони
являють собою ресторани швидкого обслуговування, але у кожного своя модель розвитку.
Так, KFC воліє відкривати нові заклади по франшизі, McDonald’s діє самостійно, а Domino’s
Pizza – продає франшизу для розвитку за межами Києва. Решта американських марок в
Україні – це практичний, зручний одяг і взуття, в тому числі для активного відпочинку і
занять спортом. Багато брендів на українському ринку представлені через іноземних
дистриб’юторів, як, наприклад, сербська Delta Sport розвиває магазини Nike і Converse або
турецька Fiba Retail, що просуває бренд GAP. Швейцарська мультибрендова мережу товарів
для спорту Intersport, яка вийшла в Україні у 2016 році по франшизі, купленої Епіцентр К,
пропонує багато американських марок. Зокрема, Nike, New Balance, Under Armour. Хоча їх
продають і інші оператори ринку.
Групова експансія. Серед європейських брендів також виділяється група іспанських,
польських і турецьких виробників та рітейлерів. Так, іспанська Inditex представляє в
Україні такі марки одежі та взуття як Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius,
Oysho і Uterque, а також сегмент товарів для дому в магазинах Zara Home. Засновник і
власник компанії – іспанський магнат Амансіо Ортега. Крім одягу іспанські виробники
пропонують в Україні ювелірні прикраси брендів Tous і Tusso. Данія помітно виділяється в
частині прикрас та аксесуарів ювелірними брендами Pandora, Trollbeads, а також
магазинами Top Model з канцелярським приладдям і товарами для дитячої творчості.
Польські рітейлери діють так само, як іспанські, виводячи на український ринок відразу
кілька своїх марок. Наприклад, польська LPP через своє дочірнє підприємство управляє
магазинами Reserved, House, Mohito, Cropp, Sinsay. Власники інших польських брендів також
вважають за краще діяти через свої дочірні структури в Україні. Аналогічно діють і турецькі
бренди, просуваючи як свої власні марки, так і міжнародні бренди (наприклад, британський
Marks & Spencer, який тут представлений турецької Fiba Retail). Найбільш динамічно
розвивається мережа LC Waikiki, яка стала №1 в Туреччині і розпочала активну міжнародну
експансію. Непогану динаміку також показує бренд DeFacto. Решта країн представлені або
суто брендами одягу, аксесуарами і парфюмерно-косметичною продукцією, як наприклад
британські бренди. Або окремими представниками якогось конкретного сегмента. Скажімо,
японські компанії в Україні представлені товарами для дому в магазинах Miniso і Usupso, а
Південна Корея – косметикою ISEI. Більш різнопланово в Україні представлена, наприклад,
Австрія з її супермаркетами Billa та ювеліринмі прикрасами від Freywille і Swarovski.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами rau.ua

МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

Огляд економічної активності: зростання
ВВП у 2019 році 3,3%
04.02.2020

За результатами 2019 року економічна активність зберігалась на
достатньо високому рівні – темпи зростання ВВП оцінено у 3,3%, що майже
співпадає з показником 2018 року.
В Огляді економічної активності, регулярному аналітичному продукті Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства йдеться про те, що змінились
драйвери цього зростання. Так, суттєво уповільнилось зростання зведеного індексу
виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) – до 1,6%
загалом за 2019 рік, а в останні місяці року навіть спостерігалось його падіння. Насамперед,
це відбувалося за рахунок виробничої сфери. Також незважаючи на черговий рекорд
урожаю зернових, уповільнилось сільське господарство. Натомість високий внутрішній
попит генерував високі показники в будівництві, торгівлі та низці галузей сфері послуг.
Ключові фактори, що впливали на економічну активність у 2019 році: стабільно висока
інвестиційна активність; рекордний врожай зернових; послаблення глобального попиту на
тлі посилення торговельних війн; зростання купівельної спроможності населення;
зміцнення обмінного курсу гривні. У 2020 році продовжиться реформування у всіх сферах
економіки, модернізація промислового комплексу, активне оновлення інфраструктурних
об'єктів. Однгак дія чинників, які впливали на розвиток економіки у 2019 році, на тлі уже
сформованих у попередніх періодах структурних дисбалансів та накопичених проблем,
дещо стримуватимуть зростання економіки в цілому.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Мінекономіки

Читайте також: Огляд економічної
активності (2019 рік) >>>

Милованов розповів, що планують робити для
більш швидкого зростання ВВП
05.02.2020

Зростання ВВП України у 2019 р. становило 3,3%, для більш швидких
темпів економічного зростання Кабмін, зокрема, планує залучити $50 млрд
ПІІ та увійти у топову групу по індексу людського капіталу.
За словами міністра економіки України, ключовими факторами, які впливали на
економічну активність в 2019, були: стабільно висока інвестиційна активність; рекордний
врожай зернових; послаблення глобального попиту на тлі посилення торговельних війн;
зростання купівельної спроможності населення; зміцнення обмінного курсу гривні. "Що
потрібно зробити, щоб у наступні роки ми бачили більші темпи економічного зростання?
Єдиний шлях – інвестиції в людей та виробництво", - підкреслив міністр. Він зазначив, що
уряд планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та збільшити щорічні
обсяги внутрішнього інвестування в понад 2 рази (з очікуваних у 2019 році 17% від ВВП до
принаймні 23,5% у 2024 році). Також планують знизити знос основних фондів з 60,6 до
48,2% (наблизити до ЄС - 40%) та увійти у топову групу по індексу людського капіталу. "Які
ініціативи ми пропонуємо для залучення інвестицій? Земельна реформа, лібералізація
ринку праці, приватизація, реформа державних підприємств, капітальні інвестиції з
бюджету, ДПП/концесії, інвестиційні няні, індустріальні парки, програми підтримки МСБ,
просування експорту, розбудова транспортної інфраструктури", - написав Милованов. Крім
того, за його словами, потрібно зберегти макроекономічну стабільність.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Читайте також: Уряд планує зростання
економіки на 40% за 5 років >>>
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Дослідження тіньової економіки в Україні: майже чверть
ВВП - або 846 млрд грн - перебуває в тіні
17.02.2020

Четверту частину від офіційного ВВП України, або 846 млрд грн,
становлять тіньові операції. Такі перші результати дослідження стану
тіньової економіки в Україні, що провела компанія Ernst & Young.
Дослідження проведено за підтримки Mastercard у рамках укладеного Меморандуму
про співробітництво з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України, Національним банком України та Державною службою статистики
України. Попередні результати дослідження "Зниження рівня тіньової економіки України
через використання електронних платежів" були презентовані під час робочої зустрічі з
представниками низки державних органів, що відбулася сьогодні у Національному банку
України. Ernst & Young провела подібні дослідження у 33 країнах світу, серед яких Чеська
Республіка, Польща, Словенія, Словаччина, Хорватія, Болгарія, Боснія і Герцеґовина, Сербія
та інші країни. Історично рівень тіньової економіки серед зазначених країн коливався від
10,1% до 26,9% від обсягу ВВП. За результатами дослідження української економіки, 846
млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018 рік, перебуває в тіні, з них: 19,7% ВВП
(702 млрд грн) становить готівкова тіньова економіка; 4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнє
виробництво товарів для власного кінцевого використання, тобто - негрошова тіньова
економіка. "Серед пріоритетів Мінекономіки - легалізація трудових відносин і загалом
економічної активності в країні. Розвиток безготівкових розрахунків може бути одним із
важливих методів досягнення цієї цілі, як демонструють результати презентованого
дослідження. Також ми поділяємо висновок дослідників, що найбільший потенціал у
розвитку безготівкових платежів наразі полягає у заохоченні до цього суб’єктів
господарювання, насамперед малого та мікропідприємництва, зокрема через здешевлення
для них платіжної інфраструктури", - зазначив заступник міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук. Загалом у ході аналізу
вивчався рівень ВВП України за 2018 рік, рівень її грошової економіки тощо. Дослідження
розділяє "готівкову тіньову економіку" на "наслідкову" та "пасивну", залежно від того, хто
від неї виграє. У так званій "наслідковій тіньовій економіці" дві сторони угоди отримують
вигоду від неї, наприклад, при оплаті готівкою замовник не вимагає рахунку та отримує
знижку, а постачальник, не реєструючи транзакцію, заощаджує на податкових витратах. У
так званій "пасивній тіньовій економіці" вигоду від неї отримує лише продавець цього
товару чи послуги, який, наприклад, продає товар за готівку без чеку і не сплачує податки.
Дослідження в Україні свідчить, що більше чверті (26,2%) обсягу "готівкової тіньової
економіки" (це 5,3% ВВП або 190 млрд гривень) - це "наслідкова тіньова економіка", де
ініціаторами розрахунку готівкою є обидві стороні - і продавець, і покупець. А решта
(73,8%) загального обсягу української тіньової економіки (або 14,4% ВВП – 512 млрд грн) це "пасивна тіньова економіка", ініціатором якої є продавець. Стимулювання безготівкових
електронних розрахунків має суттєво зменшити саме рівень "пасивної тіньової економіки".
"Завдання щодо детінізації економіки продовжує залишатися актуальним для України. У
цьому напрямі важливою є консолідація зусиль бізнесу, українського Уряду та
Національного банку та усіх інших заінтересованих державних органів, - наголосив
заступник Голови Національного банку України Дмитро Сологуб. - Завдяки зниженню
обсягів тіньової економіки, для функціонування якої необхідний виключно готівковий
ресурс, зростатиме і загальний рівень економіки нашої країни. Адже безготівкові кошти
залишатимуться в економіці, а отже, будуть працювати на її розвиток. Зокрема,
опосередковано це сприятиме зниженню вартості кредитування населення та бізнесу,
подальшому прогресу валютної лібералізації. Від прозорого ведення бізнесу зростатиме
також база оподаткування, тобто відбудеться зростання надходжень до державного
бюджету". У свою чергу, заступник Голови Національного банку України Сергій Холод
додав, що центральний банк докладає чимало зусиль для розвитку безготівкових
розрахунків та створення у населення звички сплачувати безготівково. "Ми активно
працюємо над розширенням сфери застосування безготівкових розрахунків та платіжної
інфраструктури в Україні. Цей напрям, разом з підвищенням рівня фінансової інклюзії
населення, є одним з ключових відповідно до Стратегії розвитку фінансового сектору
України до 2025 року, - зауважив він. - Головна мета Національного банку у цьому напрямі доступні та зручні фінансові послуги для усіх українців. Це досягатиметься через
формування та розвиток системи захисту прав споживачів, заходи з підвищення фінансової
грамотності українців та розвиток безготівкової економіки". "Досвід розвитку електронних
платежів в різних країнах Європи підтверджує їх позитивний вплив на економіку та рівень
її прозорості. Україна впевнено йде шляхом cashless, і цьому сприяє розвиток безготівкової
інфраструктури: в країні вже понад 333 тисячі POS-терміналів*, 8 із 10 операцій за
платіжних картками є безготівковими. Це говорить про те, що українці охоче переходять на
cashless стиль життя. Разом із тим, у розвитку інфраструктури для безготівкових
розрахунків є значний потенціал, і особливо це актуально для регіонів. Сьогодні Mastercard
разом із партнерами активно розвиває фінансову інфраструктуру та інклюзію в Україні,
впроваджуючи рішення для безготівкових розрахунків у міських соціальних проектах,
рітейлі та МСБ. Електронні платежі є потужним драйвером прозорої економіки, і ми
вважаємо важливим системне дослідження точок позитивного впливу на підвищення рівня
прозорості економіки в країні", - підкреслила Інга Андреєва, генеральний директор
Mastercard в Україні. Дослідження, крім оцінки рівня тіньової економіки, містить також
спектр потенційних заходів для зменшення "пасивної тіньової економіки" та стимулювання
розвитку безготівкових платежів. Загалом на зменшення тіньової економіки може
впливати запровадження здійснення соціальних виплат виключно у безготівковій формі,
податкових пільг, встановлення торговельних POS-терміналів представниками малого та
середнього бізнесу, а також додаткове стимулювання торговців та споживачів до
проведення безготівкових розрахунків. Так, попередні дослідження у європейських країнах
підтверджують, що збільшення частки безготівкових платежів на 100% сприяє зменшенню
рівня тіньової економіки на 0,6 - 3,7% від ВВП, а державні доходи збільшуються на 0,1 0,8% від ВВП досліджуваних країн*. За даними Mastercard, сьогодні лише 38% малого та
середнього бізнесу в Україні надають клієнтам можливість оплати за товари та послуги
безготівково, тобто 62% підприємств працюють виключно з готівкою**. Для підтримки
малого та середнього бізнесу у впровадженні платіжної інфраструктури Mastercard разом із
партнерами реалізує інфраструктурні проекти у різних країнах світу. Один з найбільш
успішних - Cashless Foundation у Польщі, у якому сьогодні беруть участь понад 130 тис.
торговців. Завдяки фонду в країні було встановлено 172 тис. терміналів. Водночас 95%
учасників програми готові рекомендувати встановлення терміналів іншим підприємцям,
що суттєво вплинуло на розвиток культури безготівкових платежів у Польщі. Детальні
результати дослідження будуть опубліковані на сайті Національного банку України у
березні 2020 року після обговорення всіма учасниками у рамках вищезгаданого
меморандуму про співробітництво .
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
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Читайте також: Платіжна
інфраструктура, 2019 рік >>>

Bank of America підрахував, скільки відсотків до зростання
ВВП України додала б реінтеграція донбасу
18.02.2020

ВВП України протягом двох-трьох років може потенційно зрости на
1,5% за умови реінтеграції Донбасу. Про це йдеться в аналітичному звіті
Bank of America, пише "Інтерфакс-Україна".
"Потенційна інтеграція територій може підвищити номінальний ВВП на 3-5% і
прискорити зростання на 1-1,5% у період після повоєнної відбудови", - йдеться в звіті.
Повоєнна відбудова могла б бути частково профінансована зовнішньою донорською
допомогою, зазначили аналітики. "І Донецька, і Луганська обл. становили понад 15,7% ВВП
України у 2012 р., до війни. Внесок цих регіонів, які все ще перебувають під українським
контролем, впав приблизно до 12,7% у 2017 р.. Ми вважаємо, що це може вказувати на
одноразове зростання до номінальних значень ВВП, що становить щонайменше 3%", йдеться у звіті. На думку аналітиків, нормалізація економічних зв'язків із регіоном могла б
прискорити зростання реального ВВП вже у перший рік на 0,5%. Нагадаємо, Кабмін восени
2019 схвалив макрофінансові показники на 2020-2022. Зокрема, оновлений оптимістичний
сценарій передбачає, що ВВП 2020 року має зрости на 4,8%, 2021 року – на 5,5%, 2022 року –
на 6,5%. Відповідно прогноз курсу долара США в Україні становить: 2020 рік - 24,8 грн, 2021
рік - 23,9 грн, 2022 рік - 24,2 грн. Консервативний прогноз передбачає, що 2020 року
економіка України зросте на 3,7%, а курс долара становитиме близько 27 грн. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

Милованов розповів, як працюватимуть
"інвестиційні няні"
28.01.2020

Особистих менеджерів для великих інвесторів уряд планує добирати
за допомогою Державної агенції залучення інвестицій UkraineInvest. Про це
повідомляє портал depo.ua
"Операційно це буде вирішуватися на базі UkraineInvest… Це така організація, яка є
повністю державною агенцією із залучення інвестицій. На її базі й буде працювати
"інвестняня", – розповів міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій
Милованов в ефірі ICTV. Він зазначив, що в уряді розуміють, що таких менеджерів може
бути недостатньо, тому планують працювати над збільшенням кількості "інвестнянь" та
навчати їх. За словами Милованова, відповідний законопроєкт про "інвестнянь" може бути
розглянутий на засіданні уряду в середу наступного тижня, а після цього він буде поданий
на розгляд Верховної Ради. Нагадаємо, за словами Милованова, проєкт "інвестиційна няня"
дозволить інвесторам укладати угоди із Кабміном, який представляє державу та може
відповідати у міжнародних судах, якщо порушить умови договору. Раніше президент
України Володимир Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні
понад $100 млн, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним
таким інвестором закріплять персонального радника. Як пояснив прем'єр Олексій
Гончарук, Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не
лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які
вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Україна готова до "промислового безвізу"
з ЄС — Гончарук
28.01.2020

України готова до переговорів про укладення з Європейським Союзом
Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції (Угода
ACAA). Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Telegram.
"На зустрічі з верховним представником ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики
Жозепом Боррелем ми обговорили цілі та пріоритети порядку денного співпраці України та
ЄС. Серед топпріоритетів - "промисловий безвіз", тобто Угода про відповідність та
прийнятність промислової продукції (Угода ACAA)", - написав він за підсумками зустрічі у
Брюсселі з верховним представником ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозепом
Боррелем. За його словами, останнім завданням України для початку переговорів щодо
"промислового безвізу" став закон про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового
нагляду, який парламент ухвалив ще в грудні. "Тепер очікуємо найближчим часом візит до
України попередньої оціночної місії ЄС для оцінки готовності інфраструктури та
законодавства України до початку перемовин", - наголосив Прем’єр. На зустрічі визначено
подальші кроки для інтеграції України в Єдиний цифровий ринок ЄС. Вони мають бути
відображені у спільному плані дій, який визначатиме також додаткові форми взаємодії
України та ЄС у рамках Єдиного цифрового ринку, зазначив Гончарук. Також він додав, що
Україна прагне до поглиблення співпраці в рамках Східного партнерства з ЄС у сферах
енергетики, торгівлі, цифрової економіки, митниці та безпеки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Уряд скасував дію понад 27 тисяч
санкцій ЗЕД
03.02.2020

Cкасовано дію понад 27 тисяч спеціальних санкцій, застосованих до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів
господарської діяльності.
Відповідну Постанову Кабінет Міністрів прийняв 4 грудня 2019 року. Це рішення
практично реалізує низку заходів, направлених на валютну лібералізацію відповідно до
закону України “Про валюту та валютні операції” та приводить у відповідність норми
вищезгаданих законів. Важливо, що скасовуються також раніше застосовані (до введення у
дію Закону України “Про валюту та валютні операції”) спеціальні санкції. “Ще один
механізм тиску держави на бізнес пішов у минуле. Ми почули бізнес-спільноту тавідмінили “старі” санкції, тобто скасування отримало зворотну дію. Це і є наша місія спрощувати життя бізнесу, а не ускладнювати його”, - прокоментував скасування санкцій
міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Закон
"Про зовнішньоекономічну діяльність" наділяв Мінекономіки повноваженнями накладати
санкції за поданнями Державної фіскальної служби і контрольно-ревізійної служби,
правоохоронних органів, Антимонопольного комітету України, Нацкомфінпослуг, НБУ або
за рішенням суду. Зокрема, за порушення законодавства
України у сфері
зовнішньоекономічної діяльності щодо суб’єктів ЗЕД України або іноземних суб’єктів
господарської діяльності застосовувалися такі спеціальні санкції: накладення штрафів у
разі несвоєчасного виконання або невиконання суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами
господарської діяльності своїх обов’язків, пов’язаних із Законом України
«Про
зовнішньоекономічну діяльність»; застосування до суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів
господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування, що встановлюють певні
заборони, обмеження або порядок здійснення ЗЕД; тимчасове зупинення ЗЕД, у випадках
проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономіки
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ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Уряд створить нові робочі місця та забезпечить зростання
промислового виробництва

Виконання державного бюджету:
січень 2020 року

19.02.2020

01.02.2020

За оперативними даними ДКСУ про виконання бюджету у січні, доходи
загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн та були на 13,8
млрд грн меншими за розпис.
Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних
показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року. Це, зокрема,
міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 грн/дол США, тоді як в
бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/дол США), менший обсяг імпорту (на 2,5%
р/р) та нижчі ціни на газ. За оперативними даними, доходи загального фонду державного
бюджету від податків та зборів (з врахуванням сум відшкодованого ПДВ), що адмініструє
ДПС, були на 5,9 млрд грн нижчими за розпис через такі причини: Надходження від акцизу з
вироблених в Україні товарів були на 2,2 млрд грн нижчими за розпис передусім через
менше виробництво тютюнових виробів та реалізацією зі складів готової продукції, з якої
вже було сплачено акциз. Надходження від рентних платежів були на 2,4 млрд грн нижчими
за розпис. Це пояснюється зменшенням декларування податкових зобов’язань з рентної
плати за природний газ у зв’язку зі зменшенням ціни на газ, а також невиконанням
планового обсягу внутрішнього видобування газу. Недонадходження від ПДФО становило
0,24 млрд грн. Надходження від ПДВ з врахуванням відшкодування ПДВ були на 2,5 млрд
грн нижчими за план через відшкодовано ПДВ у 18,0 млрд грн, що вище за середньомісячну
суму відшкодування минулого року (12,7 млрд грн у 2019 році). Доходи загального фонду
державного бюджету від податків та зборів, які адмініструє ДМС, були на 7,9 млрд грн
нижчими за розпис передусім через такі причини: Міцніший курс гривні порівняно із
врахованим в державному бюджеті курсом (в бюджеті враховано середньорічний курс 27
грн/дол США, тоді як середній курс січня становив 24,1 грн/дол США). …
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну
Невиконання плану доходів бюджету
найбільше з 2015 р.
21.02.2020

Невиконання плану доходів державного бюджету України у 2019
році майже на 38 млрд грн є найбільшим із 2015 року. Про це повідомляє
прес-служба Рахункової палати, пише ukrinform.ua
"Невиконання плану доходів (держбюджету- 2019 - ред.) на 37,8 млрд грн є
найбільшим з 2015 р. І це після внесення змін у IV кварталі до держбюджету, зокрема
зменшення доходів державного бюджету на 20,1 млрд гривень», - сказав голова Рахункової
палати Валерій Пацкан, коментуючи Звіт про хід і результати виконання Програми
діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році. Пацкан також наголосив, що у звіті
відзначено виконання показника дохідної частини державного бюджету-2019 на 99,1%,
хоча, за даними Рахункової палати, "виконання плану доходів, з урахуванням змін, внесених
розпорядниками бюджетних коштів (до закону про держбюджет-2019 - ред.), становило
96,3%". Також він зауважив, що дохідну частину держбюджету вдалося наповнити за
рахунок наперед сплачених податків. «Наприклад, у грудні 2019 року сума наперед
сплачених податків збільшилась на 9,4 млрд гривень. У грудні 2018 року показник був 3,9
млрд грн»,- зауважив Пацкан. Він підкреслив, що основна причина невиконання доходів низька якість макроекономічного прогнозу, про що Рахункова палата неодноразово
зазначала. Крім того, у звіті уряду зазначено, що торік чистий приплив прямих іноземних
інвестицій порівняно з 2018 роком збільшився на 100 млн дол. США і становив 2,5 млрд
гривень. Однак, за словами Пацкана, такий обсяг ПІІ на третину менше прогнозованого
урядом на 2019 рік обсягу. Інвестиції мали становити 4-4,5 млрд дол. США, стверджує
посадовець. Він також прокоментував тезу уряду про те, що вдалося утримати дефіцит
бюджету в межах, визначених законом. Водночас, на думку Пацкана, менший від
затвердженого дефіцит державного бюджету досягнуто за рахунок неповного здійснення
запланованих видатків і надання кредитів. «Але хочу звернути увагу, що минулого року
дефіцит був найбільшим за останні п’ять років і становив 78,0 млрд грн», - сказав голова
Рахункової палати. Також у звіті уряду наголошується про зменшенні витрат платників
податків на обслуговування боргів. «Якщо порівняти з 2018 роком, то насправді видатки на
обслуговування державного боргу у 2019 році зросли на 3,8 млрд грн, або 3,3%», стверджує Пацкан. Як повідомляв Укрінформ, недовиконання дохідної частини бюджету на
2019 рік сталось через менші надходження від митниці, більш міцний курс гривні та
несплату частини чистого прибутку та дивідендів деякими компаніями. Про це 20 грудня,
під час години запитань до уряду, заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

 ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ, ПРОДАЖІ (ТЕНДЕРИ, АУКЦІОНИ)

Исполняющим обязанности директора ЦЗО "ГУ "Профессиональные закупки"
назначен Андрей Кузьменко
30.01.2020

И. о. директора ЦЗО "Профессиональные закупки" назначен Андрей
Кузьменко вместо Евгения Сильвестрова, проработавшего на посту
директора ГУ с октября 2017 г, сообщила пресс-служба ЦЗО.
Сильвестров оставил ГУ в связи с завершением пилотного проекта и выполнением
своей функции как проектного менеджера. Назначенный и.о. директора Андрей Кузьменко
ранее проработал 2,5 года в команде ProZorro в должности заместителя гендиректора, а
последние полгода в сотрудничестве с ГУ развивал ProZorro Market. "Мы первая
центральная закупочная организация в Украине, поэтому от результатов нашей работы
зависит не только успех модели ЦЗО по всей стране, но и дальнейшая профессионализация
всей сферы публичных закупок. Поэтому так важно сохранить все наработки ГУ, объяснить
рынку ценность ЦЗО, показать реальные результаты и снять все опасения", - цитирует
Кузьменко пресс-служба. Как сообщалось, согласно распоряжению Кабмина №846-р от 25
сентября 2019 года, в соответствии с законом "О публичных закупках", правительство
определило
централизованной
закупочной
организацией
госучреждение
"Профессиональные закупки", которое с 2017 года исполняло эту роль в рамках пилотного
проекта. Уже с 1 марта 2020 года 15 министерств будут обязаны передать ЦЗО свои закупки
по 4 товарным группам. Кроме того, ГУ готовится к сотрудничеству с заказчиками, которые
хотят передавать свои заказы на ЦЗО. ЦЗО организует закупки по рамочным соглашениям в
интересах заказчиков: для этого ЦЗО получает от закупщиков, исключительно на
добровольных началах, заказ на проведение закупок, объединяет такие заказы в крупные
лоты и квалифицированно организует закупки.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Кабінет Міністрів України створив Координаційний центр з питань
промисловості. Головне завдання Координаційного центру – забезпечити
зростання промислового виробництва, створення нових робочих місць.
До складу Координаційного центру увійшли представники центральних органів
виконавчої влади - Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінекоенерго, Державної податкової і
Державної митної служб, Держстату. Координаційний центр очолить Прем'єр-міністр
України. Задачами Координаційного центру є координація дій Уряду, Верховної Ради
України, бізнесу для розроблення дієвих механізмів промислової політики, реагування та
уникнення кризових ситуацій у промисловості. Координаційний центр створений для
посилення співпраці із представниками промисловості задля вирішення нагальних
проблем галузі. Створення Координаційного центру з питань промисловості підтримали
представники Антимонопольного комітету, Національного банку України, Комітету
Верховної Ради України з питань економічного розвитку, промислових підприємств,
галузевих асоціацій, об’єднань, представницьких органів (Укрметалургпром, Укрлегпром,
Укравіабуд, Укрмашбуд, МЕТІНВЕСТ, Аграрний союз тощо), міжнародні експерти та
представники міжнародних організацій та установ в Україні, незалежні експерти і
представники
громадських
об’єднань
та
неурядових
організацій
(Укрпромзовнішекспертиза тощо).
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Уряд затвердив Положення про Офіс
фінансового контролю
19.02.2020

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Офіс
фінансового контролю. Це наступний логічний крок у становленні нового
органу. Положенням визначаються його основні завдання, функції та
повноваження.
Зокрема у затвердженому Положенні йдеться, що Офіс фінконтролю здійснюватиме
контрольні заходи у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах,
фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах,
суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в
установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів,
державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
або використовують (використовували) державне чи комунальне майно. Контрольні
заходи також здійснюватимуться у суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми
власності за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Новостворений
орган відповідатиме, зокрема, за перевірку: використання і збереження державних
фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, у тому числі цільового, ефективного та
результативного використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих
бюджетів; дотримання законодавства про закупівлі; цільового використання і своєчасного
повернення кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії; реалізації
інвестиційних проектів, інших проектів (програм), що підтримуються міжнародними
організаціями; законності та правомірності витрат бенефіціарів (партнерів) в межах
виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного
співробітництва; стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Окрім
того, у Положенні передбачено реалізацію інституту фінансової аналітики, тобто
проведення аналізу ризиків щодо управління ресурсами держави з подальшим здійсненням
контрольних заходів за високоризиковими операціями. Це дозволить рухатися до
автоматизації процесів та опрацювання інформації в інформаційно-аналітичних системах
Офісу фінконтролю. Відтак підвищиться якість виконання завдань, скоротиться час на збір,
обробку та аналіз інформації щодо діяльності підконтрольних установ, а пріоритет
діяльності перейде до забезпечення своєчасного реагування на проблемні питання щодо
дотримання законодавства.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Проект "Електронна торгова марка" намагаються забрати у
справжніх власників
21.02.2020

За словами директора "Держінформаналітика" Кирила Маслова,
"проект "електронна торгова марка" є продуктом реалізації державної
політики щодо детінізації економіки та захисту споживачів".
Уряд України в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України доручив
підпорядкованому ДП "Держінформаналітика" розпочати роботу зі створення державної
інформаційної аналітичної системи моніторингу, аналізу та контролю обігу товарів та
обробки отриманої інформації відповідно до потреб державного управління. На думку
Кирила Маслова, думка міністра Кабінету Міністрів України Дмитра Дубілета є
небезпечною для інвестиційного клімату України. Маслов нагадав, що між державним
підприємством "Держінформаналітика" та іноземною компанією, на виконання доручення
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, укладено угоду щодо участі
іноземної компанії в якості інвестора у створенні в Україні державної аналітичної системи.
"Враховуючи, що на даний час у державі бракує коштів на фінансування інноваційних
проектів, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа оголосила та провела
конкурс з метою пошуку інвестора для фінансування зазначеного проекту. Переможцем
конкурсу, держава Україна в особі Державної інноваційної фінансово-кредитної установи
визначила компанію "Azatek" з Гонконгу. Через заяви Д.Дубілета складається враження, що
держава не збирається виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках інвестиційної угоди,
створює небезпечні фінансові ризики для держави, не бажає боротись з тіньовим обігом
товарів, послуг, контрафактними продуктами, які шкодять економіці", - повідомив Маслов.
Проект володіє авторським правом і таким чином є захищений законом, стрверджує
Кирило Маслов. Зараз складається враження, що його хочуть банально рейдувати та
привласнити. З одного боку, ми в Україні створюємо антирейдерські інституції, а з іншого самі чиновники використовують ці злочинні методи, використовуючи свою владу та
службове становище. Він також додав, що даний проект вже будуть впроваджувати в інших
країнах, де реально хочуть боротись з контрабандою та підробками. Керівник
Міжнародного інституту глобальної економічної та енергетичної стратегії Юрій Нерубай
повідомив, що його інститут допомагає інвесторам "звикнути до українських реалій",
консультує щодо законодавства. "Чому президент Зеленський закликає до діджіталізації, а
міністр ставить під сумнів цю ж діджіталізацію? Все це означає що не має єдності в команді
президента. Подібні публікації, як робить пан Дубілет, ставлять у незручне становище
державу перед інвесторами, партнерами та друзями України. На превеликий жаль, член
уряду України Дмитро Дубілет цього не розуміє, банально зловживає своїм службовим
становищем, своїми заявами відлякує інвесторів", - повідомив Юрій Нерубай.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

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

Стала відома дата запуску платформи
«Дія.Бізнес»

 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ще 11 банків планують долучитися до програми
"Доступні кредити 5-7-9%"

22.02.2020

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуску
платформи для бізнесменів «Дія.Бізнес». Про це йдеться у Telegram-каналі
додатку «Дія», передає портал glavcom.ua
«Тиждень до запуску платформи «Дія.Бізнес»! Ми прагнемо розвивати українське
підприємництво. Тому створюємо зручний і корисний продукт для малого і середнього
бізнесу — Національну онлайн-платформу для підприємців «Дія.Бізнес», - йдеться в
повідомленні. У відомстві уточнили, що на новій онлайн-платформі кожен власник малого
та середнього бізнесу знайде важливу інформацію: ідеї, перелік сервісів і програм
підтримки від держави, а також зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу. До
слова, Мінцифри отримає 25 млн євро міжнародної технічної допомоги на підтримку
проєктів цифрової трансформації. Міжнародну технічну допомогу на підтримку проєктів
цифрової трансформації витратять, зокрема, на оптимізацію адміністративних послуг та
мобільний додаток «Дія». Відзначимо, цього року Україна вперше братиме участь у
європейському дослідженні щодо розвитку відкритих даних European Data Maturity Report.
Дослідження триватиме протягом усього 2020 року, а його результати опублікують у
грудні 2020. Open Data Maturity Report – щорічне дослідження, результати якого
демонструють рівень розвитку відкритих даних у Європі. Експерти здійснюють оцінку за
більш ніж 165 показниками, які об’єднують у чотири групи: політика відкритих даних;
робота національного порталу; вплив відкритих даних на ключові сфери життя; якість
даних, що публікуються. Open Data Maturity Report проводили вже п'ять разів за участі 32
країн. Україна буде включена в шосте дослідження в межах ініціативи Східного
партнерства. Участь України у європейському дослідженні не лише позитивно вплине на
розвиток бренду «Україна» у світі, а й дасть можливість продемонструвати національні
досягнення у галузі відкритих даних та поділитись досвідом з іншими країнами. Вже понад
рік українські відкриті дані публікують на European Data portal. Своїм запрошенням до
участі у цьогорічному дослідженні європейські колеги високо оцінили ті ініціативи й ту
роботу, яка була проведена в Україні протягом останніх років у сфері відкритих даних, та
висловили сподівання на подальший успішний розвиток у цьому напрямі.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
 ДЕРЖАВНІ КОРПОРАТИВНІ ПРАВА
 ОРЕНДА. КОНЦЕСІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ

Уряд затвердив і передав до Верховної Ради перелік 219
підприємств, заборонених до приватизації
03.02.2020

Уряд погодив законопроект “Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації”. Після підписання Прем’єром
відповідний законопроект №2831 зареєстровано у Верховній Раді України.
“Як і йшлося раніше, список заборонених до приватизації об’єктів залишиться.
Законопроект із запропонованими 219 стратегічними підприємствами забезпечить їх
збереження у державній власності, але з головною умовою - подальшим ефективним
управлінням”, - пояснює перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства Павло Кухта. Всі об’єкти списку проходили глибокий аналіз та
виносились до обговорення з профільними центральними органами виконавчої влади.
Загалом до переліку увійшли 3 групи об’єктів: акціонерні товариства, у статутних капіталах
яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою, ніж 50
відсотків + 1 акція та не підлягає приватизації - 9 підприємств; акціонерні товариства, у
статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100
відсотків, державні унітарні та казенні підприємства, що не підлягають приватизації - 101
підприємство; об’єкти культури та спорту, що не підлягають приватизації - 109
підприємств. Також є важливе уточнення щодо майбутнього підприємств, доля державних
акцій в яких зараз складає 100%: у разі прийняття рішення про зменшення частки
корпоративних прав, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, а
також при перетворенні державних унітарних підприємств в акціонерні товариства, частка
корпоративних прав, що належать державі у статутному капіталі таких товариств, не може
бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція та не підлягає приватизації. Використовувались три
головних критерії держпідприємств для формування списку стратегічних об’єктів,
заборонених до приватизації: підприємства, що забезпечують енергетичну незалежність та
обороноздатність держави; такі, що є природними монополіями; такі, діяльність яких має
критично важливе значення для суспільства. Розробка та погодження Урядом такого
переліку передбачена Законом 145-IX для його подальшого розгляду Верховною Радою.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономіки

17.02.2020

Рада Фонду розвитку підприємництва розгляне заявки від 11 банків,
які можуть долучитися до державної програми "Доступні кредити 5-7-9". Про
це йдеться у Звіті з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів.
"Протягом першого тижня (3–7 лютого 2020 року) з моменту старту державної
програми "Доступні кредити 5-7-9" Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про
співробітництво з чотирма банками: АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "ПриватБанк"
та АТ "Укрексімбанк". Ще 11 банків подали заявки на участь у програмі, а саме: АТ
"Кредобанк", АТ "ПУМБ", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "ОТП Банк", АТ "Альфа-Банк", АТ
"Правекс Банк", АТ "Кредитвест Банк", АТ АКБ "Львів", ПАТ "Банк Восток", АТ "Банк Альянс"
та АТ "МІБ", які найближчим часом будуть розглянуті Фондом", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7 лютого 2020 року в рамках реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%" АБ
"Укргазбанк" видав 13 кредитів та 172 заявки знаходиться на розгляді в банку, АТ
"Ощадбанк" видало 1 кредит та на розгляді близько 100 заявок, в АТ КБ "ПриватБанк" на
розгляді 1220 заявок, в АТ "Укрексімбанк" – 10 заявок. Як повідомляв Укрінформ, уряд
ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року.
Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до
1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного
бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 тис. позичальників зможуть взяти участь в
цій програмі вже нинішнього року. За інформацією міністра фінансів, у бюджеті закладено 2
млрд грн на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Вісім українських стартапів отримали від
держави майже 9 млн грн
21.02.2020

Вісім українських стартапів, які визначив Український фонд стартапів
під час конкурсу, отримали від держави сумарно близько 9 млн грн у вигляді
seed- і pre-seed-грантів.
Церемонія нагородження відбувалася за участю Президента України Володимира
Зеленського та Прем'єра-міністра України Олексія Гончарука в п'ятницю 21 лютого 2020 р.
Seed-гранти по $50 тис. (1 млн 250 тис.), зокрема, отримали стартапи AeroDrone
(комплексні рішення на базі безпілотних літаків); GeoDesign info (аналітичний онлайнцентр); BIOC (технологія нанополімеризації для отримання біопластику); FieldBI
(аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку); "Правомен" (автоматизований
помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню); Framiore (бренд одягу
з власним R&D-центром із розробки інноваційних виробів і технологій). У свою чергу preseed гранти по $25 тис. (625 тис. грн) отримали: Pytag (торговельно-аналітична платформа
для торгівлі зерном) і BioBin (мобільний застосунок для кращого впливу на довкілля).
Відзначимо, Український фонд стартапів відібрав ще вісім стартап-команд, які
претендуватимуть на отримання державного гранту в $ 50 тисяч. Ідеї стартапів, які
представлять на другому пітчингу, 98 експертів відібрали з більш ніж 500 заявок.
Переможців оголосять 25 лютого. У конкурсі візьмуть участь команди з проектами в сфері
відеозв'язку, агробізнесу, робототехніки та хмарних сервісів. У другій відбір потрапили
стартапи: Allzap - розробник платформи для створення інтернет-магазинів з продажу
автозапчастин; LightUponCloud - швидкісний сервіс синхронізації файлів користувача;
Agrifinance Online - допомагає об'єднати учасників сільськогосподарського ринку України фермерів, інвесторів, трейдерів, дистриб'юторів і страховиків - на одній платформі;
RoboBus - інноваційна платформа-причіп з великою кількістю сучасного обладнання, є
мобільною лабораторією для вивчення робототехніки; NUWORK - CRM-система управління
наймом на початкові позиції і при масовому підборі персоналу; GoodZone - сервіс для
відеодзвінків, основна мета якого - об'єднати всіх людей, незалежно від їх статусу;
HarvesTrack - Hardware і Software рішення для контролю процесу збору врожаю і
попередження крадіжки зерна під час збирання; ZALM - продукт в сфері безпеки особистих
речей, який дозволяє підвищити безпеку рюкзака шляхом простої установки гаджета.
Стартапи претендують на seed-грант в розмірі $ 50 тис. На розгляді експертів знаходяться
ще 600 заявок знаходяться. Всього в програмі зареєструвалося понад 1300 учасників.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua, nv.ua

Читайте також: Повний перелік
держпідприємств >>>

 УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ

АРМА відкрило доступ до Реєстру
арештованих активів
18.02.2020

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) відкрило доступ
до Єдиного реєстру арештованого майна, до якого наразі внесено
інформацію про понад 2 тисячі активів.
З грудня минулого року Реєстр перебуває в дослідній експлуатації, що передбачає
його наповнення в тестовому режимі виключно наявною в АРМА інформацією щодо
арештованих активів, які передано в управління Агентства. Реєстр формується та ведеться
з метою узагальнення та оперативного обміну інформацією щодо активів, одержаних
злочинним шляхом, у ньому відображаються дані про арештовані в рамках кримінальних
проваджень активи, управління ними чи їх реалізацію, конфіскацію, одержані від їх
реалізації кошти тощо. Після завершення інтеграції Реєстру з іншими реєстрами та базами
даних (Єдиний реєстр судових рішень, Автоматизована система виконавчого провадження,
Єдиний реєстр досудових розслідувань) Реєстр буде наповнюватись інформацією про
арештовані активи переважно в автоматизованому режимі. Наразі здійснюються заходи,
пов’язані з виконанням вимог законодавства про захист інформації та побудовою системи
комплексного захисту інформації. Слід наголосити, що під час дослідної експлуатації
програмне забезпечення Реєстру перевіряється на можливість надійної та безперебійної
роботи у штатному режимі. На даний момент до Реєстру вноситься великий обсяг
інформації, наявної у розпорядженні АРМА, а також здійснюється аналіз функціональних
можливостей Реєстру. Станом на 9-00 17 лютого 2020 року АРМА забезпечено внесення
інформації до Реєстру щодо 2 032 арештованих активів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

БІЗНЕС ГРУПИ
 ОСОБИСТОСТІ

Екснардеп Березкін хотів удвічі
зменшити заставу
03.02.2020

Слідами Давоса: Я готовий отримати
інвестиційну няню від Кабміну
29.01.2020

Ви, напевно, чули, в Давосі Президент України Володимир
Зеленський пообіцяв кожному інвестору великої компанії, яка
приведе в Україну понад $100 млн, персонального менеджера В. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
інвестиційну няню.
Ми інвестували сотні мільйонів доларів, тому нам належить кілька нянь. І ми будемо
чекати, коли уряд виконає свою обіцянку. Серйозно, я дуже сподіваюся, що умови для
українських інвесторів дійсно будуть на тому ж рівні, що і для зовнішніх. Тому що не можна
ігнорувати цілком реалістичні і розумні запити тих, хто багато років підтримує цю державу.
Не побоюся цього слова, вірить у цю державу. І демонструє свою віру, розвиваючи
інноваційні проекти. Держава може вдатися до досить рішучих кроків, якщо вона поважає
внутрішнього інвестора і цінує ті зусилля і ті кошти, що вкладають в економіку, ті проекти,
які реалізують. Особливо це актуально зараз, коли все більше людей, все більше компаній
говорять про те, що йде криза. Вона може настати вже найближчого року. Але будьмо
чесними, може настати й настане — трохи різні речі. Та й криза на кризу не схожа. Нам тут в
Україні нічого її чекати. Сьогодні час йти вперед, сказав Дональд Трамп, і я з ним повністю
згоден. Треба засукати рукави, бачити, йти вперед і розвивати свою країну. Як вони
розвивають США, так і ми з вами повинні розвивати Україну. Саме тому такий гарний Давос,
він присвячений об'єднанню уряду, бізнесу та громадськості.
Всі працюють пліч-о-пліч, розповідають про проблеми, діляться новими підходами.
Ми теж їздили за цим — хочемо зрозуміти, які нові тренди є в освіті, управлінні, бізнесі та
інвестуванні в світі, щоб запровадити їх в українську економіку. Зокрема подібні заходи
допомагають міркувати на тему спільної ідеї, що зможе всіх об'єднати. Це таке вічне
питання, ми в пошуку, ніхто поки не може на нього відповісти. Але є очевидні речі, рецепти,
які спрацювали в інших, успішних країнах. Це — розвиток підприємництва. Держава
повинна переглянути своє ставлення до бізнесу, до людей, які успішно працюють,
створюють робочі місця і платять чималі податки. IT, сільське господарство, сільгосппереробка, освіта. Що вийде краще — залежить від людей, які цим займатимуться. І чим
розумнішою буде нація, чим креативнішими люди — тим швидший буде розвиток, і тим
швидше кожен з нас отримає комфортні умови для життя, для майбутнього своїх дітей.
Потрібно зосередитися на конкретиці. І ось п’ять конкретних кроків, які потрібно зробити
передусім, щоб Україна досягла успіху. Насамперед, це освіта. Тільки розумні і всебічно
розвинені люди здатні усвідомити, в який бік рухатися країні, які технології необхідно
впроваджувати, які соціальні практики використовувати. На другому місці — підтримка
малого і середнього бізнесу. На третьому — репутація країни. На четвертому — захист
інвестицій. Кожен інвестор має бути спокійний. Він має бути впевненим, що захищений, що
доб'ється успіху і заробить гроші. Спокій гарантує приплив нових інвестицій. Дуже важлива
в цьому сенсі судова система. Суди повинні працювати справедливо. Кожен громадянин,
кожен інвестор повинен розуміти: їх оцінять справедливо. І, звичайно ж, медицина. Вона
повинна бути на високому рівні, щоб зберегти населення України і забезпечити його
зростання. Крім того, необхідно чесно відповідати на питання, де саме ми перебуваємо
зараз. Тому що від цього залежить те, наскільки точно ми зможемо сказати, що саме
потрібно зробити і скільки часу на це піде. І тут погані новини. В інноваційному сенсі
Україна на дуже низькому рівні. В освіті потрібен якісний прорив. Потрібно не стартувати з
минулого, а взяти найкращі навички, які є в світі. Спертися на сьогоднішній день. Тоді ми
можемо досягти інноваційного ривка. Неважливо, в якому стані асфальт на дорогах, якщо
машини будуть літати над ними. Bloomberg опублікував рейтинг найбільш інноваційних
економік, і це сумно, тому що ми випали з топ-50 інноваційних економік, вже на 53 місці
замість 46 у 2018-му році. Падіння на сім рядків. Знаєте, хто впав сильніше? Туніс, там
провал на дев’ять пунктів. Тому треба визнати реальність, в якій ми перебуваємо. І дуже
багато працювати, щоб зробити якісний стрибок вперед. Одна з точок докладання зусиль, у
принципі, зрозуміла: ми вже працюємо в ній, це колаборації на кшталт нашого Unit. City,
об'єднання новацій у виробництві, синтез компаній, які шукають один одного і створюють
нові продукти. Великі дані, штучний інтелект, дрони, 3D-принтери, віртуальна і доповнена
реальність — це світовий тренд, тема номер один. Це те, що потрібно розвивати в Україні.
Головний висновок, який я зробив у Давосі — поки ми не дуже цікаві великим країнам.
Наше завдання — підняти економіку всередині країни, стати сильнішими. І ось коли люди
житимуть заможніше, коли економіка — завдяки передусім своїм ресурсам, людям,
інвесторам — зросте, тоді ми сядемо за стіл переговорів зі світовими лідерами.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Точки продажу на стагнуючому ринку: як заробляє
власник ОККО Group Віталій Антонов?
30.01.2020

Віталій Антонов опустився в рейтингу топ-100 найбагатших
українців за версією НВ і Dragon Capital з 23-го на 36-е місце. Його
статки оцінюються в $161 млн. За рік вони зменшилися на 27%.

В. АНТОНОВ

Антонов — засновник холдингу OKKO Group, в який входить більше 10
різнопрофільних бізнесів. Флагман — автозаправна мережа ОККО, що належить концерну
Галнафтогаз. 90% акцій концерну володіє кіпрська GNG Retail Public Limited. Її основні
власники — Антонов і Європейський банк реконструкції та розвитку (64,19% і 19,84%
відповідно). ЄБРР став співвласником компанії в 2009 році. У GNG Retail повідомляли в
другій половині 2018 року, що до 2021-го компанія викупить свої акції у ЄБРР. Потенційним
інвесторам пропонували купити цей пакет за $89,5 млн. Мережа ОККО налічує 406 заправок
і входить в трійку найбільших в Україні. Свою ринкову частку Галнафтогаз оцінює в 18,6%.
Заправки ОККО вважаються одними з найдорожчих в Україні. Одна з причин полягає в
тому, що нафтопродукти, якими концерн торгує, в основному імпортні (з Білорусі та
Литви). Особливість заправок OKKO — наявність кафе або ресторанчика (вони працюють
під брендами A la minute, Pasta Mia і Meiwei). У 2018 році чистий прибуток концерну
знизився на 39,7% в порівнянні з 2017-м — до 557,8 млн грн. За перші три місяці минулого
року Галнафтогаз збільшив чистий прибуток більш ніж в чотири рази — до 1,5 млрд грн в
порівнянні з 348 млн грн за аналогічний період 2018 го. ЗМІ писали, що десятки заправок
ОККО знаходяться в заставі у ЄБРР та інших кредиторів. У Галнафтогазі відзначали, що в
2014—2018 роках виплатили $313 млн кредитів і на 1 січня минулого року у концерну не
було простроченої заборгованості. Антонов оцінював рівень кредитного навантаження
Галнафтогазу на кінець 2018 року в $200 млн. У концерні підкреслюють, що змушені
погашати в тому числі ті кредити, за рахунок яких будувалися АЗК в Криму і на Донбасі.
Через анексію півострова і війну в Донецькій і Луганській областях Галнафтогаз втратив 37
АЗК. Свої прямі збитки компанія оцінює в $80 млн. У серпні 2018 року СБУ провела обшуки
в київському та львівському офісах Галнафтогазу, запідозривши концерн в тому, що її
заправки продовжують працювати в анексованому Криму та на окупованих територіях
Донбасу. Антонов запевняє, що заправки не працюють під брендом ОККО. За його словами,
їх взяли в оренду колишні співробітники концерну, але без права використання бренду. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Колишній народний депутат Станіслав Березкін хотів зменшити
розмір застави, яку йому обрали як запобіжний захід у справі
С.БЕРЕЗКІН
організації заволодіння кредитом державного Ощадбанку.
Проте 3 лютого Вищий антикорупційний суд відмовив захисту, повідомляє
журналіст «Слово і Діло». Адвокат Березкіна просив вдвічі зменшити розмір застави у 15
млн грн, але суд не побачив для цього підстав. Як відомо, за версією слідства, екснардеп
Березкін у 2013-2014 роки організував злочинну групу, метою якої було заволодіння 20
мільйонами доларів Ощадбанку, виділених аграрному холдингу «Креатив» у вигляді
кредиту. На той момент нардеп був фактичним контролером фірми, а його син –
співзасновником. За версією слідства, після отримання кредитних коштів, у забезпечення
якого були надані елеватор і фіктивний договір, вони відразу ж були виведені на рахунки
швейцарської фірмі CREATIV TRADING SA й белізької компанії Quadra Commodities SA
Limited за договорами купівлі-продажу товарів тропічної олії на зазначену суму. При цьому
фактична поставка не була проведена. Надалі 10 млн дол. перерахували Quadra Commodities
SA Limited у латвійському банку ABLV Bank. Після цього 7,64 млн дол. перерахували
кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за купівлю фірмою Quadra
Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97%
акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». Інша частина вказаних кредитних коштів у розмірі
2,32 млн дол. була перерахована іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок у
латвійському банку. За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities
SA Limited і TITAN LTD контролювались однією групою фізичних осіб. Також Березкін сам
підтвердив той факт, що він інвестував у купівлю заводу «Черноморгідрозалізобетон», під
час свідчень у Верховному суді Белізу в 2015 році. За словами правоохоронців, зараз
контрольним пакетом акцій «Черноморгідрозалізлбетону» володіють син і дочка Березкіна.
Нагадаємо, Березкін вніс 15 млн грн застави. В результате чого на нього поклали низку
обов'язків. У грудні суд продовжив їх дію.
Читати повністю >>>
За матеріалами slovoidilo.ua
Совладелец АТБ рассказал, где возьмет деньги на
добычу урана и редкоземельных металлов
14.02.2020

Совладелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич
намерен развивать добычу и переработку в Украине урана и
Г. БУТКЕВИЧ
редкоземельных металлов. Об этом пишет издание nv.ua
«Нужно поднимать промышленность и вкладывать деньги в те возможности,
которые есть в стране. Вот мы купили месторождение на аукционе. И моя мечта строить
ядерные реакторы в Украине», — сказал Буткевич в интервью Дмитрию Гордону.
Бизнесмен уточнил, что речь идет о малых ядерных реакторах, и что он уже встречался со
всеми основными мировыми производителями. Этим проектом он занимается вместе с
партнерами — Виталием Якименко и Александром Настенко. Они инвестируют в разведку
и разработку месторождений урана и редкоземельных металлов (бериллий, цирконий,
титан, графит). По словам Буткевича, средства для развития этого проекта он получает от
продажи собственной недвижимости в США. «У меня есть недвижимость в Америке, я
сейчас ее продаю, чтобы развивать направление, которым сейчас занимаюсь. В 2012—2013
гг. приходилось страховаться. Купили некоторые вещи через компании… все законно», —
рассказал Геннадий Буткевич. Месторождения этих минералов в основном расположены в
Житомирской и Кировоградской областях. Но процесс идет сложно, в том числе из-за
сопротивления местного населения, которое считает, что разработка может навредить
экологии. «Это серьезное дело. Когда СМИ пишут, что у нас друг какой-то, мы в чьем-то
окружении. В тоже время разрешение на разведку месторождения урана мы получали 3
года. На разведку! Это сейчас я вкладываю деньги, чтобы разведать: как лежит, как лучше
делать, какие запасы, их качество», — подчеркнул Геннадий Буткевич. Бизнесмен уверен,
что это направление бизнеса может принести гораздо больше денег, чем сеть
супермаркетов АТБ. «Нельзя быть сырьевым придатком у развитых стран. Надо делать
добавленную стоимость, перерабатывать здесь и создавать тот продукт, который будет
иметь большую добавочную стоимость», — сказал совладелец АТБ. …
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
Бизнесмен Ринат Ахметов пытается стать
ближе к Зеленскому
20.02.2020

Бизнесмен Ринат Ахметов, который является владельцем
крупнейшего в Украине холдинга СКМ, пытается стать ближе к
президенту Владимиру Зеленскому на фоне расхождения главы
государства с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским,
говорится в материале "Украинские олигархи борются за влияние на
Р.АХМЕТОВ
президента" Financial Times.
"(Ахметов - ИФ) чувствует, что у него все еще большой бизнес в Украине - и
стремится стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, пока
влияние давнего соперника ослабляется", - полагает автор статьи. Как указывает FT,
одобрение советом директоров МВФ новой программы кредитования для Украины
поставлено под угрозу из-за инициированного Коломойским судебного спора по
ПриватБанку. Коломойский, поддерживавший Зеленского медиаресурсом во время
выборов, также призывает власти Украины отказаться от сотрудничества с Фондом,
указывается в материале. В то же время освещение деятельности президента на
принадлежащих Ахметову телеканалах, в том числе недавно запущенному
информационному каналу "Украина 24", позитивное, что позволяет бизнесмену усилить
свои позиции, полагает автор материала. По словам автора FT, ссылающегося на западного
дипломата, владелец СКМ также незаменим, если Зеленский собирается решить одну из
самых сложных проблем Украины - тлеющую войну... "Стоит только Украине возвратить
контроль, способность Ахметова предложить тысячам людей безопасную работу или
лишить их ее делает его ключом к мирному урегулированию", - указывается в статье.
Согласно ей, конфликты существуют и между Коломойским и Ахметовым, в частности, в
вопросах тарифов на электроэнергию, производимую компаниями из холдинга СКМ, для
ферросплавного бизнеса экс-владельца ПриватБанка и взглядов на законность
приватизации в предыдущие годы. В материале также приведен комментарий СКМ, в
котором подчеркивается, что холдинг и его владелец всегда поддерживали все рыночные
реформы, направленные на то, чтобы страна стала сильнее. "Если Украина растет на 7% в
год, где мы являемся крупнейшим инвестором, то это хорошо для украинцев и должно
быть хорошо для нас", – пояснили в холдинге. В СКМ добавили, что "Украина 24" полностью
соблюдает стандарты журналистики и это важно для достижения успеха нового проекта,
так как существующие на украинском рынке информационные каналы носят ярко
выраженную партийную окраску. "Ахметов всегда стремился содействовать мирному
урегулированию ситуации на Донбассе… Мы верим в единую Украину, и когда на Донбасс
вернется мир, господин Ахметов и SCM обязательно примут участие в процессе
реинтеграции и восстановлении", – также отметил холдинг.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 КОМПАНІЇ

Агроіндустріальний холдинг МХП створює
R&I Hub на базі Еко Енерджи

Компанія Ахметова за 200 мільйонів євро купила
"найдорожчу віллу світу"

17.02.2020

27.01.2020

Компанія SCM Holdings Limited Ріната Ахметова оголосила про купівлю
вілли Les Cedres (Франція) у виробника алкоголю Campari Group. Про це
повідомляє прес-служба SCM.
"Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію. Для SCM Holdings Limited
нерухомість є ключовою сферою бізнесу для інвестицій в Європі та Північній Америці,
разом із гірничодобувною промисловістю та
металургією, енергетикою, ЗМІ та
транспортом", - йдеться у повідомленні. Campari Group, який купив віллу у 2016 році,
виставив її на продаж за 350 млн євро, за що вілла отримала назву "найдорожчої у світі". У
серпні 2019 року Bloomberg повідомив, що Campari Group досяг попередньої угоди про
продаж Villa Les Cedres неназваному покупцеві за 200 млн євро (221 млн доларів). Цим
покупцем виявилась SCM Ріната Ахметова. Villa Les Cedres розташована в Сен-Жан-КапФерра у регіоні Прованс (Франція). Серед її колишніх власників - король Бельгії Леопольд II.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
BGV Group у Давосі оголосила три
напрямки діяльності
29.01.2020

Член Ради директорів BGV Group Сергій Войцеховський презентував
три перспективні напрямки, над якими працює компанія. Про це він розповів
в Давосі, інформує БІЗНЕС.
Під час дискусії "Невикористаний потенціал: Україна як наступний промисловий
лідер Європи" в рамках Весвітнього економічного форуму бізнесмени та представники
української влади обговорювали можливості для розвитку промисловості. Войцеховський
зазначив, що компанія фокусується на лише на видобуванні природних ресурсів, але і на
продукції з високою доданою цінністю. Першим напрямком роботи BGV Group є зберігання
енергії — одна з найбільш актуальних проблем світової енергетики. Член Ради директорів
компанії наголосив, що Україна має поклади графіту, які можуть бути використані для
створення акумуляторів нового типу. Другий напрямок — рідкісноземельні метали і сплави
з їх використанням. Це теж галузь, в якій Україна має значний потенціал через наявність
власних покладів та наукових ресурсів. "Ми можемо розробляти сплави для аерокосмічної,
комп'ютерної та інших галузей", — сказав він. Третім напрямком є створення малих
модульних ядерних реакторів (SMR). Це новітня технологія, яка поки що є в стадії розробки
та сертифікації, аде одразу декілька компаній світу працюють над нею. "Україна має високу
частку ядерної генерації, в країні є поклади урану", — пояснює Войцеховський. Деякі світові
компанії заявляють, що їх розробки SMR будуть готові до промислового використання вже
в 2025 році. Але в ексклюзивному коментарі для БІЗНЕСу після зустрічі бізнесменів та
інвесторів у мерії Давосу, Войцеховський повідомив, що говорити про конкретні дати появи
малих модульних реакторів рано. BGV Group об’єднує декілька компаній, які мають ліцензії
на розвідку та видобуток родовищ металів та інших корисних копалин, зокрема уранових,
графітових, титанових та інших руд. Засновником BGV Group є Геннадій Буткевич…
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Fozzy Group показала 5 миллионов убытка после
148 млн прибыли годом ранее
05.02.2020

ЧАО "Фоззи Групп" (Вишневое, Киевская область) завершило 2019 год
с чистым убытком в размере 5 млн грн, тогда как в 2018 году получило
чистую прибыль 147,7 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о собрании акционеров 10 марта,
убытки, полученные "Фоззи Групп" в 2019 году, планируют покрыть за счет прибыли
последующих лет, а дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать. Как
указывается в сообщении, чистый убыток на одну акцию "Фоззи Групп" в прошлом году
составил 0,35 тыс. грн, тогда как в 2018 году на одну акцию пришлось 73,85 тыс. грн чистой
прибыли. Нераспределенная прибыль компании в минувшем году сократилась в 20 раз и
составила 7,7 млн грн, тогда как в 2018 году этот показатель насчитывал 154,4 млн грн, а в
2017 году – 1,16 млрд грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО в прошлом году
выросла в 27 раз – до 2,5 млрд грн, текущие обязательства возросли на 83% – до 2,4 мрд
грн. Долгосрочных обязательств у компании нет. Fozzy Group – один из крупнейших
украинских ритейлеров с около 700 торговыми точками на всей территории страны. По
состоянию на 1 января 2019 общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн
кв. м. Помимо торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство
продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес. В частности, компания развивает
торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые гипермаркеты Fozzy
Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash !, фармацевтические
супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo. Кроме
торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов
питания ("Нежинский консервный комбинат" и птицефабрика ООО ПКФ "Варто"),
банковский (банк "Восток") и ресторанный бизнес. Совладельцам Fozzy Group являются
бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ЧАО "АСНОВА" Холдинг" сократил
чистую прибыль на 60%
14.02.2020

ЧАО "АСНОВА" Холдинг" (Киев) по итогам 2019 года сократило чистую
прибыль на 60% по сравнению с 2018 годом – до 51,4 млн грн. Об этом
сообщает портал fixygen.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР,
акционеры на общем собрании, назначенном на 17 марта 2020 года, намерены утвердить
финансовый отчет компании за 2019 год, а также направить 20 млн грн из прибыли
общества за 2019 год на выплату дивидендов. Согласно годовой отчетности ЧАО по итогам
2019 года, нераспределенная прибыль незначительно увеличилась на 1,2% – до 943,4 млн
грн, при этом текущие обязательства сократились на 19,4% – до 75,6 млн грн,
долгосрочные обязательства составили 1,3 млн грн. Активы "АСНОВА Холдинга" в 2019
году сократились на 0,6% – до 1,19 млрд грн. Как сообщалось, по итогам 2018 года
"АСНОВА" Холдинг" увеличила чистую прибыль вдвое – до 128,3 млн грн. ЧАО "АСНОВА
Холдинг" создано в 1992 году. Занимается дистрибуцией, логистикой, розничными
продажами, IT-услугами и интернет-торговлей. В его состав входят официальный
дистрибутор компании-производителя FMCG-сектора Procter&Gamble – компания
Savservice, сеть виномаркетов Wine Time, IT-компания "Айпиленд", логистический центр
класса "А" в пгт Калиновка (Киевская обл.), интернет-магазин Bel Gusto, компания "Эсма",
сдающая в аренду офисные и складские помещения общей площадью более 35 тыс. кв. м.
Основными акционерами ЧАО "АСНОВА Холдинг" по состоянию на третий квартал 2019
года являлись Максим Сафонов, Олег Барышевский, Анатолий Строган (по 20,7% акций),
Владимир Шаповалов (19%). Уставный капитал "АСНОВА Холдинг" составляет 12,2 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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МХП на базі свого підприємства Еко Енерджи створив Research &
Innovation Hub, який займатиметься дослідженнями в галузях енергетичних
технологій, енергоефективності, органічного землеробства тощо.
В МХП планують, що R&I Hub допоможе з розробкою новітніх рішень, які можна
запровадити в бізнесі компанії. Серед ключових напрямів бачать дослідження та
впровадження нових технологій в енергетиці, енергоефективності та енергозбереження,
технології органічного землеробства для відродження родючості ґрунтів та пошук
інноваційних рішень для моніторингу викидів СО2 та їхнього зменшення. Також хаб
займатиметься пошуком та підтримкою інноваційних стартапів. "R&I Hub об’єднав
глибокий інженерний досвід, наукове лідерство та практичну спрямованість команди, до
якої увійшли доктори та кандидати наук і провідні фахівці компанії. R&I Hub має на меті
слугувати відкритою платформою для креативності та неупередженості поглядів,
перевірки сміливих ідей та втілення інноваційного бачення у реальні бізнес процеси
компанії", — зазначив Олександр Домбровський, президент МХП Еко Енерджи, до
структури якого увійшов хаб. Серед нагальних планів новоствореного хабу: інтеграція
біогазових об’єктів і технологій виробництва зеленого водню; проектування та
будівництво систем накопичення і збереження енергії; впровадження та використання
систем штучного інтелекту та технологій Smart-grid для оптимізації управління
енергетичними ресурсами компанії; створення сучасної лабораторії у сфері біоенергетики
для глибокого дослідження та аналізу біомаси, органічних добрив та виробничих процесів.
Нагадаємо, у 2018-2019 роках в МХП реалізовували програму MHP Accelerator з пошуку,
акселерації та інтеграції інноваційних технологій і розробок. У грудні 2019 року було
введено в експлуатацію першу чергу біогазового комплексу "Біогаз Ладижин" із
встановленою енергетичною потужністю 12 МВт. Також на підприємствах холдингу
пілотують "віртуального енергетика" — розробку стартапу a-Gnostics, що використовує
широкі можливості науки про дані (Data science) та машинного навчання (Machine learning)
для оптимізації витрат на електроенергію промислових споживачів. Вже вдалось
зекономити мільйони гривень. Завдяки цим та іншим проектам, у 2019р. МХП було визнано
інноваційним лідером в галузі АПК. Таким чином, створення Research & Innovation Hub
стане логічним продовженням інноваційної трансформації агроіндустріального холдингу.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ФОНДОВИЙ РИНОК

Біржова торгівля цінними паперами в Україні у 2019 р.
зросла на 16,9% - НКЦПФР
18.02.2020

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організованому
ринку в Україні у 2019 році склав 305 млрд грн, що на 16,9% більше ніж за
попередній рік. Про це повідомляє НКЦПФР.
«Протягом січня-грудня 2019 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами
склав 305 млрд грн. Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на
організаторах торгівлі протягом зазначеного періоду зафіксовано з державними
облігаціями України – 295 млрд грн», – зазначається у повідомленні на сайті Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). За даними НКЦПФР, на біржовому
ринку протягом 2019 року спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами на двох
фондових біржах «Перспектива» та «ПФТС»: 98,7% вартості біржових контрактів.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua
Ексголова «Тройка Діалог Україна» Артемій Єршов
очолить «Українську біржу»
18.02.2020

Колишній голова інвестиційної компанії «Тройка Діалог Україна»
Артемій Єршов очолить «Українську біржу». Таке рішення ухвалили
акціонери. Також вони прийняли рішення подвоїти капітал біржі.
Акціонери Ukrainian Exchange вирішили випустити ще 25 тис. акцій. Таким чином,
капітал збільшено до 50 тис. акцій. Директор з розвитку бізнесу «Української біржі» Олексій
Сухоруков запевнив, що Єршов посилить команду. Крім того, він зазначив, що нові акції
будуть розміщені як серед існуючих інвесторів, так і серед нових. Єршов почне працювати
як тільки його кандидатуру погодить Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку.
Нагадаємо, в липні минулого року «Українська біржа» продала компанії з управління
активами «Ел.Ді. Ассет Менеджмент» 95 акцій Apple по 5 792 грн за акцію. До цього
«Українська біржа» почала торгувати акціями Apple під тікером «AAPL». Вони внесені до
біржового списку за категорією позалістингові цінні папери.
Читати повністю >>>
За матеріалами thepage.ua
НКЦБФР возобновила действие лицензий
ФК "Сократ"
21.02.2020

НКЦБФР возобновила действие лицензий ЧАО "ФК "Сократ" на
ведение на рынке профессиональной деятельности по торговле,
управлению ценными бумагами, а также андеррайтинга.
Такое решение Комиссия приняла на заседании 20 февраля в связи с уплатой
компанией штрафа в 170 тыс. грн. Согласно опубликованным документам, штраф был
наложен в феврале 2018 года. НКЦБФР обвинили ЧАО ФК "Сократ" и ООО "ФК "Сократ" в
манипулировании акциями "Николаевцемента" на Украинской бирже в 2014-2017 годах.
Владельцем ЧАО "ФК "Сократ" является кипрская Remer Limited, бенефициаром которой
выступает Мария Нилова. Выручка ЧАО в 2018 году упала в 2,6 раза – до 3,27 млн грн, а
чистый убыток вырос в 5,3 раза – до 3,6 млн грн. ЧАО и ООО "ФК "Сократ" входят в
инвестиционную группу "Сократ", которая была основана в 1994 году и входила в число
ведущих операторов фондового рынка Украины.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 КОРИСНІ КОПАЛИН

Кількість об‘єктів у Інвестиційному
атласі перевищила 100

СБУ побачила розголошення держтаємниці у тому як фірма
Буткевича отримала уранові родовища
12.02.2020

Кількість ділянок у інвестиційному атласі зросла до ста шести.
Співробітники Держгеонадр зазначають, що така кількість інвестиційних
пропозицій не кінцева, перелік об‘єктів у Атласі продовжать оновлювати.
«Ми постійно актуалізуємо інформацію у Інвестиційному атласі надрокористувача,
кожен із зазначених об‘єктів може бути ініційований на аукціон, також надрокористувач
може номінувати ділянку, якої немає серед наших пропозицій», - нагадав голова
Держгеонадр Роман Опімах. Найближчим часом на електронні торги виставлять перші
дванадцять площ, а вже на весні очікують проведення відкритих аукціонів. Загалом Служба
ініціює цілковитий перехід на прозору систему надання спецдозволів. «Ми відходимо від
сумнівної практики надання ліцензій поза аукціонами, запроваджуємо чіткий механізм,
сприяємо мінімізації суб’єктивного фактору у прийнятті рішень щодо видачі спецдозволів.
Наша мета - створити рівні умови для всіх та надати можливість надрокористувачам
змагатись за розробку ділянки на конкурентних умовах», - заявив Роман Опімах.
Читати повністю >>>
За матеріалами geo.gov.ua
Уряд ухвалив зміни до 615 постанови
в сфері надрокористування
20.02.2020

З метою вдосконалення нормативно-правової бази та покращення
інвестиційного клімату, Уряд України затвердив нову редакцію постанови
615, що регулює відносини у сфері надрокористування.
Відтепер спецдозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову
розробку родовищ з подальшим видобуванням можна отримати лише шляхом відкритих
електронних торгів. «Ці зміни прибирають можливості для будь-яких спекуляцій і
встановлюють чіткі правила гри, однакові для усіх надрокористувачів. Апробація запасів
корисних копалин більше не є підставою для отримання спецдозволів на нові ділянки.
Ліцензії надаватимуться за результатами публічного аукціону», — наголосив голова
Державної служби геології та надр України Роман Опімах. Також, відповідно до нової
редакції постанови, продовжити термін дії спецдозволу на розвідку чи розширення меж
уже отриманої ліцензії можна буде лише раз. Урядовці скасували погодження облрадами
надання ділянок надр у користування для корисних копалин загальнодержавного значення
та для цілей, не пов‘язаних із видобуванням корисних копалин. Водночас розширили
перелік видів користування надрами, на які можна отримати спеціальний дозвіл, а саме:
геологічне вивчення бурштин основних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка
родовищ з подальшим видобуванням бурштину. Загалом очікується, що зміни допоможуть
прибрати «шпарини» та можливості будь-яких спекуляцій у процесі отримання
спецдозволів і стануть основою чесної і прозорої роботи на рівних умовах для усіх.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua



ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Імпорт енергетичного вугілля в Україну зріс на 17%,
частка РФ перевищила 88%
13.02.2020

Відвантаження імпортного енергетичного вугілля на ТЕС і ТЕЦ
України в 2019 році склало 6 млн т, що на 17,1% більше, ніж у 2018 році. Про
це повідомляє Інтерфакс-Україна.
При цьому з РФ на українські електростанції надійшло 5,31 млн т вугілля (частка —
88,4%), зі США — 693,9 тис. т (11,6%), з ПАР — 0,8 тис. т. У 2018 році відвантаження
енергетичного вугілля на ТЕС і ТЕЦ України склало 5,13 млн т. Зокрема, з РФ на
електростанції країни надійшло 4,08 млн т вугілля (частка — 79,5%), зі США — 779,9 тис. т
(15,2%), з ПАР — 271,9 тис. т (5,3%). Відвантаження енергетичного вугілля на ТЕС і ТЕЦ
України в 2017 році склало 5,09 млн т. Зокрема, з РФ на електростанції країни надійшло
3,76 млн т вугілля (частка — 73,9%), з ПАР — 759,4 тис. т (14,9%), зі США — 449,5 тис. т
(8,8%), з Польщі - 118,9 тис. т (2,3%). Раніше повідомлялося, що порт Південний намір удвічі
збільшити перевалку імпортного вугілля до 2024 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
В Минэкоэнерго рассказали о полномочиях
новосозданного «Укрвугилля»
17.02.2020

В Минэкоэнерго заявили, что ГП «Укрвугилля» создано для
прекращения реорганизации государственных предприятий путем их
присоединения к НП «Национальная угольная компания».
В Министерстве подчеркнули, что ГП «Укрвугилля» создано исключительно с целью
трейдинга угля и не будет объединять предприятия, которые относятся к сфере
управления Минекоенерго. «ГП «Укрвугилля» является самостоятельным субъектом
хозяйствования, административно подчиненным Министерству энергетики и защиты
окружающей среды, созданным с целью устранения недостатков действующей системы
реализации угля, целью которого является: проведение единой государственной политики
по добыче, переработке и реализации угля, налаживания единой коммуникативной
платформы на рынке угля и для оперативного реагирования на конъюнктурные
изменения на внутреннем и внешних рынках; участие в правительственных программах
реформирования угольной отрясли; представительство интересов государственных
угледобывающих предприятий на внутреннем рынке потребления угля в части
гарантированной реализации всего объема добытого угля, расчетов за него и сохранение
баланса спроса и предложения; привлечение и внедрение инвестиционных программ в
государственном секторе угледобычи; внешнеэкономическая деятельность с обеспечением
защиты интересов государственных угледобывающих предприятий и украинских
потребителей«, — говорится в ответе пресс-службы министерства. В ведомстве также
сообщили, что вопрос об объединении ГП «Национальная угольная компания» и ГП
«Укрвугилля» Министерством в данное время не рассматривается.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
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СБУ підозрює екс-працівників КП «Кіровгеологія» у розголошенні
державною таємниці, що дозволило ТОВ «Атомні енергетичні системи
України» отримати спецдозволи на проведення робіт на уранових родовищ.
Про це стало відомо з ухвал Дніпровського райсуду Києва, куди слідчий звернувся з
клопотаннями в рамках кримінального провадження №22019101110000111 від 30.07.2019.
З матеріалів справи відомо, що на початку 2017 р. працівниками «Кіровгеологія» було
проведено службове розслідування щодо перевірки факту можливого витоку інформації з
фондів підприємства. Мова йшла про інформацію щодо родовищ Садове, Сафонівське,
Сурське, Новогурівське, Михайлівське, Полоховське. Розслідування виявило, відбулася з
порушенням чинного законодавства передача геологічної інформації замовникам ТОВ
«АЕСУ», ТОВ «Пержанська рудна компанія» та ТОВ «Надра Інвест Україна». Порушення
відбулося через відсутність на надання інформації згоди зі сторони Держгеонадр. Попри
згаду трьох фірм одному з перших клопотань, в подальшому слідчі СБУ сконцентрувалися
тільки на одній з них – «АЕСУ». З судового реєстру відомо, що «Кіровгоологія» виконувало
для фірми роботи по чотирьом родовищам, надавала їм інформацію про уранові родовища.
При цьому, для отримання спецдозволів в обхід аукціонів, «АЕСУ» надала угоди про
користування на родовищах цілостними майновими комплексами. Загалом, з вересня 2019
року СБУ отримала доступ до документів, що зберігалися в «Кіровгеологія» та Державній
службі геології та надр. А 11 лютого суд дав доступ до документів, що зберігаються в офісі
«АЕСУ» за місцем реєстрації в с. Миколаївка Миколаївської області. Серед переліку
документів спецдозвіл на провадження діяльності пов’язаною з державною таємницею та
матеріали про його отримання на роботи на Сурській площі, угоди аренди майнових
комплексів, для отримання спецдозволу без аукціону, та угоди з КП «Кіровгеологія» для
отамання баз даних по родовищу. ТОВ «АЕСУ» в 2915 році заснували Даніїл Бєляєв, Віталій
Якименко, Роман Дружбін, Олександр Настенко. Останній став керівником підприємства.
Через рік фірму переписали на ТОВ «Ю-Тек Енерджи» з реєстрацією штаті Делавер, що є
внутрішнім офшором США. Керівником української фірми залишився Настенко. В листопаді
2018 керівник Держгеонадр Олег Кирилюк підписав наказ №415 про видачу «АЕСУ»
спецдозволів на чотири родовища. Підставою для їх видачі Держгеонадра вказали програну
в судах справу 826/6873/16 за позовом «АЕСУ», яка довела, що орендувала на уранових
родових цілісно-майнові комплекси, а тому мала за діючим до квітня 2016 року Порядком
отримати спецдозволи без конкурсів. Нині на офіційному сайті «Геоінформ України»
вказано, що «АЕСУ» має три спецдозволи на Сафонівське, Новогурівське, Михайлівське
родовища урану в Миколаївській та Дніпропетровській областях (відсутня інформація про
ситуацію з Сурським родовищем в Дніпропетровській області, про доступ до документів по
якому клопотало СБУ). Дозволи видані на геологічне вивчення надр, в тому числі на
дослідно-промислову розробку на п’ять років. Після отримання спецдозволів у фірми знову
змінилися засновники: до їх переліку повернулися Натенко з Якимеенком, яким статутному
фонді належить по 8%. Мажоритарна частка перейшла співвласнику мережі магазинів АТБ
Геннадію Буткевичу, якому також належить і згадана в матеріалі справи фірма
«Пержанська рудна компанія». Разом зі зміною засновників в «АЕСУ» змінився керівник –
ним став Юрій Бакаржієв. В 2017 р. він був кандидатом на посаду керівника Держгеонадра,
в поданій тоді декларації вказав, що в 2016 році він працював в Державній комісії України
по запасах корисних копалин, що також приймає участь в наданні спецдозволів. Його
батько Анатолій Бакаржієв входить до числа експертів МАГАТе, в 2018 р. він був
начальником геологічного відділу «Кіровгеологія». В 2019 р. «АЕСУ» оголосила про плани
розробляти Сафонівське родовище уранових руд. Очікуваний обсяг видобутку на родовищі
– в межах 150-200т урану на рік. Готова продукція – чорновий концентрат урану. До
березня 2016 року «Кіровгеологію» очолював Дмитро Бдюлєв, нині цю посаду займає
Сергій Коваленко. В Україні повний цикл робіт з видобутку (підземним способом) та
переробки уранових руд здійснює одне підприємство — ДП «Східний ГЗК».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Украина закупила ядерного топлива у России
и Швеции на $400 млн
20.02.2020

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году
купила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $396 млн 889,5 тыс., что на
24,1% меньше, чем годом ранее.
За 2019 год для украинских атомных электростанций было закуплено топливо
производства России на $240 млн 909,4 тыс., шведского – на $155,98 млн. Таким образом,
доля закупок Украиной ядерного топлива в 2019 году у «ТВЭЛ» (РФ) в денежном
эквиваленте составила 60,7%, у Westinghouse (Швеция) – 39,3%. Как сообщает Госстат,
Украина в 2018 году приобрела ЯТ на $523,151 млн (у РФ – на $374,621 млн, у Швеции – на
$148,53 млн), в 2017 году – на $533,422 млн (у РФ – на $368,964 млн, Швеции – на $164,458
млн), в 2016 году – на $548,81 млн (у РФ – на $386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в
2015 году – на $643,57 млн (у РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году –
на $628,176 млн (у РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на
$600,596 млн (все — РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (у РФ – на $555,355 млн, Швеции –
на $44,979 млн). Ранее OilPoint сообщал, что Государственная инспекция ядерного
регулирования (ГИЯРУ) одобрила перевод тепловыделяющих сборок ТВС-WR производства
Westinghouse (Швеция) на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС в промышленную
эксплуатацию. «Диверсификация поставок ядерного топлива Westinghouse продолжается.
28 декабря 2019 года Госатомрегулирования приняло положительное решение о переводе
ядерного топлива производства компании Westinghouse в промышленную эксплуатацию на
энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС», – отмечено в сообщении инспекции. Этому
предшествовал процесс, четко регламентированный нормативными правовыми
документами по ядерной и радиационной безопасности. Госатомрегулирования проведен
анализ и обеспечен контроль реализации эксплуатирующей организацией всех этапов
процесса — от разработки концептуального решения по внедрению новой модификации
ядерного топлива для АЭС Украины до его введения в промышленную эксплуатацию.
«Таким образом, сделан очередной значительный шаг в процессе диверсификации
поставок ядерного топлива для атомных электростанций Украины, направленный на
укрепление энергетической независимости нашего государства», — подчеркнул глава
Госатомрегулирования Григорий Плачков. Ранее Государственная инспекция ядерного
регулирования Украины выдала НАЭК «Энергоатом» лицензию на эксплуатацию
энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС сроком на 10 лет, до 10 февраля 2030 года. Срок
действия лицензии на эксплуатацию энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС истекал 10
февраля 2020. Энергоблок №3 стал уже одиннадцатым с продленным сроком эксплуатации.
Также сообщалось, что ГИЯРУ выдала отдельное письменное разрешение на запуск
энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС после окончания действия лицензии на
эксплуатацию. 29 ноября энергоблок подключили к энергосистеме после проведения
капитального планово-предупредительного ремонта.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
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 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Владельцы группы «Ковальская» инвестировали
в строительство СЭС в Украине

Выручка от экспорта электроэнергии
за год выросла на 14%
04.02.2020

В Петриковском районе Днепропетровской области заработала
солнечная электростанция (СЭС) «Терра Солар» мощностью 24 МВт. Об этом
сообщает commercialproperty.ua
Основными инвесторами проекта выступили Александр и Сергей Пилипенко,
совладельцы промышленно-строительной группы «Ковальская», вложившие 450 млн грн.
Объект расположен на площади 44 гектара и может обеспечить «зеленой» энергией 20 000
квартир (ежегодно СЭС будет производить 40 миллионов кВт/ч электроэнергии).
Строительство электростанции длилось 9 месяцев, а уже с начала февраля она генерирует
электроэнергию в постоянном режиме. Сергей Пилипенко, генеральный директор группы
«Ковальская», прокомментировал: «Я верю в «зеленую» энергетику и готов в дальнейшем
инвестировать в этот сектор, ведь в Украине у него огромные перспективы. Сейчас
Германия производит уже более 47% всей электроэнергии из возобновляемых источников,
тогда как у нас ее доля менее 5%. Очевидно, нас ждет настоящий бум развития этой сферы.
В последующие три года, с учетом анонсированных проектов, производство
электроэнергии солнечными электростанциями может вырасти вдвое».
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
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Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии
на 14,1% (на $46,83 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,77 млн. Об
этом сообщает Интерфакс-Украина.
Так, в Венгрию в минувшем году поставлена электроэнергия на $231,36 млн, Польшу
– на $84,58 млн, Молдову – на $41,68 млн, другие страны – на $21,14 млн. В то же время
Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,4 млн, в том числе из
Беларуси на $43,12 млн, Словакии – на $36,34 млн, Венгрии – на $26,49 млн, других стран –
$15,47 млн. Как сообщалось, в натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила
экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47
млрд кВт-ч. При этом Украина в июле 2019 года возобновила коммерческий импорт
электроэнергии, суммарный объем которого по итогам прошлого года составил 2,7 млрд
кВт-ч. Напомним, Украина в 2018 году экспортировала электроэнергию на сумму $331,94
млн, в частности, в Венгрию – на $189,96 млн, Польшу – на $78,76 млн, Молдову – на $53,14
млн, другие страны – на $10,08 млн. В денежном выражении экспорт украинской
электроэнергии в 2018-м возрос на 40,9% по сравнению с 2017 годом.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

СБУ выявила махинации с электроэнергией
для населения на 2,8 млрд. грн.
11.02.2020

Кропачев заблокировал приватизацию
"Центрэнерго" через суд
31.01.2020

Хозсуд Киева запретил ФГИ предпринимать любые действия с целью
приватизации ПАО "Центрэнерго" в качестве обеспечительной меры по иску
ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.
Компания "Укрдонинвест" в суде требует признать недействительным приказ ФРИ
от 13 декабря 2018 года, которым предыдущий конкурс по приватизации "Центрэнерго"
был признан несостоявшимся. При этом компания Кропачева указывает, что в сентябре
2019г. Окружной админсуд Киева признал противоправным решение ФГИ о недопуске
"Укрдонинвеста" к конкурсу по приватизации "Центрэнерго". "Укрдонинвест" Виталия
Кропачева подал иск в мае 2019 г. Тогда Окружной админсуд Киева в обеспечение иска
также запрещал ФГИ осуществлять какие-либо действия по приватизации "Центрэнерго". В
итоге Хозсуд Киева решил удовлетворить заявление "Укрдонинвест" об обеспечении иска в
виде запрета ФГИ "совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО
"Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам
рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИ № 1572 от 13
декабря 2018 года". Как сообщалось, ранее в январе глава ФГИ Дмитрий Сенниченко издал
приказ о создании конкурсной комиссии по отбору советников по приватизации ПАО
"Центрэнерго". В ноябре 2019 г. премьер-министр А.Горчарук заявлял, что "Центрэнерго"
находится в топ-приоритете Кабинета министров относительно "большой" приватизации.
Напомним, 29 октября 2018 года ФГИ объявил о проведении конкурса по продаже 78,289%
акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд грн. Продажа была назначена на 13
декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников,
один из которых - иностранный. После объявления конкурса первоначально о намерении
участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой
гарантией подали ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева и белорусское унитарное
предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному
белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис". Однако Трубаров 11 декабря сообщил, что
конкурс не состоится, так как оба указанных претендента не допущены к участию,
поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства. В
сентябре 2019 г. Кабмин согласовал назначение врио гендиректора ПАО "Центрэнерго"
Владимира Потапенко, который считается близким к лидеру группы "Приват" Игорю
Коломойскому. Сам Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ
назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав,
что консультирует Потапенко. Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 –
пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций АО.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Китай проинвестирует $600 млн в строительство нового блока
Славянской ТЭС под госгарантии Украины
20.02.2020

Китай ожидает предоставления Украиной государственных гарантий
для инвестирования $600 млн в строительство нового блока Славянской ТЭС
(ПАО "Донбассэнерго").
"Китайская сторона готова инвестировать в этот проект более $600 млн при условии
предоставления госгарантии украинской стороной", - сказал советник по торговоэкономическим вопросам Посольства КНР в Украине Лю Цзюнь в эксклюзивном интервью
агентству "Интерфакс-Украина". Он напомнил, что инвестиционный договор между
Dongfang Electric International Corporation (DEIC) и "Донбассэнерго" на совместную
реализацию проекта был подписан еще в декабре 2018 года. "Строительство шестого
энергоблока – это новый серьезный потенциальный совместный проект Украины и КНР. Я
уверен, его реализация принесет большую выгоду и для украинского народа, и для
китайских предприятий", - отметил он. Как сообщалось, контракт между DEIC и
"Донбассэнерго" предусматривает строительство на Славянской ТЭС блоков №6А и №6Б по
330 МВт каждый с использованием технологии ЦКС (сжигание твердого топлива в
циркулирующем кипящем слое). Цена контракта составляет $684,296 млн.
Финансирование реконструкции должно быть осуществлено на 70% за счет кредитных
средств китайского банка. Реализация проекта продлит ресурс СлТЭС на 40 лет, повысит
эффективность работы, сократит удельный расход топлива и расходы на техническое
обслуживание. Новые блоки будут соответствовать всем техническим требованиям ENTSOE и европейским директивам охраны окружающей среды. Проект позволит значительно
снизить себестоимость произведенной электроэнергии, сжигать низкосортный уголь без
применения природного газа в диапазоне нагрузок 40-100%. "Донбассэнерго" владеет
Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС
суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880
МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой
Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно
неподконтрольной территории. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций
"Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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СБУ предупредила схему завышения объемов потребления
электрической энергии населением по низкому тарифу, которая затем
перепродавалась по рыночным ценам предприятиям промышленности.
Как сообщает пресс-служба СБУ, эта схема создавала предпосылки к дестабилизации
функционирования Объединенной энергетической системы государства. В частности,
оперативники установили, что в течение июля-декабря 2019 г. представители компанийпоставщиков универсальных услуг предоставляли госпредприятию "Гарантированный
покупатель" недостоверные данные. "Коммерсанты искусственно завышали объемы
потребления населением электрической энергии, которую поставляли по льготным ценам.
Полученный "излишек" дешевой электроэнергии поставщики реализовывали предпринимателям по рыночной стоимости", – сказано в сообщении. Противоправный механизм
позволил поставщикам электроэнергии получить сверхприбыль путем нанесения ущерба
ГП "Гарантированный покупатель" в размере более 2,8 млрд грн. "В результате
оперативного реагирования СБУ во взаимодействии с Национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных
услуг и Министерством энергетики и защиты окружающей среды противоправный
механизм заблокирован. Сейчас поставщики полностью признали сумму претензий и
начали возмещение убытков ГП "Гарантированный покупатель", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заметила действия
участников рынка электрической энергии в январе, которые имели признаки
манипулирования. В связи с этим НКРЭКУ рассматривает вопрос о проведении проверок
хозяйственной деятельности участников рынка, которые в своих заявках на продажу
электрической энергии в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Укренерго підбило підсумки роботи на щорічній зустрічі
стейкхолдерів «Укренерго: Нові горизонти»
20.02.2020

Протягом п’яти років (2015-2019 рр.) Укренерго збільшило
фінансовий результат до оподаткування (EBITDA) з 3,7 млрд грн до 5 млрд
грн та перерахувало 12,5 млрд грн до державного бюджету.
У 2019 році ці показники склали 5 млрд грн та 3,4 млрд грн відповідно. Про це 18
лютого 2020 року в ході другої щорічної зустрічі стейкхолдерів компанії «Укренерго: Нові
горизонти» повідомив керівник компанії Всеволод Ковальчук. «Для нас щорічна зустріч
стейкхолдерів - можливість разом з нашими українськими та іноземними партнерами
підбити підсумки минулого року та поділитися планами на майбутнє. Подібні заходи є
додатковою нагодою обговорити важливі питання, щоб покращити продуктивність нашої
співпраці з ними. Тому ми дуже вдячні Первинній профспілковій організації Укренерго, яка
профінансувала своїм коштом та допомогла організувати цей захід», - сказав керівник
Укренерго Всеволод Ковальчук. «Ми сподіваємося, що подібні зустрічі за участі керівництва
компанії, наглядової ради, іноземних партнерів та технічних фахівців та інших
представників трудового колективу Укренерго будуть проходити і надалі. Вони
забезпечують підґрунтя для динамічного розвитку і процвітання підприємства, а
відповідно і для можливості профспілок захищати інтереси трудового колективу. Тому для
нас було важливим безпосередньо організувати цей захід із залученням до участі голів
профспілкових комітетів всіх регіональних підрозділів НЕК «Укренерго», - сказав голова
Первинної профспілкової організації Олександр Приходько. На зустрічі виступили голова
наглядової ради Укренерго Шевкі Аджунер, генеральний директор RTE International Ніколя
Бреам (Франція) та Дідьє Віо, генеральний директор Elia Grid International (Бельгія,
Німеччина). В межах заходу також було проведено низку ділових зустрічей з іноземними
партнерами НЕК «Укренерго». Серед основних підсумків п’яти років роботи компанії треба
відзначити загальний обсяг інвестицій у 2015-2019 роках склав 16,8 млрд грн, з яких
більша частина (11 млрд грн) є кредитними коштами. Така стратегія дозволяє Укренерго
інвестувати значні кошти без значного збільшення тарифу компанії. Адже відсотки за
кредитами міжнародних банків, які інвестують в розвиток системи передачі, не
перевищують 1-3%. Загалом кредитний портфель компанії на сьогодні складає 1,4 млрд
євро у співробітництві з такими міжнародними фінорганізаціями, як Європейський банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовий банк (МБРР), Європейський інвестиційний банк
(ЄІБ), банк уряду Німеччини KfW. З 2015 р. Укренерго введено в експлуатацію або
побудовано більше 690 км ліній електропередачі класом напруги 750 кВ та 330 кВ, 40 штук
трансформаторного обладнання, проведено комплексну реконструкцію шести підстанцій,
побудовано та введено в експлуатацію ПС 750 кВ «Каховська». При цьому загальна економія
на закупівлях товарів та послуг Укренерго протягом останніх п’яти років склала 10 млрд
грн. Також у 2019 р. Укренерго було завершено корпоратизацію компанії, виконано значну
частину заходів, передбачених дорожньою картою інтеграції до ENTSO-E, а саме завершено
випробування блоків ТЕС та ГЕС, підписано Сервісний контракт з Консорціумом ENTSO-E, в
межах якого буде створено загальну модель енергосистем України та Європи. Також на
останній проектної групи ENTSO-E Україна-Молдова було підтверджено запланований
термін інтеграції ОЕС України до енергосистеми континентальної Європи — 2023 рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами НЕК «Укренерго»
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 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

УГВД і Vermilion подали заявки на участь у 2 конкурсах з розробки
нафтогазових ділянок на умовах розподілу продукції
04.02.2020

У Пінчука спростовують інформацію
про продаж газового бізнесу
03.02.2020

У групі EastOne Вікора Пінчука заявили, що інформація про продаж
компанії Geo Alliance не відповідає дійсності. Про це заявили у прес-службі
групи, передає портал epravda.com.ua
"Згідно з комунікаційною політикою, ми публічно повідомляємо як про покупки, так
і про продажі активів. В іншому випадку, акціонери Geo Alliance зробили б публічну заяву
щодо продажу компанії", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, раніше ЕП з посиланням на
джерело повідомила, що на газовому ринку України готується нова велика угода: на
прилавок виставлений приватний газодобувач Geo Alliance. Засновниками цього проєкту є
структури Віктора Пінчука, але майбутня угода означає набагато більше, ніж просто продаж
крупного активу. Виходити з Geo Alliance український олігарх буде разом зі своїм
партнером з цього бізнесу — нідерландською групою Vitol мільярдера Яна Тейлора. Vitol —
найбільший світовий трейдер вуглеводнів, тому його вихід з українського ринку —
негативний сигнал потенційним інвесторам України. Річ не тільки в іміджевих втратах.
Очікуваний вихід нідерландської групи символізує черговий виток кризи у вітчизняній
газодобувній галузі, спричинений обвалом цін на блакитне паливо. Якщо погано
видобувачам, то не минути лиха і їх основному контрагенту — групі "Інтерпайп" Пінчука. Її
трубні заводи ще в 2019 році почали відчувати згортання виробничої програми
"Укргазвидобування" - найбільшого виробника вуглеводнів в Україні. Замістити
замовлення цієї держкомпанії попитом з боку західних партнерів команда Пінчука не
здатна, тому 2020 рік може стати для "Інтерпайпу" по-справжньому високосним.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Компания «Гео Альянс» в 2019 году добыла 210 млн м³
газа и 39 тыс т нефти
04.02.2020

Группа компаний «Гео Альянс» в 2019 добыла 210 млн куб м газа, 39
тыс т нефти и газового конденсата, и выработала 19,6 тыс т сжиженного
газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В компании отмечают, что в 2019 году было достигнуто всех плановых показателей.
Кроме добычи, важным для «Гео Альянс» в прошлом году было выполнение проектов по
бурению на Кошевойском месторождении (Полтавская обл) и Миролюбовской площади
(Харьковская обл). Согласно сообщению, в 2019р компания провела разведочное бурение 2
сверхглубоких скважин на Кошевойском месторождении, одна из которых, скважина №107бис, глубиной 6200м, при ее исследовании, показала наличие нескольких продуктивных
горизонтов. После успешного испытания указанной скважины, компания входящая в
группу - «Восточный Геологический Союс» начала добычу на Кошевойском месторождении,
с подготовкой продукции на установке компании «Прайм-Газ» - «Западные Радченки»,
отметили в «Гео Альянс». В частности, на Миролюбовской площади в прошлом году была
пробурена скважина №11 глубиной 3600м, на которой в ближайшее время планируют
начать испытания, сообщают в группе. «Гео Альянс» - группа компаний, является одной из
крупнейших в секторе добычи газа и газового конденсата. В группу входят 19 юридических
лиц, крупнейшими из которых являются ЗАО «Природные ресурсы» и ООО «Восточный
геологический союз» Один из главных направлений развития - увеличение объемов по
добыче углеводородов. Увеличение объема добычи планируется за счет интенсивной
программы бурения и современных методов интенсификации.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
Група Smart Energy сплатила 1,3 млрд грн
податків за 2019 рік
04.02.2020

За 12 місяців 2019 року компанії групи Smart Energy сплатили майже
1,3 млрд грн податкових платежів, включаючи 633,4 млн грн рентних
платежів до бюджетів усіх рівнів.
Водночас до локальних скарбниць перераховано 31,7 млн грн рентних платежів.
Компанії групи сплатили всі податки в повному обсязі, а також додатково виділили 3,2 млн
грн на різні соціальні проєкти в регіонах, де здійснюють свою діяльність. Зокрема,
Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» перерахувало 1,8 млн грн на
розвиток соціальної інфраструктури Лохвицького та Чорнухинського районів в
Полтавській обл., а компанії «Укргазвидобуток» та «Пром-Енерго Продукт», які працюють в
Харківській області, 550 тис. грн і 860 тис. грн відповідно на ініціативи на територіях своєї
присутності. Основні кошти були направлені на співфінансування соціального проєкту
«Впровадження інноваційних енергоефективних заходів по електропостачанню Лохвицької
центральної районної лікарні на основі відновлювальних джерел енергії (енергії сонця)»
(Полтавська область), ремонти доріг та водогонів на місцях, ремонти дитячих учбових
закладів та співфінансування харчування в них. Загалом, у 2019 році, на цей напрямок група
компаній виділила на 10% більше, аніж у 2018 році. Завдяки нарощенню видобутку
вуглеводнів на 25% у звітній період у порівнянні з 2018 роком група компаній Smart Energy
частково нівеліювала негативний вплив на податкові виплати своїх компаній таких
чинників, як падіння ціни на газ на 32% та девальвації іноземної валюти по відношенню до
української гривні в 2019 році. «Значне зниження ціни на газ не могло не вплинути на наші
фінансові результати і, відповідно, на надходження до державного бюджету. Водночас,
завдяки зниженим рентним ставкам та стимулюючій 12%-ренті для нових свердловин, що
почала діяти в 2018 році, ми продовжуємо динамічно нарощувати видобуток. Сподіваємось,
що такі ініціативи та подальша дерегуляція газового ринку України сприятиме інтересу
іноземних інвесторів до українського газовидобутку і в галузь прийдуть кошти, що дадуть
поштовх новому етапу її розвитку», – прокоментував Сергій Глазунов, генеральний
директор групи компанія Smart Energy. Нагадаємо, що вже не перший рік компанії групи
Smart Energy входять до ТОП-100 найбільших платників податків за версією Офісу великих
платників ДФС. Група компаній Smart Energy входить до складу Смарт-Холдингу, здійснює
реалізацію проектів у сфері розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів.
Нафтогазовий напрям Smart Energy представлений газовидобувною компанією
«Укргазвидобуток» (Харківська область) та публічною британською компанією Regal
Petroleum з активами у Полтавській області (Представництво «Регал Петролеум
Корпорейшн Лімітед») і Харківській області (компанія «Пром-Енерго Продукт»).
Читати повністю >>>
За матеріалами Smart Energy
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Укргазвидобування і Vermilion Ukraine Exploration подали спільні
заявки на участь у 2-х конкурсах на укладення угод про розподіл вуглеводнів
(УРП), які видобуватимуться у межах ділянок Грунівська і Охтирська.
Грунівська ділянка розташована в межах Сумської та Полтавської областей, її
загальна площа – 1082,95 кв. км. Охтирська знаходиться на території Сумської, Полтавської
та Харківської областей, загальна площа – 672 кв. км. «Для нарощування видобутку газу в
Україні потрібно робити ставку на нові проекти, нові технології, нові компетенції. Нафтогаз
України системно працює в цьому напрямку, залучаючи партнерів світового рівня. Це вже
наша друга участь в конкурсах на укладення УРП спільно з одним із найкращих та
найефективніших експертів з розвідки вуглеводнів, компанією Vermilion Energy. Перший
досвід був успішним, і ми розраховуємо на прозорість і відкритість цьогорічних конкурсів.
Унікальність наших спільних заявок полягає в сплаві кращих українських практик і
сучасних західних підходів, які здатен привнести Vermilion. Ми маємо спільні цінності і
спільні цілі – відкривати нові родовища, реалізовувати унікальні для України проекти, що
наближатимуть її до енергетичної незалежності», – підсумував директор дивізіону
«Інтегрований газовий бізнес» НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов. Результати
конкурсів очікуються впродовж місяця. У разі перемоги та успішних переговорів з урядом
України Укргазвидобування та Vermilion зобов’язуються вносити інвестиції та розподіляти
отримані прибутки у пропорції 50/50. Відповідно до домовленостей, оператором виконання робіт на етапі геологічного вивчення ділянки виступатиме Vermilion. Укргазвидобування матиме переважне право надавати свої послуги і виконувати роботи для Vermilion,
зокрема бурові верстати та інші сервіси, за умови відповідності пропозиції галузевим
стандартам та конкурентоздатності. Партнери беруть на себе значні зобов’язання щодо
залучення українських фахівців. На етапі геологорозвідки до робіт буде залучено мінімум
50% вітчизняного персоналу, на етапі розробки – мінімум 75%. Як повідомлялося, у червні
2019 року Укргазвидобування спільно з Vermilion стали переможцями 2-х конкурсів на
укладення угод про розподіл продукції – на Балаклійській та Іванківській площах. Окрім
того, Укргазвидобування стало переможцем конкурсів ще за 2-ма ділянками (Берестянська
та Бузівська). Наразі компанії погоджують відповідні договори з урядом України. Партнери
планують розпочати підготовчі роботи на цих ділянках уже в 2020 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами Укргазвидобування
Компания Злочевского намерена купить ранее принадлежавшее
Cadogan "Газвыдобування"
05.02.2020

ООО "Альянс ЭССЭТ Менеджмент" (Киев), конечным бенефициарным
собственником которой является Николай Злочевский, изучает возможность
покупки ООО "Промышленная компания "Газвыдобування" (Полтава).
Вопрос о предоставлении АМКУ разрешения "Альянс ЭССЭТ Менеджмент" на
приобретение доли в уставном капитале "Газвыдобування", ранее принадлежавшего
британской нефтегазовой компании с активами в Украине Cadogan Petroleum.
обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления, согласно
повестке дня на сайте ведомства, планируется рассмотреть 6 февраля. Как сообщалось, в
начале октября 2019 года Cadogan Petroleum сообщила о достижении договоренности с
"Укринвест Групп" (Киев) по продаже своей "дочки" ПК "Газвыдобування" за $2,8 млн.
"Продажа ООО "Газвыдобування" - часть плана Cadogan по созданию основы для роста в
Украине посредством разумного использования своих денежных средств и монетизации
активов", – сообщала тогда компания. По ее данным, на то время ПК не имела лицензий на
разработку углеводородов. В соответствии с данными Национальной комиссии,
осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины,
"Газвыдобування" владеет лицензией на поставку природного газа. Выручка ПК
"Газвыдобування" в 2018 году после нулевого показателя в 2017 году составила 347,26 млн
грн, в результате компания получила чистую прибыль 21,22 млн грн по сравнению с
чистым убытком 71,97 млн грн в 2017-м. В декабре 2019 года "Укринвест Групп"
перепродало "Газвыдобування" ООО "Финансовая компания "Экспрес Инвест" Александра
Зиновьева. В 2019 году Cadogan Petroleum также достигла договоренности с "Укринвест
Групп" по продаже другой "дочки" ООО "Астроинвест-Украина" (Зинькив Полтавской обл.)
за $1,2 млн. До этого, в апреле, из сообщения АМКУ стало известно, что возможность
покупки "Астроинвест-Украина" рассматривала также Burisma Holdings Злочевского.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Газовая компания Коломойского и Хомутынника
увеличила добычу на 38%
05.02.2020

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" по итогам деятельности в 2019 году
увеличило добычу природного газа до 734,6 млн кубометров, что на 38%
больше, чем за 2018 год (533,1 млн куб. м).
Как сообщает пресс-служба компании, объем добычи нефти и конденсата в 2019
году увеличился на 22% – до 87,1 тыс. тонн. В целом по Сахалинскому месторождению
добыча газа в 2019 году составила 862,1 млн куб. м, нефти и конденсата – 92,7 тыс. тонн. В
компании отметили, что 3 декабря 2019 года "Укрнефтебурение" достигло рекордного
суточного дебита природного газа в 2,3 млн куб. м, который на 30% превысил показатель
декабря 2018 года и на 90% – показатель декабря 2017 года. По результатам 2019 года ЧАО
"ДК "Укрнефтебурение" вошло в топ-3 частных газодобывающих компаний Украины. "Мы
продемонстрировали существенный рост производственных показателей, успешно
освоили пять новых скважин, установили новые рекорды по добыче, увеличив добычу газа
почти на 40% по сравнению с 2018 годом, почти на 90% по сравнению с 2017 годом и почти
в 3 раза по сравнению с 2016 годом", – отметил глава правления компании Михаил
Бакуненко. Как сообщалось, ЧАО "Укрнефтебурение" в 2018 году получило чистую прибыль
в размере 3,18 млрд грн, что в 1,6 раза превышает показатель 2017 год (1,95 млрд грн). ЧАО
"Укрнафтобуриння" - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С
2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в
Харьковской области. Совладельцами "Укрнафтобуриння" являются Игорь Коломойский и
Виталий Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания),
принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу, который сумел выстроить общение с
окружением президента Петра Порошенко. Акции компании Фукс приобрел у
представителей Януковича. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V. Контроль над
"Укрнефтебурением" Коломойский восстановил в 2015 году. С июля 2015 года
руководителем компании назначен Михаил Бакуненко, ранее работавший одним из
директоров подконтрольной Коломойскому "Укрнафты".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Укргазвидобування розпочало реалізацію програми
нарощення видобутку газу – «Тризуб»

JKX Oil&Gas осуществила окончательную выплату
в размере $5,82 млн по облигациям
18.02.2020

Укргазвидобування презентувало програму нарощення видобутку
газу – «Тризуб». В її основі три перспективні напрями: надглибоке буріння,
освоєння покладів газу зі щільних порід і морського шельфу.
Директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу України Андрій Фаворов 17
лютого презентував нову програму експертам галузі та представникам ЗМІ. Зокрема, в
межах програми у 2020 році Укргазвдиобування планує такі проекти: надглибоке буріння.
Спільно із Schlumberger завершення буріння пошукової свердловини №888 проектною
глибиною 5750 м на найбільшому в Україні Шебелинському родовищі, яка допоможе
підтвердити нові потенційні поклади; газ зі щільних порід. У 2020 р. заплановано буріння
двох розвідувальних свердловин для розкриття потенціалу Святогірського родовища –
одного з найперспективніших за покладами газу у щільних породах; освоєння морського
шельфу. Укргазвидобування планує брати участь в новому конкурсі на укладення угод про
розподіл продукції (УРП) в Північно-Західній частині Чорного моря. «Україна вже не може
розраховувати на стрімке зростання видобутку вуглеводнів на наявних родовищах
наявними інструментами. Ми підійшли до того, що необхідно розпочинати нові проекти,
про які раніше лише говорили. Так, вони містять у собі більше ризиків, потребують більших
інвестицій, нових технологій. Нам потрібні досвідчені міжнародні партнери, які володіють
необхідною експертизою. Та якщо ми почнемо сьогодні, за 2-3 роки ми матимемо перші
результати зазначених проектів і чітко зрозуміємо перспективи надр. Це наш шанс перейти
від утримання видобутку до нарощення обсягів свого газу», – зазначив Андрій Фаворов,
директор з інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз». Разом із тим компанія
продовжить працювати з наявним портфелем родовищ та досліджувати нові ділянки для
підтримання базового видобутку. Під час заходу Андрій Фаворов також зазначив, що в 2019
році Нафтогаз забезпечив стабільне проходження опалювального сезону. Це стало
можливим завдяки диверсифікації джерел постачання газу, закачуванню максимального
обсягу газу в підземні сховища та втриманню обсягів власного видобутку.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua

20.02.2020

Компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и РФ осуществила
окончательную выплату в размере $5,82 млн по конвертируемым облигациям
2013 года, в том числе $5,44 млн в счет основного долга.
"После этих платежей облигации полностью погашены, и теперь группа впервые за
10 лет свободна от долгов", – сообщила JKX на Лондонской фондовой бирже в четверг. По
словам главы совета директоров Чарльза Вальчишини (Charles Valceschini), это важная веха
для JKX, которая позволит значительно повысить ее финансовую устойчивость. Компания
также сообщила об уходе финансового директора (CFO) Бена Фрейзера (Ben Fraser),
который с 31 марта, после утверждения и выпуска годового отчета, решил покинуть
компанию, и будет работать вне сектора нефтегазодобычи. Согласно релизу, Фрейзер
передаст свои обязанности Дмитрию Поддубному, который в течение последних 15 лет
занимает должность заместителя финансового директора и финансового директора
крупнейшего активы JKX – Полтавской газонефтяной компании (ПГНК), а в течение 2017
года был также и.о. CFO всей группы. 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%. JKX в 2019 году увеличила добычу
углеводородов на 20% по сравнению с 2018 годом – до 10,748 тыс. баррелей нефтяного
эквивалента в сутки (boepd, barrels of oil equivalent per day). Добыча в Украине при этом
выросла на 52% – до 5,584 тыс. boepd, а добыча в России незначительно снизилась – на
0,21%, до 5,158 тыс. boepd. Инвестиции JKX по итогам прошлого года составили $26 млн,
большая часть из которых пришлась на Украину – $18 млн. 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, JKX располагала запасами нефти и
газа на сумму $4,1 млн ($11,5 млн).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Burisma Group планирует в 2020 году
бурение 15 новых скважин
19.05.2020

Burisma Group планирует в 2020 году бурение 15 новых скважин, а
также активное развитие наземной инфраструктуры. Об этом сообщила
пресс-служба группы, передает fixygen.ua
Речь, в частности, идет о бурении на Карайкозовском, Водяновском, Ракитнянском
месторождениях, а также на Дергачевско-Войтеновской и Клубанивско-Зубренковской
площадях. Так, в настоящее время осуществляется бурение четырех скважин, готовится
бурение еще трех. Burisma также осуществляет интенсификацию и капитальный ремонт
еще на четырех скважинах. Кроме того, группа в 2020 г. планирует сосредоточиться также
на развитии наземной инфраструктуры, в частности, строительстве новых газопроводов,
установки пропанового охлаждения природного газа, реконструкции установки комплексной подготовки газа (УКПГ), продолжении реализации проекта строительства установки
стабилизации конденсата и углубленного извлечения пропан-бутановой смеси (СПБТ или
LPG) из природного газа, отмечено в сообщении. "Несмотря на неблагоприятную конъектуру рынка, общая стратегия Burisma Group остается неизменной – мы продолжаем инвестировать в изучение и разработку новых участков для увеличения внутренней добычи
углеводородов", – цитирует пресс-служба члена совета директоров Карину Злочевскую. По
данным группы, в прошлом году она пробурила девять скважин, осуществила капитальный
ремонт 22. В настоящее время Burisma владеет 20 буровыми станками грузоподъемностью
от 112 до 680 тонн, среди них также установка SK 3000. Оперирует флотом ГРП, состоящим
из 15 насосов, а также собственным колютюбинговым флотом NOV Hydra Rig. Burisma Group
осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и продажу углеводородов.
Бенефициаром группы является Николай Злочевский. Burisma Holdings подконтрольны
"Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис",
"Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ДТЭК "Нефтегаз" планирует пробурить пять глубоких скважин
и выйти на уровень добычи в 2 млрд куб. м
19.02.2020

ООО "ДТЭК Нефтегаз", отвечающие за нефтегазовое направление в
структуре группы "ДТЭК", планирует в 2020 году пробурить пять глубоких
скважин, а к 2021 году выйти на уровень добычи в 2 млрд куб. м.
"В 2020 году мы планируем построить пять новых скважин и уже в ближайшем
будущем осваивать глубины более 7 км", – цитирует пресс-служба слова директора по
добыче и переработке углеводородов Алексея Раптанова. В прошлом году "ДТЭК Нефтегаз"
сократил сроки строительства скважин глубиной более 5,5 тыс. м до 3,5 месяцев,
законтрактовали установку SK-3000, позволяющую бурить на глубину до 10 км, а также
начал новую программу бурения на Мачухском месторождении, напомнили в компании.
Кроме того, в компании сообщили о создании в ее структуре технологического центра для
системного поиска, адаптации и внедрения современных технологий, формирование
экспертного совета с привлечением международных специалистов для повышения
эффективности производственных и бизнес процессов. "Все это поможет "ДТЭК Нефтегаз"
выйти на новую динамику развития и нарастить добычу до 2 млрд м³ к 2021 г.", – отметил
Раптанов. Как сообщалось, компания по итогам 2019 года увеличил добычу природного
газа на 0,66% – до 1,66 млрд м³. "ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за
нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". Является крупнейшей частной
газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на
трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях. ДТЭК создан в 2005
году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент"
(СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому
управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную
цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии,
добыче природного газа
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Зеленський вказав на важливість вирішення
проблеми нелегальних НПЗ
05.02.2020

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості
вирішення проблеми нелегальних нафтопереробних заводів у країні. Про
це повідомляє interfax.com.ua
"Останні приклади, які я бачив, це нелегальні НПЗ у Рівному і Кривому Розі. Тому я
хотів би попросити правоохоронців, щоб вони звернули увагу на всі незаконні НПЗ", сказав він на нараді з представниками компаній-учасниць паливного ринку та АЗС в середу,
повідомляє прес-служба глави держави. Зеленський запропонував надати можливість
власникам нелегальних НПЗ узаконити свій бізнес. "Щоб було не так, як раніше, - у масках
забігли й закрили все. А попередити людей, щоб згідно із законодавством все
оформлювали, щоб все було за законом. І нехай тоді працюють. Країна повинна отримувати
податки з легального бізнесу", - наголосив він. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук
зазначив, що Кабінет Міністрів залучив учасників паливного ринку до боротьби з його
тіньовим сегментом. "Це дійсно зменшує тиск на "білий бізнес", - сказав він. На думку глави
уряду, усунення змов і неконкурентних дій на ринку сприятиме зниженню вартості
пального для населення. У свою чергу глава Служби безпеки України Іван Баканов
повідомив, що СБУ веде роботу щодо десяти НПЗ, які працюють незаконно. За його словами,
більшість НПЗ формально працює за законом, оскільки вони оформляють документацію на
виробництво сумішей, а не бензину чи дизельного палива, і таким чином ухиляються від
сплати акцизного збору. Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів також
наголосила на важливості вирішення проблеми незаконних підключень до нафтопроводів.
"Вирішення проблеми незаконних "врізань" у нафтопроводи допоможе запобігти
розповсюдженню нелегально вироблених нафтопродуктів", - акцентувала вона.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Украина обжаловала решение арбитража по спору с Татарстаном
на $300 млн за захват Коломойским "Укртатнафты"
13.02.2020

Международный арбитражный трибунал признал Министерство
имущественных отношений Татарстана инвестором в рамках спора на $300
млн по правилам UNCITRAL в связи с утратой прав на 28,78% акций ПАО
"Укртатнафта".
"7 января 2020 года Украина подала апелляцию в Апелляционный суд Парижа (Court
of Appeal of Paris), оспаривая решение арбитражного суда от 9 декабря 2019 года", –
говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, имеющемся в распоряжении
агентства Интерфакс-Украина. Украина также обратилась к арбитражному трибуналу с
просьбой приостановить разбирательство или рассмотреть ее возражения, которые не
были сочтены приоритетными. В то же время в документе отмечается, что арбитражный
трибунал в решении 9 декабря 2019 г. частично удовлетворил ходатайство Украины и не
признал Республику Татарстан инвестором в рамках межправительственного украинскогороссийского соглашения о защите инвестиций от 29 ноября 1998 года, которое является
юридическим основанием иска татарстанской стороны. Как сообщалось, Татарстан считает
незаконными решения украинских судов относительно конфискации акций
Минземимущества республики в "Укртатнафте". В 2014 г. Украина проиграла
международный арбитраж, инициированный "Татнефтью" в 2008 г. также в связи с потерей
ею инвестиций в "Укртатнафту", созданной в соответствии с указами президентов Украины
и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ, после решений украинских судов.
Арбитраж обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112
млн, а также проценты по ставке 3-мес. LIBOR+ 3%. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты"
принадлежало структурам, близким к "Татнефти", Минземимущества Татарстана владело
28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в
результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ
была практически обнулена, а у предприятия появились новые акционеры, близкие к
группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Согласно проспекту
еврооблигаций, Украина окончательно проиграла иски по обжалованию исполнения этого
решения международного арбитража в РФ и все еще борется против его исполнения в
юрисдикциях Англии и Уэльса и США, однако без особого успеха.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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УГД планирует увеличить производство СУГ
в два раза, до 350 тыс. т к 2025 г.

Дизельный проект окружения Виктора Медведчука
заинтересовал правоохранителей
20.02.2020

АО «Укргаздобыча» к 2025 году планирует ввести в эксплуатацию три
новых газоперерабатывающих завода, нарастив производство СУГ в два
раза, до 350 тыс. т. Об сообщили на конференции LPG Ukraine 2020.
Дополнительный прирост 225 тыс. т будет обеспечен в основном за счет
строительства новых мощностей. В 2021–2025 гг. компания планирует ввести в
эксплуатацию Хрестыщенский ГПЗ (мощность 115–120 тыс. т), Машевский (30 тыс. т) и
Солоховский (80 тыс. т). «Строительство Хрестыщенского ГПЗ должно занять примерно 2,5
года и мы ожидаем выпуск первой партии СУГ уже в 2023 году», — сообщил директор
управления по переработке газа и газового конденсата Виктор Хруленко, добавив, что в
начале марта будет раскрытие предложений в рамках тендера на его строительство.
Коммерческий директор УГД Сергей Федоренко сказал, что проект строительства
Хрестыщенского ГПЗ был начат еще в 2001 г. «Завод в каком-то проекте был с 2001 года.
Уже 19 лет компания пытается поднять технологически простой проект. Это не
нефтехимия, не космические корабли. В основном это вопрос бюрократии», — подчеркнул
топ-менеджер. По его словам, с технической точки зрения Солоха и Машевка более простые
проекты. «По сути там будет применяться модельный метод, грубо говоря, привезти
оборудование, установить и подключить», — уточнил Сергей Федоренко. Кроме того, В
2020–2022 гг. «Укргаздобыча» намерена увеличить эффективность существующих
производственных мощностей по выпуску LPG. В частности, компания планирует заменить
устаревшее оборудование, снизить технологические затраты, а также провести
оптимизацию производственных и операционных процессов. …
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА. ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 РИНОК БЕНЗИНУ. ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА. ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG). РИНОК ПММ

З аукціону пустять сім нафтобаз ПриватБанку
зі знижкою від 7 до 90%
11.02.2020

Державне підприємство "СЕТАМ" виставить на аукціон сім нафтобаз
ПриватБанку зі знижкою від 7 до 90%. Про це повідомили у прес-службі ДП,
передає служба новин порталу unn.com.ua
"Акціонерне товариство державний банк "ПриватБанк" виставило на аукціон
OpenMarket 7 нафтобаз із значною уцінкою - від 7% до 90%", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що нафтобази знаходяться в Кіровоградській, Харківській, Житомирській,
Сумській областях. Виробничі комплекси, які раніше коштували понад 16 млн грн, тепер
можна придбати зі стартовою ціною 4,7 млн, а ціна на ті, які коштували понад 10 млн, зараз
знизилась до 1 млн грн. Аукціон проведуть 20 лютого 2020 року. "Нафтобази від
ПриватБанку вже неодноразово продавались на нашому онлайн-аукціоні. Я впевнений, що
зниження стартової ціни до 90% додадуть лотам ще більшої привабливості серед учасників
торгів", - прокоментував в.о. генерального директора ДП "СЕТАМ" Микола Писанчин.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Прокуратура обнаружила нелегальную нефтебазу
с 1,25 млн. литров топлива
11.02.2020

Прокуратура Полтавской области совместно с налоговой милицией
прекратили сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов
на территории одной из нефтебаз.
Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в ходе обысков на нефтебазе также
были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.
Сейчас в суд направлено ходатайство об аресте изъятого имущества. "По версии следствия,
лица реализовывали через сети автозаправочных станций топливо низкого качества, что
не соответствует требованиям Технического регламента и ГОСТе, не отражая продажу
такой "продукции" в бухгалтерском и налоговом учете", – сказано в сообщении. Досудебное
расследование в уголовном производстве ведется по ч. 1 ст. 366 (подделка официальных
документов), ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт
и транспортировка незаконно изготовленного топлива), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212
(пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому
непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины. Как сообщалось,
на совещании 5 февраля президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям
активизировать борьбу с нелегальными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ),
предложив также предоставить их владельцам возможность легализировать свою
деятельность. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба ведет
работу по 10 нефтеперерабатывающим заводам, которые работают незаконно. Владимир
Зеленский также отметил результаты борьбы с нелегальными автозаправочными
станциями, по итогам которых закрыто около 800 незаконных заправок.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Госрезерв сменил руководителей всех
нефтепродуктовых комбинатов

17.02.2020

Национальная полиция взялась за крупнейшего поставщика
дизельного топлива в Украину – ООО «Прикарпатзападтранс». Об этом пишет
Владимир Комаров на портале oligarh.media
Как стало известно «ОЛИГАРХУ», 31 января Луцкий горрайонный суд Волынской
области выдал местному Главному управлению Нацполиции санкцию на выемку всех
документов, касающихся этого предприятия. Речь идет о предоставленном доступе к
материалам дела №14/312 Хозяйственного суда Ровенской области, которое без
преувеличения является главным в жизни «Прикарпатзападтранса». Это противостояние
началось еще в 90-х годах прошлого века с иска Генеральной прокуратуры Украины,
требовавшей признать Фонд госимущества Украины собственником двух участков
нефтепродуктопроводов, проходящих по территории нашей страны. Это «Самара-Западное
направление» и «Грозный-Армавир-Трудовая» суммарной протяженностью 1433 км, по
которым еще со времен СССР осуществлялись поставки дизельного топлива российского и
белорусского производства в Украину и Венгрию. Логика иска ГПУ строилась на том,
украинские участки данных трубопроводов перешли в собственность нашей страны в 1991
г. после того как она обрела государственную независимость. Спорить с этой
аргументацией
было
невозможно,
но
сложность
достижения
поставленной
Генпрокуратурой цели была в том, что на тот момент «Прикарпатзападтранс»,
эксплуатировавший украинские участки обоих трубопроводов, принадлежал российской
компании «Транснефтепродукт». Поэтому процесс быстро получил политический оттенок,
а главным оппонентом ГПУ в суде стало управлявшее «Транснефтепродуктом»
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской
Федерации. Судебная борьба с россиянами затянулась на годы, и течение которых
оппоненты не раз добирались до высшей судебной инстанции, спускавших дело на первую.
Эта карусель закончилась только в 2018 г., когда Верховный суд окончательно и
бесповоротно принял сторону «Прикарпатзападтранса», посчитав, что за прошедшие со
времен развала СССР годы эта компания вложила в топливные трубопроводы на много
больше их остаточной стоимости, а значит имеет основания считаться их собственником.
Но к тому времени ООО «Прикарпатзападтранс» уже не имел отношения к
«Транснефтепродукту» – тот продал украинскую компанию в 2016 г. структурам,
принадлежащим людям из орбиты Виктора Медведчука. При новых хозяевах
«Прикарпатзапатрансу» удалось достаточно быстро выйти из кризиса: производственный
простой с 2014 по 2016 г. обернулся прокачкой 2 млн т дизельного топлива по итогам 2018го, но зафиксировать эти показатели предприятию не удалось. Уже за 2019-й компанией
было прокачано на 40% меньше – 1,2 млн т из-за приостановки поставок дизеля по этому
каналу с августа прошлого года. Что произошло? Во-первых, летом 2019-го была введена
4%-ная специальная пошлина на импорт дизельного топлива из России трубопроводным
транспортом, из-за которой основной контрагент «Прикарпатзападтранса» – Wexler Group
заявил о приостановке импорта по трубопроводу. Во-вторых, тогда же, летом 2019 г.,
Соломенским районным судом Киева был наложен арест на отчуждение активов ООО.
Соответствующее
решение
было
принято
по
инициативе
Национального
антикоррупционного
бюро,
которое
в
рамках
уголовного
производства
№52017000000000752 расследует «действия об умышленном и противоправном
завладении должностными лицами «Прикарпатзападтранс» трубопровода «СамараЗападное направление». Таким образом, тогда окружение Виктора Медведчука получило
сразу два «привета» от новой украинской власти во главе с Владимиром Зеленским. Но на
этом трудности у «Прикарпатзападтранса» только начинались. Параллельно с
озвученными проблемами эта компания стала участником расследования Службы
безопасности Украины по эпизоду поставки в 2016 г. 28 тыс. т дизельного топлива
Министерству обороны. Сейчас до кучи к имеющемуся букету свои претензии к
«Прикарпатзападтрансу» выставила и Национальная полиция. Вышеупомянутую санкцию
Луцкого горрайонного суда Волынской области на доступ к материалам многолетней
судебной тяжбы с Генпрокуратурой там получили с целью расследования уголовного
производства №42017030000000554. Оно в свою очередь было открыто по факту
демонтажа одного из двух украинских магистральных участков «Прикарпатзападтранса» –
трубопровода «Грозный – Армавир – Трудовая». На такие кардинальные меры в компании
пошли из-за того, что российский участок этой же трубы был демонтирован еще в начале
2000-х из-за отсутствия планов по его эксплуатации. Собственно, ни для кого на
украинском топливном рынке давно не секрет, что «Прикарпатзападтранс» качает в
Украину белорусский и российский дизель только по одной из двух своих ниток –
трубопроводу «Самара-Западное направление» производственной проектной мощностью
3,5 млн т/год. Но подопечных Арсена Авакова эта аргументация не останавливает: в
Главном управлении национальной полиции Волынской области опираются на то, что оба
трубопровода «Прикарпатзападтранса» остаются предметом судебного разбирательства, а
значит эта компания не имела правовых оснований осуществлять демонтаж магистрали.
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
Проблема украинских НПЗ - не импорт нефтепродуктов
из России - Нефтегазовая ассоциация
17.02.2020

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) обеспокоена очередными попытками
нефтеперерабатывающих компаний перекроить рынок нефтепродуктов путем
надуманного антисубсидиарного расследования и введения пошлин.

14.02.2020

Государственное агентство резерва отстранило от исполнения
обязанностей руководителей всех пяти комбинатов, специализирующихся
на хранении нефти и нефтепродуктов.
«Директоры государственных организаций, которые относятся к сфере управления
Государственного агентства резерва были отстранены от исполнения своих должностных
обязанностей на период проведения внутреннего аудита», — сообщили enkorr в прессслужбе ведомства. На все комбинаты — «Зирка» (Запорожская обл.), «Астра» (Черниговская
обл.), «Эстафета» (Хмельницкая обл.), «Рекорд» (Житомирская обл.) и «Планета»
(Харьковская обл.) — назначены исполняющие обязанности руководителей. Руководить
«Астрой» назначен Сергей Шевченко, «Рекордом» — Виктор Бакай, «Эстафетой» — Андрей
Голубей, «Зиркой» — Олег Марголин, «Планетой» — Андрей Гулеватый. В трех из пяти
комбинатов Минюст уже зарегистрировал новых временных руководителей и внес
соответствующие данные в Единый госреестр юридических лиц. В то же время, согласно
реестру юрлиц, по состоянию на 13 февраля право подписи по-прежнему остается у
отстраненных руководителей «Зирки» Антона Швецова и «Астры» Виктора Гречко. Также
12 февраля на Facebook-странице комбината «Астра» появилось сообщение о якобы
незаконном отстранении его руководителя Виктора Гречко. В ноябре 2019 г. Кабинет
Министров сменил руководство Госрезерва, назначив его главой бывшего менеджера
«Полтавской газонефтяной компании» Ярослава Погорелого. Госрезерв управляет пятью
комбинатами по хранению нефтепродуктов — «Астра» (Черниговская обл.), «Эстафера»
(Хмельницкая обл.), «Зирка» (Запорожская обл., резервуарный парк 169 тыс. куб. м),
«Рекорд» (Житомирская обл., резервуарный парк 259 тыс. куб. м) и «Планета» (Харьковская
обл., резервуарный парк 210 тыс. куб. м).
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Это неизбежно нанесет удар по потребителям, по участникам рынка и
энергетической безопасности Украины. В Ассоциации категорически опровергают
заявления НПЗ о наличии каких-либо неконкурентных ценовых преимуществ со стороны
поставщиков российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом говорят
следующие данные: таможенные цены на российское дизтопливо в 2017-2019 году были
выше котировки российского дизтоплива в Средиземноморье: в 2017 году на $16/т, в 2018
— на $22/т, в 2019-ом — на $27/т. Таким образом, стоимость российских поставок в
Украину была выше мировых цен. С 1 августа 2019 года была введена специальная
пошлина на российское дизтопливо, поставляемое по трубопроводам, в результате чего
доля российского импорта во втором полугодии 2019 снизилась до 28% рынка по
сравнению с 44% в первом полугодии. При этом доля украинских производителей осталась
на отметке 11%, как и в 2017-2018 годах. «Введение пошлины в 2019 году не уменьшило
импорт в целом, произошло перераспределение между другими источниками, а цены
выросли у всех — и зарубежных, и внутренних поставщиков. Аналогичная ситуация
произойдет и в случае реализации инициатив НПЗ, только рост будет еще более
существенным», — заявила глава НАУ Неля Привалова. По ее словам, поскольку
предлагаемые НПЗ ставки пошлины весьма значительны — от 8,46% (по данным сайта
ПАО «Укртатнафта») до предположительно 25% (по данным СМИ) — сдержать рост цен для
потребителей не удастся. «Если будет принято решение ввести предварительные меры на
период расследования, это спровоцирует панику и рост цен последует незамедлительно.
Мы сразу же потеряем сбалансированный рынок с трендом на снижение цен, который
имеем сегодня, в том числе и благодаря усилиям правительства», — говорит глава НАУ. …
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
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МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 ГРАНІТНО-ЩЕБЕНЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

WOG оставил Вадима Новинского
без 300 млн.

ПБГ «Ковальська» інвестувала 80 млн грн
в модернізацію ТНК Граніт
14.02.2020

Верховный суд 21 января поставил точку в многолетнем споре за
почти 300 млн грн между группой WOG Степана Ивахива и Сергея Лагура с
одной стороны и основателем “Смарт-Холдинга” и совладельцем
“Метинвеста” Вадимом Новинским с другой.
ВСУ отказал компании Вадима Новинского в отмене постановления Северного
апелляционного хозсуда от 2 октября 2019 года, который в свою очередь аннулировал
выгодный ей июньский вердикт Хозсуда Киева. Судебные споры с переменным успехом,
временными перемириями и перманентной ротацией юрлиц длились с 2012 года, но
неизменными фигурами в них были фамилии Новинского, Лагура, Ивахива и покойного
ныне партнера последних двух Игоря Еремеева. Новинский требовал от луцких
бизнесменов 292 млн грн. Этот долг — “осколок” от кредитной программы банка “Форум”,
который в 2006 году заключил с ООО “Западная нефтяная группа”, на тот момент главной
структурой WOG, генеральное кредитное соглашение. В декабре 2011 года банк,
принадлежавший немецкому CommerzBank, вывел часть кредитного портфеля в свое ООО
“Сантос Капитал”, которое в 2012 году вместе с самим “Форумом” продал Вадиму
Новинскому. В 2013 году WOG и Новинский согласовали реструктуризацию долгов,
которые на тот момент составляли 57 млн долларов США и почти 10 млн евро, по весьма не
простой схеме. Для реструктуризации указанной задолженности “Форум” открыл новым
структурам WOG (“Золотой экватор” и “ВК Импекс”) новую кредитную линию,
предусматривающую два транша: первый в сумме 7,7 млн дол США пошел сразу на
погашение процентов по “старому” кредитному договору, второй — 43,1 млн дол США —
был выдан другим структурам WOG со сроком возврата до конца 2019 года. “То есть,
рамочным договором стороны согласовали реструктуризацию задолженности перед
банком, в форме ее перевода на новые юридические лица и прощение части задолженности
(СУАП “Западная нефтяная группа” в форме ООО и ОАО “Роздольский керамический завод”),
которая была уступлена ООО “Сантос Капитал”, по мере погашения задолженности новыми
юридическими лицами банку по новой кредитной программе, — говорится в материалах
дела. Цена прощения обязательств перед “Сантос Капитал”, при условии, что лучане будут
выполнять новые обязательства перед “Форумом”, была определена в размере 1 грн. …
Читать полностью >>>
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Группа «Приват» возобновил ротацию
региональных операторов АЗС
19.02.2020

Группа «Приват» в январе-феврале сменила операторов 129 АЗС в 5
областях. Об этом свидетельствуют данные Реестра владельцев лицензий на
розничную реализацию топлива Государственной фискальной службы.
Новые операторы получили лицензии на розничную реализацию в ИваноФранковской, Николаевской, Закарпатской, Черниговской и Хмельницкой областях. Всего в
ротации приняли участие семь новых компаний-операторов. Это первый случай ротации
операторов консолидированной сети АЗС «Привата» с июля 2019 г., когда в рамках первого
этапа реформы топливного рынка были введены лицензии на розничную реализацию
топлива. До этого группа «Приват» в течение последних как минимум 5 лет проводила
ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год. Обычно смена юрлиц
происходила в период февраля-апреля и сентября-ноября. Последний раз «Приват» менял
операторов АЗС в марте 2019 г. На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1540
заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране.
В ряде регионов АЗС «Привата» занимают более 40% от общего количества станций.
Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под
брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и
Ривненской — 40%, в остальных регионах — от 20 до 25%. Многолетние наблюдения
показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и
обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника — НПЗ «Укртатнафта».
Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц,
которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая
смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от
АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия,
которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого
говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц — трудоемкий и
капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на
учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления
трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на
торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам enkorr.ua
Shell проиграл АМКУ апелляцию
по штрафу на 79 млн

28.01.2020

На ТНК «Граніт» у Коростенському р-ні Житомирської обл. відбулася
масштабна реконструкція виробничого комплексу. Загалом введено в
експлуатацію 17 одиниць нового обладнання.
ПБГ «Ковальська» 2019 р. інвестувала 80 млн грн у модернізацію підприємства на
ТНК «Граніт». Роботи тривали 9 міс. За цей час комплекс оновився на 30-40%. Зокрема, було
встановлено таке устаткування: дробарка щокова Nordberg C-160 (Фінляндія); вібраційний
колосниковий живильник ZSW 600 x 150 (Китай); стаціонарна система гідромолота з
маніпулятором YZH B 630 x 135 (Китай); грохот інерційного типу ГІЛ – 52 (Україна); 8
конвеєрів стрічкових СК (Україна); 5 вібраційних лотків EME 5382F6U (Франція) Проведена
модернізація дасть можливість збільшити обсяги видобутку на кар’єрі на 20%. Минулого
року ПБГ «Ковальська» отримала для потреб власного виробництва майже 1,4 млн м3
щебня з ТНК «Граніт». До складу ПБГ «Ковальська» також входять Омелянівський
гранітний кар’єр на Житомирщині та вапняковий і піщаний кар’єри у Львівській обл.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПБГ «Ковальська»
Напередодні нового будівельного сезону
і нові плідні зустрічі.
17.02.2020

Представники СБМУ «Підряд», відомого виробника асфальтобетонних сумішей, днями відвідали компанію «Юнігран». Про це повідомляє
прес-служба підприємства.
Метою зустрічі партнерів, співпраця яких триває вже більше 15 років, було
обговорення технічних умов виробництва щебеневої продукції для виготовлення
асфальтобетонних сумішей. Продукція компанії «Юнігран» відповідає всім ДСТ України, але
оскільки галузь використання різновидів асфальтобетону визначається кліматичними
зонами районів будівництва, конструкцією дорожнього одягу, категорією дороги, кожен
виробник асфальтобетону висловлює свої побажання та вносить пропозиції щодо
технічних характеристик щебеневої продукції, яка застосовується для виготовлення
асфальтобетонних сумішей. Для задоволення потреб великих залізобетонних та
асфальтобетонних підприємств у якісній сировині компанія «Юнігран» має не лише
найсучасніше обладнання та кваліфікованих працівників (екскурсія по підприємству була
тому підтвердженням), а й бажання виконувати свої зобов’язання в строк та якісно,
створюючи чесні відносини на довготривалу перспективу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Юнігран»
 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Продукція «Артемсолі» з екологічним
маркуванням
13.02.2020

ДП «Артемсіль» отримало екологічний сертифікат за схемою згідно з
ДСТУ ISO 14024 та право застосування екологічного маркування «ЗЕЛЕНИЙ
ЖУРАВЛИК» на упаковках 60 найменувань соляної продукції.
Екологічний сертифікат (реєстр. №UA.08.002.495) підтверджує відповідність
продукції вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.056:2018 Сіль кухонна. Екологічні критерії
оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт встановлює суттєво жорсткіші показники
безпеки у порівнянні з загальнообов’язковими державними нормами. Сертифікація
продукції здійснювалась органом якій є єдиним в Україні, що має міжнародне визнання і
національну акредитацію в сфері екологічного маркування І типу. Процедура сертифікації
передбачала оцінювання впливів на стан довкілля і здоров’я людини на таких стадіях
життєвого циклу продукції як: видобування сировини; впровадження ресурсозберігаючих
заходів, рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дотримання умов
водокористування та водовідведення, система управління відходами на виробництві;
відповідність готової продукції вимогам нормативного документу на виготовлення та
рівні вмісту токсичних елементів і радіонуклідів; безпека пакувальних матеріалів та їх
придатність для переробки; транспортування готової продукції до кінцевого отримувача,
зокрема за такими критеріями як зменшення забруднення повітря та викидів парникових
газів. У 2019 році ДП «Артемсіль» успішно підтвердило, що сертифікована продукція
продовжує відповідати вимогам екологічних критеріїв. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «Артемсіль»
 ВАПНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

19.02.2020

Суд отклонил апелляцию компании "Альянс Холдинг" (сеть АЗС Shell)
на решение о взыскании с нее 79,4 млн грн штрафа и пени в пользу
Антимонопольного комитета.
Штраф наложен на "Альянс Холдинг" в октябре 2016 г. вместе с остальными шестью
операторами АЗС, которых комитет обвинил в сговоре. Компания получила третий по
размеру штраф после ОККО и WOG - 39 млн грн. "Альянс Холдинг" пытался оспорить
решение АМКУ в суде. Этот процесс длился три года, в итоге в ноябре 2019 г. Верховный суд
Украины окончательно отклонил иск компании. Летом 2019 г. в суд на "Альянс Холдинг"
подал уже АМКУ с требованием принудительно взыскать штраф, поскольку на тот момент
решение о штрафе уже вступило в законную силу. Тогда же компании была начислена пеня
за несвоевременную уплату штрафа. Она была рассчитана за 388 дней просрочки в размере
231 млн грн, но поскольку согласно антимонопольному законодательству, размер пени не
может превышать сумму штрафа, была ограничена 39 млн грн. В августе 2019 года суд
первой инстанции постановил взыскать с компании 79 млн грн, а в феврале 2020 года это
решение подтвердил апелляционный суд, после чего решение вступило в законную силу с
10 февраля 2020 г. Это открывает возможность для принудительного взыскания средств
или ареста имущества. "Альянс Холдинг" считает штраф АМКУ "дискриминационным,
непропорциональным и неразумным", а начисленную пеню "необоснованной". Также в
своей апелляционной жалобе "Альянс Холдинг" ссылался на "урегулирование
инвестиционного спора между мажоритарными собственниками компании и государством
Украина". О каком именно инвестиционном споре идет речь в решении суда не говорится.
Апелляционный суд отверг этот довод как безосновательный и такой, что не имеет
отношения к судебному процессу о взыскании штрафа. В конце 2019 года на защиту
"Альянс Холдинга" перед АМКУ выступила Американская торговая палата. Ее президент
публично пожаловался премьеру Алексею Гончаруку, что на Shell якобы оказывается
давление со стороны АМКУ. В октябре 2016 года АМКУ обвинил 7 розничных операторов в
сговоре и оштрафовал их на 205 млн грн. Все эти компании обратились в суд. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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УАВП презентує дослідження споживачів та постачальників
вапнякового каменю за січень 2020 року
19.02.2020

За підсумками дослідження було актуалізовано основні галузі
споживання вапнякового каменю, споживачі та постачальники, їх
взаємозв’язок, поділ ринку на кептивний та незалежний.
За результатами дослідження, у січні 2020 року поставки вапняку залізницею склали
0,9 млн т, що на 19% більше показника січня попереднього року, і на 16% більше показника
грудня. Показник січня свідчить про деяке пожвавлення у споживанні вапнякової
продукції, перш за все, підприємствами металургійної галузі. Розподіл відвантажень в
розрізі областей має деяке відхилення до січня минулого року: суттєво зменшилася частка
лідера Донецької області, натомість, зросли поставки Тернопільської, Хмельницької та
Дніпропетровської областей. Першу трійку по відвантаженнях серед областей з суттєвим
відривом займають Донецька, Тернопільська та Хмельницька області (разом 88%). Серед
областей споживання лідером лишається Дніпропетровська область (44%). Разом ТОП-3
областей (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька) спожили залізницею близько 93%
вапняку. Основними споживачами вапняку залізницею, як і в цілому на ринку, є
підприємства металургійного комплексу. Також помітною часткою володіють підприємства
цементної промисловості, натомість, суттєво впала частка виробників вапна. Зміни в
динаміці поставок вапняку задає металургійна галузь – по ній зростання склало +18%, що
зумовило близький рівень зростання і по загальних поставках. Ринок вапняку умовно
поділяється на кептивний та вільний. У січні 2020 року вільний ринок склав 59%, що
суттєво менше січневого показника минулого року. Відповідно, зростання у січні
забезпечили саме кептивні поставки, які збільшилися на 67%, тоді як поставки вільного
ринку лишилися незмінні. Ринок постачальників вапняку залізницею характеризується
високою концентрацією, ТОП-9 компаній-виробників у січні 2020 року склав 98%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами УАВП
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

АМКР снизил инвестиции в развитие
предприятия до $415,4 млн

Повний провал: чому українська металургія
відкотилася до рівня середини 1990-х
28.01.2020

Виплавка сталі в Україні зменшилася до антирекордних показників.
Чи зможуть металурги в 2020 році поліпшити свої результати, і як на це
впливає Китай, Туреччина і Росія
Днями стало відомо про нову покупку найбагатшого українця. Рінат Ахметов через
кіпрську компанію SCM Holdings Limited купив віллу у Франції. Операція оцінюється в 200
млн євро. У той же час його металургійний бізнес, який становить основу групи СКМ,
відчуває серйозні складнощі. У листопаді Група Метінвест заявила про оптимізацію
діяльності в зв'язку з кризовими явищами в галузі. Чи справді металургія України
перебуває в непростій ситуації? За даними Тимофія Милованова, міністра економіки
України, за 11 місяців 2019 року українські металурги недоотримали приблизно $1,2 млрд.
З них $900 млн — це втрати від зниження цін на світових ринках. Ще $300 млн — втрати від
зміцнення курсу гривні. З урахуванням витрат на імпортну сировину та матеріали, ці
втрати виявилися дещо меншими. Але все одно негативно вплинули на роботу металургів
України. У 2019 за даними ОП «Укрметалургпром» українські металургійні підприємства
виробили трохи більше 20 млн тонн чавуну (-2,6% рік до року) і 20,85 млн тонн сталі (1,2%). Це найгірший показник з моменту здобуття Україною незалежності. Однак в ньому є
нюанс. Останній раз подібні показники українська металургія демонструвала 1995-1996 рр.
У розпал кризи 1990-х метпідприємства виробляли трохи більше 22 млн тонн сталі на рік.
Але тоді було набагато більше заводів і комбінатів, які плавили сталь і чавун. На сьогодні
день частина з них ліквідовані, ще частина залишилися на окупованій частині Донбасу. Їх
показники не враховуються в українській статистиці. Хоча за даними агентства Метал
Експерт, разом з їх урахуванням українська металургія збільшила б виплавку сталі майже
на 5% рік до року — до 24,2 млн тонн. НВ Бізнес розбирався чому стався спад у минулому
році, що очікувати в 2020 році і що чинить вирішальний вплив на українських металургів.
Провал-2019. В чому причина? Насамперед, нас цікавлять підприємства,
розташовані на контрольованій урядом частині України. Тут виробництво скоротилося.
Більш того, поточні показники на 10% гірше результатів 25-річної давності. Що вплинуло
на такі скромні результати? «Показники роботи металургійної промисловості України
формуються ситуацією на внутрішньому ринку і кон'юнктурою експортних ринків. Вони
обумовлюють, відповідно, 30% і 70% виробництва сталі в країні», — нагадує Олександр
Сірик, СЕО Metals Consulting Int. (MCI, Німеччина). В Укрметалургпромі називають такі
основні причини падіння виробництва: падіння попиту і цін на світовому ринку;
надлишкові глобальні потужності близько 440 млн тонн сталі на рік; посилення політики
урядового протекціонізму на основних ринках збуту української металопродукції (США,
Європейський союз, Канада, країни Перської затоки); підвищення тарифів державних
монополістів (Укрзалізниця, Нафтогаз України, Адміністрація морських портів України
тощо), що призводить до підвищення собівартості продукції металургів; слабкий
внутрішній ринок споживання металопрокату. «Зниження вітчизняного металургійного
виробництва спостерігається у всіх сегментах», — нарікає Олександр Каленков, президент
Укрметалургпрому. Він уточнює, що з середини 2019 р. практично всі метпідприємства
працюють у збиток. Схожу думку висловили в агентстві Метал Експерт, нагадавши про
падіння обсягів споживання і цін на світовому ринку. «З середини III кварталу ефективність
експорту напівфабрикатів для українських заводів опинилася під питанням, а для деяких
гравців — Дніпровський МОЗ (ДМЗ, Дніпро) — реалізація стала збитковою», — розповідає
Інна Шевченко, провдний оглядач Метал Експерт. Як повідомляв НВ Бізнес, минулої осені
ДМЗ повністю зупинив виплавку сталі й чавуну. Падіння виробництва і експорту
напівфабрикатів, за оцінками Метал Експерт, в 2019 році склало 6% (без урахування
підприємств на непідконтрольній території). «З введенням власних сталеплавильних
потужностей в регіонах споживання (наприклад, в Алжирі) потреба в імпортній заготівлі
скоротилася. Крім того, підтримка з боку турецького ринку постачальникам також була
недостатньою, оскільки перекатникам досить тривалий період було вигідніше
закуповувати брухт», — наводить приклади Інна Шевченко. Практично такий же спад
відзначається за сортовим і плоским прокатом.
Передчасна радість. Напередодні нового року Дніпровський МК (Кам'янське,
входить в корпорацію ІСД) заявив про відновлення роботи трьома доменними печами після
тривалого простою частини обладнання. Це було сприйнято як сигнал відновлення в
металургії. Але опитані експерти дуже обережно оцінюють цю подію. «Дніпровський МОЗ
продовжує простоювати, Електросталь (Курахово) працює неритмічно. Але якщо говорити
про причини збільшення завантаження доменних і сталеплавильних потужностей,
наприклад Дніпровського МК, то воно стало можливим завдяки відновленню попиту і цін
на напівфабрикати після того, як обсяги експорту з СНД в кінці минулого року помітно
впали і утворився локальний дефіцит», — пояснює Інна Шевченко ситуацію в сегменті
довгомірного прокату і квадратної заготовки. Вона попереджає, що зараз ситуація з
експортом на межі розвороту. Після поповнення складських запасів у споживачів і падіння
попиту, постачальники вже змушені йти на цінові поступки. Трохи краща ситуація із
завантаженням листопрокатних потужностей, але і там роль відіграє скорочення
виробництва і відвантажень з підприємств СНД через ремонти. «Але коли комбінати
відновлять завантаження і обсяг пропозиції збільшиться, не виключено, що ціни також
почнуть рухатися вниз», — попереджає провідний оглядач Метал Експерт. У
Укрметалургпромі також вважають, що про стабілізацію годі й говорити. «Якщо
порівнювати завершальні три місяці 2019 року з відповідними місяцями 2018 р. чітко
простежується тенденція до подальшого, причому, істотного, зниження виробництва
(близько 18 ... 20%)», — акцентує президент об'єднання. «Зміна одного з найбільш
показових бенчмарків для Групи — ціни на гарячекатаний рулон (базис поставки FOB
Чорне Море) — склало близько $100. Таким чином, середня ціна гарячекатаного рулону
знизилася з $550 в 2018 році до $460 в 2019 році», — повідомили НВ Бізнес в прес-службі
Групи Метінвест. Згідно з інформацією Метінвесту, ціна на чавун в 2019 році знизилася на
$50 (з $397 в 2018 до $346 в 2019 році, на умовах CIF США), ціна на квадратну заготовку
знизилася на $80 (з $488 до $408, на умовах FOB Чорне море), ціна на сляби також
знизилася на $90 c ($512 $ до $422, на умовах FOB Чорне море). Згідно з дослідженням GMK
center, в минулому році середньорічні ціни на металопрокат впали на 18% щодо
рекордного, з точки зору кон'юнктури, 2018 року. В ДП Укрпромзовнішекспертиза (УПЕ)
підтверджують зниження цін на металопрокат. «У 2020 році ми прогнозуємо продовження
цього тренду», — сказав у грудні минулого року Володимир Власюк, директор УПЕ,
виступаючи на одному з галузевих круглих столів. Він назвав основні причини такого
сценарію: зниження споживання сталі внаслідок уповільнення економічного розвитку,
насамперед, на Близькому Сході і в Північній Африці; зниження темпів розвитку економіки
Китаю. Китайський металопрокат не знаходить збуту на внутрішньому ринку, тому його
все більше експортують; падіння цін на залізорудну сировину після відновлення поставок з
Бразилії (вони були зменшені після декількох великих аварій — НВ Бізнес). В
Укрметалургпромі підтримують песимістичні очікування на 2020 рік. Тут впевнені, що
ціновий тиск на світовому ринку сталі буде не тільки зберігатися, але й посилюватися. …
Прогноз виплавки сталі на 2020 р. >>>
За матеріалами nv.ua
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Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal
Кривой Рог" (АМКР) в 2019 г. снизил инвестиции в развитие предприятия на
6,2% по сравнению с 2018 годом - до $415,4 млн с $433 млн.
Как сообщается в пресс-релизе компании, операционные затраты составили в том
числе $116 млн, капитальные – $299,4 млн. При этом отмечается, что прошедший год
оказался непростым для всех предприятий ГМК Украины, а вторая его половина была
сложнее первой. Украинским экспортерам было все труднее реализовывать свою
металлопродукцию в связи с существенным падением цен и общим снижением
потребления стали на мировых рынках. Наряду с ростом затрат это негативно сказывалось
на финансовом состоянии компаний-сталепроизводителей и приводило к снижению
производства. Тем не менее, АМКР удалось сохранить достаточно высокий темп
инвестиций и продолжить реализацию стратегических проектов, констатируется в прессрелизе. Так, в минувшем году предприятие практически завершило масштабный
инвестпроект – модернизацию мелкосортного стана № 250-4, в которую инвестировало
свыше $60 млн. Благодаря реконструкции стана у АМКР появилась возможность выпускать
арматуру №№ 8–24 в бунтах с шпулерной намоткой – новый вид продукции в сортаменте
предприятия. В данный момент продолжаются горячие испытания новой шпулерной
линии. Завершены также строительно-монтажные работы, уже выводят на проектную
мощность машину непрерывного литья заготовок №3. Помимо этого, АМКР готовит к
запуску установку печь-ковш и МНЛЗ №2. Общая стоимость строительства нового
комплекса непрерывной разливки стали превышает $160 млн. Не останавливается и
реконструкция агломерационного цеха №2 с установкой современных электрофильтров:
обновлены три из шести агломашин, с декабря прошлого года началась экологическая
модернизация четвертой. В результате реконструкции выбросы пыли на каждой из шести
агломашин будут сокращены на 250 тонн в год – совокупное уменьшение составит около
1500 тонн в годовом исчислении. Весь проект по обновлению второго агломерационного
цеха оценивается в $170 млн. Кроме того, в 2019 году была введена в работу
реконструированная турбовоздуходувка №15 на ТЭЦ-3, которая обеспечивает стабильное и
экономичное производство холодного дутья для подачи на доменную печь № 9. От
стабильной подачи дутья и концентрации кислорода зависит ровный ход крупнейшей на
предприятии домны и ее производительность, уточняет компания. Стоимость проекта
составила около $8 млн. Продолжилось обновление техники в горном департаменте. Так, в
2019 году были приобретены и введены в работу два дизельных экскаватора Komatsu с
объемом ковша 12 куб. м, установлены две новые дробилки среднего и мелкого дробления,
приобретены две новые мельницы для рудообогатительных фабрик. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ГК "Метинвест" сократила выпуск готовой продукции - до 5,6 млн тонн,
увеличил производство полуфабрикатов на 4%
31.01.2020

Компания "Метинвест" по итогам 2019 г. сократил выпуск готовой
продукции на 3% по сравнению с предыдущим годом - до 5,595 млн тонн,
но увеличил производство полуфабрикатов на 4% - до 3,160 млн тонн.
Согласно пресс-релизу материнской компании Metinvest B.V. о результатах
операционной деятельности за прошлый год и четвертый квартал 2019 года, в четвертом
квартале 2019 года производство товарных полуфабрикатов выросло на 13% по
отношению к предыдущему кварталу и составило 912 тыс. тонн из-за увеличения
производства товарного чугуна на 126 тыс. тонн за счет увеличения его производства на
ММК и "Азовстали" на 82 и 44 тыс. тонн соответственно в результате оживления спроса.
Производство товарных слябов сократилось на 23 тыс. тонн за счет снижения
производства на ММК на 51 тыс. тонн в результате перенаправления чугуна на
производство товарного чугуна, что было частично компенсировано увеличением
производства сляба на "Азовстали" на 28 тыс. тонн. В 2019 году производство товарного
чугуна снизилось на 380 тыс. тонн, а производство слябов выросло на 514 тыс. тонн, в
основном, за счет перенаправления жидкого чугуна на производство стали и продукции
последующих переделов после запуска нового оборудования на ММК. В четвертом квартале
2019 года производство готовой продукции снизилось на 20% по отношению к
предыдущему кварталу - до 1,139 млн тонн. При этом производство плоского проката
снизилось на 217 тыс. тонн – до 953 тыс. тонн, в основном из-за снижения производства
горячекатаного листа на ММК и "Азовстали" на 95 и 42 тыс. тонн соответственно по
причине проведения ежегодных плановых капремонтов в октябре-декабре, а также
снижения производства холоднокатаного и оцинкованного холоднокатаного рулона на
ММК на 68 тыс. тонн по причине дефицита подката в результате остановки стана 1700 для
проведения планового капремонта с модернизацией в период с 27 августа по 5 ноября 2019
года, последующих пуско-наладочных работ и освоения нового сортамента. Выпуск
длинного проката снизился на 49 тыс. тонн – до 137 тыс. тонн за счет снижения
производства на Promet Steel и "Азовстали" на 38 и 11 тыс. тонн соответственно в
результате сезонного снижения спроса. Производство рельсовой продукции выросло на 7
тыс. тонн – до 21 тыс. тонн, но снизилось трубной продукции на 19 тыс. тонн – до 28 тыс.
тонн. В 2019 году производство плоского проката снизилось на 70 тыс. тонн – до 4,677 млн
тонн, в основном, за счет снижения производства холоднокатаного рулона, оцинкованного
холоднокатаного рулона и прочего проката на ММК на 94, 43 и 23 тыс. тонн соответственно
в результате остановки стана 1700 для проведения планового капремонта с
модернизацией в период с 27 августа по 5 ноября 2019 года, что было частично
компенсировано дополнительным объемом оцинкованного холоднокатаного рулона за
счет приобретения мощностей компании "Юнистил" в 3 квартале 2018 года (82тыс. тонн).
Производство длинного проката снизилось на 103 тыс. тонн – до 714 тыс. тонн – за счет
уменьшения производства на "Азовстали" и Promet Steel на 73 и 30 тыс. тонн
соответственно в результате снижения спроса. Выпуск рельсовой продукции снизился на
16 тыс. тонн – до 49 тыс. тонн – в соответствии с полученными заказами, производство
трубной продукции увеличилось на 15 тыс. тонн –до 155 тыс. тонн. Отметим, "Метинвест"
по итогам 2019 года увеличил выплавку стали на 3% по сравнению с 2018 годом – до 7,578
млн тонн, снизив при этом выпуск чугуна также на 3% - до 7,928 млн тонн, а общее
производство кокса - на 11%, до 4,667 млн тонн. Согласно пресс-релизу материнской
компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности за четвертый квартал и
весь 2019 год, в четвертом квартале 2019 года производство чугуна уменьшилось на 7% по
отношению к предыдущему кварталу – до 1,887 млн тонн из-за проведения плановых
капремонтов на доменных печах мариупольских комбинатов. Также, "Метинвест" по
итогам 2019 года нарастил общее производство железорудного концентрата (ЖРК) на 6%
по сравнению с 2018 годом – до 29,028 млн тонн, общий выпуск коксующегося угольного
концентрата - на 10%, до 2,961 млн тонн, но сократил окатышей на 7%, до 6,951 млн тонн. В
четвертом квартале 2019 года производство общего железорудного концентрата осталось
практически на уровне предыдущего квартала и составило 7,278 млн тонн.
Читать полностью >>>
Читайте также: Полный отчет
По материалам fixygen.ua
Метинвеста за 12 мес. 2019 г. >>>
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ТКК "Интерпайп" в 2019г увеличил продажи ж/д колес на 8%,
сократил реализацию труб на 11%
10.02.2020

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная
компания (ТКК) "Интерпайп" в 2019 году сократила продажи трубной и
железнодорожной продукции.
Как пишет interfax.com.ua, в натуральном выражении спад зафиксирован на 7% по
сравнению с предыдущим годом – до 798 тыс. тонн, при этом доля экспорта в структуре
реализации составила 76%, тогда как доля внутреннего рынка уменьшилась до 24% с 28%.
Как сообщается в пресс-релизе компании, продажи трубной продукции снизились на 11% до 595 тыс. тонн на фоне падения спроса на глобальном рынке во второй половине 2019
года. При этом поставки труб на украинский рынок сократились на 18% - до 147 тыс. тонн.
В частности, в прошлом году объемы продаж в адрес "Укргазвыдобування" упали на 67% в
связи с пересмотром госкомпанией программ бурения новых скважин. В то же время
поставки частным газодобытчикам частично компенсировали снижение потребления в
госсекторе. Европейским клиентам "Интерпайп" поставил 146 тыс. тонн бесшовных и
сварных труб, что ниже на 16% к 2018 году. Снижение продаж главным образом связано с
введением Еврокомиссией импортных квот, в которых не были учтены мощности нового
СП Vallourec Niko Tube, поясняется в пресс-релизе. Суммарно в Северной и Южной Америке
"Интерпайп" в 2019 году реализовал 140 тыс. тонн линейных и нарезных труб (больше на
13% к 2018 году). При этом во втором полугодии компания начала резко снижать объемы
продаж на рынок США в связи с возобновлением антидемпинговой пошлины в размере
7,5% (дополнительно к 25%-ной пошлине на весь стальной импорт). Суммарный размер
пошлин (32,5%) стал заградительным для компании, отмечают в "Интерпайпе". На
Ближнем Востоке "Интерпайп" нарастил реализацию на 27%, до 102 тыс. тонн за счет
продаж в сегменте OCTG – труб для добычи нефти и газа. Это стало возможным благодаря
освоению широкой линейки премиальных продуктов. Продажи в СНГ в прошлом году
обвалились на 46% - до 61 тыс. тонн на фоне введения Россией полного эмбарго на импорт
труб из Украины и падения спроса в других странах постсоветского пространства. Продажи
железнодорожной продукции – колес, бандажей, осей и колесных пар – в 2019 году
увеличились на 8% - до 203 тыс. тонн. При этом объем реализации ж/д продукции на
европейский рынок достиг очередного максимума, составив 52 тыс. тонн (+27% к 2018-му).
"Интерпайп" занял лидирующие позиции на рынке грузовых колес и намерен выходить на
рынок пассажирских колес ЕС. В 2019 году компания нарастила поставки колесных пар с
10,5 до 14,7 тыс. шт., констатирует пресс-служба. Продажи на рынки стран СНГ в 2019 году
продемонстрировали существенный рост – на 26%, до 93 тыс. тонн. В то же время в
Украине наблюдалось снижение: падение реализации составило 25% - до 45 тыс. тонн в
связи с приостановкой "Укрзализныцей" строительства грузовых вагонов и,
соответственно, закупок ж/д колес. Объем производства круглой стальной заготовки в
2019 году составил 854,5 тыс. тонн, что на 4,2% ниже, чем в 2018 году. Ключевым фактором
обеспечения производства сырьем стало продление действия экспортной пошлины. Почти
весь произведенный объем стали был реализован на собственные заводы "Интерпайпа".
Сторонним потребителям отгружено 23,7 тыс. тонн стали (22,8%). Как отмечает директор
по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, прошлый год был непростым для
компании, но принес хорошие результаты и заложил фундамент для развития. "В 2019 году
украинские металлурги в полной мере ощутили на себе последствия торговых войн в мире.
Развитые страны защищают свои рынки и производителей любыми доступными
способами, при этом закрывая доступ для импортеров. В таких условиях стратегия
"Интерпайпа" заключается в освоении сложных и нишевых продуктов. Для этого мы
постоянно инвестируем в самое современное оборудование", - резюмировал Морозов, слова
которого приводятся в пресс-релизе. "Интерпайп" - украинская промышленная компания,
производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем
в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ,
Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В "Интерпайп" работают 12 тыс.
сотрудников. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп
Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный
завод
(НМТЗ)",
"Интерпайп
Нико-Тьюб",
"Днепропетровский
Втормет"
и
электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук
и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Суд заморозив половину акцій Полтавського ГЗК
в справі банку Фінанси та кредит
31.01.2020

Український суд наклав обмеження на 50,3% акцій гірничорудної
компанії Ferrexpo Poltava Mining, що належить Ferrexpo AG Switzerland. Про це
йдеться в релізі компанії.
Ferrexpo AG подала апеляцію. «Обмеження не впливає на володіння акціями, але
забороняє їх передачу», - йдеться в повідомленні. Це пов'язано зі справою банку Фінанси і
кредит, колишнім власником якого є мажоритарний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго.
В Ferrexpo запевнили, що діяльність компанії продовжується в звичайному режимі.
Компанія не має наміру передавати свою частку в Ferrexpo Poltava Mining. "Рада директорів
Ferrexpo вважає, що апеляція повинна бути успішною, враховуючи отриману інформацію
про те, що рішення не має належних підстав відповідно до законодавства України", - додали
в компанії. Нагадаємо, Жеваго фігурує в кримінальній справі про розтрату 2,5 млрд грн
банку Фінанси і кредит. 27 вересня бізнесменові заочно повідомили про підозру. Його
також оголосили в розшук. Він заперечує будь-які звинувачення. У прес-службі Жеваго
раніше повідомляли, що він знаходиться на лікуванні за кордоном. Через цю кримінальну
справу акції гірничорудної компанії Ferrexpo подешевшали. В кінці жовтня минулого року
Жеваго тимчасово покинув посаду гендиректора компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Запорожский железорудный комбинат получил
новый «Бумер» для проходчиков
05.02.2020

В январе на ЗЖРК поступила новая буровая установка Boomer S1D,
которая является продолжением линейки хорошо известных и ранее
эксплуатируемых на нашем предприятии машин Boomer Н251.
Как отметил заместитель главного механика комбината по горно-шахтной
самоходной технике Вячеслав Беспалко, основное её отличие от ранее использовавшихся
моделей – более мощный гидроперфоратор с увеличенным межсервисным интервалом, а
также удобная, эргономичная кабина оператора. Машина будет введена в эксплуатацию
участком № 6 шахты «Проходческая» взамен технически изношенной и морально
устаревшей буровой установки Axera D05-40. В настоящее время на базе участка новой
техники РМЦ новинку готовят для спуска в шахту, в дальнейшем планируется проведение
обучения персонала методам работы и технического обслуживания этого типа машин.
Всего же, по словам Вячеслава Беспалко, в течение 2020 года на шахте «Проходческая»
будут введены в эксплуатацию 5 таких буровых установок. Запорожский железорудный
комбинат построен на базе Южно-Белозерского и Переверзевского месторождений
железных руд, открытых Западно-Украинской геологической экспедицией в 1948 году. По
оценкам геологов, запасы богатых железных руд в Белозерском железорудном районе
составляют до 1 млрд. тонн и 7 млрд. тонн магнетитовых кварцитов.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
ИнГОК в январе увеличил выпуск
концентрата
18.02.2020

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, который входит в
группу «Метинвест», в январе увеличил производство железорудного
концентрата на 1,6%, до 971 тыс. т в сравнении с прошлым годом
В декабре 2019 года комбинат произвел 926 тыс. т товарного железорудного
концентрата. По итогам 2019 года ИнГОК увеличил производство концентрата на 1,2%, до
11,05 млн т. ЧАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» специализируется на
добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения,
расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. На предприятии
используется циклично-поточная технология добычи руды с использованием
автомобильно-конвейерного транспорта.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Совместный бизнес Ахметова и Коломойского сократил
добычу железной руды на 13%
18.02.2020

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

Южный ГОК выплатит компании “Спирит Финанс” 1,3 млрд грн
дивидендов с процентами
28.01.2020

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Днепропетровская
обл.) выплатит компании ООО “Спирит Финанс” 1,3 млрд грн дивидендов с
процентами и инфляционными компенсаціями.
Как сообщает издание "Олигарх" на основании решений Хозяйственного суда
Днепропетровской области и Центрального апелляционного хозяйственного суда, данные
решения вступают в силу после отказа 21 января 2020 г. Верховного суда в кассационной
жалобе ЮГОКа. Издание напоминает, что в сентябре 2017 г. общее собрание акционеров
ЮГОКа, 92% акций которого были распределены примерно поровну между группой
"Метинвест" и акционерами российского "Евраза" во главе с Романом Абрамовичем,
приняли решение о выплате дивидендов за 2014, 2015, 2016 г. на общую сумму 16,16 млрд
грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию). Ряд миноритарных акционеров,
владеющих суммарно около 7% акций (Brimmilton Limited, Duxton Holdings, Lucrino
Investments Limited, Melchett Invest Limited, Milnerbay S.A. и Renalda Investments Limited),
которые связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, денег
не получили и пошли в суд. Однако перед этим, в мае 2018 года, право требования
дивидендов указанные оффшоры на основании договоров факторинга уступили
украинскому ООО “Спирит Финанс”. Учредителем ООО “Спирит Финанс” указано ООО
“Спирит Солюшнс”, владельцами которого, в свою очередь, являются выходцы из группы
Приватбанка. 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 расположено в
центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность
предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.
ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный
акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у
группы "Приват" (Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе сократил
производство товарной железной руды на 13,3%, до 320 тыс. т, по сравнению
с январем 2019 г.
В декабре комбинат произвел 370 тыс. т железной руды. По итогам 2019 года КЖРК
сократил производство товарной железной руды на 4%, до 4,4 млн т, по сравнению с 2018
годом. Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) — крупнейший производитель
агломерационной руды в Украине. Большая часть продукции экспортируется в страны
Восточной Европы. В структуру предприятия входят 4 шахты. Балансовые запасы
составляют 210 млн т богатых железных руд со средним содержанием железа в породе
58,6%. Предприятием управляют совместно “Метинвест Холдинг” и группа “Приват”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ЦГЗК інвестував $5 млн у модернізацію
збагачувальної дільниці
20.02.2020

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК) інвестував $5
млн в обладнання дільниці зі збагачення залізорудної сировини. Про це
йдеться в повідомленні на сайті «Метінвест».
Комбінат першим в Україні обладнав дільницю збагачення залізорудної сировини
керамічними фільтрами КДФ-90 для випуску високоякісної продукції. Установка нових
вакуум-фільтрів – частина масштабного проекту підприємства з випуску окатишів за
технологією DRI (прямого відновлення заліза). Нове обладнання дає змогу знизити
собівартість переробки. Автономна установка з власним насосом забезпечує економію
енергії в 640 кВ·год порівняно з демонтованими тканинними фільтрами ДОО-100. Для
просушування подається більш густа маса, що дає можливість знизити витрату технічної
води. Крім того, замінювати керамічні фільтри необхідно раз на півтора року – рідше, ніж
тканинні фільтри. «Від нових вакуум-фільтрів залежатимуть підсумкові показники
концентрату, в тому числі його вологість. Вона знизиться з попередніх 9,4% до 8,2-8,4%.
Наразі проводиться налагодження устаткування. Однак керамічні фільтри попередньо
показали в два рази більшу продуктивність, ніж тканинні аналоги», – повідомив начальник
збагачувальної фабрики ЦГЗК Олександр Сідлецький. За словами генерального директора
ЦГЗК Дмитра Шевчика, комбінат освоює виробництво окатишів нового класу, що
затребувані на світовому ринку. За підсумками 2019 року ЦГЗК наростив виробництво
товарних окатишів на 4,3%, до 2,402 млн т, в порівнянні з попереднім роком. Випуск
залізорудного концентрату зріс на 0,5%, до 4,436 млн т.
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center

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

 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Коксохимические заводы сократили импорт из РФ рядовых
коксующихся углей и концентрата на 24,2%

Собрания акционеров МГОКа, ПГОКа, НЗФ и ЗЗФ с проектами решений о направлении
значительной прибыли на дивиденды не состоялись

04.02.2020

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в 2019 г. сократили импорт
из РФ коксующихся углей и угольного концентрата для коксования на
24,2% по сравнению с 2018 годом – до 5 млн 15,2 тыс. тонн.
В том числе ввезено 4 млн 827,5 тыс. тонн концентрата и 187,7 тыс. тонн рядовых
углей (в 2018 году – 6 млн 390,1 тыс. тонн и 226,7 тыс. тонн соответственно). Согласно
данным объединения коксохимических предприятий "Укркокс" (Днепр), в 2019 году ввоз
угольного концентрата из Казахстана составил 749,8 тыс. тонн, что на 88,5% превышает
показатели 2018 года (397,8 тыс. тонн). Импорт аналогичной продукции из США в этот
период составил 4 млн 569,5 тыс. тонн, что на 6,2% ниже 2018 года (4 млн 869,8 тыс. тонн).
Импорт из Чехии взлетел почти в 9 раз – до 93,5 тыс. тонн (10,5 тыс. тонн). Поставки
коксующихся углей украинской добычи на коксохимические заводы в 2019 году возросли
на 30,3%, до 3 млн 496,8 тыс. тонн (в 2018 году - 2 млн 684,5 тыс. тонн). В "Укркоксе"
прогнозируют, что если ситуация с потреблением металлопродукции отечественных
заводом не изменится на рынках, то в 2020 году ситуация с выплавкой чугуна и требуемого
под него кокса будет примерно на уровне текущего года. "Если не предпринимать
радикальных действий, то в 2020 году будем иметь ситуацию, как в 2018–2019 годах (…).
Учитывая, что кокс - это хлеб металлургии, то аналогичная ситуация ожидается во всем
металлургическом комплексе", - пояснили в "Укркоксе". При этом в объединении пояснили,
что продукция коксохимических предприятий Украины, да и в мире в целом, не является
экспортно-ориентированной. Как правило, кокс производится в непосредственной
близости с его потребителями. "При планировании своей деятельности коксохимики не
имеют ни одной степени свободы. Мы можем только ориентироваться на планы
отечественных металлургов. От того, насколько реальны планы металлургов, зависит
адекватность планов коксохимиков. В некоторой степени в планирование вступает фактор
наличия сырьевой базы коксования Украины и возможность поступления углей из
дальнего зарубежья", – объясняют в объединении. Как уточняется в сообщении, на
поставки углей из РФ в последние годы наложилась политическая составляющая. "Если до
2014 года объемы поставок углей из РФ можно было отнести к разряду гарантированных,
так как логистика их поставок железной дорогой отработана многими десятилетиями, то
поставки морским путем из дальнего зарубежья ограничены наличием мощностей
глубоководных портов", - констатируется в аналитической записке "Укркокса". Как
сообщалось, украинские КХЗ в 2019 году сократили производство металлургического кокса
6%-й влажности на 7,1% по сравнению с 2018 годом - до 10,059 млн тонн. Так, в 2019 году,
по оперативным данным, Авдеевский КХЗ, в частности, снизил выпуск кокса
металлургического 6%-ной влажности на 16,6%, до 3,199 млн тонн (в декабре произведено
211 тыс. тонн), "Азовсталь" - на 6,6%, до 1,359 млн тонн (119 тыс. тонн), ДКХЗ - на 8,9%, до
564 тыс. тонн (51 тыс. тонн), "Днепрококс" - на 12%, до 530 тыс. тонн (34 тыс. тонн),
"Запорожкокс" - на 0,1%, до 947 тыс. тонн (83 тыс. тонн), Харьковский КХЗ – на 42,2%, до 37
тыс. тонн (2 тыс. тонн). В то же время нарастили производство кокса "ArcelorMittal Кривой
Рог" - на 3%, до 2,795 млн тонн (207 тыс. тонн) и "Южкокс" - на 6,4%, до 628 тыс. тонн (62
тыс. тонн). Украинские КХЗ в 2018 году нарастили производство металлургического кокса
6%-ной влажности на 4,1% по сравнению с 2017 годом - до 10,826 млн тонн. При этом
Украина в 2018 году импортировала 11,98 млн тонн рядовых коксующихся углей и
угольного концентрата для коксования, что на 11% выше показателя за 2017 год с учетом
предприятий на НКТ и на 14% - без них. Поступление углей украинской добычи в 2018 году
составило 2,69 млн тонн, что на 22% меньше к 2017 году с учетом предприятий на НКТ и на
16% меньше без них. В целом за 2018 год украинские КХЗ получили 14,67 млн тонн углей
для коксования, что на 3% выше предыдущего года с учетом предприятий на НКТ или
больше на 7% - без них. При этом доля импортных углей составила 81,7% против 75,9% за
2017 год - с НКТ, 76,7% - без НКТ. Общий объем кокса, полученного металлургами за 2018
год, составил 9,54 млн тонн (100% к 2017 году с учетом деятельности в январе-феврале
2017 года предприятий на НКТ, или 103% без их учета), из которого украинского
происхождения – 9,22 млн тонн (107% и 110% соответственно), импортируемого – 0,32 млн
тонн (34%). При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 3,4%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ВОГНЕТРИВИ

Нидерландский инвестор приобретает
Курдюмовский завод
04.02.2020

Компания из Нидерландов Watts Blake Bearne International Holdings
B.V. намерена приобрести 100% акций ЧАО "Курдюмовский завод
кислотоупорных изделий", который расположен в селе Опытном
Бахмутского района Донецкой области.
Соответствующее уведомление было направлено в адрес завода 27 января. Watts
Blake Bearne International Holdings B.V. является частью британской Watts Blake Bearn,
которая считается крупнейшим в мире производителем комовых глин. Ранее Watts Blake
Bearne International Holdings B.V. и ее аффилированные лица не владели акциями
Курдюмовского завода. «Курдюмовский завод кислотоупорных изделий» наряду с
«Евроминерал» и «Недра Донбасса» входят в промышленную группу «Кислотоупор». На
Курдюмовском заводе выпускают кислотоупорный кирпич, клинкер (клинкерный кирпич)
и др. кислотоупорную продукцию.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
ЧАО "Запорожогнеупор" нарастил выпуск
формованных огнеупоров на 39%
13.02.2020

АО "Запорожогнеупор", по итогам января текущего года нарастил
выпуск формованных огнеупоров на 39% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 9,763 тыс. тонн.
В том числе выпустив 4,247 тыс. тонн шамотных огнеупоров, 3,466 тыс. тонн
магнезиальных изделий и 2,050 тыс. тонн высокоглиноземистых изделий. "Вместе с
растущим спросом на формованные огнеупоры повышаются и требования к качеству
нашей продукции. В ответ на это мы работаем над повышением эффективности
производства и качества продукции, расширением сортамента огнеупоров", - отметил
гендиректор ЧАО "Запорожогнеупор" Сергей Гоман, которого цитирует пресс-служба
предприятия. В 2019 г. "Запорожогнеупор" произвел 107,029 тыс. тонн формованных
огнеупоров, в том числе 48,532 тыс. тонн шамотных огнеупоров, 40,371 тыс. тонн
магнезиальных изделий и 18,126 тыс. тонн высокоглиноземистых изделий. Общий рост
производства по сравнению с 2018 г. составил 12%. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Общие собрания акционеров ЧАО "МГОК", ЧАО "ПГОК", ЧАО "НЗФ" и
ЧАО "ЗЗФ", на которых планировалось направить часть или всю прибыль за
2018 год на выплату дивидендов, не состоялись.
Как сообщалось, акционеры МГОКа могли направить на дивиденды 95% чистой
прибыли по итогам 2018 года, которая составила 163 млн 199 тыс. 827,15 грн, на выплату
дивидендов, или оставить эту часть нераспределенной. Соответствующие проекты
решений выносились на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 16
января 2020 года. Первым проектом решения по вопросу распределения прибыли
предлагалось 5% прибыли за 2018 год (8 млн 159 тыс. 991,36 грн) направить в резервный
фонд, 95% (155 млн 39 тыс. 835,79 грн) оставить нераспределенными, дивиденды не
начислять и не выплачивать. Вторым проектом предлагалось 5% прибыли за 2018 год
направить в резервный фонд, 95% - на выплату дивидендов, что составит 0,10574172196
грн на одну простую акцию. МГОК по итогам 2018 года сократил консолидированную
чистую прибыль в пять раз по сравнению с 2017 годом - до 163,2 млн грн, чистый доход - на
15%, до 3 млрд 109,099 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила
698,543 млн грн. Акционеры Покровского ГОКа могли направить 95% чистой прибыли по
итогам 2018 года, которая составила 385 млн 467 тыс. 309,08 грн, на выплату дивидендов
или оставить эту часть нераспределенной - соответствующие проекты решений
выносились на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 14 января 2020
года. При этом первым проектом решения по вопросу распределения прибыли
предлагалось 5% прибыли за 2018 год (19 млн 273 тыс. 365,45 грн) направить в резервный
фонд, а 95% (366 млн 193 тыс. 943,63 грн) оставить нераспределенными, дивиденды не
начислять и не выплачивать. Вторым проектом предлагалось 5% прибыли за 2018 год
направить в резервный фонд, а 95% направить на выплату дивидендов, что составит
0,12436393304 грн на одну простую акцию. ПГОК по итогам работы в 2018 году сократил
чистую прибыль на 41,3% по сравнению с 2017 годом - до 385,468 млн грн, но нарастил
чистый доход на 11,7% - до 2 млрд 895,121 млн грн. Акционеры НЗФ могли направить всю
чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 290 млн 886 тыс. 942,81 грн на выплату
дивидендов или оставить прибыль нераспределенной - соответствующие проекты
решений выносились на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 17
января 2010 года. При этом первым проектом решения по вопросу распределения прибыли
предлагалось всю прибыль за 2018 год оставить без распределения, вторым проектом - всю
прибыль направить на выплату дивидендов, или 0,188047478886 грн на одну простую
акцию. НЗФ по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 290,887 млн грн, тогда
как по итогам 2017 года она составляла 2 млрд 665,532 млн грн. Акционеры ЗЗФ могли
направить всю чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 112 млн 112 млн 581 тыс.
60,71 грн на выплату дивидендов или отказаться от них, оставив прибыль
нераспределенной или направив ее на погашение убытков прошлых лет - соответствующие
проекты решений выносились на общее собрание акционеров предприятия, назначенное
на 15 января текущего года. При этом первым проектом решения по вопросу
распределения прибыли предлагалось всю прибыль за 2018 год оставить без
распределения, вторым - всю прибыль направить на выплату дивидендов (0,049551611027
грн на одну простую акцию). Третьим проектом решения предлагалось всю прибыль
направить на погашение убытков прошлых лет, не покрытых по состоянию на 1 января
2017 года, а именно на погашение убытков за 2011 год. При этом предлагалось дивиденды
не начислять и не выплачивать. ЗЗФ по итогам 2018 года сократил консолидированную
чистую прибыль в 14,6 раза по сравнению с 2017 годом - до 112,539 млн грн, чистый доход на 11,4%, до 6 млрд 637,035 млн грн. МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского
месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). Согласно информации на
сайте предприятия, в состав комбината, в частности, входят четыре действующие шахты, в
том числе одна строящаяся, один карьер - Грушевский, обогатительная фабрика.
Балансовые запасы марганцевых руд на 1 января 2015 года составляли 240 млн тонн, в том
числе, разрабатываемые на данный период - 69,8 млн тонн, содержание марганца
разрабатываемых запасов - 25,18%. Крупнейшими акционерами ЧАО, по даннымМГОКа на
31 декабря 2018 года, являются компании Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments
Limited и Humax Enterprises Limited, владеющие по 23,89% ЧАО каждая, а также Fianex
Holdings Limited (все – Кипр), в собственности которой находится 24% акций. Уставный
капитал ЧАО "МГОК" составляет 366,625 млн грн, номинал акции – 0,25 грн. Покровский
ГОК - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, который ведет ее добычу
открытым способом. По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности четырех
кипрских компаний - Profetis Enterprises Limited, Exseed Investmens Limited, Clemente
Enterprises Limited и Alexton Holdings Limited (все – Кипр) – находится по 24,3024% акций
ЧАО. Уставный капитал ЧАО составляет 736,134 млн грн, номинал акции – 0,25 грн. НЗФ крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует
импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная
мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов. По данным предприятия на
конец 2018 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО,
Rougella Properties Ltd. - 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. –
15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.
Уставный капитал ЧАО "НЗФ" составляет 418,915 млн грн. НЗФ контролирует группа
EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп",
а также группа "Приват" (обе - Днепр). ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из
двух основных украинских производителей этой продукции. По данным предприятия на
конец 2018 года, в собственности Matrimax Limited и Soltex Limited находится по 22,4486%
акций предприятия, Tapesta Limited - 18,8903%, Walltron Limited (все - Кипр) - 18,642% и
Halefield Holdings Limited (Белиз) - 7,7508%. Ранее ЗЗФ сообщала, что по состоянию на 24
января 2018 года Halefield Holdings Limited вышла из состава акционеров предприятия, а
новым акционером стала компания Lucrino Investments Limited (Кипр) с 8,1053%-ной долей.
Однако уже со второго квартала 2018 года Halefield Holdings Limited в данных НДУ вновь
появилась в составе ЗЗФ с долей 7,7508%, а Lucrino Investments Limited не фигурирует в
отчетности НДУ. Уставный капитал ЧАО "ЗЗФ" – 227,955 млн грн, номинальная стоимость 1
акции – 0,1 грн. Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Покровского (Орджоникидзевского) и
Марганецкого ГОКов до национализации организовывал ПриватБанк.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Металлургический комбинат "Азовсталь" нарастил
производство общего проката на 45%

Держпідприємство ОГХК освоїло виробництво
продукції для кольорової металургії

04.02.2020

МК "Азовсталь" в январе текущего года нарастил производство
общего проката, по оперативным данным, на 45% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 380 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за этот период выплавка стали возросла
на 37% - до 411 тыс. тонн, чугуна - на 40,2%, до 356 тыс. тонн. В декабре-2019 "Азовсталь"
выпустила 278 тыс. тонн общего проката, 303 тыс. тонн стали, 316 тыс. тонн чугуна, тогда
как в предыдущем месяце - 244 тыс. тонн общего проката, 295 тыс. тонн стали, 252 тыс.
тонн чугуна. Как сообщалось, "Азовсталь" в 2019 году сократила производство общего
проката на 3,2% по сравнению с 2018 годом – до 3,753 млн тонн, стали - на 1,6%, до 4,016
млн тонн, чугуна - на 6,3%, до 3,475 млн тонн. Предприятие входит в группу "Метинвест",
основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг"
(23,76%), совместно управляющие компанией.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Суд стягнув з держави на користь метзаводу Ахметова
106 млн грн пдв і стільки ж пені
10.02.2020

Донецький окружний адмінсуд частково задовольнив позов ПрАТ
“Єнакіївський металургійний завод” та стягнув з держбюджету на користь
позивача суму бюджетного відшкодування з ПДВ.
“Оскільки судом встановлено право позивача на бюджетне відшкодування податку
на додану вартість за січень 2015 року, а також відсутність механізму реального
відшкодування платнику податків узгодженої суми бюджетного відшкодування вказаного
податку, ефективним способом захисту, який забезпечить поновлення порушеного права
позивача, є стягнення з Державного бюджету України на його користь заборгованості
бюджету із відшкодування ПДВ та пені, нарахованої на суму такої заборгованості”, - йдеться
в судовому рішенні від 10.12.2019. За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ПрАТ
“Єнакіївський металургійний завод” є Рінат Ахметов, а власником істотної участі - в т.ч.
Вадим Новинський. Виробничі потужності підприємства знаходяться на окупованій частині
Донбасу. За даними групи "Метінвест" Р. Ахметова і В. Новинського, вона втратила
контроль над активами і майном заводу в березні 2017 року. ПрАТ “Єнакіївський
металургійний завод” - в процедурі банкрутства (справа №905/1055/19).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Завод "Интерпайп Сталь" сократил
выплавку стали на 8%
14.02.2020

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе т.г.
сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Но, как пишет fixygen.ua, нарастил на 14% по сравнению с предыдущим месяцем – до
65,2 тыс. тонн. Как сообщил представитель предприятия, в январе-2019 было выплавлено
71 тыс. тонн стали, в декабре прошлого года - 57,1 тыс. тонн стали. Как сообщалось,
"Интерпайп" в 2019 году сократил выплавку стали на 4,2% по сравнению с предыдущим
годом - до 854,5 тыс. тонн. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире
производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем
цельнокатаных железнодорожных колес в мире.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Метинвест Ахметова выплатил более
10 млн за ущерб экологии
20.02.2020

ГК "Метинвест" олигарха Рината Ахметова выплатила государству
более 10 млн грн компенсации за экологический ущерб, сообщил врио
главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в Facebook.
Группу обязали осуществить компенсацию после проверки входящего в нее ММК им.
Ильича. Государственная экологическая инспекция установила, что предприятие нарушает
законодательство в сфере обращения с отходами производства. "Метинвест" выплатил
более 10 млн убытков, причиненных государству в сфере экологии. Впервые за всю
историю существования инспекции, ММК выплатил такую сумму за нарушение
природоохранного законодательства", – отметил Фирсов. И добавил, что предприятие
полностью уплатило штраф в досудебном порядке. Напомним, госинспекторы проводили
проверку ММК им. Ильича еще с 4 февраля по поручению премьер-министра Алексея
Гончарука. Они установили, что в результате нарушений предприятием государство
понесло убытков на более чем 10,5 млн грн. Отметим, ММК им.Ильича в январе текущего
года снизил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 290 тыс. тонн. Производство стали за этот
период возросло на 4,5% - до 350 тыс. тонн, но снизилось чугуна - на 18,4%, до 346 тыс.
тонн. В декабре 2019 года ММК произвел 230 тыс. тонн общего проката, 280 тыс. тонн
стали, 344 тыс. тонн чугуна, тогда как в ноябре - 211 тыс. тонн общего проката, 210 тыс.
тонн стали, 330 тыс. тонн чугуна.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua, fixygen.ua
Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге
закрывает мартеновский цех
20.02.2020

Криворожский горно-металлургический комбинат в марте 2020 года
останавливает работу двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА) №6,
что знаменует закрытие мартеновского цеха предприятия.
Согласно сообщению, в ближайшее время двухванный сталеплавильный агрегат №6
будет отключен от источников энергоснабжения с последующим демонтажем основного
оборудования. Планируется, что данная цеховая территория в дальнейшем будет
использоваться как склад огнеупоров предприятия. В компании напомнили, что с 2011 г. в
мартеновском цехе "АМКР" эксплуатировался только ДСПА-6 после того, как мартеновская
печь №4 была остановлена и демонтирована. После этого производство стали в
мартеновском цехе составляло 1,3 млн тонн в год. "Закрытие мартеновского производства
как устаревшей технологии выплавки стали стало возможным благодаря реализации
инвестиционной программы предприятия – строительству новых современных агрегатов и
модернизации действующих", – подчеркивают в компании. После закрытия мартена
производство стали полностью будет сосредоточено в конвертерном цехе и останется на
уровне около 5,5 млн тонн в год. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Державне АТ Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) буде
продавати Іршанський ільменіт з високим вмістом титану. Про це йдеться в
пресрелізі компанії, передає портал nv.ua
Філія Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК) виробив пробну партію
ільменітового концентрату з вмістом діоксиду титану на рівні 61,2%, повідомив в.о.
директора філії Андрій Сторчак. Експеримент здійснила фабрика кар'єру №9. На нову
продукцію отримано сертифікат якості. Сторчак зазначив, що ільменіт з вмістом діоксиду
титану вище 60% використовується в металургії (для виробництва титанової губки, шлаку
і прокату). Такий ільменіт дорожче від звичайного для філії ільменіту (з вмістом діоксиду
титану — на рівні 53-56%) приблизно на 15-20%, що дає можливість виручити більше
коштів на світових ринках і розширити географію збуту, розповів в.о. голови правління
ОГХК Олександр Гладушко. Ільменіт з вмістом діоксиду титану — на рівні 53-56% і з
мінімальним вмістом так званих «кольорових» домішок використовується в хімічній
промисловості (для виробництва покриттів, пластмас, пластику, кераміки, паперу). «Зараз
філія ІГЗК зможе задовольняти потреби як виробників хімічного напрямку, так і
металургійного. Досягнута диверсифікація значно розширює експортні можливості
підприємства», — зазначив Гладушко. Три фабрики чорнових концентратів діючих кар'єрів
ІГЗК можуть виробляти сировину з підвищеним вмістом титану. За словами головного
інженера філії ІГЗК Миколи Васяновича, кар'єр №7 може випускати концентрат ільменіту з
вмістом діоксиду титану на рівні 60,1%, кар'єр №8 — 61,1%, кар'єр №9 — 62,4%. У 2020
році Іршанська філія планує виробити 180 тис. тонн ільменітового концентрату. 50% від
цього обсягу може скласти концентрат ільменіту з підвищеним вмістом титану, якщо
знайдуться покупці. Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат спеціалізується на
видобутку і збагаченні ільменітових руд (титанова руда). Розсипні родовища ільменіту
розташовані в радіусі від шести до двадцяти одного кілометра від Іршанська. Технологія
передбачає розкриття, видобуток і збагачення руди. Як повідомлялося, держава планує
приватизувати ОГХК. Глава ФДМУ Дмитро Сенниченко заявляв, що до цієї компанії
проявляють інтерес міжнародні компанії, в тому числі австралійські і японські.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
В 2019 Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт" збільшили
виробництво ільменітового концентрату на 7,2%
07.02.2020

У 2019 порівняно з 2018 р. підприємства Міжрічинський ГЗК і "ВалкиІльменіт", які входять до Group DF, збільшили виробництво ільменітового
концентрату на 7,2%, або на 10 тис. тонн до 150 тис. тонн.
При цьому видобуток ільменітової руди збільшився на 13,7% з 2,8 млн куб. м у 2018
р. до 3,2 млн куб. м у 2019 р. "Виробничі плани виконано, акціонер продовжує інвестувати в
наші підприємства. Ми продовжуємо впевнено зростати. Зростання, якого ми досягли в
2019 році, в тому числі пов'язане зі введенням в експлуатацію нової сучасної фабрики
доведення на Міжрічинському ГЗК. Раніше збагачення руди ми робили в зовнішнього
підрядника, а зараз - на своїй фабриці. Це дозволило нашим комбінатам знизити виробничі
ризики і дало можливість бізнесу стати більш стійким", - прокоментував директор
Межиріченського ГЗК Дмитро Голик. Згідно з повідомленням, в 2019 році комбінати були
зосереджені на виконанні своїх зобов'язань перед українськими споживачами - майже 57%
продукції було відвантажено державному підприємству "Сумихімпром", 43% продукції було
експортовано європейським клієнтам. При цьому збільшення обсягів виробництва двома
гірничо-збагачувальними комбінатами дало прямий соціальний ефект: податкові
відрахування і збори підприємств до бюджетів різних рівнів збільшилися на 60% і
становили понад 100,1 млн гривень, середня заробітна плата на комбінатах зросла на 7% і
становила 12, 9 тис. грн. У фабрику доведення на Межиріченському ГЗК було інвестовано 7
млн доларів. Фабрику введено в експлуатацію, вона здатна переробляти 250 тис. тонн
чорнового концентрату на рік. Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає
два діючих ГЗК (Міжрічинський ГЗК і "Валки-Ільменіт") і два споруджуваних ГЗК Стремигородський (Житомирська область) і Мотронівський (Дніпропетровська область).
Максимальна проєктна потужність Межиріченського ГЗК становить 180 тис. тонн
ільменітового концентрату на рік, а "Валки-Ільменіт" - 65 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
У розробку нового титанового родовища на
Кіровоградщині інвестують $30 млн
17.02.2020

Виробничо-комeрційна компанія "Вeлта" планує цьогоріч розпочати
будівництво Лікapівськoгo poдoвищa титанових pуд у Новомиpгоpодському
pайоні, що на Кіровоградщині.
Про цe розповів гeнeральний дирeктор компанії Андрій Бродський очільнику
Кіровоградської облдeржадміністрації Андрію Балоню, який із робочим візитом відвідав
підприємство. Андрій Бродський нагадав, що даний peсуpсний актив знаходиться в 7 км від
вжe пpацюючого Биpзулівського гіpничо-збагачувального комплeксу компанії. Розробка
цього родовища дозволить нам відкрити 350 робочих місць додатково до 500 вжe постійно
пpацюючих на Биpзулівському ГЗК. А після запуску нового комплeксу компанія "Вeлта"
збільшить власні потужності до 390 тис. тонн титанової сиpовини на pік, - розповів
гeнeральний дирeктор компанії. Компанія "Вeлта" є одним із найпотужніших інвeсторів
рeгіону, що також відзначив очільник області Андрій Балонь: Бeзпосeрeдньо для
Кіровоградщини цe один із найпотужніших інвeсторів. І капітальні інвeстиції на
будівництво нового гірничо-збагачувального комплeксу в сeлі Лікарeвe складуть 30 млн.
доларів. Також Андрій Бродський розповів, що "Вeлта" вжe 7 років пpацює на
амepиканському pинку. А нeщодавно компанія підписала 5-pічний контpакт на поставку
ільмeніту, ваpтістю $100 млн для потpeб компанії DuPont одного з найбільших виробників
в світі TiO2. Видобувна пpомисловість Укpаїни має вeликий інвeстиційний потeнціал та
можe стати дpайвepом pозвитку всієї кpаїни, - рeзюмував Андpій Бpодський, гeнepальний
диpeктоp компанії "Вeлта". Нагадаємо, минулого року "Велта" повідомила про створення
R&D центру, де працює над створенням нових методів переробки титанової сировини. ТОВ
Виpобничо-комеpційна фіpма "Велта" - укpаїнська компанія, яка володіє двома pесуpсними
активами в Кіpовогpадській області – Лікаpівське та Биpзулівське pодовища. На базі
останнього в 2011 pоці компанією був збудований гіpничо-збагачувальний комплекс з
видобутку та пеpеpобки ільменітового концентpату. Наpазі ТОВ ВКФ "Велта" займає 2 % на
світовому pинку титанової сиpовини. Компанія веде пpозоpий та соціально відповідальний
бізнес. Загальна кількість ствоpених pобочих місць понад 500. З 2010 pоку по неповний
2019 p. "Велта" виплатила 325 млн гpн податків в бюджети pізних pівнів і вклала 32,5 млн
гpн соціальних інвестицій в pегіон.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ХІМІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Проблеми хімічної промисловості України
обговорили в Офісі президента

АО "Сентравис Продакшн Юкрейн" запатентовал новую
технологию термической обработки стали
03.02.2020

ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine),
входящее в холдинг Centravis Ltd., запатентовал новую технологию
термической обработки стали.
Технология обеспечивает повышенный - минимум на 40% по сравнению с
продукцией конкурентов - комплекс механических свойств с сохранением высоких
пластических характеристик. Как сообщила пресс-служба компании, госпредприятие
"Украинский институт интеллектуальной собственности" утвердил выдачу "Сентравису"
патента по технологии термобработки. "Тем самым "Укрпатент" официально подтвердил
уникальность разработки, закрепив за компанией единоличное право применять данную
технологию", - констатируется в пресс-релизе. Как уточняется, разработанная технология
позволяет производить продукцию сортамента ТВЦ аустенитных марок сталей
TP304/304L; TP321; TP316/316L и др. для сегментов, где применяются высокие и
сверхвысокие давления. В частности, HPI (High pressure industry) и Автомотив с
обеспечением min на 40% повышенный ресурс эксплуатации. "На рынке бесшовных
нержавеющих труб для сегментов HPI и Автомотив (в узлах с применением критичных
параметров давления) применяются существенно более дорогостоящие материалы,
заместив которые новой разработкой СПЮ, наша компания имеет отличные шансы стать
эксклюзивным поставщиком продукции для крупнейших проектов, существенно нарастив
объемы продаж на стратегических рынках", - поясняет пресс-служба. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Основные трубные предприятия Украины снизили производство
труб из черных металлов на 23,9%
19.02.2020

Основные трубные предприятия Украины в январе 2020 г. снизили
производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 23,9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 65,8 тыс. тонн.
Как сообщили в объединении "Укртрубопром", предприятия объединения за январь
сократили, в том числе, производство труб на 41,8% - до 40,1 тыс. тонн. При этом выпуск
труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период снизился на 33,9% - до 14,8 тыс. тонн (в
декабре – до 13,7 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 48,2%, до 4,4 тыс. тонн (до 4,3 тыс.
тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 44,5% - до 19,2 тыс. тонн (до 20,9
тыс. тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) уменьшил выпуск труб до 0,1 тыс. тонн
с 1,4 тыс. тонн в январе-2019 (в декабре – до 0,2 тыс. тонн), "Сентравис" - на 21,1%, до 1,5
тыс. тонн нержавеющих труб (1,8 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" сохранил выпуск труб на
уровне 0,1 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн). Не входящий в объединение "Укртрубопром"
Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича в январе нарастил выпуск труб на 51,5% до 15 тыс. тонн (в декабре – до 9,9 тыс. тонн), тогда как "Коминмет" - на 39%, до 10,7 тыс.
тонн (до 10,4 тыс. тонн). Как сообщалось со ссылкой на данные "Укртрубопрома", Украина в
2019 г. сократила выпуск труб на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,002 млн
тонн. При этом в декабре выпущено около 64 тыс. тонн этой продукции. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков
відвідав ТОВ «Компанія «УКРАВІТ»
12.02.2020

В рамках робочого візиту до Черкаської області Голова Верховної
Ради України Дмитро Разумков відвідав ТОВ «Компанія «УКРАВІТ» і
ознайомився з потужностями підприємства.
Голова Парламенту відвідав лабораторії та виробничі приміщення, а також
поспілкувався з колективом. «Це підприємство - гарний приклад того, як можна розвивати
український бізнес навіть в умовах війни. За останні 5 років у підприємство було вкладено
25 мільйонів доларів, а загальна інвестиція - близько 50 мільйонів, і зараз йдеться про її
розширення. Це досить серйозний показник для України», - зазначив Дмитро Разумков.
Голова Парламенту також наголосив на необхідності співпраці бізнесу та держави для
удосконалення галузі. «Влада має допомагати бізнесу, а бізнес - державі. Якщо ми будемо
спільно реформувати профільне законодавство, враховувати інтереси підприємств, що
працюють у галузі, та громадськості, то ми зможемо створити дійсно збалансовану
систему», - підкреслив він. ТОВ «Компанія «УКРАВІТ» – найбільший український виробник
препаратів для хімічного захисту сільськогосподарських культур промислового та
приватного секторів. Основним напрямом діяльності компанії є виробництво пестицидів та
агрохімікатів, в тому числі добрив з мікроелементами та засобів для знищення побутових
шкідників. Зараз на підприємстві діє понад 60 виробничих ліній. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Завод соратника лидера фракции "ОПЗЖ"
начнет поставки продукции в США
13.02.2020

 МЕТАЛОСЕРВІС (МЕТАЛОТОРГІВЛЯ)

У дочки нардепа Тарути з’явився
металургійний бізнес
30.01.2020

Дочка нардепа Сергія Тарути Тетяна стала співвласником компанії
Хеві Метал, яка в минулому році побудувала завод з виробництва
пофарбованого прокату для метало черепиці
У Тетяни Тарути, дочки народного депутата України Сергія Тарути, з’явився бізнес.
Як дізнався НВ Бізнес, вона офіційно стала основним власником ТОВ Хеві Метал (Київ). Ця
компанія минулого року побудувала і запустила в Миколаївській області завод з
виробництва фарбованого рулонного прокату. Така продукція використовується при
виробництві металочерепиці. Вперше про те, що Хеві Метал будує завод, стало відомо в
лютому 2019 р. Тоді під час з'їзду Українського центру сталевого будівництва (УЦСБ) Денис
Рисухін, співвласник компанії, заявив, що підприємство річною потужністю 78 тис. тонн
фарбованого прокату почне працювати в Первомайську Миколаївської області з травня.
Тоді єдиним засновником ТОВ значилося АБАКО АПС (Данія). А бенефіціарними
власниками були Денис Рисухін і Олександр Дементієнко, який до середини 2000-х був
партнером Віктора Пінчука в компанії Інтерпайп. Денис Рисухін — син підприємця
Володимира Рисухіна, який в 2010 році в Алчевську (Луганська обл.) побудував завод
Метали і Полімери. Підприємство мало схожий з Хеві Метал профіль діяльності. На його
потужностях оцинковували і фарбували рулонний сталевий прокат. Однак з 2014 року воно
не працює, так як опинилось на тимчасово окупованій частині Луганської області. Нове
підприємство працює під торговою маркою Metipol — скорочено від Метали і Полімери.
Промислове виробництво продукції на заводі в Миколаївській області почалося у вересні
2019 року. Місяцем раніше, в серпні-2019 у Хеві Метал з’явився новий засновник
Маракортіо Холдінгз Лімітед (Кіпр). Однак, в Реєстрі юридичних осіб Міністерства юстиції
України влітку минулого року не було інформації про зміну бенефіціарів компанії.
Керівники Хеві Метал тоді не коментували зміни серед засновників. З 2 січня 2020 року
частка кіпрської компанії в статутному фонді ТОВ складає майже 47 млн грн або 77%.
Кілька джерел на українському ринку металопрокату влітку минулого року повідомили НВ
Бізнес, що новим партнером Рисухіна і Дементієнка може бути народний депутат України
Сергій Тарута або члени його сім'ї. Однак в декларації нардепа немає такої юридичної
особи. «З того часу як мене призначили спочатку на пост губернатора Донецької області, а
потім я був обраний народним депутатом України, я відповідно до чинного законодавства
України передав свої активи в управління третім особам і менеджерам, які приймають як
управлінські рішення, так і інвестиційні. Я в свою чергу, ось уже на протязі п’яти років
практично весь свій час присвячую політичним інвестицій в розвиток України», — так в
серпні минулого року Сергій Тарута через прес-службу партії «Основа» відповів на запит НВ
Бізнес. При цьому він додав, що члени його сім'ї займаються підприємницькою діяльністю.
Наприкінці січня 2020 року в реєстрі Мін'юсту вже було вказано нового бенефіціарного
власника ТОВ Хеві Метал. Ним стала Тетяна Тарута — молодша дочка Сергія Тарути. У ТОВ
Хеві Метал відповіли НВ Бізнес, що не коментують питання, пов’язані з засновниками
компанії. Крім бізнесу з виробництва фарбованого прокату, вона також є власником кількох
сонячних електростанцій на півдні України, дистрибутора фільмів Кіноманія (разом з
сестрою Катериною), кількох компаній в аграрному і медичному секторах та ін. Раніше
Тетяна Тарута також керувала суднобудівним бізнесом родини в Польщі. Однак влітку 2018
року державне Агентство розвитку промисловості Польщі ARP, викупило у Тарути 81,05%
акцій Stocznia Gdansk і 50% GSG Towers. …
Читати повністю >>>
© Артем Ільїн
За матеріалами nv.ua
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В Офісі президента відбулася робоча зустріч радника президента
України з питань економіки Олега Устенка з представниками вітчизняної
хімічної промисловості.
Хімічну галузь представляли керівники більшості підприємств хімпромисловості
України, представники профільних організацій та експерти галузі. "Хімічна промисловість
традиційно давала 8-9% ВВП нашої країни. Проте останнім часом вона переживає кризу та
спад виробництва через низку негативних факторів. Серед них - конкурентна війна за
український ринок з боку іноземного бізнесу", - зазначив Устенко. Згідно з інформацією,
представники хімічних підприємств заявили про готовність перетворити галузь на один з
основних драйверів залучення інвестицій, створення нових робочих місць і зростання
заробітних плат і закликали державу стати партнером у досягненні амбітних цілей. Однією
з головних тем дискусії стала проблема неконтрольованого імпорту мінеральних добрив з
низки держав. Адже наразі це ключовий чинник, що негативно впливає на роботу
українських хімічних підприємств та призводить до залежності українського АПК від
іноземних мінеральних добрив. Учасники зустрічі наголосили на важливості спеціальних
розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україну незалежно від країни
виробництва, які наразі проводить Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

ООО "Научно-производственное предприятие "Заря" заключило
соглашение о долгосрочном сотрудничестве с американской компанией на
поставку взрывчатых веществ промышленного назначения.
Как сообщает пресс-служба компании, завод уже получил необходимые разрешения
и планирует начать поставки продукции в первом полугодии 2020 г. "Мы активно работаем
над расширением географии продаж. Мировая конкуренция только возрастает, поэтому
долгосрочное сотрудничество с новыми партнерами – важное событие для нашего
предприятия", – отмечает генеральный директор предприятия Александр Чернецов.
Директор "НПП "Заря" (Рубежное Луганской обл.) Александр Чернецов указан также
конечным бенефициаром компании. Как сообщали Наші гроші, он был главным инженером
Рубежанского казенного завода "Заря", которым ранее руководил экс-министр энергетики
Юрий Бойко. Кроме того, Чернецов руководил Рубежанский городской организацией
Республиканской партии, которую возглавлял Бойко. Сейчас нардеп Бойко возглавляет
фракцию прроссийской партии "ОПЗЖ" вместе с Вадимом Рабиновичем. Чернецов также
баллотировался в Верховную Рады от партии "ОПЗЖ", членом которой является. ООО "НПП
Заря" в 2010 г. основал Айдын Абдурашитович Айсин, который тогда был заместителем
директора по финансам и экономике "Укртрансгаза", подконтрольного тогдашнему
министру энергетики Юрию Бойко. Впоследствии Айсин стал вице-президентом
"Энергоатома", а "Зарю" перерегистрировали на кипрскую компанию "Зерифо Венчерз
Лтд", концечным владельцем которой сейчас указан Чернецов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Карпатнафтохім на межі зупинки: місцеві
депутати просять владу втрутитись
14.02.2020

Депутати Калуської міської ради на позачерговій сесії 13 лютого
одноголосно ухвалили звернення до Президента та уряду України щодо
ситуації з підприємством «Карпатнафтохім», яке опинилось на межі зупинки.
«Калуська мiськрада стурбована ситуацією, яка складається у ТОВ «Карпатнафтохім»
i можливою зупинкою пiдприємства (2792 працiвникiв). Звернення підтримали усі 33
депутати, що були присутні на засіданні позачергової сесії Калуської міськради», повідомляє місцева газета «Нафтохімік –Калуш». У своєму зверненні депутати зазначають,
що Карпатнафтохім є одним з найбiльших платникiв податків в Iвано-Франківськiй областi
та місті Калуш, тому припинення виробничої дiяльностi буде мати негативний вплив на
бюджети всiх рiвнiв Iвано-Франкiвської областi та призведе до соцiально-економічного
вибуху в регiонi. На думку калуських депутатів, «така ситуацiя склалася в зв’язку з
неконкурентним середовищем для вiтчизняного виробника, спричиненим рiзким
зростанням обсягiв імпорту в Україну та демпiнговими цiнами на соду каустичну,
поліетилен та полiвiнiлхлорид i високим тарифом на залiзничнi перевезення». Тому в
зверненні представників вищих органів влади просять «вжити вiдповiдних заходiв для
захисту вітчизняного товаровиробника», а саме провести спеціальне розслідування щодо
iмпорту каустичної соди, полiетилену та полівінілхлориду, незалежно вiд країни
походження та експорту. Також депутати Калуша просять керівництво держави розглянути
можливість зниження регульованих тарифiв на залiзничнi перевезення. Звернення
Калуської міськради адресоване Президентові Володимиру Зеленському, голові Верховної
Ради Дмитру Разумкову, Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову, міністру інфраструктури
Владиславу Криклію. «Карпатнафтохім» — провідне підприємство нафтохімічної галузі
України, розташоване у м. Калуш Івано-Франківської області. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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На Северодонецком "Азоте" запускают цеха по
производству аммиака и карбамида

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.02.2020

На Северодонецком "Азоте" ведутся работы по подготовке
оборудования и коммуникаций для запуска цехов по производству аммиака
и карбамида. Об этом сообщает Первая полоса.
Также на постоянный режим работы выводятся цеха разделения воздуха и ПиОК. По
предварительной информации, первую партию аммиака предприятие планирует получить
1 марта, карбамида - 5 марта. Отметим, ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", входящее в
группу предприятий азотного бизнеса Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа по итогам
2019 года увеличило производство минеральных удобрений в три раза – до 384,09 тыс. тонн.
Так, производство аммиачной селитры составило 371,66 тыс. тонн (в 3,8 раза больше, чем
годом ранее), товарного аммиака водного технического – 1,65 тыс. тонн (+36,4%),
карбамидо-аммиачной смеси 10,78 тыс. тонн (вдвое). Производство неконцентрированной
азотной кислоты составило 296,2 тыс. тонн, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее.
"Масштабный и важный для нас проект года – начало производства продукции на новой
установке по получению жидких удобрений КАС. Результат: мы выпустили в два раза
больше КАС, чем годом ранее, когда использовали временную технологическую схему
производства КАС", – цитирует пресс-служба слова председателя правления ЧАО Леонида
Бугаева. В сообщении также отмечено, что помимо монтажа установки по получению КАС,
важными для работы предприятия стали проекты по модернизации аммиачнохолодильной установки в цехе производства аммиака 1-А, капитальные ремонты в цехе
производства азотной кислоты, цехе пароснабжения и общекомбинатовских
коммуникаций и ряде других подразделений. По данным пресс-службы, совокупные
капитальные инвестиции предприятия в прошлом году составили 32,73 млн грн. ЧАО
"Северодонецкое объединение "Азот" – одно из крупнейших украинских химических
предприятий, с 2011 года входит в Group DF. Основное направление работы предприятия –
производство минеральных азотных удобрений. Предприятие включает в себя цехи
производства аммиака 1-А (мощность – 1700 т/сутки) и 1-Б (1360 т/сутки), цех
производства мочевины (карбамида) (1200 т/сутки), цех производства азотной кислоты
(1440 т/сутки, работают 4 агрегата УКЛ), цех производства аммиачной селитры (1550
т/сутки, работают две грануляционные башни), другие структурные подразделения.
Согласно отчетности предприятия, в 2018 году его чистый убыток сократился в 8,6 раза – с
1 млрд 694,460 млн грн до 195,483 млн грн, в свою очередь чистый доход от реализации
продукции сократился в 2,4 раза – с 1 млрд 143,620 млн грн до 473,369 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам v-variant.com.ua

Читайте также: Ривнеазот увеличило
производство минеральных удобрений в 2,4
раза – до 1,135 млн тонн >>>

ОПЗ начал восстанавливать статус лидера
химической промышленности
20.02.2020

ПАО «ОПЗ» 200 дней назад возобновил работу после 16 месяцев
простоя, и благодаря сотрудничеству с ООО «АгроГазТрейдинг» (АГТ)
постепенно восстанавливает статус лидера химической промышленности.
Так, в «АгроГазТрейдинг» отмечают, что с момента запуска производства, в рамках
договора, на ОПЗ было переработано 351,2 млн кубометров газа, что позволило изготовить
421 тыс. тонн карбамида и 39,2 тыс. тонн аммиака. «Качество продукции ОПЗ позволяет
конкурировать на иностранных рынках — за 200 дней было экспортировано 34 тыс. тонн
аммиака и 410 тыс. тонн карбамида. Продукция ОПЗ экспортируется в страны ЕС, Северной
Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.», — добавляют в компании.
Кроме того, сообщается, что в топ-5 крупнейших импортеров произведенного на ОПЗ
карбамида вошли Индия (241,2 тыс. тонн), Танзания (75,9 тыс. тонн), Турция (24,9 тыс.
тонн), Италия (17 тыс. тонн), Кот-д’Ивуар (14,9 тыс. тонн). В то же время, импортерами
аммиака является Турция (21,2 тыс. тонн), Греция (7,7 тыс. тонн), Испания (3,5 тыс. тонн),
Марокко (1,5 тыс. тонн). В свою очередь, были увеличены деловая активность в Одесской
области и налоговые поступления в государственный и местные бюджеты. Восстановлены
рабочие места в смежных отраслях и остановлен отток высококвалифицированных кадров
с предприятия. «Одесский припортовый завод, который является системообразующим для
области, выполняет важную социальную функцию. Сотрудничество с АГТ позволила заводу
возобновить работу и обеспечила заработной платой тысячи семей сотрудников
предприятия. Имеем надежду, что сотрудничество с АГТ будет продолжено, что обеспечит
возможности долгосрочного финансового планирования и гарантирует выполнение всех
социальных обязательств перед работниками ОПЗ», — заявил партнер АГТ Владимир
Колот. По его словам, восстановление доверия к ОПЗ повышает его инвестиционную
привлекательность и упрощает процесс привлечения средств для обновления
материально-технической базы предприятия. Активный экспорт продукции повышает
международный статус ОПЗ и Украины на мировых рынках. На сайте также отмечается, что
подписание соглашения с АГТ начало и процесс решения проблемы задолженности ОПЗ.
Так, согласно контракту с АГТ, к стоимости переработки добавлено $1 и $1,5 за тонну
продукции аммиака и карбамида согласно. Таким образом, за первые 200 дней работы с
АГТ, ОПЗ аккумулировал дополнительные средства в размере 16,5 млн грн для погашения
задолженности перед «Нафтогаз Украины». «Уже 200 дней компания „АгроГазТрейдінг“
подтверждает свой статус надежного партнера и ответственного поставщика. Наша
совместная работа позволила ОПЗ начать постепенно восстанавливать статус лидера
химической промышленности Украины, продукция которого имеет спрос на глобальных
рынках, а также существенно повысить инвестиционную привлекательность предприятия
и его стоимость накануне запланированной приватизации», — сообщил управляющий
партнер, генеральный директор АГТ Александр Горбуненко.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам capital.ua
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Читайте также: Фонд госимущества
готовит реструктуризацию долга ОПЗ
перед Фирташем >>>

Нові пріоритети в розвитку ЗІЗ –
«Київгума» іде в ЄС!
06.02.2020

ТОВ «Київгума» зустрічала партнерів з польської компанії «Secura» –
одного з найвідоміших європейських виробників та постачальників засобів
індивідуального захисту, а зокрема – діелектрики.
Продукція, котру пропонує ця компанія, має беззаперечно високу репутацію серед
покупців та користувачів. Сьогодні товари від «Secura» є майже на усіх континентах у
багатьох країнах світу. Цього разу представники «Київгуми» та «Secura» провели
переговори щодо встановлення довгострокового партнерства. Окрім того, наші спеціалісти
обговорили співпрацю щодо нових видів діелектричної продукції, які відповідатимуть
вимогам європейських стандартів та будуть конкурентними на ринку ЄС. «Київгума» щиро
дякує партнерам з «Secura» за візит. Впевнені, що наша співпраця й надалі буде такою ж
результативною та плідною. Нагадаємо, до ТОВ «Київгума» завітав комерційний директор
швейцарської компанії «Schwihag AG», яка займається розробкою та модернізацією
компонентів залізничних шляхів та стрілочних переводів. «Schwihag AG» – компанія, історія
якої налічує майже 50 років. Сьогодні вона відома в усьому світі як один із лідерів своєї
галузі. Продукцію, котру пропонують швейцарці, використовують у метрополітені, на
залізницях та на трамвайних лініях в багатьох країнах. Завдяки рішенням, які втілює
«Schwihag AG», вдається покращити експлуатаційну готовність транспортних шляхів та
відчутно знизити витрати на їхню реставрацію.
Читати повністю >>>
За матеріалами ТОВ «Київгума»
 РИНОК ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ. РИНОК ШИН (ВИРОБНИЦТВО. ІМПОРТ, ЕКСПОРТ, ПРОДАЖІ, ТОЩО)

Бразилия прекратит применение антидемпинговых мер относительно
импорта автомобильных шин из Украины
29.01.2020

Уполномоченный орган Федеративной Республики Бразилия принял
решение о прекращении применения антидемпинговых мер относительно
импорта в Бразилию автомобильных шин из Украины.
Ссоответствующее решение принято по результатам проведенного с января 2019
года по январь текущего пересмотра антидемпинговых мер в отношении импорта автошин
и опубликовано 16 января в официальном издании Бразилии. При этом антидемпинговые
меры продлены в отношении импорта из Кореи, Таиланда и Тайваня, провинции Китая.
Антидемпинговые меры в отношении украинских автомобильных шин были применены
Бразилией 16 января 2014 года со ставкой антидемпинговой пошлины $1,23 за кг, что
привело к прекращению поставок украинских шин в Бразилию, уточняется в релизе.
Ориентировочный объем экспорта украинских шин до применения пошлины составлял
около 2 тыс. тонн стоимостью $7,3млн. "Уполномоченный орган Бразилии пришел к
выводу об отсутствии вероятности возобновления демпинга и ущерба из Украины. Таким
образом, украинские производители-экспортеры могут поставлять шины в Бразилию без
уплаты антидемпинговой пошлины", - резюмируют в Минэкономики.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Єгипет - Україна: контракт
підписано!
03.02.2020

Між компанією РОСАВА та партнером з Єгипту 29 січня 2020 року був
підписаний трирічний контракт на поставку шин. Про це повідомляє пресслужба української компанії.
«Довгострокові партнерські відносини для нас вкрай важливі! Ми цінуємо кожного
клієнта і прагнемо зробити українські шини не просто конкурентоспроможними, а
кращими в своєму сегменті», - прокоментував генеральний директор компанії РОСАВА
Олександр Даліба. Нам приємно, що нас обирають партнери з-поміж інших, акцентуючи
увагу на якості та широкому асортименті. Укладена угода на постачання 135 тис. шин
цьому підтвердження. Сьогодні асортимент шин, що випускаються, налічує більше 250
типорозмірів для легкових автомобілів, комерційного та сільськогосподарського
транспорту. Відзначимо, виробничі потужності компанії РОСАВА відвідали наші друзі –
колектив компанії «Обсідіант», яка є офіційним дилером. 11 успішних менеджерів не
приховували своєї зацікавленості виробничим процесом. Вони щодня займаються
продажем сільськогосподарських шин нашого бренду. Тому вже давно прагнули побувати
на єдиному українському шинному заводі та на власні очі побачити як народжується шина.
А це складний і довготривалий технічний процес. Це десятки людей, кожен з яких вкладає в
свій процес не тільки професіоналізм, а й душу. Тож перш ніж шина потрапить в магазин, її
«викохують» кращі спеціалісти шинної галузі. Спеціально для гостей була організована
чотиригодинна екскурсійна програма без відриву від виробництва, тож присутні могли не
тільки побачити, а й буквально доторкнутися до виробництва шини. Після короткого
інструктажу та одягнувши спецзасоби, група розпочала свою подорож у світ шин. Детальну
екскурсію по ознайомленню з технологічним процесом на виробництві великогабаритних
шин провела головний технолог виробництва Тетяна Іванівна Денисенко. Вона показала
роботу підготовчого цеху, де проходить процес приготування автоматичних і ручних
навісів, їх завантаження, розповіла про процес змішання і доопрацювання гумових сумішей
на ділянці ВГШ підготовчого цеху. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «РОСАВА»

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

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

 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА)

МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ

Бизнес Siemens в Украине за последние
три года удвоился

В 2020 році у місті Березань зареєстровано новий
індустріальний парк "Місто скла"
18.02.2020

Наказом Мінекономіки від 30.01.2020 № 107 до Реєстру
індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк "Місто
Скла". Про це повідомляє Асоціація Скло України.
Земельна ділянка 20,2633 га, на якій створено індустріальний парк "Місто Скла",
знаходиться в місті Березань Київської області. Ініціатором створення індустріального
парку є ТОВ "Березаньскло". Строк функціонування індустріального парку – 30 років.
Метою створення індустріального парку є залучення інвестицій до міста, підвищення
конкурентоспроможності Березанської ОТГ, забезпечення зайнятості місцевого населення.
Пріоритетними для розміщення видами економічної діяльності в індустріальному парку
будуть: виробництво скла та скловиробів; логістика. На території індустріального парку
буде створено близько 500 робочих місць. Індустріальний парк – це відокремлена
територія, на якій створено свою енергосистему разом з інфраструктурою, які працюють
під управлінням однієї компанії. Кожен такий парк спрямований та розвиток промислової
або ж технологічної галузі. Станом на сьогодні такі парки вважаються ефективними з точки
зору утворення нових робочих міст та розвитку регіону. Сьогодні до Реєстру індустріальних
парків вже включено 43 парки. У 19 індустріальних парках вибрано керуючі компанії, у
семи – залучено учасників (всього 10 учасників). …
Читати повністю >>>
За матеріалами sklo.kiev.ua
СМИ: Как руководство Лисичанского стекольного
заводу уничтожало
18.02.2020

Прикрываясь сомнительным судебным решением, руководство
предприятия позволило оборудование разворовать или порезать на
металлолом. Об этом пишет verhovenstvo.com
В 2017 г. «Лисичанский стекольный завод» признали банкротом, открыли ликвидационную процедуру и прекратили действие договора аренды имущества у госпредприятия.
В марте 2018 г. на базе предприятия создали ГП «Лисичанский стеклозавод». С 2001 г.
имущество предприятия было на балансе ГП «Ордена Трудового Красного Знамени государственный стеклозавод «Пролетарий», его имущество арендовало ПАО «Лисичанский
стеклозавод «Пролетарий». Сегодня процедура ликвидации ПАО «Лисичанский
стеклозавод «Пролетарий» еще не завершена, и в Лисичанский суд обратился нанятый
ликвидатором Александром Вискуновым адвокат Александр Овчаренко. Он сообщил, что
администрация ГП «Лисичанский стеклозавод» по факту разворовывает на металлолом
оборудование предприятия – его режут и вывозят с предприятия вагонами. Причем свои
действия руководство ГП и, в частности, и.о. директора ГП «Лисичанский стеклозавод»
Марина Нестеренко оправдывают наличием решения хозяйственного суда от 2014 года,
заявляя, что занимаются плановым списанием металлолома. При помощи этого решения
Нестеренко добилась в суде отмены ареста имущества завода. Особенно интересен тот
факт, что ни в одном из официальных реестров Марина Нестеренко не фигурирует в
качестве руководителя ГП «Лисичанский стеклозавод»: с начала апреля по конец октября
предприятием официально руководил Юрий Смородин, 23 октября 2018 года его сменил
Сергей Гамзюк, а его через год, 22 октября 2019-го, — Сергей Нагний, который и на данный
момент официально значится и.о. директора ГП «Лисичанский стеклозавод». Овчаренко
утверждает, чиновники по факту разворовывают имущество, введя суд в заблуждение и
незаконно прикрываясь спорным судебным решением — тем решением Хозяйственный
суд Луганской области в 2014 году разрешил списание изношенных активов именно ПАО
«Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», а не ГП «Лисичанский стеклозавод», которое
хоть и создано на базе ПАО, но не является его правопреемником. В связи с этим ПАО
«Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», процедура ликвидации которого до сих пор не
завершена, обратились в полицию с заявлением в отношении Марины Нестеренко и членов
администрации ГП «Лисичанский стеклозавод», обвинив их в служебной халатности,
злоупотреблении положением и присвоении имущества завода. Впрочем, в полиции на это
не отреагировали и уголовное производство даже не начинали. В связи с этим Александр
Овчаренко обратился в Лисичанский горсуд, и тот обязал следственный отдел
Лисичанского отдела полиции заняться расследованием. Стоит отметить, что на создании
ГП «Лисичанский стеклозавод» чиновники останавливаться не собираются: осенью 2019
года в Луганской ОВГА заявили, что предприятие собираются в очередной раз
реорганизовать, ликвидировав ГП «Лисичанский стеклозавод» и сделав ГП
«Химтехнология» правопреемником всех его имущественных и неимущественных прав и
обязанностей. Полицию через суд обязали открыть уголовное производство по ст. 367 и
191 УК в отношении руководства ГП «Лисичанский стеклозавод» по факту разворовывания
оборудования предприятия на металлолом.
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com
 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Окно в Америку: итоги выставки
во Флориде
20.02.2020

ПАО «Одескабель» завершил участие в мероприятии 2020 BICSI
WINTER Exhibition & Conference, которое проходило в г. Тампа (Флорида,
США) в Tampa Convention Center.
В выставочном шоу приняло участие 167 компаний-производителей оборудования в
области информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), дистрибьюторов,
инсталляторов, проектных и монтажных организаций, в основном из Северной Америки.
Конференц-часть мероприятия включала 29 докладов, которые можно было посетить на
выбор и проводились одновременно в 4 залах. Общее число участников конференции
превысило 1000 слушателей, не считая посетителей выставки. ПАО «Одескабель» выступил
бронзовым спонсором этой конференции. Количество посетителей стенда превзошло все
ожидания, в ходе выставки было проведено более 200 деловых встреч и переговоров. Наш
стенд также посетили делегации крупнейших игроков отрасли. Сотрудники завода
«Одескабель» провели ряд встреч с потенциальными и текущими клиентами и
дистрибьюторами из США и Канады. Состоялись встречи с представителями лабораторий
UL и Intertek (ETL), которые специализируются на сертификации кабельной продукции для
рынка Северной Америки. На своем стенде завод «Одескабель» представил свои новинки
LAN-кабелей и волоконно-оптических кабелей, которые на сегодняшний день наиболее
востребованы на рынке ИКТ. Это кабели категорий 6 и 6А типа U/UTP и внутриобъектовые
волоконно-оптические кабели, а также кабели для микрозадувки. Удалось получить не
только новые контакты на американском континенте и увидеться с клиентами, но и
изучить структуру, особенности, спрос и потребности, требования рынка.
Читать полностью >>>
По материалам ПАО «Одескабель»

26.01.2020

Бизнес Siemens в Украине за последние три года удвоился, компания
рассчитывает сохранить темпы роста и в последующие три года, сообщил
генеральный директор "Сименс Украина" Мацей Томаш Зелиньски.
"В отраслях, где мы работаем - в энергетике, в пищевке, в бизнес-процессах, считаем
это возможным при правильной политике правительства страны", – сказал он в кулуарах
Украинского дома, организованного в Давосе Фондом Пинчука, WNISEF и Horizon Capital. По
его словам, речь идет о продолжении политики энергетической независимости, повышении эффективности производства, дальнейшем развитии аграрного сектора, способного
прокормить всю Европу и даже больше. Выступая на панели, Зелиньски отметил большой
потенциал развития украинской промышленности за счет ее цифровой трансформации.
"Не так много стран, которые были бы так хороши, как Украина, и имеют ткойй потенциал
для скачка", – сказал гендиректор. В то же время он призвал украинские компании быть
более гибкими, более рыночными и ориентированными на конкретных клиентов. "Siemens
предлагает технологии, которые улучшают эффективность и помогают нашим клиентам
быть более успешными", – добавил Зелиньски. Отвечая на вопрос, намерен ли участвовать
Siemens в приватизации "Турбоатома" (Харьков) в случае, если такая приватизация будет
объявлена, он сказал: "Будем смотреть". Основанное в 1997г. ДП "Сименс Украина" является
поставщиком продуктов, услуг и комплексных решений для энергетики, промышленности,
транспорта, автоматизации зданий и городской инфраструктуры. Центральный офис
находится в Киеве, региональные филиалы - во Львове, Днепре, Кривом Роге, Одессе и
Харькове. По данным агентства, в 2018 году чистый доход компании вырос на 20,5% по
сравнению с 2017 г. - до 1 млрд 134,39 млн грн, чистая прибыль сократилась на 47,7% – до
17,39 млн грн. Siemens AG - технологический концерн, ведущий мировой производитель
оборудования, поставщик решений и технологий для промышленности, энергетики и
городской инфраструктуры, а также сферы здравоохранения. Количество сотрудников
компании в мире по состоянию на 30.09.2018 года, когда завершился 2018 финансовый год,
составляло 379 тыс. чел. Ее доход в 2018 ФГ составил EUR83 млрд, чистая прибыль – EUR6,1
млрд. Зелиньски возглавил "Сименс Украина" в начале октября 2016 года, имея на то время
более чем 14-летний опыт работы в концерне Siemens AG, где занимал ряд руководящих
должностей, работая, в частности, на польском и российском рынках.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
НКМЗ за 2019 год поднял зарплату
рабочим на 40%
27.01.2020

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, Краматорск
Донецкой обл.) подвел итоги хозяйственной деятельности предприятия в
2019 году. Об этом пишет metallurgprom.org
Основные технико-экономические показатели демонстрируют положительную
динамику. По сравнению с 2018 годом обеспечен рост: по объему продаж – на 20,8%,
выпуск товарной продукции – на 15,4%; реализация готовой продукции – на 19,9%, при
этом доля экспорта в составе реализованной продукции составила 67,1%. Среднемесячная
зарплата трудящихся НКМЗ увеличена по сравнению с 2018 годом на 39,8% и составила 16
216 грн. При этом среднемесячная зарплата одного сдельщика увеличена на 46,5% и
составила 21 014,5 грн., станочника – 24 130,6 грн. на ряду с этим, заработная плата
высококвалифицированных станочников превышает 50 тысяч гривен. Новокраматорский
машиностроительный завод – крупное машиностроительное предприятие с замкнутым
циклом производства, специализирующееся на выпуске прокатного, металлургического,
кузнечнопрессового, горнорудного, гидротехнического, подъемно-транспортного и
специализированного оборудования.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
Завод "Кредмаш" завершил 2019 год с чистой
прибылью в размере 29,8 млн грн
04.02.2020

АО "Кременчугский завод дорожных машин" завершил 2019 г., по
предварительным данным, с чистой прибылью в размере 29,77 млн грн, что
почти в 2,2 раза меньше аналогичного показателя 2018 года.
Согласно опубликованной во вторник в системе раскрытия информации НКЦБФР
повестке дня общего собрания акционеров компании, намеченного на 20 марта,
нераспределенная прибыль на 1 января 2020 года составляет 30,67 млн грн против 65,7
млн грн годом ранее. Чистая прибыль на одну акцию составила 87,1 грн против 189,88 грн
по итогам 2018 года. Вопрос о распределении полученной чистой прибыли внесен в
повестку дня собрания, и, согласно приведенному проекту решения, планируется выплата
дивидендов в размере 55 грн на одну простую акцию (номиналом 25 грн). Дивиденды
планируется выплачивать с 28 апреля текущего года. Остаток прибыли планируется
направить на развитие производства. Как сообщалось, в 2018 году завод сократил чистую
прибыль на 32% к 2017 году, до 64,88 млн грн, выплачивал дивиденды из расчета 60 грн на
акцию. Согласно публикации, текущие обязательства АО "Кредмаш" по итогам прошлого
года составили 103,6 млн грн против 225,25 млн грн годом ранее, долгосрочные – около 4
млн грн против 1,12 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность компании за год
выросла на 74% - до 135 млн грн, а активы в целом сократились на 20,5% - до 570,4 млн грн.
Уставный капитал не изменился и составляет 8,543 млн грн, собственный капитал – 462,86
млн грн. Согласно повестке дня, акционеры на собрании планируют, в частности, досрочно
прекратить полномочия членов набсовета и ревкомиссии, избрав новый состав. "Кредмаш"
специализируется на разработке и изготовлении асфальтосмесительных установок,
запасных частей к строительной и дорожной технике, автоцистерн, автобитумовозов,
чугунного и стального литья, товаров народного потребления. По данным НКЦБФР на 3
квартал 2019 года, крупными акционерами АО являются глава набсовета Николай
Данилейко (15,97% акций), председатель правления Александр Тверезый (более 10,2%), а
также ООО "Евроавтоматизация" (более 9,6%) и "КДМ Инвест" (9,8%). К началу 2019 года на
предприятии работало более 2 тыс. человек. В 2018 году завод увеличил чистый доход от
реализации на 20% - до 1 млрд 075 млн грн. Завод выпустил и реализовал 54 асфальто- и
грунтосмесительные установки, тогда как в 2017 году – 50 ед., и запчасти более чем на 267
млн грн (годом ранее – на 255 млн грн).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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партнер форума BIS-2020 >>>
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У космічне агентство та завод "Арсенал"
прийшли з обшуками

АТ "Турбоатом" відвідали міжнародні
консультанти
06.02.2020

У Державному космічному агентстві (ДКА) та заводі "Арсенал"
відбуваються обшуки у справі про розтрату майна на заводі. Про це УНН
повідомляє з посиланням на оприлюднену у четвер заяву ДКА.
“На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод
“Арсенал” проходять обшуки. Підстава: розслідування щодо розтрати майна державним
підприємством завод “Арсенал”, розпочате у 2019 році", - йдеться у заяві агентства. Як
зазначається, "ДКА тісно співпрацює зі слідством та надає всю необхідну документацію".
Нагадаємо, у березні 2019 корпус заводу "Арсенал" у центрі Києва продали за рекордну суму понад півмільярда гривень. Про це йдеться на сайті "Системи електронних торгів
арештованим майном". На продаж було виставлено нежитлову будівлю - корпус №4,
загальною площею 37 957 кв.м та земельну ділянку площею 1,36 га. У керівництві системи
торгів зазначили, що корпус заводу виявився найдорожчим серед лотів. Актив торгувався
досить довго, але незважаючи ні на що, був проданий без зниження ціни.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Голова Верховної Ради України відвідав
підприємство «КОСТАЛ УКРАЇНА»
12.02.2020

У рамках робочої поїздки до Київської області Голова Верховної Ради
України відвідав підприємство «КОСТАЛ УКРАЇНА» в місті Переяслав. Про це
повыдомляэ прес-служба ВРУ.
Він ознайомився з роботою підприємства, зокрема - виробництвом автомобільної
електроніки і комплектуючих для багатьох відомих автомобільних марок, таких як Ford,
Skoda, Volkswagen, Audi, Porsche та Lamborghinі. Генеральний директор підприємства
Радослав Шкуп також ознайомив Голову Парламенту із проєктом будівництва нового
заводу на території Бориспільського району Київської області, яке має розпочатися вже в
травні цього року. Зокрема, він зазначив, що реалізація проєкту вимагає залучення 13
мільйонів євро інвестицій для будівництва заводу і ще 26 мільйонів - для його оснащення
необхідною технікою. Новий завод дозволить створити 900 робочих місць в області. «Це
підприємство - чудовий приклад того, що Україна може бути конкурентоспроможною у
світі. Щодо Верховної Ради, то ми зробимо все від нас залежне, щоб створити умови для
залучення додаткових інвестицій в Україну», - наголосив Дмитро Разумков. ТОВ «КОСТАЛ
УКРАЇНА» було засноване 6 липня 2006 р. в м. Переяслав і входить до складу міжнародної
виробничої компанії KOSTAL GROUP зі штаб квартирою в Німеччині. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Blauberg Group стала владельцем украинского производителя
вентиляционных систем
13.02.2020

Производитель вентиляционного оборудования Blauberg Group AG
(Люксембург) приобрела 100% акций ведущего украинского производителя
этой продукции АО "Вентиляционные системы" ("Вентс").
Blauberg Group стала владельцем 61,25% акций АО "Вентс", ранее принадлежавших
зарегистрированной в Люксембурге компании Building Products European S.A. (конечный
бенефициар – киевлянин Александр Клапишевский), и 38,75% акций, принадлежавших
кипрской Veitford Investments Limited (конечный бенефициар – Анатолий Цьомик). Дата
перехода права собственности – 7 февраля 2020 г. В то же время, согласно информации на
сайте Blauberg, "Вентс" и ранее входил в ее состав. На своем сайте "Вентс" утверждает, что
является крупнейшим в мире предприятием по производству вентиляционного
оборудования, продавая продукцию более чем в 110 стран. Его производственные
мощности сосредоточены в Боярке (Киевская облас ть) и занимают более 60 тыс. кв. м (16
цехов). Ассортимент продукции - более 10 тыс. наименований для бытовой, коммерческой
и промышленной вентиляции под торговыми марками ВЕНТС, "Домовент", "Пластивент",
"Алювент", X-VENT, AirVENTS. По данным финотчета компании, на 1 января 2019 года в ней
работало 2,76 тыс. чел. Чистый доход компании в 2018 году вырос на 17,2% к 2017 году – до
2,66 млрд грн, чистая прибыль – на 7%, до 126,4 млн грн. Доля экспорта в объеме продаж
составила 80%. Основные рынки сбыта – Украина, страны Европы, СНГ, Азии, Ближнего
Востока, Америки, Австралия. На сайте Blauberg Group сообщается, что в ее состав входят
семь заводов на территории Европы, 24 представительства во всем мире.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Фонд держмайна не поспішатиме з приватизацією
Турбоатому і Електроважмашу

19.02.2020

У лютому АТ "Турбоатом" відвідала делегація міжнародних
консультантів ПрАТ "Укргідроенерго" - представники компанії "Mott
MacDonald". Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема на завод прибули керівник групи та спеціаліст з гідроенергетики "Mott
MacDonald" Фідель Гомеро Арзола Найме, локальний керівник Тетяна Чехет та локальний
спеціаліст з гідроенергетики Ігор Гончар. Під час планової зустрічі гості відвідали основні
виробничі цехи, де ознайомились з ходом виробництва обладнання для українських
гідроелектростанцій, а також змогли поспостерігати за процесом заливки обладнання у
ливарному цеху 50. Нагадаємо, що на кошти європейських банків "Турбоатом" спільно з
"Електроважмашем" здійснює низку проектів: Канівська ГЕС. У листопаді 2016 року
"Турбоатом" та "Укргідроенерго" уклали контракт на модернізацію двох блоків станції. У
відповідності з контрактом "Турбоатом" розробляє конструкторську, проектну та технічну
документацію, а також виготовляє і поставляє 7 гідравлічних турбін ПЛ 15-ГК-600 в повній
комплектації для реконструкції двох енергоблоків Канівської ГЕС; Київська ГАЕС. Контракт
на реконструкцію трьох агрегатів станції укладено між "Турбоатом" та "Укргідроенерго" 30
грудня 2016 року. "Турбоатом" виступив генеральним підрядником проекту "під ключ". Для
станції "Турбоатом" розробляє документацію, проводить модельні випробування і
поставляє на станцію три радіально-осьові гідротурбіни типу РО75-В-300, проводить
демонтажні, монтажні, пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію. Перший
гідроагрегат (ст. №2) введено в промислову експлуатацію 1 жовтня поточного року після
реконструкції; Середньодніпровська ГЕС. Контракт на реконструкцію двох гідроагрегатів
(поворотно-лопатеві турбіни та генератори) укладено 22 листопада 2017 року між
"Турбоатом" і "Укргідроенерго". Реалізація контракту запланована до вересня 2021 року;
Дніпровська ГЕС-2. Контракт на реконструкцію двох гідроагрегатів (поворотно-лопатеві
турбіни та генератори) укладено 22 листопада 2017 року між "Турбоатом" і
"Укргідроенерго". Реалізація контракту запланована до травня 2021 року; Кременчуцька
ГЕС - контракт на реконструкцію поворотно-лопатевих агрегатів був укладений між
"Турбоатомом" і "Укргідроенерго" 14 березня 2019 року. Предметом контракту є
реконструкція двох турбін і двох генераторів гідроагрегатів ст. №№ 4, 5, включаючи
проектування, виготовлення, поставку обладнання, виконання демонтажно-монтажних
робіт і послуг інжинірингового супроводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ "Турбоатом"
BuzzFeed: Компанія зі США хоче купити
«Мотор Січ» замість Китаю
19.02.2020

Україна за крок від моменту, коли вона вручить велику перемогу
адміністрації Дональда Трампа, не дозволивши Китаю купити стратегічну
авіаційну компанію. Про це пише unian.ua
Натомість фірма зі США отримає можливість придбати контрольний пакет «Мотор
Січ». Про це пише BuzzFeed, нагадуючи, що Китай в 2017 році домовився про купівлю
одного з передових виробників авіаційних двигунів у світі, який базується в Україні.
Технології української фірми потрібні Пекіну в процесі трансформації й модернізації його
Збройних сил, а також на тлі суперництва зі США. Але Київ заморозив угоду в 2018 році на
підставі національної безпеки. Крім того, цей епізод став важливою геополітичною
проблемою для Китаю і США. Неназваний український чиновник сказав виданню, що
остаточне рішення Антимонопольного комітету України про зупинку продажу «Мотор Січ»
китайській компанії Skyrizon Aviation з’явиться в березні. Воно стане кульмінацією
інтенсивної дипломатичної кампанії, яку вів колишній радник Дональда Трампа з
національної безпеки Джон Болтон. Останній робив все можливе, щоб тримати передові
військові технології подалі від Китаю. Президент України ВолодимирЗеленський хоче
покращити відносини з Трампом після хаотичної кампанії Руді Джуліані з пошуку бруду на
колишнього віце-президента США Джо Байдена, а також саги імпічменту, яка створила
напругу між Києвом і Вашингтоном. Схоже, Україна готова ухвалити рішення на користь
США, якщо адміністрація Трампа знайде іншого перспективного покупця. BuzzFeed пише,
що цю роль може зіграти компанія з Беверлі Хілз під назвою Oriole Capital Group. Вона має
10-річний досвід роботи в авіаційній галузі й проявляє інтерес щонайменше до трьох
українських авіаційних фірм. Керуючий партнер Oriole Capital Group Хусейн Мусаві
підтвердив під час телефонної розмови, що йому допомагають чиновники
Держдепартаменту й американського посольства в Києві у питанні покупки контрольного
пакету «Мотор Січ». Компанія з Далласу під назвою Trive Capital профінансує цю угоду. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Компания "Артем" выставила на продажу три самолета
гражданской авиации типа Ан-26

13.02.2020

Фонд державного майна «не розглядає швидкий шлях» приватизації
харківських підприємств Турбоатом і Електроважмаш. Про це заявив голова
ФДМУ Дмитро Сенниченко під час зустрічі з керівництвом області.
«Ми маємо вивчити ринок та попит. Бо кожне підприємство потребує інвестицій, але
інвестор має бути профільний. Ні в якому разі ми не маємо допустити купівлю
підприємства конкурентами з метою знищення або передати їх непрофесійним операторам.
Тому будемо до цього дуже уважно підходити. Це точно не відбудеться найближчими
місяцями і, може, не цього року», - розповів Сенниченко. За його словами, за останні 5 років
Електроважмаш втратив 30% робітників, дебіторська заборгованість становить 500 млн
грн, кредит - 900 млн грн. «Але ми маємо нового керівника, в якого є бачення розвитку
підприємства. Перші кроки зроблені: заробітна плата виплачена, контракти підписуються.
На закупівлях за місяць зекономлено 60 млн грн. У підприємства є спільні проєкти з
Турбоатомом для Гідроенерго», - додав голова Фонду держмайна. У Харківській ОДА також
повідомили, що з 1 березня Електроважмаш буде переходити на повний робочий тиждень.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Українське підприємство відвантажило партію
заготовок для АЕС Індії та Китаю
18.02.2020

20.02.2020

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" (Киев),
входящая в состав госконцерна "Укроборонпром", выставила на продажу три
самолета гражданской авиации типа Ан-26.
Как сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", в частности, продаются: Ан-26
(№144-0) 1986 года выпуска со стартовой ценой 3,982 млн грн; Ан-26 (127-06) 1982 года
выпуска (5,952 млн грн), Ан-26 (№4707) 1977 года выпуска (777 тыс. грн). Открытый
аукцион на платформе "Prozorro.Продажи" состоится 10 марта 2020 года. "В течение
последних 10 лет отпала производственная необходимость компании использовать эти
воздушные суда. В настоящее время все три самолета нуждаются в капитальном ремонте,
чтобы снова подняться в небо или они могут быть альтернативно использоваться на земле
без значительных инвестиций", - поясняет "Укроборонпром" причину продажи. Как
отмечает госконцерн, стартовая цена продажи воздушных судов определена независимой
экспертной организацией исходя из имеющегося технического состояния. Результатов
экспертизы рецензировал экспертный совет Украинского общества оценщиков. Ан-26 самый массовый самолет, которые выпускался на авиационном заводе в Киеве:
государственное предприятие "Антонов" построил 1,402 тыс. этих серийных самолетов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Краматорське ПАТ «Енергомашспецсталь» відвантажило велику
партію заготовок для атомних електростанцій, розташованих в Індії та
Китаї. Про це повідомляється на сайті підприємства.
«В ПАТ «Енергомашспецсталь» відбулося чергове велике відвантаження заготовок
для АЕС «Куданкулам» (Індія) і АЕС «Тяньвань» (КНР). В поставку увійшли чотири
великотоннажних заготовки типу «Обечайка» для корпусу реактора і парогенератора.
Загальна вага відвантаженої продукції склала 218 тонн. Все обладнання виготовлено в ПАТ
«ЕМСС», - йдеться у повідомленні. Зазначено, що в даний час в цехах ЕМСС йдуть роботи над
виробництвом заготовок для АЕС «Тяньвань» (Китай), АЕС «Аккую» (Туреччина) і АЕС
«Куданкулам (Індія). На підприємстві нагадали, що в кінці 2019 ПАТ «Енергомашспецсталь»
підписало контракт на виробництво комплектуючих для реакторного обладнання блоків
№3 і №4 АЕС «Сюйдапу», які будуть побудовані в провінції Ляонін (КНР). …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Суд підтвердив законність аукціону з продажу
Миколаївського заводу «Океан»
14.02.2020

DJI начнет блокировать в Украине неофициально
ввезенные дроны
14.02.2020

Крупный производитель дронов, компания DJI ужесточила правила
продажи своего оборудования. Об этом рассказал представитель одного из
украинских дистрибьюторов этого бренда, Валерий Яковенко.
Раньше пользователи сталкивались с тем, что при покупке дрон блокировался из-за
того, что был заявлен как краденный. Теперь же устройства будут блокировать, если они
не соответствуют региону, для продажи в котором их произвели. «Сейчас компания начнет
использовать инструменты, блокирующие дроны при несоответствии изначально
предназначенного региона. Кроме этого, компания будет дополнительно уделять
внимание устройствам для коммерческой и производственной эксплуатации». Это значит,
что купить дрон DJI в другой стране, завезти его в Украину и пользоваться будет
невозможно: при попытке включить устройство будет проверяться страна его назначения
и координаты активации. Такой же риск остается, если заказывать дрон в зарубежном
интернет-магазине. Также компания будет сильнее следить за тем, чтобы бизнес закупал
оборудование только у авторизованных B2B-дистрибьюторов (в Украине это DroneUA
(Smart Trading) и ТОВ «Квадрокоптер». По словам Яковенко, те, кто покупают дроны во
время поездок или путешествий, могут активировать устройство в стране, где купили его.
И уже после этого использовать в Украине. Перед покупкой дрона в Украине в компании
советуют проверить поставщиков на сайте производителя, чтобы покупать официальное
устройство. Напомним, на днях стало известно о том, что компания Samsung подобным же
образом заблокировала функции «серых» телевизоров, купленных не в том регионе, для
которого их произвели.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
Завод «Укроборонпрому» засекретив закупівлю на 9 млн
у фігуранта кримінальних справ

Господарський суд Миколаївської області відмовив у позові про
визнання недійсним проведення аукціону з продажу майнового комплексу
ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».
«Господарський суд Миколаївської області 14 лютого прийняв рішення відмовити у
позові щодо визнання недійсним аукціону з продажу майнового комплексу заводу «Океан» і
скасування договору купівлі його ТД «Аннона», - повідомив власник заводу, керівник ТОВ
«Торговий дім «Аннона» Ігор Волошин. З позовом про відміну результатів аукціону до суду
звернулося відразу три фірми, які мають стосунок до колишніх власників заводу
(представників Російської Федерації), зокрема, до Ігоря Ігнатова. Як повідомляв Укрінформ,
3 грудня 2018 року завод «Океан», який до того кілька років не працював, продали з
аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Це була третя спроба продати завод. Перші дві
не відбулися через відсутність бажаючих його купити. Новим власником став керівник
миколаївського ТОВ «Торговий дім «Аннона» Ігор Волошин. Новий власник погасив майже
100 мільйонів гривень боргів по зарплаті і почав відроджувати виробництво. 13 січня 2020
року за поданням Офісу генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва
накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства
«Миколаївський суднобудівний завод «Океан». 6 лютого депутати Миколаївської міської
ради ухвалили звернення до Президента України з вимогою взяти під особистий контроль
ситуацію, яка склалася з ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» і забезпечити
законні права його працівників та власників. Депутати зазначили, що арешт майна завдав
удару по репутації підприємства, яке щойно почало відроджувати виробництво і укладати
контракти з вітчизняними та зарубіжними компаніями на ремонт та будівництво суден. У
минулому році вітчизняний інвестор вклав у розвиток виробництва цього заводу 1,5
мільйона доларів, у планах на 2020 рік було ще 5 мільйонів доларів. Проте активи заводу
вже місяць знаходяться під арештом і потенційні його партнери побоюються подальшої
співпраці. Отож підприємство під загрозою закриття.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

16.02.2020

Державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор», яке
входить до концерну «Укроборонпром», без конкурсу замовило ТОВ «Урс
Груп» послуги з оновлення паливного складу вартістю 9,05 млн грн.
«ЛРЗ «Мотор» в системі «Прозорро» лише повідомило про укладання угоди, внісши
інформацію про це 10 лютого. Натомість сама угода не була оприлюднена. Договір
розрахований до кінця поточного року. ТОВ «Урс Груп» зареєстроване в Дніпрі на місцевого
мешканця Василя Юрківа, який також є директором фірми. Це перша угода підприємства з
«ЛРЗ «Мотор» і найбільша сума серед усіх отриманих замовлень, інформація про які внесена
до «Прозорро». З червня з червня 2018 р. «Урс Груп» було отримано на загальну суму 12,45
млн грн. Серед замовників Нацгвардія, аеропорт «Бориспіль» й організацією «Комбінат
«Рекорд», яка підпорядковується Держагентству резерву України. Фірма мала на початок
лютого 0,54 млн грн. податкового боргу. ТОВ «Урс Груп» зареєстроване в Дніпрі на
місцевого мешканця Василя Юрківа, який також є директором фірми. Нині Богунський
районний суд Житомира розглядає справу за обвинуваченням Юрківа у розтраті
бюджетних грошей. Наступне засідання має відбутися 17 лютого цього року. А підозру
Юрківу оголосили ще в березні 2017 р. Як з’ясувало слідство, фірма «Урс Груп» наприкінці
2016 року уклала угоду зі згаданою вже організацією «Комбінат «Рекорд». За умовами
договору, приватна фірма за майже 1,5 млн грн. повинна була відремонтувати державній
структурі так звані зливо-наливні естакади - споруди для наливання нафтопродуктів.
Попри те, що держпідприємство перерахувала повністю передбачені договором кошти за
надані послуги, необхідні послуги не були надані в повному обсязі. Серед статей
обвинувачення – службове підроблення. «Урс Груп» фігурує і в інших кримінальних
провадженнях, де йдеться про ухилення від сплати податків, а також щодо підроблення
документів для отримання будівельної ліцензії. З кінця листопада 2015 року ДП «ЛРЗ
«Мотор» очолює Володимир Маракулін.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Одесская судоверфь закончила ремонт научноисследовательского судна "Искатель"
30.01.2020

Судоверфь Одесского морского торгового порта «Украина» завершила
доковый ремонт научно-исследовательского судна «Искатель». В декабре
2019 г. его завели в док №2, а сегодня спустили на воду.
План работ предусматривал двадцатидневный ремонт, но объективные причины
заставили задержать «Искатель» в доке намного дольше. Как рассказал нам начальник
проектно-технологической службы завода Александр Волощук, ремонтники выполнили
полный комплекс доковых операций: очистку и покраску подводной части корпуса, ремонт
донно-забортной арматуры, а также агрегатов винто-рулевой группы. Судно было
построено по проекту 1615 осенью 1977 года на Хабаровском судостроительном заводе
имени Кирова (завод №368). Затем его перегнали в Японию для дооборудования на верфи
Shimonoseki Shipyard & Engine Works. «Искатель» предназначен для проведения
сейсмических и магнитометрических исследований недр морского дна, поиска
месторождений нефти и природного газа на морском шельфе. Также с борта данного судна
производятся гидролокационные, гидрологические, геохимические и другие виды
геофизических и геологических исследований. Низкий уровень шума двигателей
обеспечивает высокое качество сейсмического материала и его геологическую
информативность. В 2016 «Искатель» обнаружил на шельфе Черного моря месторождение
природного газа, запасы которого оцениваются в 40 миллиардов кубометров. Пунктом
приписки судна изначально был тихоокеанский порт Корсаков, но в конце 1980-х годов его
передислоцировали в Черное море. С 2004 года оператором судна стало Черноморское
государственное региональное геологическое предприятие, порт приписки БелгородДнестровский. Длина 55 метров, ширина 9,50, осадка четыре метра, водоизмещение 1140
тонн. Судно имеет неограниченный район плавания, в том числе в условиях битого льда.
Автономность 33 суток впоследствии была ограничена до 20 суток.
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net

На Николаевском судостроительном заводе после доковой части
ремонта спустили на воду десантный катер «Сватово»
20.02.2020

На ГП «Николаевский судостроительный завод» после доковой части
ремонта был спущен на воду деесантный корабль «Сватово». Об этом
сообщает служба новостей портала inshe.tv
Во время ремонта были полностью восстановлены конструкции корпуса и внешняя
обшивка, отремонтирована система главного двигателя, валопроводы, винто-рулевая
система, якорно-швартовная система, механизмы десантной аппарели, электромеханическая часть и тому подобное. После достроечных работ предъявить корабль военной
приемке планируют в конце марта 2020 г. Десантный катер “Сватово”, пр. 1176, шифр
“Акула”, предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и
подразделений сил специального назначения. Катер имеет открытый трюм и носовую
аппарель. Высокая маневренность обеспечивается двумя гребными винтами в раздельноуправляемых поворотных насадках. Это позволяет успешно выполнять десантнотранспортные операции у морского побережья, осуществлять выгрузку на необорудованный берег. Приспособлен для перевозки загруженной колесной и гусеничной техники,
самостоятельно выходит на берег по носовой аппарели, может буксировать другие
плавсредства. Десантовместимость – средний танк или 20 десантников с легким
вооружением или 50 тонн грузов.
Читать полностью >>>
По материалам inshe.tv
СБУ и налоговики проводят обыски на предприятии
«Магистраль-Юг» в Николаеве
20.02.2020

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины и
налоговой милиции Государственной фискальной службы 19 февраля
провели обыски на предприятии «Магистраль-Юг» в Николаеве.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту
некачественного ремонта кораблей ВМФ. Предприятие является победителем
государственных закупок, предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию судов, а также
осуществляет поставки запчастей и комплектующих военного назначения различным
государственным учреждениям. Сейчас проводятся процессуальные действия,
направленные на сбор доказательств с целью вручения подозрения и направления
обвинительного акта в суд по факту совершения особо тяжкого преступления.
Читать полностью >>>
По материалам nikvesti.com
 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

Міжвідомча комісія дозволила серійне виробництво
нового вантажного вагона КВБЗ
31.01.2020

Міжвідомча комісія дозволила серійне виробництво нового вагона. Це
вагон-платформа моделі 13-7132. Розробка нової моделі тривала згідно з
планом науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт.
Платформа мод. 13-7132 на візках мод. 18-7055 з осьовим навантаженням 23,5 тс
призначена для перевезення великотоннажних контейнерів (20, 30, 40, 45 футів)
залізницями колії 1520 мм. Має вантажопідйомність 69,6 тонн. Розробка фахівців служби
головного конструктора вантажного вагонобудування Крюківського вагонобудівного
заводу отримала схвальні відгуки членів міжвідомчої комісії, засідання якої відбулося на
нашому підприємстві 29 січня 2020 року. Новий вантажний вагон витримав необхідний
комплекс випробувань. У його тестуванні взяли участь фахівці випробувального центру
ПАТ «КВБЗ» та Українського науково-дослідного інституту вагонобудування.
Ознайомившись з технічною документацією та перевіривши результати випробувань,
міжвідомча комісія дійшла висновку – вагон-платформа мод. 13-7132 відповідає технічним
умовам і документації. Тож члени комісіє були єдині у своєму рішенні – присвоїти
конструкторській та технологічній документації вагону-платформи мод. …
Читати повністю >>>
За матеріалами КВБЗ

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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Україна виграла апеляцію у справі проти Росії в СОТ
щодо залізничного обладнання

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

05.02.2020

На сайті СОТ опубліковано рішення Апеляційного органу DS 499
“РФ – заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних
переводів та іншого залізничного обладнання”.
Відповідно до рішення, Апеляційний орган відхилив усі вимоги Росії щодо перегляду
висновків Групи експертів, зроблених на користь України. Та разом із цим, Апеляційний
орган підтримав вимоги України (3 з 4) щодо оскарження висновків Групи експертів за
Угодою про технічні бар’єри у торгівлі та Домовленістю про правила і процедури
врегулювання суперечок. В результаті остаточного рішення у справі, прийнятого в рамках
апеляційного перегляду, Україна довела безпідставне призупинення Росією дії виданих
раніше сертифікатів відповідності для українських виробників залізничного обладнання, а
також неприйняття російськими компетентними органами до розгляду заявок на
проведення сертифікації, що призвело до дискримінації товарів українського походження,
невиправданих перешкод у торгівлі та недотримання встановленої процедури оцінки
відповідності товару. Разом із тим, Апеляційний орган підтримав рішення Групи експертів
щодо необґрунтованості відмови Росії визнавати сертифікати відповідності, видані
компетентними органами Митного союзу (ЄАЕС). Підсумовуючи, Органу врегулювання
суперечок СОТ рекомендовано вимагати від Росії приведення заходів, визнаних такими, що
не відповідають положенням угод СОТ, у відповідність з її зобов’язаннями в рамках
організації. Остаточне затвердження рішення у справі має відбутись на черговому засіданні
Органу врегулювання суперечок СОТ. Наразі Мінекономіки здійснюється детальний аналіз
рішення з метою визначення подальших дій для цілей імплементації Росією рекомендацій
та постанов Групи експертів та Апеляційного органу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономіки
Укрзализныця выполнила 78 капитальных ремонтов
локомотивов в 2019 году
18.02.2020

По данным "Укрзализныци", за прошлый год было капитально
отремонтировано 78 локомотивов, в том числе 29 тепловозов в Днепре, 39
электровозов в Запорожье и еще 10 во Львове.
Согласно проекту плана капитальных инвестиций, в 2020 году в условиях заводов
предусмотрено выполнить капитальный ремонт 111 локомотивов, а именно: Запорожский
ЭВР - 23 электровоза, Львовский ЛРЗ - 8 электровозов, Днепропетровский ТРЗ - 80
тепловозов. Отмечается, что в прошлом году "Укрзализныця" также нацелилась на рынок
ремонта частной тяги. По оценкам самой УЗ, общий размер частного локомотивного парка
в Украине составляет 2,5 тыс. единиц. Из них 996 локомотивов допущены на
магистральные линии для транспортировки промышленных грузов до ж/д станций. Еще
часть тепло- и электровозов используются внутри предприятий или карьеров. "Частный
парк локомотивов на сегодня ремонтируется владельцами в различных условиях, часть - на
наших заводах, часть - в других местах. Именно поэтому мы видим потенциал для бизнеса поиск заказов для наших локомотиворемонтных заводов. Тем более, что наши заводы
специализируются на ремонте не только локомотивов, но и узлов к ним", - заявил директор
по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев. По итогу года, в региональных
депо УЗ в 2019-м было отремонтировано 36 тепловозов для сторонних организаций. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Залізниця відписала 142 мільйони на капремонт двох «Тарпанів» –
кнопки змиву в туалеті «подешевшали» до 5 тисяч
18.02.2020

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Українська
залізниця» 14 лютого уклала угоду з ПАТ «КВБЗ» про ремонтні послуги на
141,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2020 р. КВБЗ виконає капремонт в обсязі КР-1 двох міжрегіональних
швидкісних двохсистемних дев’ятивагонних електропоїздів ЕКР-1 «Тарпан» власного
виробництва. Гарантійний термін складає півроку або до поточного ремонту ПР-1.
Внутрішнє обладнання вагонів та екологічно чисті туалетні системи ЕЧТ ремонтуватиме
«КВБЗ», а вагонні кондиціонери АВК-6, АВК-10, АВК-30С – підприємство-виробник. Кнопки
«СТАРТ» туалету Evac 40-13412 коштують по 4 912 грн., датчика тиску Evac 11-26113 – по 5
862 грн., вхідні та вихідні заслінки Evac 11-28522 та 11-28523 – по 22 тис грн. За даними
проекту «Zалізниця без корупції», у 2017 році на тендерах залізниці щодо ЕЧТ кнопки
коштували 5,9 тис грн., датчики тиску – 4 тис грн., заслінки – 20,5 тис грн. На послуги
сторонніх організацій піде 21%, на зарплати 3%, а на прибуток – 8% суми. Нинішню
закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, що
підтверджується відповідним висновком Торгово-промислової палати України. Основними
власниками акцій Крюківського заводу є компанії «OW Capital Management GmbH» (Австрія),
«Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Велика Британія) і «Skinest Finants»
(Естонія). Кінцевими бенефіціарами є українець Володимир Приходько через «Skinest
Finants» та «Delantina», українка Наталія Приходько через «Delantina», естонець Олег
Осіновський через «Skinest Finants» та росіянин Станіслав Гамзалов через «OW Capital
Management GmbH». Британською фірмою «Transbuilding Service Limited» раніше керував
Павло Приходько – так звуть сина Володимира та Наталії Приходьків. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

Компания "Татра-Юг" предложила Киеву поставку
20 низкопольных 27-метровых трамваев
05.02.2020

Как пишет ЦТС, 4 февраля состоялось раскрытие пропозиций
потенциальных поставщиков по тендеру на поставку в Киев низкопольных
многосекционных трамваев длиной не менее 26 метров.
Тендер объявлен 06.09.2019 г. По нему закупка новых трамваев для "Киевпастранса"
предусмотрена за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Ожидаемая цена закупки 24,893 млн евро. Предполагалась закупка сочлененных трамваев
длиной 30-34 м со 100% низким полом, вместимостью 300 пассажиров (± 10%). Помимо
трамваев поставщик должен предоставить сопутствующие товары и услуги, включая
поставку комплекта обязательных запасных частей и расходных материалов, технической
документации, ввод в эксплуатацию и гарантийную деятельность. По имеющейся у ЦТС
информации, к участию в торгах допущено три участника: консорциум "Белкоммунмаш" и
"БКМ-Украина", консорциум Завод "ЭлектронМаш" и "Электронтранс", а также "Татра-Юг".
Первый участник предложил поставку 10 единиц техники за 23,669 млн евро, второй - 14
трамваев за 24,887 млн евро, третий - 20 единиц за 24,580 млн евро. Все цены без НДС.
Теперь предложения потенциальных поставщиков будут рассматриваться тендерным
комитетом. Напомним, что концепт своего первого полностью низкопольного трамвая
модели К-1Т206 "Татра-Юг" представила осенью 2018 года. Сообщалось, что этот трамвай
пройдет сертификацию в ЕС. На данный момент новый вагон уже находится на стадии
производства, его длина будет составлять 27 м. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Компания "Богдан Моторс" намерена сократить
половину работников
04.02.2020

Автокомпания "Богдан Моторс", объединяющая производственные
активы корпорации "Богдан" (заводы в Луцке и Черкассах), намерена
сократить 600 работников, сообщила пресс-служба компании.
Ранее в пресс-службе сообщали, что численность производственного персонала
составляет около 1,2 тыс. человек, т.е. сокращение коснется половины работников. Как
сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, в
настоящее время работники поставлены в известность о предстоящем сокращении. По его
словам, с начала года практически отсутствуют заказы, в первую очередь, на заводе в
Черкассах (завод выпускает автомобильную технику для нужд Минобороны – грузовые и
санитарные авто, бронетехнику). Такую ситуацию в компании связывают, прежде всего, с
действиями НАБУ и САП, которые проводят постоянные проверки и выемки документов в
рамках открытых уголовных дел."Своими действиями НАБУ и САП фактически
дестабилизируют хоздеятельность "Богдан Моторс", следствием чего стало, в том числе, и
намерение сократить более 600 работников. Поскольку деловые партнеры выходят из
переговоров, перестают заключать контракты", - отмечает Красуля. При этом он
подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в автомобилестроении и спад
производства, "Богдан Моторс" в 2019 году своевременно или раньше срока выполняла все
контракты, в том числе в рамках гособоронзаказа, и заплатила в бюджеты всех уровней
более 385 млн грн налогов. Красуля напомнил, что производства по делу длятся уже более
полутора лет, но настоящие претензии ни к компании "Богдан Моторс", ни к его
руководителям не предъявляются. "НАБУ и САП активно освещают большинство
процессуальных действий в отношении "Богдан Моторс", что, вероятно, нарушает тайну
следствия и презумпцию невиновности, и вредит деловой репутации компании на
отечественном рынке и международной арене", - считают в пресс-службе компании.
Корпорация "Богдан" создана в 2005 году с целью реализации инвестпроектов,
направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств
всех типов.. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150
тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
АИС начинает производство среднетоннажных грузовиков
на шасси FAW, намерена занять 7-10% рынка
04.02.2020

Группа компаний (ГК) АИС, эксклюзивный дистрибьютор в Украине
легковых и грузовых автомобилей, начинает производство линейки техники
на шасси грузовых автомобилей на мощностях завода "Авто-Холдинг".
Согласно сообщению, по заказу АИС на заводе буду производиться бортовые
платформы (c тентом или без), фургоны различного назначения: промтоварные,
изотермические, термические с холодильным оборудованием, хлебные; самосвалы,
цистерны для перевозки пищевых жидкостей и для нефтепродуктов, автомастерские для
аварийных бригад, коммунальная техника и мусоровозы, автоэвакуаторы. Потенциальные
покупатели – компании агробизнеса, перерабатывающая промышленность, коммунальные
хозяйства, логистические и дистрибьюторские компании, дорожно-строительные,
горнодобывающие. Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" директор по маркетингу
ГК АИС Сергей Боровик, с помощью запускаемой программы производства группа
планирует в первые годы довести долю рынка FAW до 7%-10% с дальнейшим увеличением
в долгосрочной перспективе. По его данным, в 2019 году емкость сегмента
среднетоннажных грузовиков составила около 1300 ед., и АИС прогнозирует его
дальнейший рост до 1500 ед. и более. Отвечая на вопрос об удешевлении автомобилей
после начала производственной программы, Боровик напомнил, что на украинском рынке
сегодня представлена широкая линейка аналогичных среднетоннажных авто на различных
шасси, и они в большинстве случаев производятся в Украине, а не импортируются. "Это
позволяет удешевить стоимость для покупателя от 15% до 30% и выше, в зависимости от
типа автомобиля", - отметил он. В пресс-релизе АИС отмечается, что автомобильные шасси
FAW в среднем в 1,5-2 раза дешевле европейских, корейских или японских аналогов, при
этом имеют аналогичные показатели надежности и экономичности. При производстве
грузовиков FAW используются агрегаты и комплектующие компаний Cummins, Bosch,
Wabco, Sachs, ZF, Fast, Eisenmann, TRW, Tenneco и др. Продажей и сервисным обслуживанием
специальных и переоборудованных автомобилей FAW будет заниматься торгово-сервисная
сеть Группы компаний АИС. Сотрудничает с Volkswagen Group, Mazda Motor Corporation,
Toyota Motor Corporation. Планы по объемам выпуска автомобилей заводом пока не
разглашаются, но, по оценке компании, новая производственная программа позволит в
2020 году, как минимум, удвоить объем производимой продукции, существенно увеличить
число занятых и нарастить платежи в общегосударственный и местный бюджеты. Завод
"Авто-Холдинг" работает с 2006 года, специализируется на производстве специальной и
переоборудованной техники. Производит, в частности, автомобили скорой медпомощи,
спецавтомобили для Нацполиции, специализированные автобусы. Производственная
мощность завода – до 4000 автомобилей в год. FAW - один из крупнейших в мире
производителей грузовых автомобилей. Сотрудничает с Volkswagen Group, Mazda Motor
Corporation, Toyota Motor Corporation. ГК "АИС", созданная в 1992 году, - национальная сеть
автоцентров и СТО, магазинов запчастей, производственное предприятие, региональные
автомобильные склады и логистический центр по хранению и распределению запчастей,
таможенно-лицензионный склад и автотранспортная компания. Основной бизнес - услуги
по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей, автобусов, сельхоз- и спецтехники.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Антимонопольний комітет дозволив Укравто Васадзе
купити дві автоторгові компанії
13.02.2020

Антимонопольний
комітет
дозволив
компанії
Українська
автомобільна корпорація бізнесмена Таріела Васадзе придбати понад 50%
ТОВ Автомобільні інтелектуальні технології і ТОВ Авто-столиця груп.
Компанія Автомобільні інтелектуальні технології займається допоміжною
діяльністю у транспортній сфері. Її бенефіціарний власник — Інга Есіава, якій також
належить декілька автотрейдингових компаній. Компанія Авто-столиця груп займається
торгівлею автомобілями та легковими транспортними засобами, її власником є Руслан
Дідковський. Корпорація УкрАвто контролює Запорізький автомобільний завод і
Варшавську автомобільну фабрику Fabryka samochodow osobowyh. Як повідомлялося, в
квітні 2019 року суд виніс рішення про санацію ЗАЗ.
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

 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ

 ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ

Opel в Украине озвучил итоги «перезагрузки» в 2019 г.
и новые планы на 2020 год

У Києві виготовили спецмашини для
розгону заворушень

28.01.2020

С начала 2019 года официальным импортером Opel в Украине стало
представительство Группы PSA, что позволило провести успешный
«перезапуск» Бренда.
Так, на протяжении 2019 года в Украине было реализовано почти 400 автомобилей,
рост продаж составляет +75% относительно показателей 2018 года. На 2020 год планы еще
более масштабны: увеличение уровня продаж, дебют новых моделей Opel Corsa и Opel
Combo Life, вывод на рынок полной линейки коммерческих автомобилей, дальнейшее
развитие дилерской сети. Начиная с января 2019 года, Opel в Украине получил нового
импортера – в лице представительства Группы PSA. Это позволило запустить
«перезагрузку» Opel в Украине: сформирована обновленная модельная линейка, начали
работать новые дилеры Бренда, клиентам были предложены новые услуги. Данные усилия
принесли свои результаты: продажи автомобилей Opel в Украине существенно выросли –
на протяжении 2019 года было реализовано около 400 автомобилей, что на 75% больше,
чем было продано в 2018 году. Данный показать почти в шесть раз опережает общий рост
рынка (на протяжении 2019 года в Украине продано 97,6 тыс. автомобилей, рост продаж
12,7% относительно 2018 года). Фактически Opel продемонстрировал рекордный рост
продаж среди европейских, японских, корейских массовых брендов.
Факторы, которые позволили достичь данного успеха >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Renault достигла в Украине 17,4% доли рынка.
Что будет дальше?
28.01.2020

Компания «Рено Украина» провела итоговую пресс-конференцию, на
которой обнародовала свои результаты продаж за 2019 год и обозначила
планы на год нынешний.
Глава «Рено Украина» мсье Франсуа Мариот поделился и своими мыслями по поводу
будущего украинского авторынка в перспективе 3-5 лет. И это был взгляд прагматика.
Renault Group в мире 2019 год закончила с показателем продаж 3,8 млн. автомобилей, что
на 3,4% меньше, чем годом ранее. Однако мировой рынок за прошлый год сократился на
4,8%, поэтому глобальному игроку было не просто удержать былые объемы. В то же время,
Renault смогла увеличить свои продажи в LCV-сегменте на 0,7% и стать безусловным
лидером на европейском рынке в сегменте Van и в сегменте электрических коммерческих
автомобилей. Рост продаж электрических моделей Renault составил +24%. В Украине
Renault в 2019 году смогла стать №1, как на рынке легковых автомобилей, так и в сегменте
LCV. Более того, Renault достигла 17,4% доли украинского рынка, что является рекордным
показателем за 20-летнюю историю присутствия марки в Украине. Конечно, способствовал
этому и рост продаж в 2019 году на украинском рынке в целом. Но в Renault особо
подчеркивают, что 56% этого роста пришлось именно на бренд Renault. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

08.02.2020

Українська компанія Tital спроєктувала, виготовила та поставила
замовнику партію спеціальних машин для контролю над вуличними
заворушеннями – так званих Retriever Barricade.
Машини виготовлені для іноземного замовника, повідомляє facebook-сторінка
компанії. «Кожен має право на свободу мирних зібрань та на свободу об’єднання з іншими…
Реалізація цих прав не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачені законом і
необхідні в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки і громадського
порядку, з ціллю попередження заворушень і злочині...» (Європейська конвенція з прав
людини). Саме для виконання державою цих функцій призначені ці спецавтомобілі – для
оперативного перекриття вулиць та контролю над масовими заворушеннями. Спецмашина
– це вантажівка-водомет із розсувними ґратчастими екранами-загородженнями та 12
поліціянтами у повному спорядженні у фургоні. ...
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами ukrmilitary.com
Компанія "АвтоКрАЗ" відкидає звинувачення у невиконанні
державних оборонних замовлень
17.02.2020

Компанія "АвтоКрАЗ" заявляє, що інформація про те, що підприємство
начебто несвоєчасно виконало 5 замовлень, не відповідає дійсності та
завдає шкоди діловій репутації компанії.
"Починаючи з 2018 року на "КрАЗі" з`являються проблеми оплати силовими
відомствами поставлених автомобілів. У 2018 році Міністерство оборони з трьох контрактів
профінансувало лише один. Навіть, враховуючи той факт, що фактична вартість
автомобілів була зменшена на 18% від договірної, підприємство отримало від Міністерства
оборони лише 50% коштів. Повністю контракти так і не були профінансовані. "АвтоКрАЗ"
за власні кошти виконав замовлення та поставив автомобілі за Державним оборонним
замовленням, очікуючи гроші дотепер", - заявила голова наглядової ради "АвтоКрАЗ" Зоя
Шишкіна. Зазначається, що у 2019 році "КрАЗ" отримав за державним оборонним
замовленням два замовлення на 35 автомобілів. "Діючим договором передбачено
попереднє фінансування виробництва автомобілів у розмірі 80%. Але підприємство не
отримало нічого. Одне із замовлень "КрАЗ" взагалі виконав за власні кошти. Протягом
2018-2019 років воєнне відомство обіцяло оплатити рахунки, виправити ситуацію з
відсутністю фінансування. Але цього не сталося", - підкреслюють у підприємстві. При цьому
в "КрАЗі" підкреслюють, що у 2019 році "Богдан-Моторс" отримало замовлення на поставку
550 одиниць військових автомобілів "МАЗ-Богдан" на суму понад 1,5 млрд грн, з яких
авансом до "Богдан-Моторс" надійшло близько 500 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Импорт легковых автомобилей за год превысил
$3,6 миллиарда, – "Укравтопром"
20.02.2020

В прошлом году Украина импортировала легковых автомобилей на
$3,6 млрд, по сравнению с $2,24 млрд годом ранее. Об этом сообщает
отраслевая ассоциация "Укравтопром".
В целом в прошлом году в режиме импорта было ввезено около 544 тыс. машин, что
в 2,4 раза больше, чем в 2018 г. При этом закупки новых легковых авто выросли на 28% – до
95,6 тыс. штук. В то же время импорт подержанных машин увеличился в 2,9 раза по
сравнению с предыдущим годом и составил 448,4 тыс. шт. Крупнейшим поставщиком
новых легковых автомобилей в 2019 году стала Япония. Из этой страны в Украину было
ввезено 19,4 тыс. новых машин на сумму $469,3 млн. Больше всего старых авто ввезли из
Германии – 118,6 тыс. на сумму $535,9 млн. Как сообщалось, всплеск регистраций
импортных б/у автомобилей в 2019 году был вызван либерализацией условий растаможки
автомобилей, бывших в эксплуатации, а также предоставленная государством возможность
легализовать легковые автомобили, нарушившие условия транзитного или временного
пребывания в Украине – так называемых "евроблях". В результате в 2019 году регистрации
подержанных машин почти в 5 раз превысили продажи новых. Напомним, импорт легковых
автомобилей в Украину в 2018 году составил $2,24 млрд. Согласно таможенной статистике,
наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии – на
$385,67 млн. На втором месте оказалась Германия – $375,27 млн. Замыкали тройку лидеров
США с результатом $316,42 млн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

Украинский производитель автобусов придумал способ,
как быстро выйти на рынок ЕС
28.01.2020

Как ранее сообщал AUTO-Consulting, сразу несколько украинских
производителей автобусов заявили о своих амбициях выйти на
европейский рынок. Однако, реализовать этот замечательный план
удалось далеко не многим.
И дело вовсе не в качестве украинских автобусов, а в сложной и длительной
процедуре сертификации по европейским нормам. Каково же было наше удивление, когда
автобусы ЗАЗ начали поставляться в Польшу. К примеру, автобусный завод «Богдан
Моторс» смог поставить в Польшу только троллейбусы, да и то в сотрудничестве с местным
партнером. Еще один проект «Богдана» по выпуску электробусов для компании Bluebus
ограничился лишь производством кузовов, которые затем комплектуют на предприятии во
Франции. Еще один украинский производитель автобусов – корпорация «Эталон» решила
самостоятельно пробиваться на рынок ЕС с моделью А084 «Тюльпан» с двигателем DAF
Евро-6. Саму модель «Черниговский автозавод» представил еще в 2017 году. Процесс
сертификации украинского автобуса в ЕС занял более 2 лет и обошелся в 2,5 млн. гривен, не
считая стоимости самого автобуса, транспортировки, хранения и командировок, - сообщил
AUTO-Consulting генеральный директор «Черниговского автозавода» Валерий Купцов, - «И
это не смотря на то, что в нем использованы агрегаты DAF Евро-6.». Черниговскому
автобусу пришлось проходить все возможные тесты, включая тест на опрокидывание и
столкновение. «Буквально на каждую деталь и комплектующие пришлось получать
европейский сертификат. Исследовали все, даже в DAF удивляются, какие только преграды
нам приходится преодолевать» - рассказывает Валерий Купцов. - «И только недавно
получили сертификат на него и сможем начать его продажу в ЕС». Тем временем, другой
украинский производитель – «ЗАЗ» уже вовсю экспортирует автобусы. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

28

ХТЗ вводить в експлуатацію обладнання виробництва
Японії та Німеччини
17.02.2020

Харківський тракторний завод продовжує вводити нове прогресивне
обладнання в експлуатацію в рамках масштабної програми модернізації
виробництва. Про це повыдомляэ прес-служба заводу.
Одним із прикладів модернізації є створення нової ділянки механічної обробки
деталей. Із цією метою закуплено і введено в експлуатацію прогресивне обладнання.
Перевагою даного оснащення є комплексна обробка деталей із застосуванням програмного
забезпечення, що істотно підвищує продуктивність та якість. «Нова прогресивна
технологія, що застосовується в розвинених країнах, дозволить нам замінити морально
застаріле обладнання, що раніше використовувалося у виробництві та яке має високу
ступінь зношеності, на обладнання високої продуктивності і точності. Ми намагаємося йти
в ногу з часом і для цього вивчаємо досвід інших країн і намагаємося застосувати його на
ХТЗ», - підкреслив керівник проекту модернізації заводу ХТЗ Владислав Сопіт. Цим
прикладом не обмежується масштабність завдань з модернізації ХТЗ. На підприємстві
також проводиться реконструкція виробничих цехів, а також інженерних споруд,
закуповується нове обладнання і триває робота з оптимізації структури виробництва.
Нагадаємо, що раніше на ХТЗ була введена в роботу лінія хіміко-термічної обробки металів,
що дозволило значно підвищити якість термічної обробки деталей. Слід зазначити, що на
заводі триває реалізація стратегічної програми модернізації провідного національного
виробника тракторів. Обсяг інвестицій DCH в модернізацію ХТЗ складе 230 млн. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ХТЗ
LOZOVA MACHINERY на Зерновых технологиях-2020 – необслуживаемость,
надежность, универсальность – кейсы будущего
19.02.2020

LOZOVA MACHINERY презентовали многопрофильную и эффективную
почвообрабатывающую технику для весны на выставке ЗЕРНОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ-2020.
Компания продемонстрировала комплект универсальных комбинированных
агрегатов – тяжелой зубовой бороны ЛИРА XL и шлейф-бороны ЛАРИ. Агрегаты первыми
выходят на поля, отлично выравнивают почву, дают возможность в кратчайшие сроки
закрыть влагу по вспаханному фону и подготовить почву к посеву. К этому сезону орудия
дополнительно снабжены модулем для внесения минеральных удобрений, позволяющим
вносить стартовые удобрения одновременно с другими операциями. Среди экспонентов
также была ротационная борона ДИНАР, укомплектованная различными видами стоек,
рабочих органов и опорными колесами. На одной базе с ДИНАР спроектирован пропашной
культиватор САНТИМ, предназначенный для обработки междурядий широкого диапазона
культур. Агрегат может быть оснащен системой внесения жидких удобрений и средств
защиты с максимально точным дозированием.Все машины украинского бренда отличает
новаторский концепт «НОЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ», ставший золотым принципом и
стандартом LOZOVA MACHINERY. Принцип необслуживаемости достигается за счет
применения в подшипниковых узлах HARP AGRO UNIT улучшенных смазок и прочных
многокромочных уплотнений, надежно защищающих подшипники от пыли, грязи и других
факторов агрессивной среды. «Необслуживаемость, надежность, универсальность,
отсутствие простоев, доступность и абсолютный комфорт в применении – вот успешные
кейсы будущего и главные тренды техники LOZOVA MACHINERY», – отмечает президент
компании Роман Гиршфельд. Такие уникальные инженерные решения позволяют
аграриям снизить эксплуатационные расходы, исключить дополнительную регулировку и
настройку агрегатов и работать в соответствии с высокими экологическими требованиями.
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК

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

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

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Коломойський відкрив на Прикарпатті 2 компанії з
виробництва зброї і боєприпасів

Південмаш пояснив, чому закуповує
алюміній у Росії

13.02.2020

Олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов - серед кінцевих
бенефіціарних власників ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокіт-М", зареєстрованих 29
січня, основний вид діяльності фірм - виробництво зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє івано-франківське видання MEGA, ця інформація підтверджується
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань. ТОВ "Таргет-М" зареєстроване за адресою м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82
(Львівська обл). За цією ж адресою зареєстроване ПАТ "НПК-Галичина" Коломойського. ТОВ
"Рокіт-М" зареєстроване за адресою м. Надвірна, вул. Майданська, 5 (Івано-Франківська
обл.). За цією ж адресою зареєстроване ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", серед кінцевих
бенефіціарів якого - Коломойський і Боголюбов. Відповідно до реєстру, серед засновників
компанії "Рокіт-М" - "ГРЕЙ ФОКС ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флоріда, США, розмір внеску до
статутного фонду - 1 тис. грн.) та згадане ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (розмір внеску до
статутного фонду - 9 тис. грн). Кінцеві бенефіціарні власники: Геннадій Боголюбов (Київ),
Олексій Буйніс (Київ), Світлана Делі (Ізраїль), Юрій Кіперман (смт Козин, Київська область),
Ігор Коломойський (Женева, Швейцарія), Корф Мордехай Юда (Маямі Біч, США), Євген
Кричевський (Київ), Лейбер Уріел Цві (Маямі Біч, США), Захар Палиця (Женева, Швейцарія),
Оксана Палиця (Шене-Бугеріс, Швейцарія), Дмитро Потішман (Натанія, Ізраїль). За даними
ЗМІ, Мордехай Корф та Уріель Цві Лейбер разом з Коломойським і Боголюбовим є
співвідповідачами у справі за позовом державного Приватбанку в Канцлерському суді
штату Делавер (США) за звинуваченням у відмиванні і привласненні 622,8 мільйонів
доларів, які належали вкладникам Приватбанку в Україні. Розмір статутного капіталу ТОВ
"Рокіт-М" - 10 тис. грн, дата закінчення формування - 29.07.2020. Серед видів діяльності зокрема, виробництво зброї та боєприпасів (основний), діяльність посередників, що
спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, обслуговування систем безпеки, керівник
компанії - Ігор Паньків. Серед засновників ТОВ "Таргет-М" - "ГРЕЙ ФОКС ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС"
(Флоріда, США, розмір внеску до статутного фонду - 5 тис. грг.) та ПАТ "НПК-Галичина"
(розмір внеску до статутного фонду - 45 тисяч гривень). Кінцеві бенефіціарні власники
(контролери) - ті ж, що й у фірми "Рокіт-М". Розмір статутного капіталу - 50 тисяч гривень.
Види діяльності - ті ж, що й у ТОВ "Рокіт-М".
Читати повністю >>>
© Олексій Павлиш, ЕП
За матеріалами epravda.com.ua
На засіданні РНБО України схвалено основні показники державного
оборонного замовлення на 2020 та 2021, 2022 роки
18.02.2020

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням
Президента України Володимира Зеленського на своєму засіданні у вівторок
схвалила основні показники державного оборонного замовлення (далі -ДОЗ)
на 2020 та 2021, 2022 роки.
За підсумками розгляду питання Кабінетові Міністрів України доручено затвердити
цей документ з урахуванням висловлених пропозицій щодо його доопрацювання з метою
підвищення бойових спроможностей Збройних Сил України та розвитку сил стримування.
Згідно зі схваленим документом у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у
сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь
14 державних замовників. Державним оборонним замовленням передбачається
фінансування заходів з розвитку виробничих потужностей оборонно-промислового
комплексу (ОПК) на загальну суму 2,53 млрд грн. (9,8% від загального обсягу ДОЗ). З них 1,7
млрд грн спрямовуватимуться на виконання дослідних та дослідно-конструкторських
робіт. За попередніми розрахунками, частка вітчизняних постачальників складатиме майже
90% продукції, отже імпорт - відповідно близько 10%, що передбачає підтримку
вітчизняного ОПК. Крім того, на засіданні були розглянуті питання, безпосередньо
пов'язані з виконанням ДОЗ і технічним оснащенням сил безпеки і оборони. Це стосується
розвитку оборонно-промислового комплексу та нормативно-правового забезпечення його
діяльності, зокрема розроблення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу
України та відповідних законодавчих актів. Серед іншого, Кабінетові Міністрів України
поставлено завдання внести на розгляд парламенту проєкти законів щодо створення
сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в ОПК, а також фінансового
оздоровлення та підтримки його підприємств. Державним оборонним замовленням
передбачено продовжити розробку і закупівлю за найважливішими проєктами зі створення
ракетної техніки. Уряду також доручено забезпечити фінансування у повному обсязі, не
допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету або перерозподілу на
інші потреби, і внести зміни до ряду державних цільових програм у сфері ОПК у частині
продовження строку їх виконання. У рішенні також містяться доручення іншим
міністерствам, відомствам і державним замовникам з оборонного замовлення. Спільними
зусиллями Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у
цьому році вдалося збільшити фінансовий ресурс на оборону і безпеку держави до 245,8
млрд грн, що майже на 30 млрд грн більше, ніж у 2019 році. У розпорядженні силового
блоку буде також додатковий фінансовий ресурс у розмірі 10 млрд грн. під державні
гарантії для реалізації програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки
держави. Такий обсяг державних гарантій наші військові отримають вперше.
Читати повністю >>>
За матеріалами РНБО
Правоохоронці провели обшук у будівлі
ДП "Укроборонсервіс"
21.02.2020

У комплексі будівель державного підприємства "Укроборонсервіс"
проведено обшук у рамках розслідування кримінального провадження про
привласнення майна, повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Офіс генерального прокурора із залученням фахівців внутрішнього аудиту ДК
"Укроборонпром" провів обшук у комплексі будівель дочірнього підприємства державної
компанії "Укрспецекспорт" - ДП "Укроборонсервіс", - ідеться в повідомленні Офісу
генпрокурора. У повідомленні наголошується, що кримінальне провадження відкрито за ч.2
ст.367 (службова недбалість), ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. За даними слідства,
посадові особи ДП "Укроборонсервіс" під час здійснення організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських функцій могли завдати державі значних збитків. У свою
чергу прес-служба ДК "Укроборонпром" підтвердила, що на підприємстві "Укроборонсервіс"
проведено обшуки. "Слідчі дії проводились за результатами даних службових розслідувань,
які були проведені новим керівництвом "Укроборонпрому" наприкінці минулого року.
Службове розслідування виявило суттєві зловживання колишнім керівництвом
підприємства протягом 2017-2019 років", - ідеться в повідомленні. У держконцерні додали,
що результати службового розслідування було передано до правоохоронних органів.
"Укроборонсервіс" сприяє всім розслідуванням зловживань попередніх керівників компанії.
Під час десятигодинного обшуку керівництво та співробітники компанії всебічно сприяли
роботі слідчих і прокурорів у проведенні слідчих дій", - наголосили в "Укроборонпромі".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім.. О.М. Макарова"
пояснило, чому в січні 2020 року уклали з ТОВ "Промислове забезпечення
"Альфа-Металл" (Росія) угоду про постачання алюмінію на 42,90 млн грн.
У відповідь на запит Укрінформу в.о. генерального директора Південмаш Костянтин
Завгородній повідомив, що метал необхідний для виготовлення основної конструкції
першої ступені ракети-носія Antares, його походження вказано у конструкторській робочій
документації і не може бути змінено виробником самостійно. "Зазначений алюміній має
бути використаний для виготовлення основної конструкції першої ступені ракети-носія
"Antares"... Специфіка виробництва ракетно-космічної техніки пов’язана з високими
вимогами до якості і надійності продукції. Жорсткість цих вимог вимагає кропіткої роботи
щодо вивчення властивостей матеріалів, які використовуються у виробництві. При цьому
кінцева продукція чутлива до коливань властивостей сировини та матеріалів різного
походження… У багатьох випадках походження матеріалу безпосередньо зазначається у
конструкторській та робочій документації та не може бути змінено виробником самостійно.
Саме така ситуація має місце у випадку закупівлі, про яку йдеться", - сказано у відповіді на
запит. Завгородній також повідомив, що Південмаш активно впроваджує заходи щодо
диверсифікації джерел поставок, зокрема і в порядку імпортозаміщення продукцією
вітчизняних виробників, проте це не завжди є можливим. Сьогодні кількість
постачальників Південмашу обліковується сотнями, вони представляють десятки країн
Європи і Азії, зокрема й країни колишнього СРСР, серед яких є країни Балтії, Білорусь, Росія
та інші. Втім, за інформацією керівника Південмашу, диверсифікація можлива, але потребує
проведення великого обсягу додаткових робіт з боку розробника і, відповідно, чималих
витрат з боку замовника. Як повідомила наприкінці січня низка українських ЗМІ, з
посиланням на "Наші гроші", ДП "ВО Південний машинобудівний завод імені О. М.
Макарова" 15 січня уклало угоду з ТОВ "Промислове забезпечення "Альфа-Металл" (Росія)
про постачання алюмінію на 110,00 млн руб., або 42,90 млн грн. Про це повідомлялося у
системі ProZorro. Як повідомлялось, із 2017 року "Південмаш" уклав із фірмою ПЗ "АльфаМеталл" чотири угоди про постачання російського алюмінію на загальну суму 435,00 млн
руб, або 315,10 млн грн. В описі торішньої закупівлі було зазначено, що алюміній потрібен
для виготовлення заводом "Південмаш" основної конструкції першої ступені ракети-носія
"Antares" (раніше – "Taurus II"), головним розробником якої є американська компанія
"Northrop Grumman Innovation System" (колишня "Orbital Sciences Corporation"). Ракета
призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію. Як відомо, ДП "ВО
Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" входить до сфери управління
Державного космічного агентства України (ДКАУ). …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Битва за космос без нас. Як занепав
Держкосмос
19.02.2020

На уроках школярі ще вчать, що Україна – це космічна держава.
Дітям наводять історію Леоніда Каденюка, котрий відвідав простори
всесвіту на борту американського шатла Columbia у 1997 році.
А також дніпровський кластер космічних підприємств "Південьмаш", КБ "Південне"
та інші. Втім, навряд вчителі зможуть пояснити, чому попри наявність промислової бази
немає жодних новин про успіхи вітчизняних супутників або ракет. Тож експертна
організація StateWatch наводить останні звітні цифри фінансово-господарської діяльності
держпідприємств, що входять до сфери управління Державного космічного агентства.
Загалом із 18 таких підприємств на сьогодні 5 перебувають у стані припинення, а 1 має
статус банкрута. Серед невдах – реальні заводи, на яких колись працювали тисячі фахівців
та розроблялися унікальні технології. Це Київський радіозавод, Дніпрокосмос, Харківський
завод електроапаратури та інші. Остання узагальнена фінансова звітність датована 2018
роком. За результатами того року підприємства Держкосмосу отримали 74,7 млн грн
збитків замість запланованих 163 млн прибутків. Відповідно, загальні доходи сягнули 8,332
млрд гривень, а витрати – 8,407 млрд. Середня чисельність працівників на космічних ДП
протягом року склала 16,9 тис. осіб. Сукупні витрати на оплату праці досягли позначки в 1,7
млрд грн. Зарплата менеджерів середньої ланки по підприємствам Держкосмосу склала 10,6
тис. грн на місяць. А робітників – 8,5 тис. грн. При цьому в грудні 2018 р. середня зарлата по
Україні становила 10,5 тис. грн. Фактично, фінансова винагорода спеціалістам Держкосмосу
ледь конкурує з поширеними торговельними мережами "АТБ" чи "Сільпо". У процесі збору
інформації по Держкосмосу один із інженерів Національного центру управління та
випробувань космічних засобів надав StateWatch копію власного розрахункового листа за
грудень 2018 р. Згідно з ним, чиста зарплата на руки після вирахування податків склала 5
864 грн. Причини невтішних фінансових результатів та знецінення фахівців Держкосмосу
йдуть від: відсутності стратегічного бачення влади, що робити з такою
високотехнологічною та дороговартісною галуззю; в неефективних управлінських
рішеннях; всюдисущій корупції. Два найбільші проєкти Держкосмосу так і залишаються
проєктами, попри багатомільярдні бюджетні вливання. Створення "Національної системи
супутникового зв'язку" в рамках українсько-канадського проєкту ніяк не завершиться з
2009 р. Тоді Україна залучила кредитів під державні гарантії у сумі 292,4 млн доларів США.
А україно-бразильський проєкт "Циклон-4", на який залучили 410 млн доларів США, триває
з 2003 р. Чи варто уточнювати, що обидва проєкти провалилися? При тому, що з бюджету
сплачувалися кошти як за погашення кредитів, так і за відсотки по них. Красномовними є
бюджетні програми, за якими в попередні роки витрачав гроші Держкосмос. Наприклад, в
2017 році 50 млн грн були сплачені за програмою "Фінансова підтримка державного
підприємства "Південьмаш" на погашення заборгованості із заробітної плати". А в 2016 р.
за програмою "Фінансова підтримка "Південьмаш" на погашення заборгованості за спожиту
електроенергію" з коштів платників податків виділено 400 млн грн. Очевидно, коли
провідне космічне підприємство не може самостійно сплатити ані за світло, ані зарплату, то
щось з державним управлінням не так. Принаймні в сфері космосу. Але ще не вмерла
космічна галузь. І хоча в Програмі діяльності нового уряду немає жодного слова "космос" чи
похідного від нього, перший суттєвий крок надає оптимізму. Це нещодавнє голосування
парламенту за так званий закон про відкриття космосу. Йдеться про закон, який дозволяє
приватним компаніям в Україні досліджувати і підкорювати космос. Що робити з
державними підприємствами? Аналітики StateWatch рекомендують провести стратегічний
аудит галузі, щоб зафіксувати, як держав-ні підприємства можуть скооперуватися з
приватним сектором та іноземним бізнесом. Ті ДП, які вже не несуть ніякої користі для
підкорення всесвіту, – приватизувати. До тих ДП, які залишаться, доєднати космічні
підприємства від інших управителів. Наприклад, від "Укроборонпрому". Забезпечити
створення незалежних наглядових рад та провести відкриті конкурси на посади
директорів. Додатково провести фінансовий та юридичний аудити для встановлення всіх
прихованих ризиків, що можуть завдати фінансового удару по збереженим державним
підприємствам. Це прострочені контракти, зобов'язання, штрафи, пені та інше. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами pravda.com.ua

© Гліб Канєвський, голова експертної
організації StateWatch
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С/Г. АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ



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

Компанія «Вінал Агро» одержала
нового власника

Уряд України планує обмежити держпідтримку АПК у 2020 р.
на рівні 50 млн грн в одні руки
20.02.2020

Уряд у 2020 році планує обмежити держпідтримку аграріїв на рівні 50
млн грн на одного суб'єкта з урахуванням пов'язаних осіб. Про це повідомляє
портал interfax.com.ua
"У 2020 році буде встановлено максимальну суму держпідтримки на одного суб'єкта
з урахуванням пов'язаних осіб у розмірі 50 млн грн", - повідомив заступник міністра
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький. Як
повідомлялося, на засіданні уряду 19 лютого було ухвалено постанову, якою визначено
напрями державної підтримки на 2020 рік. Наступним кроком буде ухвалення відповідних
порядків використання коштів. У Мінекономіки очікують, що ухвалення порядків
відбудеться на початку березня, а з квітня стартують прямі виплати. Уряд на програму
фінансової підтримки сільгоспвиробників заклав у бюджеті на 2020 рік 4 млрд грн. Із цих
коштів 1 млрд грн планується спрямувати на розвиток тваринництва та переробку
сільгосппродукції, 1 млрд грн - на часткову компенсацію вартості с/г техніки і обладнання
вітчизняного виробництва, 1,2 млрд грн - на підтримку заходів в АПК шляхом здешевлення
кредитів, 185 млн грн - на розвиток фермерських господарств, 400 млн грн - на
садівництво, виноградарство та хмелярство, 215 млн грн - сімейним фермерським
господарствам через механізм доплати на користь застрахованих осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Понад 150 країн визнають дієвою систему контролю
за якістю харчової продукції в Україні

27.01.2020

АМКУ дозволив кіпрській Agroma LTD, що належить власникові
«Радехівського цукру» Володимиру Матківському, купити аграрну компанію
«Вінал Агро» у Львівській області.
Засновником «Вінал Агро», що розташована в м.Ходорів, є компанія «Маррімор
Холдінгз Лтд» (Кіпр). Статутний капітал – понад 185 млн грн. «Вінал Агро» вирощує зернові
та бобові культури, а також насіння олійних культур. Інформації про справжнього власника
компанії в держреєстрі немає, проте ЗМІ раніше повідомляли, що компанію контролює
народний депутат від округу №126 (включає Ходорів) Андрій Кіт. «Вінал Агро» раніше
обробляло на Львівщині близько 6 тис. га с/г земель, значна частина з яких належала
Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії агронаук.
Андрій Кіт очолював цю установу впродовж 2006-2012 рр. Подробиць щодо продажу
компанії наразі немає. Відомо, що власник компанії-покупця Володимир Матківський
володіє компаніями «Техноцентр-Радехів», яка торгує машинами, обладнанням,
промисловим устаткуванням, морськими і повітряними судами; «Перспектива плюс», яка
надає послуги в галузі повітряного транспорту, а також «Львівським фондовим
агентством», яке займається оптовою торгівлею цукром, шоколадом і цукристими
кондитерськими виробами. Він також є власником видання Zbruc та одним зі спонсорів
Української галицької партії. Згідно з даними асоціації «Укрцукор» та сайту «БізнесЦензор»,
компанія Матківського «Радехівський цукор» за підсумками 2018-2019 маркетингового
року посіла друге місце з виробництва цукру в Україні з часткою 18,2% (335,5 тис. тонн).
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua

20.02.2020

На сьогодні Україна експортує свою продукцію до понад 150 країн світу,
що свідчить про довіру торговельних партнерів до безпечності вітчизняних
харчових продуктів. Про це повідомили в Держспоживслужбі.
“Якщо говорити про експорт - він завжди пов’язаний з оцінкою системи. На сьогодні
Україна може експортувати більш як до 150 країн світу, це свідчить про те, що система і
функціювання по напрямках роботи Держспоживслужби при експорті тваринницької і
рослинницької продукції визнана дієвою, прозорою та викликає довіру з боку
торговельних партнерів”, - розповіла під час звіту про роботу Держспоживслужби у 2019 р.
т.в.о. голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів Ольга Шевченко. Вона зазначила, що за минулий рік в Україні було проведено 5
зовнішніх аудитів різних країн для виходу на міжнародні ринки — ЄС, КНР, Канади та
Ефіопії. У звіті Держпродспоживслужби зазначено, що минулого року було погоджено 28
експортних сертифікатів, відкрито загалом 98 ринків. Наразі триває оцінка системи роботи
Держпродспоживслужби 65 країн. У звіті зазначається, що експорт до країн Європейського
Союзу здійснюють 333 українських підприємства, з яких 153 — виробники харчових
продуктів. Відзначимо, лідером серед імпортерів української аграрної продукції у 2019 р.
став Китай з часткою 8,7% на суму 1,9 млрд дол. Про це поінформував Національний
науковий центр “Інститут аграрної економіки". “Потіснивши на третє місце Індію, яка три
роки поспіль утримувала перше місце у рейтингу, лідерство у топ-10 найбільших
імпортерів української агропродукції у 2019 році виборов Китай. Вартісні обсяги поставок
вітчизняної сільгосппродукції до цієї країни склали минулого року 1,955 млрд дол. При
цьому частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства становила торік 8,7%", йдеться у повідомленні. Основними споживачами вітчизняної сільгосппродукції також
стали Єгипет (1,674 млрд дол.), Індія (1,547 млрд дол.), Туреччина (1,544 млрд дол.),
Нідерланди (1,476 млрд дол.), Іспанія (1,199 млрд дол.), Німеччина (871 млн дол.), Польща
(785 млн дол.), Італія (716 млн дол.) та Білорусь (605 млн дол.). До того ж Китай, Єгипет і
Туреччина торік збільшили обсяги закупівель українського агропродовольства більш як у
півтора рази порівняно з 2018 роком. Як зазначили в ІАЕ, у 2019 році продукція АПК склала
44,6% у загальному експорті з України, зберігши лідерство у його товарній структурі. За
підсумками календарного 2019 року зафіксовано найбільші в історії України обсяги
експорту зерна (56,7 млн тонн) та соняшникової олії (6,1 млн тонн). Серед інших товарів,
що не належать до найбільш вагомих у переліку закордонних поставок, було досягнуто
максимальні кількісні значення в експорті незгущених молока і вершків без цукру (25 тис.
тонн), яєць птиці у шкаралупі та без (144 тис. тонн), волоських горіхів (68 тис. тонн),
крохмалю (83 тис. тонн) та консервованих томатів (59 тис. тонн). У 2019 році Азія посилила
свої позиції основного імпортера вітчизняної агропродукції, другий рік поспіль закупивши
рекордну кількість українських сільгосппродуктів. Вартісні обсяги вітчизняного експорту
до країн цього регіону торік збільшилися до 9,4 млрд дол. Це на 17,5% перевищило
рекордний показник поставок до цього регіону у 8,0 млрд дол., встановлений у 2018 р.
Частка азійських країн склала торік 42,2% від загального української агроекспорту.
Найвищої за часів незалежності України позначки сягнув торік експорт аграрної продукції
українського виробництва до країн – членів Європейського Союзу. Його обсяги у вартісному
вимірі збільшилися до 7,5 млрд дол., перевищивши рекордний показник 2018 року у 6,3
млрд дол. більш ніж на 19%. При цьому минулого року частка ЄС у вітчизняному експорті
агропродовольства становила 33,5%. Обсяги поставок до країн Африки 2019 року
збільшилися проти 2018 року на 43% і становили 3,3 млрд дол., забезпечивши цьому
регіону частку у 14,9% від українського експорту сільгосппродукції. …

.

Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте також: Чи може Україна продовжувати
нарощувати експорт сільгосппродукції? >>>

Агрохолдинг "МХП" ожидает, что EBITDA будет на 15% ниже
предыдущего прогноза компании
30.01.2020

Агрохолдинг "МХП" основываясь на предварительной оценке результатов за 2019 г., ожидает, что EBITDA будет на 15% ниже предыдущего
прогноза компании ($450 млн), опубликованного в сентябре 2019 г.
Согласно сообщению МХП на сайте Лондонской фондовой биржи, к снижению
финансового результата в четвертом квартале 2019 г. привел ряд факторов. "Укрепление
украинской гривны - поскольку 54% выручки компании деноминированы в долларах США,
тогда как большинство расходов осущестлялось в гривне; укрепление гривны на 13% в
четвертом квартале 2019 года негативно повлияло на прибыль, прежде всего в сегменте
растениеводства (из-за сезонности операционной деятельности с основными расходами,
понесенными в І полугодии 2019 г.)", - отметили в компании. Помимо этого на снижение
EBITDA повлияли низкие экспортные цены: цены на зерновые, а именно кукурузу, и
экспортные цены на курятину (в основном в страны ЕС) значительно снизились. При этом с
сентября 2019 года МХП запрещено экспортировать курятину в Саудовскую Аравию, один
из крупнейших экспортных рынков компании. В МХП уточнили, что Саудовская Аравия с 29
января 2020 г. уже открыла рынок для Украины (за исключением Винницкой области) для
экспорта курятины. "Несмотря на это, МХП закончил год с чистым долгом в размере US$
1,143 млрд и более $300 млн наличными. Поскольку в компании нет основных долговых
инструментов, которые должны быть погашены до 2024 г, краткосрочные займы являются
незначительными (приблизительно 2%) и умеренная программа CAPEX, в соответствии с
политикой компании, МХП удерживает значительные денежные резервы, на которые не
влияют более слабые, чем ожидалось, финансовые результаты", - указали в МХП. …
По материалам fixygen.ua
"Эпицентр" Герег планирует приобрести "Хмельницк-Агро"
в "Сварог Вест Групп"
05.02.2020

ООО "Эпицентр К" намерено приобрести долю в уставном капитале
ООО "Хмельницк-Агро" (Хмельницкий), которая обеспечит превышение 50%
голосов в высшем органе управления компании.
Согласно материалам Антимонопольного комитета Украины, ведомство может
предоставить соответствующее разрешение "Эпицентр К" на заседании 6 февраля. ООО
"Хмельницк-Агро" входит в состав агрохолдинга "Сварог Вест Груп". "Сварог Вест Групп"
работает в Украине с 2003 г, активы компании расположены в Хмельницкой, Черновицкой
и Житомирской областях. "Сварог" занимается растениеводством, садоводством, а также
молочным и мясным животноводством. Компания располагает крупными зерно-, овоще- и
фруктохранилищами, ее земельный банк составляет 80 тыс. га. По данным Единого
госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО
"Хмельницк-Агро" является Александр Буряк, основателем - ООО "АТЗТ Мирне"
(Черновицкой области), которое занимается разведением КРС молочных пород. ООО
"Эпицентр К" развивает в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано
в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. "Эпицентр К"
также развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. Обрабатывает свыше 120 тыс.
га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В состав
группы также входят 20 животноводческих ферм и восемь элеваторов общей мощностью
800 тыс. тонн. По данным Единого госреестра на ноябрь 2019 года, участниками ООО
"Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна
Суржик (0,73%). Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его
руководителем является Петр Михайлишин.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
HarvEast до 10% посевных площадей выделяет
под нишевые культуры
06.02.2020

Общий портфель нишевых культур в агрохолдинга HarvEast пока не
превышает 8%, тогда как ежегодный допустимый максимум для компании 10%. Об этом сообщила директор по продажам Татьяна Алавердова.
«Мы из года в год стараемся не превышать 10-процентную долю нишевых культур в
общих объемах производства продукции растениеводства для минимизации рисков», —
отметила она. Большинство нишевых культур в компании — зернобобовые: горох,
чечевица, нут. При этом горох у агрохолдинга недавно перестал быть нишевой культурой,
но учитывается в нишевых. Также она отметила, что при формировании структуры
посевных площадей зернобобовых агрохолдинг всегда учитывает цикличность цен,
свойственную нишевым культурам: после резкого скачка производства цены на ту или
иную культуру в основном снижаются. Кроме того, имеют значение объемы производства
зернобобовых в основных странах-импортерах. Так, например, крупнейшим импортером
украинского гороха сейчас является Индия. HarvEast — сельскохозяйственный холдинг.
Основные направления деятельности: растениеводство (выращивание пшеницы,
подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство. …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Чому власник Астарти за три роки втратив 65 позицій
в рейтингу найбагатших українців




ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

13.02.2020

Віктор Іванчик займає в рейтингу топ-100 найбагатших українців за
2019 рік 95-е місце. Його статки оцінюються в $55 млн. У 2017 році він був на
30-му місці зі статками у $125 млн.
Віктор Іванчик - засновник і CEO агропромислового холдингу Астарта, одного з
найбільших в країні. Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі. Іванчику
належить 38,43%. Другий найбільший акціонер - канадський фінансовий холдинг Fairfax
Financial Holdings Limited (28,06%), який у 2017 році викупив частку бізнесмена Валерія
Короткова. На момент угоди йому належало майже 26% акцій. Астарта веде діяльність в
восьми областях України. Спеціалізація холдингу - цукор: він виробляє п'яту частину цього
продукту в країні. Також компанія є одним з найбільших виробників молока і переробників
сої. Астарта управляє земельним банком в розмірі 240 тис. га - п'яте місце в рейтингу
найбільших вітчизняних агролатифундистів. До складу холдингу входить вісім цукрових
заводів, молочні ферми з 24 тис. голів великої рогатої худоби, біогазовий комплекс і завод з
переробки сої в Полтавській області (ТОВ Глобинський переробний завод). Астарта після
трьох років прибуткової роботи у 2018 році отримала чистий збиток у розмірі 21,11 млн
євро. Одна з головних причин - тривалий період низьких цін на цукор в світі через його
перевиробництва. За перші дев'ять місяців 2019 року чистий прибуток Астарти склав 4,3
млн євро - майже в 3,4 рази нижче за показник за аналогічний період 2018 року. На тлі
погіршення фінансових показників вартість акцій компанії помітно впала. C початку 2017го вони подешевшали більш ніж в чотири рази. Ринкова капіталізація станом на 11 лютого
2020 року оцінювалася в 397,5 млн злотих (91,4 млн євро).Холдинг в 2019 році скоротив
виробництво цукру на 14% (До 301,5 тис. тонн), але в останньому кварталі минулого року
збільшив його продажі на 16% на тлі того, що ціни на цукор почали рости і на початку 2020
року досягли максимуму за два роки. Це пов'язано з побоюваннями, що пропозиція
скоротиться через падіння обсягів виробництва в Індії, Бразилії та Мексиці. В інтерв'ю НВ в
2018 році Іванчик називав головною проблемою українського агроринку погану
інфраструктуру. «Сьогодні величезні проблеми з доставкою сільгосппродукції в порти. На
щастя, портових перевалочних потужностей в країні вже достатньо, але доставити в порт це реальна проблема: не вистачає вагонів. Як мені кажуть фахівці, найближчі п'ять років
цей дефіцит не ліквідується», - сказав засновник Астарти, додавши, що потребує
модернізації і елеваторна інфраструктура. На початку 2020 року в холдингу заявили, що з
2014 року інвестували $71 млн в розвиток зернової інфраструктури. Тепер у компанії сім
елеваторів загальною потужністю 550 тис. тонн і власний парк з 200 залізничних вагонів.
Крім агробізнесу, Іванчику належить бізнес-центр Astarta в Києві, який був відкритий в
2017 році. Партнером Іванчика в цьому проекті є Коротков. Прийомний син засновника
Астарти Іван Савілов створив мережу ресторанів швидкого здорового харчування Salateira.
Дружина Віктора Іванчика Ірина Іванчик є співвласником мережі.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

«УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» підвів підсумки роботи
тваринницького напрямку
24.01.2020

За результатами 2019 року валовий надій молока у компанії склав 27
353 тис. кг. Фактичний надій на фуражну корову становив 9020 кг, що на 47
% вище середньоукраїнського показника (6150 кг).
Також 2019 року компанія розпочала реалізацію нетелів на внутрішній та зовнішній
ринки. Всього було реалізовано близько 600 нетелів, із яких 97 голів було відправлено в
Узбекистан. Станом на 1 січня 2020 року поголів’я великою рогатої худоби в компанії
становить 6700 голів, із яких дійне стадо - 3000 голів. Основу стада складає голштинофризька порода американської селекції, яка сьогодні є найпродуктивнішою та домінуючою
молочною породою у світі.
Читати повністю >>>
За матеріалами УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО


МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

У січні в Україні поголів’я овець і кіз
скоротилося на 5,7%
20.02.2020

На 1 лютого 2020 р. в Україні нараховувалося 1,19 млн голів овець і
кіз, що на 5,7% менше, ніж на аналогічну дату 2019 р. Про це свідчать дані
Державної служби статистики.
Зокрема, 1,03 млн голів утримують господарства населення, що на 4,4% менше, ніж у
січні 2019 року. Поголів’я овець і кіз у січні 2020 року у сільськогосподарських підприємств
становило 165,7 тис. голів, що на 12,9% менше, ніж за такий же період 2019 року. Водночас
у промисловому сегменті проти грудня 2019 року спостерігається незначне зростання – на
1,7 тис. голів. Держстат зауважує, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої
території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях. Відзначимо, компанія «Агропродсервіс» вирішила відроджувати
вівчарство. «На Кременеччині ми відроджуємо ще одну забуту нашу галузь тваринництва –
вівчарство. Ми завезли перших 300 овець», – повідомив генеральний директор компанії
Андрій Баран. Нагадаємо, торік підприємства Тернопільської області лідирували за
темпами нарощення поголів’я овець і кіз, як порівняти з 2018 роком, – на 41,7%. На 1 січня
2020 року підприємства області утримували 1,7 тис. голів овець і кіз.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua

A.G.R.Group намерен привлечь инвестора и
расширить земельный банк

Спецодяг для спортсменів Формули-1 виготовлятимуть з української вовни

16.02.2020

Агрохолдинг A.G.R. Group рассчитывает увеличить зембанк с 30 тыс.
га до 50 тыс. га. Об этом сообщил глава правления A.G.R. Group Игорь
Шестопалов, пишет Inventure.
По его словам, аграрный холдинг, который обрабатывает около 30 тыс. га земли в
четырех областях, намерен привлечь иностранных инвесторов на международных рынках.
Для этого в A.G.R. Group проводится оптимизация, чтобы быть понятными потенциальным
иностранным партнерам. Как пояснил Шестопалов, в частности решаются задачи,
связанные с учетом, проведением полного аудита всех процессов, формированием
корпоративной системы управления. А в результате, когда компании удастся привлечь
инвестиции, она будет их использовать для масштабирования. Глава правления A.G.R.
Group добавил, что владелец A.G.R. Group Мисак Хидирян намерен привлечь новые
источники финансирования для продолжения развития бизнеса, внедрения эффективных
технологий и покупки новой техники. агрохолдинг A.G.R. Group создан в 2013 году. Сегодня
он обрабатывает около 30 тыс. га в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua





СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
РОСЛИННИЦТВО
ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

21.02.2020

З вовни, отриманої на фермі «Меринос-Захід», цього року почнуть
виробляти дитячий одяг та спеціальний одяг для спортсменів «Формули-1».
Про це повідомив власник ферми Дмитро Огнєв.
«Зараз ми маємо 3,5 тис. овець, які утримуються на чотирьох фермах. Здебільшого
ми займаємся племінною роботою, а не орієнтуємося на постачання м’яса. Також ми
відкрили для себе ще один напрям — агротуризм, збудувавши в Дрогобичі нову ферму,
куди можна приїжджати відпочити та ближче познайомитись із вівчарством», — розповів
Дмитро Огнєв в рамках Agri Wisdom Summit. За його словами, 4 промислових ферми
підприємства збудовані за європейськими стандартами з використанням найкращих
практик і досвіду. Ферми зроблені з дерева, мають довжину 21 м і висоту понад 10 м. Ще дві
таких ферми збудовано для іншого підприємства в Тернопільській області, де компанія
«Меринос-Захід» виступає вже в ролі консультанта. «Ми маємо значну проблему з
людським ресурсом, оскільки багато хто виїжджає на заробітки за кордон, тож вирішили
максимально роботизувати ферму. Для цього збираємося закупити дрони для пасовищ, які
пастимуть овець. Також із австрійською компанією зараз працюємо над розробкою робота
для годівлі тварин», — зазначає Дмитро Огнєв.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua


СВИНАРСТВО

Украинские производители свинины полностью
обеспечивают отечественный рынок

«Кременчуцька овочева фабрика» очікує зростання
врожайності огірків до 50–55 кг на рік
06.02.2020

ТОВ «Кременчуцька овочева фабрика» у новій теплиці площею 1 га
встановила додаткове освітлення, завдяки чому світловий день для рослин
збільшився до 17–18 годин.
У зв’язку з цим на підприємстві очікують, що врожайність огірків зросте до 50–55 кг
з м2 на рік. «У старих теплицях з одного квадратного метра збираємо до 40 кг огірків на рік.
Торік у новій теплиці на 1 га встановили додаткове освітлення, завдяки чому світловий
день для рослин збільшився до 17–18 годин. Очікуємо, що врожайність огірків зросте до
50–55 кг на рік, – розповів директор товариства Сергій Шевченко. - Ми спеціалізуємося на
вирощуванні огірків, помідорів, зелені та розсади для відкритого й закритого ґрунту.
Постачаємо продукцію не лише в торговельні мережі Полтавської обл., а й по всій Україні,
зокрема, в супермаркети ТОВ «Фоззі груп». Водночас директор підприємства зазначив, що в
Україні ціна тепличних овочів зависока для середньостатистичного покупця….
Читати повністю >>>
За матеріалами kg.ua
На Київщині запрацював сучасний
тепличний комплекс
17.02.2020

СОК «Родинний Добробут» в с.Великі Гуляки Фастівського р-ну на
Київщині запустив у роботу тепличний комплекс площею 5000 м2 з
вирощування томату, баклажанів, солодкого перцю та огірків та зелені.
Голова кооперативу Антон Дундій повідомив, що тепличний комплекс складається з
10 плівкових теплиць, кожна площею 500 м2. Каркас споруд побудований з металопрофілю,
має подвійне плівкове накриття, водяний обігрів та світлодіодне досвічування рослин.
«Зараз, коли збільшили площу закритого ґрунту, ми будемо вирощувати в кожній теплиці
дві культури, одна буде основна, інша — додаткова, — розповів Антон Дундій. — На
основну культуру — томат, баклажан, солодкий перець, огірки — відведемо близько 350
або 400 м2. У міжряддях основної культури підсіємо або підсадимо низькорослу зелень».
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
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20.02.2020

В 2019 г. уровень самообеспеченности Украины продукцией
свиноводства вырос до 88%, что на 2% больше, чем в 2018 г. Об этом
сообщает Ассоциация «Свиноводы Украины».
«В прошлом году наблюдалось увеличение предложения промышленной свинины
по сравнению с 2018 г., тогда как импортная активность была ощутимо слабее. Так,
реализация свиней на убой выросла на 4,7% до 516,2 тыс. т живой массе, что составляет
около 373 тыс. т в убойном эквиваленте (+ 3,6% к прошлогоднему объему). Объем внешних
поставок продукции свиноводства, наоборот, сократился в 2019 году: импорт свинины
уменьшился на 18,7% (до 23,2 тыс. т), поступления свиной печени сократились на 3,5% (до
12,58 тыс. т) , других свиных субпродуктов — более чем на четверть, а свиного жира — на
10% (53,62 тыс. т против 59 тыс. т в 2018 г.)», — сообщает руководитель аналитического
отдела Ассоциации «Свиноводы Украины» Александра Бондарская. АСУ указывают, что
аналитики Экономического дискуссионного клуба оценивают долю импортной продукции
в менее чем 13% от емкости рынка (против почти 15% по итогам 2018 г.). Согласно
балансам спроса и предложения мяса FAO/ЕБРР импорт свинины составил 4,7% годового
фонда потребления этого вида мяса, что на 1% меньше, чем год назад. «Уровень
самообеспеченности Украины свининой в 2019 г. превысил 95%, а учитывая всю
продукцию свиноводства, в частности субпродукты и жир, составил 88%. Относительно
ожиданий на этот год, аналитики мясного рынка прогнозируют, что импорт свинины
останется на уровне 2019 г. Однако вялость поставок в январе-феврале по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г. (тогда завезли почти 1/5 прошлогодних объемов импорта
свинины) и общая переориентация экспортных потоков в сторону стран Азии, указывает на
возможное сокращение внешних поставок свинины и продукции свиноводства по
результатам 2020 г.», — добавляет Александра Бондарская. Напомним, что украинские
производители смогут экспортировать столовые яйца и яичные продукты, а также мясо и
мясные продукты из Украины в ОАЭ.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

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

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



ПТАХІВНИЦТВО

Овостар Юніон долучається до
світових трендів
14.02.2020

У світі споживачі активно підтримують природне утримання птиці,
купуючи продукцію з маркуванням Free Range "Вільний вигул". Про це
повідомляє портал proagro.com.ua
Виробник яйця і яєчних продуктів "Овостар Юніон" не відстає від тренду і розпочав
продаж яєць ТМ "Ясенсвіт" з позначкою "Вільний вигул". Компанія стала першою серед
великих українських виробників, хто пропонує таку продукцію. До цього яйце птиці
вільного вигулу можна було придбати лише у невеликих фермерських господарств.
Пташник вільного вигулу, перевірений і схвалений Держпродспоживслужбою України,
розташований на Васильківському виробничому майданчику компанії в с. Крушинка
Васильківського району Київської області. Умови утримання тут максимально наближені
до природних: вільне переміщення всередині пташника взимку, а для теплого сезону
передбачена можливість прогулянок птиці на свіжому повітрі. Відповідно до світових
стандартів, яйця птиці вільного вигулу маркуються кодом "1" або free range (на відміну від
"2" - утримання у вольєрах, "3" - утримання у клітках). Тенденція до переходу на
промислове яйце від утримуваних поза клітками курей стає поширеною по всьому світу.
Виробники продуктів харчування і рітейлери у Європі повідомляють про намір перейти на
таке яйце. У 2018 році тільки 50,4% європейських несучок утримувалися у клітках, тоді як
28,5% - у вольєрах, а 15,7% мали вільний вигул (дані Commission Implementing Regulation
EU). "Птиця на вільному вигулі потребує більше не лише простору, а й корму, уваги до
біобезпеки, догляду. Так збільшується обсяг ручної праці на виробництві, а це означає, що
собівартість продукції і, відповідно, ціна на полицях зростає. При цьому споживачі усього
світу активно підтримують природне утримання птиці, купуючи продукцію з маркуванням
Free Range", - каже директор з виробництва "Овостар Юніон" Віталій Ворон.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua

перебуває й нині. Підприємство налічує у своєму арсеналі більше 250 пташників із
загальною кількістю близько 22 500 півнів та 310 тис курей. При цьому продуктивність із
однієї курки в середньому становить 164 яйця. Птахофабрика постійно перебуває під
пильним наглядом іноземних інвесторів, що контролюють дотримання всіх європейських
вимог виробництва. Також СТОВ “Старинська птахофабрика” активно займається
соціальним забезпеченням працівників і навіть впроваджує програми надання
матеріальної допомоги (“Лелека”). Соціальні угоди з громадами для забезпечення сталого
розвитку сіл присутності “Старинської птахофабрики” перевищують 1 млн грн. У 2019 році
підприємство вручало своїм співробітникам та їх родинам ключі від квартир – компанія
побудувала сучасний тридцятиквартирний будинок. У смт Макарів у 2005 році була
заснована ТОВ “Макарівська птахофабрика”, що спеціалізувалася на вирощуванні птиці та
оптовій торгівлі яйцями. Проте через нестерпний сморід від її діяльності в 2012 році місцеві
жителі блокували роботу птахофабрики, а згодом підприємство припинило свою
діяльність. Причиною цього була невідповідність санітарно-захисної зони (відстань від
найближчого будинку до такого підприємства має становити не менше 1 км, а натомість
була близько 10 м). Про необхідність перепрофілювання підприємства на безпечні
технології або винесення за межі санітарно-захисної зони неодноразово говорив
ексочільник Макарівської селищної ради Геннадій Здольник. У червні 2018 року
“смердюча” “Макарівська птахофабрика”, яка, до слова, належить приватній наукововиробничій компанії “Інтербізнес”, відновила свою роботу. У грудні того ж року відбулося
публічне обговорення наміру підприємства отримати дозвіл на викиди забруднювальних
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. У результаті дискусії “Макарівська
птахофабрика” бажаного не отримала. Фактичним власником цього підприємства називала
олігарха-магната Олега Бахматюка, відносно якого недавно відкрили кримінальні
провадження, оскільки він винний державі близько 8 мільярдів гривень. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua



ЗВІРОВІ ГОСПОДАРСТВА

Курячий бізнес на Київщині: хто займається
прибутковою агрогалуззю

Стало відомо скільки сплачують до держбюджету
норкові ферми

15.02.2020

Вирощування птиць для виробництва курячих яєць є вигідною справою
із високим рівнем рентабельності. Детальну інформацію про птахофабрики
Київської області та їхніх власників читайте на порталі “Моя Київщина”.
Розпочнемо огляд найбільших виробників курячого яйця в столичному регіоні із
ТОВ “Ясенсвіт”, що є частиною агропромислової групи компаній “Овостар Юніон”.
Підприємство входить у трійку лідерів-виробників курячого яйця на ринку України, а
також у топ-5 відповідного рейтингу в Європі. ТОВ “Ясенсвіт” було засноване в 2000 році як
ВАТ “Крушинський птахівничий комплекс”, із 2003 року існувало як ТОВ “Золоте курча”. У
2010 році відбулися певні зміни: “Золоте курча” перейменовано на “Ясенсвіт”, а керівна
компанія “Бориспіль Агро Трейд” – на “Овостар Юніон”. Варто зазначити, що ТОВ «Ясенсвіт»
придбало одну з найбільших птахофабрик “Україна”, що розташована в селі Крупинка
Васильківського району. Керівником цього ПрАТ є Юрій Гусар. До цього він обіймав посади
директора Фiлiї “Ставищанське” ЗАТ “Малинове”, а також був очільником департаменту
виробнича площадка у смт Ставище та м Васильків ТОВ “Ясенсвіт”. Керівником ТОВ
“Ясенсвіт” є Віталій Ворон, а кінцевими бенефіціарами – Борис Бєліков та Віталій Вересенко.
У кризовий для багатьох бізнесменів 2008 рік відбулося успішне злиття двох підприємствконкурентів: компанія Вересенка “Малинове” об’єдналася із “Бориспіль Агро Трейд”
Бєлікова. Так з’явилося нове підприємство “Овостар Юніон”, рівноправними акціонерами
якого стали колишні конкуренти. Відтак, курячі яйця випускаються під ТМ “Ясенсвіт”, а сухі
і рідкі яєчні продукти – під ТМ “Овостар”. Наразі в межах Київської області виробничі
потужності підприємства зосереджені в п’яти точках: селах Крушинка та Мала Солтанівка
Васильківського району, у місті Кагарлик, а також у смт Рокитне та Ставище. Зауважимо, що
ексголова Ставищенської РДА Володимир Репета наголошував на такому стимулі до
централізації як податки від місцевої птахофабрики ТОВ “Ясенсвіт”, адже наразі
підприємство сплачує їх у Київ. Не можна не згадати про масштабні пожежі, що двічі
спалахували на птахофабриці “Ясенсвіт” у селі Крушинка Васильківського району. Перша
виникла 4 червня 2019 року в окремому одноповерховому цеху з птицею. Вогонь охопив 15
тис кв м підприємства. На той час очевидці повідомляли про те, що дим від пожежі було
видно за десятки кілометрів. Відтак, пожежа зруйнувала окремий пташник. На щастя,
обійшлося без жертв і постраждалих, а виробнича інфраструктура вціліла. Після ліквідації
пожежі в пташнику підприємство продовжило працювати в нормальному режимі.
Ймовірною причиною загоряння називали коротке замикання. За оцінками фахівців
інвесткомпанії “Concorde Capital”, що базуються на фотографіях Держслужби з
надзвичайних ситуацій, місткість пошкодженого курника – 0,2 млн голів, що становить
2,5% від загального поголів’я птиці групи. Проте вже 7 серпня 2019 року птахофабрика
“Ясенсвіт” у Васильківському районі знову загорілася. Цього разу горів ангар на площі
близько 2 500 кв м. Щоправда, за чутками, подібні пожежі могли бути невипадковими:
компанії часто ховають певні “хвости” подібним чином. До речі, як розповідають
працівники цієї компанії, одним з методів утилізації відходів з фабрик є несанкціонованне
закопування залишків кур прямо під парканом. Виникають питання і до оптимізації
податків даного холдингу.
Нині одним із найбільших виробників курячого м’яса в Європі є холдингова
компанія заснована в 1998 році ТОВ “Комплекс Агромарс“. Підприємство охоплює всі
етапи виробництва курятини: від вирощування зернових культур, зберігання комбікормів,
виробництва племінної і бройлерної продукції до переробки м’яса та реалізації його через
власну франчайзингову мережу. Продукція компанії відома під торговою маркою
“Гаврилівські курчата”. Головні виробничі потужності підприємства розташовані в селі
Гаврилівка Вишгородського району. Компанія входить у двадцятку найбільших платників
податків серед представників агросектору всієї України. Власник компанії “Агромарс” Євген
Сігал досі відходить від серйозного скандалу, пов’язаного із діяльністю його підприємства.
Улітку 2018 року бізнесмена та його дружину було затримано через нанесення екологічних
збитків державі на суму понад 250 млн грн. За словами фігурантів справи, через
відключення світла на птахофермі загинуло близько 75 тис бройлерів, які власними силами
ліквідувати не вдалося. Трупи птахів були вивезені на територію урочища Каланча у
Вишгородському районі, де їх залишили під відкритим небом. Отримали покарання за
організацію могильника директор Олексій Марченко та голова структурного підрозділу
Іван Зозуля. Їх засудили до 1 року позбавлення волі умовно, а подружжя Сігалів понесло
фінансові втрати. Компанія “Агромарс” на ринку курятини є прямим конкурентом
“Миронівського хлібопродукту” (МХП) Юрія Косюка. За декілька тижнів до арешту Сігалів
народні депутати з орбіти експрезидента (Андрій Шинькович, Роман Мацола та Олександр
Герега) ініціювали перевірку комплексу. Косюк і Порошенко є бізнес-партнерами, тому
цілком можливо, що проблеми у підприємців могли бути наслідком війни за ринок. Власне
МХП має у Бориспільському районі виробничі потужності у вигляді СТОВ “Старинська
птахофабрика”, яка займається вирощуванням племінного поголів’я курей із метою
отримання інкубаційних яєць. Це одне з підприємств столичного регіону, що вносять
найбільше коштів до бюджету Київської області. Воно було засноване у травні 2000 року, а
вже в 2002 – увійшло до групи компаній ПрАТ “Миронівський хлібопродукт” (власник
агрохолдингу – олігарх і за сумісництвом “король курятини” Юрій Косюк), у складі якої
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Щорічно від вітчизняних ферм з вирощування норки, до бюджетів
різних рівнів надходить понад 30 млн гривень. А експорт приносить до 70
млн доларів валютної виручки.
За інформацією Асоціації звірівників України, у галузі створено 1 500 робочих місць –
переважно у сільській місцевості, оскільки саме там розташовані норкові ферми, що є
запобіжником від трудової міграції українців і створення їм гідних умов роботи вдома. За
словами голови Асоціації Володимира Федини, середня заробітна плятня у галузі складає
12-16 тис. гривень. "Україні дуже вигідні норкові ферми. Це і великі податки, і робочі місця, і
сучасні європейські високотехнологічні виробництва, в які вже інвестовано понад 100 млн
доларів. - сказав голова Асоціації Володимир Федина. – Це звичайне тваринництво.
Українське законодавство визначає, що норки – це сільськогосподарські тварини - такі, як
свині, корови, кролі та кури". "Головне – не вірити відеострашилкам з Інтернету, вони не
мають нічого спільного з правдою та цивілізованим виробництвом. Забій тварин
проводять єдиним дозволеним способом, гуманним й безболісним, який прописано
регламентом Ради Європейського Союзу ЄС№1099/2009 в?д 24.09.2009 року. Тварин
присипляють охолодженим, очищеним газом, при цьому вони не відчувають болю й
страждань. Всі тушки утилізуються на спеціалізованих заводах, де з них роблять цінне
протеїнами м’ясокісне борошно. А норковий жир – використовують у косметиці, бо він має
унікальні, дуже цінні властивості", - повідомив голова Асоціації. І додав, що на норкових
фермах категорично не використовуються формальдегіди, важкі метали, консерванти та
будь-які хімікати, оскільки весь товар експортується до Європейського Союзу на
міжнародні аукціони. А за їхніми правилами, використання будь-яких хімікатів при обробці
суворо заборонено. Розповіли фахівці й про вигоди від розведення норок для українських
птахівників та рибгоспів. Норки харчуються відходами їхнього виробництва. Норкова
галузь заплатила птахофабрикам і рибозаводам 253 млн гривень. Тобто, замість того, щоб
платити за утилізацію відходів, птахівники та рибники заробили 385 млн гривень. Завдяки
цьому курятина стає дешевшою. Гній із норкових ферм із задоволенням купують аграрії: це
цінне органічне добриво, яке частково заміняє використання хімічних добрив. Експерти
кажуть, що розведення норок – одна з найприбутковіших галузей. "Сьогодні доля України у
світовому норківництві – всього 1%. Але наш потенціал дозволяє сміливо розраховувати
щонайменше на 10%. – вважає експерт Всеукраїнської аграрної ради Олексій Скороход. - В
Україні зареєстровано понад 10 норкових ферм, але реально працюють 4. І вони дають такі
величезні – понад 30 млн гривень – надходження до бюджету. Всі розмови про ймовірну
заборону вирощування норок – це лукавство, спекуляція й нанесення шкоди інтересам
України". Виробництво хутра дозволено у 22 країнах Європи, а також у США, Канаді, Китаї,
Росії та Білорусії. Беззаперечний лідер - крихітна Данія. Там діє 1 400 норкових ферм. У
Польщі працює 600 норкових ферм, в Україні - лише 10. За словами експерта, з січня 2019
року діє система сертифікації ВелФур, яка оцінює добробут тварин за 12 показниками:
здоров'я тварин, їх поведінка, умови утримання… Як вони живуть, як харчуються, чи
виражають позитивні й негативні емоції, які взаємини між тваринами і людьми, які
управляють звірофермою. "Всі норкові ферми перевіряються тричі на рік. – розповів
Володимир Федина. - Без дотримання стандартів тут нікуди". …
Читати повністю >>>
© Петро Стуженко
За матеріалами ukranews.com
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На госпредприятии "Коневодство Украины" выявили
схему хищений на 150 миллионов
21.02.2020

Нынешнее ГП "Коневодство Украины" подало заявление в связи с
обнаружением ущерба на 150 млн грн на предприятии, в котором
подозревают предыдущего руководителя Александра Войного.
"Ревизия в ГП "Коневодство Украины" обнаружила нанесение ущерба более чем на
150 млн грн. Подано заявление в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ГП
"Коневодство Украины". В ходе ревизии "Коневодство Украины" разоблачена схема нанесения ущерба путем заключения невыгодных договоров аренды земли, завышение
стоимости услуг по культивации, вывода средств за якобы поставленные гербициды и
посевной материал, передачу по фиктивным документам урожая и тому подобное. Ревизия
выявила, что филиалы госпредприятия "Запорожский конный завод№ 86", "Днепропетровский конный завод №65", "Онуфриевский конный завод №175"и "Лозовской конный завод
№124" заключали коррупционные договора с рядом фирм. Среди этих фирм - ООО "Сталь",
ООО "Олимпиас Групп". Эти частные фирмы имели признаки фиктивности и связанности с
экс-главой "Коневодство Украины". Государственное предприятие "Коневодство Украины"
создано в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия
Украины 2010 г. В состав ГП входят 10 конных заводов, 3 племенных центра по коневодству
и Одесский ипподром. В постоянном пользовании по ГП "Коневодство Украины" находится
54,1 тыс. га. сельскохозяйственных угодий, из которых 43,5 тыс. га пашни.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ПРОДУКТИ
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО втричі збільшив обсяги
виробництва гречаної крупи

HD-group оголосила про створення інвестиційного фонду в $20 млн
27.01.2020

Акціонери HD-group Сергій Чекальський та Борис Шестопалов і «УК
Агросервіс 2000», що входить до складу HD-group, оголосили про створення
інвестиційного фонду «Фондовий капітал».
Розмір активів інвестиційного фонду складе $20 млн. Фонд створений з метою
консолідації ресурсів HD-group, здійснення управління профільними придбаннями в 20202021 рр. та реалізації прямих і портфельних інвестицій у сегменті агріфуд (проекти з
переробки, виробництва та фудстартапи). «Фондовий капітал» буде знаходитися під
управлінням АТ «Компанія з управління активами «Славутич Інвест». «Інвестуючи в
розвиток нових напрямків ми створюємо нові ринки, нові високооплачувані робочі місця,
та робимо Україну цікавою для міжнародного бізнесу. Чим більше в країні іноземного
капіталу, тим вище загальна безпека країни до зовнішніх загроз. Швейцарія – одна з
найбезпечніших країн світу, і це не тільки завдяки армійської системі з резервістами або
ландшафту. На Швейцарію ніхто не нападе, тому що у всього світу там є інтереси. Вони не
виникли самі – швейцарці їх створили та явили світу. Україні вкрай необхідно у найкоротші
терміни створити та проявити себе як місце, де основні геополітичні гравці можуть знайти
та реалізувати свій бізнес-інтерес, звісно, з вигодою для економіки України і для нас,
громадян», – коментує співвласник HD-group Сергій Чекальський. «Відкриття
інвестиційного фонду – це наступний крок на шляху розвитку HD-group. Ми реалізували
більшу частину проекту в області трансформації, створили весь набір внутрішніх сервісів,
що забезпечують функціонування всіх бізнес-процесів, пов'язаних з виконанням ключової
місії підприємств, що входять до HD-group – постачання нашим клієнтам якісних і
безпечних продуктів. Ми вважаємо, що холдинг дозрів для здійснення не тільки
органічного ринкового зростання, але й неорганічного, шляхом здійснення угод з
придбання нових підприємств», – відзначає співвласник HD-group Борис Шестопалов.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
В Украине запускают производство
растительного молока
03.02.2020

Компания
"Витмарк-Украина"
запустила
производство
и
дистрибуцию заменителя молока из растительного сырья под торговой
маркой Vega Milk. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новый продукт появится в продаже уже в течение нескольких недель. Компания
разработала 11 видов нового продукта: на основе злаков, орехов и с добавлением фруктов,
которое содержит клетчатку, витамины, минералы, аминокислоты. Завод по производству
расположен в Одесской области. Для производства нового продукта его оснастили
оборудованием из Швеции. Инвестиции составили около 5 млн евро. Компания планирует
продавать новый продукт не только на украинском рынке, но и экспортировать. Компания
"Витмарк-Украина" создана в 1994 г. на производственной базе Одесского завода детского
питания. Компания производит фруктово-овощные соки, пюре для детского питания и
нектары. "Витмарк-Украина" экспортирует свою продукцию в более чем 25 стран.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

11.02.2020

«Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», що входить до структури
компанії «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО», у 2019 р. збільшив обсяги виробництва
гречаної крупи в 3,4 рази.
За результатами сезону компанія виробила 8,6 тис. т крупи. Таким чином, ВКХП №2
піднявся у рейтингу виробників гречаної крупи в Україні на другу позицію. Доля компанії
на ринку склала 12%. Окрім того, компанія наростила експорт гречаної крупи та увійшла у
п’ятірку найбільших експортерів цього продукту з Україні. За результатами 2019 р. ВКХП
№2 реалізував на зовнішній ринок 467 т гречаної крупи, що становить понад 8% від
загального обсягу експортованої продукції цього сегменту. Відзначимо, ВКХП №2, що
входить до структури компанії «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО», за результатами 2019 р. черговий
раз став лідером борошномельної галузі в Україні та найбільшим експортером борошна.
Зокрема, у 2019 р. ВКХП №2 виробив 167,9 тис. т борошна, що 20,4% більше минулорічного
показника. Доля компанії на ринку становить 10,7%. Окрім того, ВКХП №2 зберіг лідерські
позиції в експорті борошна серед українських компаній. У 2019 р. комбінат реалізував на
зовнішній ринок 86,3 тис. т борошна, що на 63% перевищує показник 2018 року і становить
майже чверть всього українського експорту цього продукту. Основні обсяги продукції було
експортовано до Китаю, ОАЕ, Сомалі та Палестини.
Читати повністю >>>
За матеріалами УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО
Названо ТОП-10 українських виробників
борошна у 2019 році
14.02.2020

На долю десяти компаній-борошномелів припадає практично
половина виробленого Україною борошна. Про це повідомив голова
ревізійної комісії спілки «Борошномели України» Сергій Сакиркин.
За його інформацією, за липень-грудень 2019 року підприємствами, що мелять
борошно, вироблено 814,9 тис. т борошна. До ТОП-10 компаній, що виробили 46% (399,615
тис. т) від усього намолотого Україною борошна, за цей період увійшли: ТОВ «Вінницький
КХП №2» – 90,248 тис. т борошна; ТОВ «Столичний млин» – 50,941 тис. т; ТОВ «Дніпромлин»
– 50,545 тис. т; ТОВ ПКФ «Рома» – 40,716 тис. т; ТОВ «Хмельницьк-Млин» – 34,034 тис. т;
Філія «Кролевецький КХП» – 30,839 тис. т; ДП «Новопокровський КХП» – 28,319 тис. т; ТОВ
«Енліль» – 26,865 тис. т; ТОВ «васильківхлібопродукт» – 23,69 тис. т; ТОВ «ТД «Зернари» –
23,418 тис. т. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року вони наростили обсяг
продукції на 4,7% (42 тис. т). Водночас Україна за липень-грудень 2019 року скоротила
виробництво борошна на 3% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. «Зважаючи на
скорочення чисельності населення країни, а також падіння його платоспроможності,
передумов для нарощування обсягів виробництва борошна в України немає», – зазначив в
оприлюдненому «АПК-Інформ» аналізі ринку борошна України Сергій Сакиркин.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

Читайте також: Аналізі ринку борошна
України 2019/20 МГ >>>

Ведущих производителей круп в Украине
Cereal Planet получил убыток
14.02.2020

В Буську на Львівщині будують завод із
виготовлення кормових добавок
05.02.2020

ГК «Ефективні інвестиції» та голландська компанія Mada
Participations B.V. оголосили про початок будівництва виробничого
комплексу Feednova з виготовлення високопротеїнових кормових добавок
та тваринних жирів.
Потужності з інвестиціями у 20 мільйонів доларів США розташують у місті Буськ
Львівської області. Як повідомили 032.ua у пресслужбі компанії, завод першим в Україні
перероблятиме сировину зовнішніх постачальників. Потужності складатимуться з
чотирьох виробничих ліній, що зможуть переробити 220 тонн сировини щодня, кількість
вихідної продукції становитиме 90 тонн на добу. Компанія розробляє проєкт з урахуванням
вимог міжнародної сертифікації (стандарти ISO 22000 та HACCP) та планує експортувати
продукцію по всьому світу. Оскільки в Україні гостро стоїть питання переробки побічних
продуктів тваринництва, «Ефективні інвестиції» планує відкрити ще два заводи на півдні
та центрі країни. Важливо зазначити, що компанія лише перероблятиме продукцію, а не
утилізуватиме відходи. Завод буде оснащений повним комплексом найсучаснішого
технологічного обладнання для фільтрації всіх видів викидів, який мінімізуватиме вплив
виробництва на довкілля. Feednova стане місцем роботи для 80 людей і запровадить
програму корпоративної відповідальності. Компанія відкрита до діалогу як з громадою
Буська, так і з представниками галузі. Підприємство спеціалізуватиметься на виробництві
високопротеїнових кормових добавок та тваринних жирів для сільськогосподарських і
домашніх тварин; надаватиме послуги зі збирання, транспортування і переробки побічних
продуктів тваринного походження.
Читати повністю >>>
За матеріалами 032.ua

Группа компаний Cereal Planet, один из ведущих производителей
круп в Украине, в 2019 году получила EUR75 тыс. чистого убытка против
EUR162 тыс. чистой прибыли в 2018 году.
Согласно отчету Cereal Planet PLС (холдинговая компания группы, Кипр) на
Варшавской фондовой бирже, продажи компании за 2019 год выросли незначительно и
составили EUR19,1 млн, валовая прибыль - на 4%, до EUR3,89 млн. По итогам года компания
сократила производство на 29% - до 33,1 тыс. тонн круп, экспорт - на 16%, до EUR9,67 млн.
Снижение производство произошло из-за гороха, который упал в 2,7 раза - до 11,99 тыс.
тонн. Производство гречки выросло на 27% - до 7,48 тыс. тонн, булгура - в 1,9 раза, до 6,21
тыс. тонн. Согласно отчету, в четвертом квартале 2019 года компания получила EUR163
тыс. чистого убытка из-за увеличения расходов на продажи, тогда как в четвертом
квартале 2018 года чистый убыток составил EUR30 тыс. Выручка компании в октябредекабре прошлого года возросла на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018
года - до EUR6,18 млн, в основном, за счет увеличения продаж гречки, валовая прибыль - в
1,5 раза, до EUR1,23 млн. За указанный период компания увеличила производство круп на
25% - до 10,96 тыс. тонн. Наибольший рост был по гречневой крупе - в 2,5 раза, до 2,47 тыс.
тонн и по булгуру - 1,7 раза, до 1,95 тыс. тонн. Cereal Planet выпускает весовые крупы для
B2B, под ТМ "ОЛИМП" - четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна",
"Златокосица", под ТМ "Люба ферма" - кормосмеси для животных. Компания экспортирует
крупы в более чем в 30 стран мира (Китай, Индия, Германия, Италия, ОАЭ, Польша, Турция и
др.) Собственниками компании являются Анатолий и Александр Власенко (33,53% и
29,93% соответственно), Александр Славгородский (29,93%), Игорь Добрускин (5,5%). По
данным группы, Cereal Planet занимает до 10% украинского рынка круп. Ежемесячный
объем производства составляет 4,5-5 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Агрохолдинг «МХП» побудує в Україні
бульйонний завод
18.02.2020

Агрохолдинг МХП потроху рухатиметься до кулінарної компанії, яка
годує людей. А курка стане одним із елементів сировини. Про це розповів
власник МХП Юрій Косюк, повідомляє LIGA.net.
«Поки нас цікавить тільки те, що пов’язано з птицею, і те, що пов’язано з їжею і
процесингом їжі, – зазначив він. – Я гадаю, що МХП потихеньку йтиме до кулінарної
компанії, яка годує людей. Тобто курка стане одним із елементів сировини. HoReCa, ритейл
– це наші клієнти, і ми хочемо прийти до них ближче за допомогою клієнтських сервісів».
Також Юрій Косюк озвучив наміри будівництва в Україні заводу з виробництва курячого
бульйону. «Ми зараз хочемо це робити. Я гадаю, ми найближчим часом побудуємо
бульйонний завод», – сказав він. Вартість проєкту власник МХП оцінив у $12-15 млн. Як
повідомлялося, МХП в IV кварталі 2019 року збільшив обсяги виробництва курятини на 18%,
як порівняти з аналогічним періодом 2018 року – до 188,8 тис. тонн. За результатами 2019
року також відбулося зростання на 18%, як порівняти з попереднім роком, – до 729 тис.
тонн. Це стало можливим завдяки запуску додаткових виробничих майданчиків другої
черги Вінницької птахофабрики, а також збільшенню виробництва курки більшої ваги та
зменшенням відсотка вибірки птиці, уточнили в МХП. Річні продажі курятини додали 13% і
склали 670 тис. т. Зокрема, продажі свіжого і замороженого курячого м’яса на внутрішньому
ринку у 2019 році були відносно стабільними та збалансованими – 312,5 тис. тонн (+2%). …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
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ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ



МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Полтавщині запрацював сучасний молокопереробний міні –завод

Ресурс цукроваріння в Україні
практично вичерпано
27.01.2020

За словами екс-заступника голови правління НАЦУ “Укрцукор”
Руслана Яненко, зменшення обсягів сировини минулого року спровокувало
скорочення виробничих потужностей.
Цей сезон вже далеко не перший, коли цукровики працюють “в мінус”, ресурси для
виробництва практично вичерпані. Минулого року діяли 33 цукрові заводи, які переробили
9,84 млн т цукрових буряків і виготовили 1,48 млн цукру, що на третину менше, ніж у
попередній сезон, зазначає експерт. Не запустили в работу 9 заводів, виробничий період
скоротився на місяць, а скорочення виробництва цукру досягло 20 відсотків. За
інформацією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства,
середня врожайність у 2019 році склала 44,6 т\га, площа посівів цукрового буряку 220 тис
га, а загальний урожай 9,8 млн т. В той час, як у 2018 році валовий збір солодкого кореня
склав 13,5 млн тонн, при врожайністі 49,4 ц\га.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
На підприємстві «Старокостянтинівцукор»
модернізують виробничі потужності
14.02.2020

На ТОВ «Старокостянтинівцукор», що входить до групи компаній
A’spik Group, розпочали планову модернізацію виробничих потужностей
для підвищення ефективності роботи підприємства.
Цього року на підприємстві у період міжсезоння робитимуть наголос на підвищенні
енергоефективності завдяки оновленню випарної станції. Крім ремонту діючого
устаткування, планується додати новий випарний апарат плівкового типу. Наразі його
проєкт уже розроблено, а виготовить агрегат вітчизняне підприємство. Також в A’spik
Group інформують, що завдяки модернізації на ТЕЦ планують зменшити виробництво пари,
адже нове обладнання компенсуватиме ці втрати. Таким чином для твердопаливних котлів
теплоелектроцентралі знадобиться менше вугілля, яке наразі імпортують з Польщі.
Очікується, що новий апарат не лише заощадить енергоресурси, а й покращить
технологічний процес виробництва цукру, що безумовно підвищить якість кінцевого
продукту, оскільки саме на випарній станції з бурякового соку «варять» сироп, який згодом
перетворюють на цукор. «Цукровий завод – це складний та багатофункціональний
організм, у житті якого кожен структурний підрозділ відіграє важливу роль, а дрібниць не
існує. Тому, аби підтримувати усі його системи в оптимальному стані, потрібні постійний
розвиток, модернізація та увага. Якщо ж не працювати над зменшенням витрат
виробництва та оновленням техніки, можна втратити конкурентоспроможність, а потім – і
завод разом з робочими місцями для краян. Власне, багато українських цукрових заводів
спіткала саме така доля, а торік на теренах держави зупинилися 9 цукроварень», – розповів
генеральний директор групи компаній A’spik Group Олександр Співак. Саме тому, пояснює
він, на підприємствах корпорації робота кипить не лише під час виробничого сезону, а й
після його завершення, адже тільки такі процеси створюють підстави для гарних
результатів у прийдешньому. Крім того, оновлення виробничих потужностей дозволяє
зберігати робочі місця для членів колективу в час міжсезоння, а відтак і підтримувати на
належному рівні наповнення бюджетів усіх рівнів. В A’spik Group додають, що модернізація
випарної станції триватиме 4-5 місяців, а оновлення виробничих потужностей заплановане
також і в інших відділеннях заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua


ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ViOil закончила осеннюю программу переработки
высокоолеинового подсолнечника

13.02.2020

У селі Сагайдаки Шишацького району перший заступник начальника
ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області Сергій Павлов взяв участь
у відкритті молокопереробного міні–завода ФГ «Ромашка».
Зі слів керівника фермерського господарства Олексія Кругляка , рішення про
будівництво заводу було прийнято 20 серпня 2016 р. Обладнання виготовило підприємство
«Полтава-Союзмаш», що спеціалізується на обладнанні харчового виробництва. Отже,
підприємство забезпечено всим необхідним обладнанням: від пастеризації молока до
упаковки готового сиру. Потужність заводу за одну добу 10 тон молока. До речі, молоко
використовується із власної ферми, де налічується 500 голів дійного стада. Як говорить
Олексій Кругляк, годують корів екологічно чистими продуктами, без жодних добавок,
натуральними кормами це – і комбікорм з власного міні –заводу, влітку постійний випас на
зеленій масі, взимку – сінаж та силос. Таким чином, ми отримуємо натуральне і якісне
молоко, яке поставляємо на завод для виготовлення твердих сирів та масла. І саме головне,
що при виробництві не використовуються добавки рослинних жирів. Підприємство
запровадило
систему
НАССР,
Пирятинська
міжрайонна
лабораторія
Держрпродспоживслужби проводить контроль якості та безпечності продукції,
дослідження продукції на мікробіологічні та хімічні показники. І ще, не менш важливо,
оператор ринку діє в рамках швейцарсько- українського проекту «Створення системи
контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва
та збуту молочних продуктів в Україні» , що впроваджується швейцарською
консалтинговою компанією з розвитку потенціалу «Сафозо» за фінансової підтримки
Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).
Читати повністю >>>
За матеріалами polvet.gov.ua
Виробництво молочної продукції в 2019 р.
скоротилося на 2,3%
14.02.2020

У 2019 р. Україна скоротила виробництво молочної продукції на
2,3%, як порівняти з попереднім роком, – до 1,98 млн тонн. Про це
повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).
Протягом 2019 р. виробництво молока питного різних видів жирності склало 969
тис. тонн, що на 2,9% менше, ніж в 2018 р. Частка цієї продукції у загальній структурі
виробництва – 49%. Торік скорочувалося виробництво всіх видів питного молока, крім
дитячого харчування. Водночас виробництво кисломолочних продуктів, що займає у
загальній структурі 21%, зросло на 2,5% – до 415,3 тис. тонн. Виробництво сирів за 2019 рік
скоротилося на 5% – до 193,9 тис. тонн. Їхня частка у структурі виробництва молочної
продукції – 9,8%. «Відбувалося це за рахунок скорочення майже на 12% у сегменті твердих
неплавлених сирів, яких за рік виробили 84,7 тис. тонн, – зазначив аналітик АВМ
Володимир Андрієць. – Падіння певною мірою компенсувалося нарощуванням виробництва
інших видів сирів, зокрема кисломолочних – на 0,5% – до 73,1 тис. тонн; плавлених – на
1,5% – до 29 тис. тонн; сирів для дитячого харчування – на 3% – до 7,1 тис. тонн».
Виробництво вершкового масла торік скоротилося на 15% – до 89,3 тис. тонн. Його
виробництво становить 4,5% у загальній структурі молочної продукції. Виробництво
сухого знежиреного молока скоротилося на 10,6% – до 33,7 тис. тонн. «Не зважаючи на
високі світові ціни, падіння відбувалося більше під впливом внутрішніх факторів –
дефіциту сирого молока та, як наслідок, переорієнтування виробництва більшою мірою на
сухе незбиране молоко, а також через невигідні умови експорту», – пояснив експерт АВМ.
Серед експорторієнтованих молочних продуктів зростання виробництва відбувалося лише
у групі сухого незбираного молока, причому рекордними темпами – майже на 38% – до 17,8
тис. тонн. Виробництво згущеного молока за рік скоротилося на 2% – до 34,1 тис. тонн.
Виробництво казеїну, попри високі ціни на нього на світових ринках, за рік скоротилося на
27,5%, – до 5,3 тис. тонн. Виробництво сироватки скоротилося на 14% – до 59,9 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua

27.01.2020

С начала нынешнего сезона промышленная группа ViOil
переработала 155 тыс тонн семян высокоолеинового подсолнечника. Об
этом говорится в сообщении компании, передает agroperspectiva.com
Компания наращивает обьемы производства ВО подсолнечного масла. Спрос на него
на мировом рынке продолжает увеличиваться — все больше потребителей отдают
предпочтение этому качественному и полезному продукту. «По своим пищевым
характеристикам высокоолеиновое подсолнечное масло не уступает оливковому. Но
производством оливкового масла занимаются небольшие компании и цена на него
стабильно высокая. Применение высокоолеинового подсолнечного масла позволяет
производить качественные и полезные продукты питания по доступной цене, —
рассказывает начальник отдела сбыта готовой продукции промышленной группы ViOil
Богдан Коровий. — Преимущества нашего высокоолеинового подсолнечного масла высоко
ценят на мировом рынке. Всю ВО продукцию компания отправляет на экспорт. Нашими
основными покупателями остаются страны Евросоюза, в частности Италия, Испания,
Нидерланды, и Юго-Восточной Азии — Китай, Япония. Мы постоянно в поисках новых
рынков сбыта. В этом маркетинговом году начали поставки ВО масла в Малайзию, Новую
Зеландию и ингапур». Весной заводы промышленой группы ViOil планируют переработать
еще около 80 тыс тонн семян высокоолеинового подсолнечника.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
Вінницький олійножировий комбінат у поточному сезоні зберігає
лідерство у виробництві рослинної олії

У 2020 році молочні господарства планують побудувати
або модернізувати майже 60 об’єктів
20.02.2020

У 2020 році молочні господарства планують ввести в експлуатацію 58
об’єктів у галузі скотарства загальною потужністю понад 8000 корів і понад
22 000 голів ВРХ. Про це, повідомила віце-президент АВМ Ганна Лавренюк.
«Ця інформація повністю співпадає із першими результатами опитування, яке
проводить Асоціація виробників молока серед молочних ферм України. Наші фахівці уже
опитали майже 200 молочних господарств щодо підсумків їх господарської діяльності у
2019-му та планів на 2020-ий. Опитування триває, однак із уже опитаних господарств понад
20% планують у поточному році будівництво нових чи реконструкцію існуючих приміщень
молочнотоварних ферм. Понад 10% відзначили, що, попри високу ціну на молоко-сировину,
продовжать скорочувати поголів’я, зокрема шляхом вибраковки по продуктивності, – на
такі кроки господарства штовхає невпевненість у державній стратегії розвитку молочного
скотарства і ризики старту обігу земель без пільгових умов для тих господарств, що мають
МТФ», - підкреслила вона з посиланням на дані Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України. Проте понад 15% опитаних підприємств навпаки
планують нарощувати поголів'я. Стільки ж господарств, хоча не розглядають капітальних
інвестицій або розширення, однак будуть працювати над підвищенням продуктивності
стада і рентабельності виробництва молока. Над покупкою нового обладнання для МТФ
роздумують понад 10% опитаних
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com

17.02.2020

Вінницький
олійножировий
комбінат
(ВОЖК)
залишається
найбільшим в Україні підприємством з виробництва рослинної олії на
одному майданчику. Про це свідчать дані асоціації «Укроліяпром».
З початку 2019/20 МГ ВОЖК випустив 153 тис. тонн нерафінованої рослинної олії.
Таким чином на його частку припало 6,2% всього українського ринку олійножирової
продукції. «Промислова група ViOil інвестує в розвиток своїх потужностей. На Вінницькому
ОЖК встановлено найсучасніше обладнання, яке дозволяє нам збільшувати обсяги
переробки насіння олійних, – зазначає голова правління Вінницького олійножирового
комбінату Дмитро Чаленко. За його словами, підприємство планує і надалі нарощувати
обсяги виробництва. Нагадаємо, в 2018/19 МР Вінницький олійножировий комбінат став
одним з найбільших виробників соєвої олії. За оцінками асоціації «Укроліяпром», продукція
ВОЖК становить майже 9% цього сегменту ринку. Усього в минулому МР українські
переробні підприємства виготовили 270,4 тис. тонн соєвої олії. «Особливістю минулого
сезону стало нарощування виробництва та експорту соєвої олії та шроту. Цьому сприяло
збільшення виробництва соєвих бобів – у 2018/19 МР їх валовий збір склав 4,5 млн тонн», –
зазначає голова правління Вінницького олійножирового комбінату Дмитро Чаленко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
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НАПОЇ
РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Прокурор, який не посадив Юрія Бойка, отримав родовище
«Нафтусі» від оточення Бойка

Крупнейший переработчик фруктов Украины
занял 10% мирового рынка сока
14.02.2020

ГК T.B.Fruit, крупнейший переработчик фруктов и ягод в Украине, по
итогам 2019 года заняла 10% мирового рынка сока, нарастив свою долю,
сообщил основатель группы T.B.Fruit Тарас Барщовский.
"Была 8-9% (доля на мировом рынке сока в 2018 году - ИФ), в зависимости от сезона
и потребления. В августе запускаем новый завод в Польше, доля увеличится существенно",
- сказал он. Как уточнил Барщовский, после запуска завода в Польше доля группы на
мировом рынке сока возрастет до 12-14%. По его словам, в 2019 году T.B.Fruit увеличила
производство сока по сравнению с 2018 годом на 10%. Как сообщалось, T.B.Fruit 30 мая
2019 года сообщил о начале строительства восьмого завода группы по переработке
фруктов и ягод в с. Бжостовець (Польша), инвестиции в который составят EUR45 млн. По
данным группы, его мощности по переработке яблок составят 300 тыс. тонн, клубники - 10
тыс. тонн, вишни - 6 тыс. тонн, малины – 12 тыс. тонн, смородины -7 тыс. тонн в год.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
T.B. Fruit запускає напрям шокового заморожування овочів, фруктів та ягід
18.02.2020

Запуск напряму шокового заморожування IQF овочів, фруктів та ягід
планується у нинішньому році на основному підприємстві групи компаній
T.B. Fruit у Городку Львівської області.
Раніше цим напрямом займався польський завод групи T.B. Fruit. Однак згодом було
прийнято рішення про перенесення виробництва в Україну. Таким чином компанія
забезпечує робочими місцями українців і створює передумови для розвитку вітчизняної
сировинної бази. Технологія IQF (Individual Quick Freezing) – швидке заморожування
продуктів шляхом використання максимально низьких температур. Це дозволяє зберегти
зовнішній вигляд, смакові властивості та всі корисні речовини у фруктах, ягодах та овочах
на рівні свіжого продукту. Потужності виробництва з шокової заморозки становитимуть
120 тонн сировини на добу. У компанії зазначають, що заморожена продукція буде
постачатися великими об’ємами для В2В сегменту, так і на полиці українських
супермаркетів. «Сьогодні більшість замороженої продукції на полицях українських
супермаркетів займає продукція польських виробників, які в Україні закуповують
сировину, фасують це все в Польщі, а потім ми споживаємо імпортовану продукцію з
полиць вітчизняних магазинів. T.B. Fruit ламає тенденцію і дає розвиток українському
виробництву в цьому напрямку. За рахунок цього збільшиться посадка садівництва під
відповідними агрокультурами. Цим самим ми даємо роботу українському селу та робимо
акцент на споживанні української продукції», – прокоментував Олег Мочалюк, директор із
виробництва T.B. Fruit. T.B. Fruit – вертикально-інтегрована міжнародна група компаній із
замкненим циклом виробництва. Лідер українського ринку та провідний виробник
концентрованих соків в Європі, третій у світі виробник яблучного пектину. До складу групи
входять 7 заводів з переробки фруктів та овочів (Україна, Польща, Молдова), а також
транспортно-логістичний та інжиніринговий бізнеси. В T.B. Fruit працює 2,5-3,5 тис. осіб, в
залежності від сезону. Компанія належить українському бізнесмену Тарасу Барщовському.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua

13.02.2020

Новим співвласником ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» став експерший заступник військового прокурора Володимир Жербицький, якому
тепер належить чверть в статутному капіталі фірми.
«Трускавецькі лікувальні води» були створені в 2016 р. До лютого поточного року
його власником було ПАТ «Трускавецькурорт». Це ПАТ володіє низкою курортів в
Трускавці, а для оптимізації витрат з експлуатації Трускавецького родовища мінеральних
вод створило окреме підприємство – «Трускавецькі лікувальні води». Фірмі був переданий і
спецдозвіл №2005 на користування родовищем мінвод, в тому числі, ділянкою Нафтуся.
Планувалося, що співвласником фірми стане Трускавецька міськрада, але проект не було
реалізовано. За даними Youcontrol, з 4 лютого новими власниками «Трускавецькі лікувальні
води». стали четверо мешканців Києва та Київської області: Карлос Карапетян, Світлана
Корнійко, Олександр Стельмащук та Володимир Жербицький. Стельмащук донедавна був
директором закритого венчурного фонду «Хантер», що управляє ПрАТ «Трускавецькурорт».
Його доля в статуті фірми - 24%. Карлос Карапетян, окрім трускавецького підприємства, є
засновником київського ТОВ «Парк-Авеню». А Світлана Корнійко володіє низкою фірм, що
займаються діяльністю готелів та ресторанів і будівництвом. Володимир Жербицький був
першим заступником військової прокурора України Анатолія Матіоса і пішов на пенсію в
жовтні 2017 р. Серед його справ було розслідування оборудок Сергія Курченка в банківській сфері та зі скрапленим газом. В 2017 р. Народний депутат «Блоку Петра Порошенка»
Сергій Лещенко заявив, що в справі зі скрапленим газом ГПУ ще в 2015 р. підготувала
звернення до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканості та затримання
нардепа Юрія Бойка, якого вважала «учасником злочинної організації Сергія Курченка».
Бойко підозрювався в тому, що на посаді міністра ПЕК сприяв завищенню обсягів
скрапленого газу для населення, який через фірми Курченка продавався на ринку для
приватних підприємств. Заява до парламенту не була передана, а в 2016 р. Військова
прокуратура заявила, що Бойко допитаний в справі Курченка як свідок. Для притягнення
екс-міністра палива та енергетики до відповідальності забракло доказів. ГПУ заявила, що
схема зі зрідженим газом нанесла державі збитки в 2 млрд грн. «Трускавецькурорт»
створено на базі восьми санаторіїв курорту Трускавець, чотирьох поліклінічних закладів,
двох закладів громадського харчування та десяти колективних підприємств, що надають
комунальні, виробничі, транспортні та інші послуги на території курорту. Власниками
«Трускавецькурорт» є ПАТ «ЗНВКІФ «Хантер» (67%) та ТОВ «Поліінвестгрупп» (33%).
Найбільший пакет акцій «ЗНВКІФ «Хантер» в майже 34% належить кіпрській «Kotryna
holding ltd», власником якої вказана компанія з Сейшельських островів «VLD Holding Ltd».
Бенефіціаром «Поліівестгрупп» вказаний Максим Шапошніков. Раніше фірма була
повноцінним власником «Трускавецькурорт», через компанію «DV corporation limited» була
пов’язана з Юлієм Іоффе. Який був заступником Юрія Бойка в міністерстві ПЕК та в
Республіканській партії. Головою наглядової ради «Трускавецькурорту» є Павло Якубенко,
а до складу ради входить його син Володимир Якубенко, який раніше працював
заступником голови правління «Нафтогазу України» та очолював ДК «Газ України». Також
наглядової ради «Трускавецькурорту» входить Вадим Український – віце-президент ДП
НАЕК «Енергоатом». Він раніше працював заступником голови правління НАК «Нафтогаз
України» та радником міністра ПЕК Юрія Бойко.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

В Днепре отменили продажу «АВК»:
подробности

Nemiroff став імпортером текіли Jose Cuervo,
віскі Bushmills та рому Kraken
16.02.2020

На электронном аукционе OpenMarket отменили аукцион по продаже
объектов кондитерской фабрики «АВК» в Днепре. Об этом сообщает
корреспондент «Днепровской панорамы» со ссылкой на dnepr.news.
Как стало известно, один из потенциальных участников торгов, проявлявший
интерес к покупке завода, объект был снят с торгов. По его словам, банк-кредитор завода
отозвал исполнительный документ. Напомним, объекты кондитерской фабрики «АВК» в
Днепре были выставлены на продажу в конце января 2020 года. В частности, на торги
предлагались два лота. Первый лот включал в себя главный и административно-бытовой
корпуса фабрики, трансформаторную подстанцию, эстакаду с навесом, весовую, склад,
градирню и другие здания и сооружения фабрики общей площадью 37498,3 кв. м. Во
второй лот были включены производственные помещения, в частности, воздушная
заборная шахта, котельная, овощной склад, противопожарная насосная станция, складские
корпуса, гаражи, мастерские и прочие сооружения общей площадью 9928,5 кв. м. Общая
стартовая цена объектов составляла 120,7 млн грн. Аукцион должен был состояться 20
февраля. Сейчас в статусе обоих лотов стоит пометка «Торги прекращены». Ранее
сообщалось, что в январе 2019 года Хозяйственный суд Донецкой области принял решение
о взыскании с компании «АВК» кондитерской фабрики в Днепре и оборудования в пользу
«Проминвестбанка» – дочерней структуры российского «Внешэкономбанка». В 2011 году
компания «АВК» открыла кредитную линию в «Проминвестбанке» на 1,36 млрд грн под
залог фабрики в Днепре.
Читать полностью >>>
По материалам dnpr.com.ua
Компанія Roshen вирішила
судитися з Росією
19.02.2020

Кондитерська фабрика Roshen звернулася до Верховного суду Росії зі
скаргою на рішення судів нижчих інстанцій про нарахування податків на
361,5 млн рублів, пише Главком.
Апеляція Roshen стосується рішення Арбітражного суду Центрального округу.
Раніше він визнав законними нарахування податків: 285,9 млн рублів ПДВ за 2012 рік, а
також 26,2 млн пені і 49,5 млн рублів штрафу. До цього справа розглядалася декількома
судами, серед яких Арбітражний суд Липецької області, де зареєстрований російський філія
компанії, і Двадцяте арбітражний апеляційний суд. Зазначимо, корпорація Roshen — один з
найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, до складу якої входять Київська,
Кременчуцька (Полтавська область) кондитерські фабрики, два виробничих майданчики у
Вінницькій області, масло-молочний комбінат «Бершадь молоко» (Вінницька область), два
виробничих майданчики у Липецькій області у РФ (законсервовані), Клайпедська
кондитерська фабрику (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
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28.01.2020

Nemiroff з 2020 р. став офіційним імпортером алкогольних брендів
Jose Cuervo, Bushmills, Kraken і Sexton в Україні, які входять до портфелю
преміальних спиртних напоїв Proximo, повідомили в українській компанії.
«Ми раді використовувати досвід і експертизу нашої команди в новому напрямку в
якості імпортера», — зазначив Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff. «У
Nemiroff є все необхідне для зростання наших брендів в Україні - знання ринку і споживача,
налагоджена система дистрибуції і, що не менш важливо, спільне бачення стратегії - курс на
преміумізацію і розвиток культури споживання міцного алкоголю», — прокоментував
угоду Олексій Дмитрієв, регіональний представник Proximo Group. Раніше на території
Украіни Proximо Group співпрацювала з Bayadera Group. Компанії вирішили не
продовжувати контракт на дистрибуцію віскі Bushmills та текіли Jose Cuervo в 2020 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
 СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Чистий прибуток ДП «Укрспирт»
в 2019 р. зріс на 86%
31.01.2020

Чистий прибуток підприємства у 2019-ому склав 40, 3 млн гривень, з
них більшу частину - 32 млн грн - підприємство отримало за останні два
місяці року - листопад та грудень.
«Останні два місяці 2019 р. ми разом з Мінекономіки, правоохоронними органами,
податковою зосередили увагу на детінізації ринку спирту. Завдяки боротьбі з тінню
чистий прибуток «Укрспирту» порівняно з 2019 р. виріс на 86%. В той же час, у ДП як у
монополіста, ця цифра могла б бути у декілька разів більшою. Звісно, для модернізації
галузі цього недостатньо. Щоб забезпечити її сталий розвиток, оснастити заводи новітніми
технологіями та стати великим експортером спирту за кордон, галузі потрібен приватний
капітал та вмотивований інвестор», - прокоментував в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій
Блескун. Варто додати, що чистий прибуток ДП «Укрспирт» у 2019 році склав 40,3 млн грн
проти 21,6 млн грн у 2018-му. Окрім цього, минулого року підприємство сплатило 463, 1
млн грн податків, а виробництво етилового спирту склало 6060,25 тис декалітрів. Також
помітно збільшилася сплата податків у грудні 2019 року: цей показник склав 53,1 млн грн,
тоді як в аналогічний період 2018 року він становив 30,4 млн грн. «Цифри — річ вперта,
вони відображають реальний стан речей. У грудні 2019 року в державний бюджет сплачено
на 48% більше податків ніж за грудень 2018. Це гроші, які підуть на потреби усіх українців
— на ремонт доріг, шкіл, на медичну допомогу тощо», — підкреслив Сергій Блескун.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «Укрспирт»
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Кабмин намерен разрешить Житомирскому заводу
торговлю и экспорт спирта



ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

19.02.2020

Правительство на заседании в среду планирует предоставить
полномочия ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" на оптовою
торговлю и экспорт спирта этилового по коду 2207 УКТВЭД.
Согласно пояснительной записке к проекту постановлению Кабинета министров, на
сегодня только "Укрспирт" уполномочен правительством на экспорт и оптовую торговлю
спиртом этиловым по коду 2207 УКТВЭД, а Житомирский ликеро-водочный завод
вынужден реализовывать спирт собственного производства через договор комиссии с
"Укрспиртом" и трехсторонние договора поставок с покупателями по сложной и
длительной процедуре. "Как следствие обеспечивается продажа спирта этилового только
около 50% от производственных мощностей предприятия", - отмечается в документе. ГП
"Житомирский ликеро-водочный завод" производит ликеры, водку, настойки,
спиртованные соки, солод. Его продукция экспортируется в Соединенные Штаты Америки,
Азербайджан, Грузию, Германию, Вьетнам, страны Балтии.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Крупнейший украинский производитель соков
планирует построить спритзавод
21.02.2020

Группа компаний T.B.Fruit, крупнейший переработчик фруктов и ягод
в Украине, рассматривает возможность строительства собственного завода
по производству технического спирта во Львовской области.
"Речь идет о техническом спирте из стоков, которые идут на очистные сооружения,
по производству пектина", – сообщил основатель группы T.B.Fruit Тарас Барщовский. Он
уточнил, что инвестиции в завод могут составить около $800 тыс. Как сообщалось, 11
декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в
сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.
Законом отменена государственная монополия на производство спирта с 1 января 2020
года, а деятельность по производству спирта разрешена субъектам хозяйствования любой
формы собственности при условии получения соответствующей лицензии. При этом с 1
июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство
новых предприятий по производству этилового спирта. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc)

Рекорди українських виноробів: статистика
виробництва різних вин у 2019 році
14.02.2020

У 2019 році в Україні було вироблено 9,8 млн дал. виноматеріалів. Про
це свідчать дані Державної служби статистики, передає служба новин порталу
unn.com.ua
Зокрема, виробництво виноматеріалів для шампанського та ігристих вин склало 1,9
млн дал., коньячних виноматеріалів — 2,4 млн дал., столових — 5,01 млн дал., кріплених —
311 тис. дал. У Держстатистики також повідомили, що минулого року в Україні на
виноматеріали було перероблено 124,2 тис. т. винограду: 14 тис. т. винограду сорту
“аліготе”, 6,6 тис. т. сорту “мерло”, 5,4 тис. т. сорту “ркацителі”, 5 тис. т. сорту “піно (білий,
чорний, сірий)”, 3,1 тис. т. сорту “одеський чорний”, 954 т. сорту “сухоліманський” та ін.
Найзавзятіше попрацювати підприємці Одеської області, переробивши 83,4 тис. т.
винограду. Також, плідно попрацювали підприємці Миколаївщини та Херсонщини — у 2019
році вони переробили 20,9 тис. т. та 14,9 тис. т. ягід на виноматеріали.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Производство сигарет в Украине за год
знизилось на 15%
13.02.2020

Украина в 2019 г. произвела 51 млрд сигарет, что на 15% ниже
показателя за 2018 год, сообщил генеральный директор "Империал
Тобакко" в Украине Растислав Чернак.
"По сравнению с европейскими странами, снижение объемов сигаретного рынка,
действительно, шло быстрыми темпами. По нашим данным, падение рынка составило 15%
по сравнению с прошлым годом. В 2011-2017 годах падение было меньшим, чем мы
наблюдали в 2019-м", - сказал Чернак. Объективных причин падения украинского рынка,
по мнению Чернака, несколько, в том числе и повышение акциза. "В 2018 году рост
акцизного налога на сигареты составил 30%, в 2019 году мы имели два повышения - в
январе на 20%, в июле, дополнительно - на 9%. Значительный рост акцизного налога
привело к увеличению цены за пачку сигарет, стало причиной роста объемов нелегальной
торговли", - заметил он. Гендиректор "Империал Тобакко" в Украине указал на то, что за
последние несколько лет, уровень нелегальной торговли увеличился вдвое. По данным
исследований TNS Kantar, в 2019 году уровень нелегальной торговли достиг 7%, тенденция
к росту прослеживалась с 2017 года. "Такой уровень контрабанды и контрафакта в Украине
является самым высоким за период с 2013 года", - отметил Чернак. Среди других причин он
выделил рабочую миграцию. "По разным оценкам, в течение нескольких последних лет
Украина оставило 4 млн человек или 10% населения. Соответственно, уменьшилось
количество людей, которые являются потребителями", - заметил гендиректор компании.
Он прогнозирует, что если темпы роста акцизного налога не замедлятся и будет введена
фиксированная торговая наценка, которая неизбежно скажется на цене продукции - то в
2020 году легальный рынок сигарет сократится, минимум, до 43 млрд сигарет, а уровень
нелегальной торговли возрастет до 20%. "Все будет зависеть от законодательного и
регуляторного поля. Надеемся на рациональный акцизный налог и предсказуемую
регуляторную среду. С января 2020 состоялось повышение акциза на 20% - для нас это не
стало сюрпризом, но мы надеемся, что других повышений не будет", - заметил Чернак.
"Империал Тобакко" в Украине входит в холдинг Imperial Tobacco (Британия). Бренды
компании – Davidoff, Parker & Simpsin, West, Style, R1, "Прима". Табачная фабрика
располагается в Киеве. Производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт
(Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия,
Ливан, Узбекистан, США). По оценкам компании, она занимает 12,6% доли табачного
рынка. Как сообщалось, ранее в Минэкономики объявили о планах представителей
правительства и табачных компаний инициировать пересмотр установленного ранее
графика повышения акциза на сигареты. Напомним, ранее был установлен постепенный,
ежегодный график повышения специфических ставок акцизного налога и минимального
акцизного обязательства на табачные изделия с 2018 до 2025 года (в 2018 на 29,7%, а с
2019 до 2025 года включительно на 20% ежегодно). Табачная компания Philip Morris
International Inc. (PMI) в 2019 году снизила отгрузку сигарет в Украине на 3% по сравнению
2018 годом в связи со снижением общего рынка, что частично компенсировалось
увеличением общей доли рынка табакосодержащих изделий для нагрева. Среди причин
сокращения рынка в компании указывают рост цен вследствие повышения акцизного
налога, а также увеличение незаконной торговли. По данным компании, в четвертом
квартале 2019 года общий объем рынка сигарет в Украине снизился на 9,3%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Грузинская GIG намерена выкупить пакет акций производителя
инсулинов "Индар" в размере 70%

Украинцы пьют все меньше отечественного вина:
"Нас завоевывает Франция и Италия"
21.02.2020

Украинцы все меньше покупают вино отечественных производителей если в 2018 году на одного человека в стране приходилось 1,23 литра тихого
вина, то в 2019 этот показатель составил 1,12 л.
То же касается и игристых вин — в 2018 в среднем один украинец потреблял 0,57 л
этого алкогольного напитка, а в 2019 — уже 0,49 л. Такие данные озвучил на форуме
винодельцев WineHub 20 февраля креативный директор агентства Tabasco Александр
Смирнов. По его словам, соответственно сократились и траты граждан на украинское вино:
с 80,77 грн на душу населения в 2018 году до 80,65 грн в 2019 за тихие вина и с 63,54 до
58,55 грн за игристые. В то же время потребление вина в стране растет, подчеркивает
Смирнов — за последние пять лет количество потребленного вина на одного украинца
увеличилось с 2,17 до 2,68 л в год. "В Украине один человек выпивает примерно 3,6
бутылки в год, и этот показатель понемногу поднимается. При этом потребление всех
категорий украинских вин падает. А растёт наш рынок за счёт экспансии импортных вин.
Именно они обеспечивают высокое потребление вина в стране — фактически Украину
культурно завоевывает Франция, Италия и другие", — рассказал эксперт. По его мнению,
спасти сложившуюся ситуацию может креатив. "Это и нахождение определенной ниши,
инновации, рецептура, бутылки, их дизайн, инфлюенсеры", — перечисляет креативный
директор. Он уверен, что сегодня инфлюенсеры — лучшие вдохновители для
потребителей. "Эти люди в своих соцсетях рассказывают о своей жизни и вдохновляют нас,
они способны переходить из профессии в профессию и делать прорывы, которые удивляют
весь мир". В качестве примера Смирнов привел дело Френсиса Коппола, режиссёра
кинотрилогии "Крестный отец" — тот с 1974 года занимается виноделием, при этом его
предприятие весьма успешно: продукция импортируется в 60 стран мира и даёт
стабильный доход. "Эта синергия работает очень просто: страсть популярного человека
способна заряжать своей энергией другие бизнесы, и аудитория, уважающая инфлюенсора,
способна перетекать от одного продукта, в данном случае кино, в другой — вино", —
поясняет топ-менеджер. Внимание нужно уделять и визуальной составляющей продукции:
ее рекламе и внешнему виду, инновациям в этих вопросах — например, последним
прорывом в этой области стали вирусные рекламы и этикетки, которые оживают через
приложение в смартфоне. Ещё один вызов, который должна принять украинская
индустрия, чтобы завоевать граждан — это изменение целевой аудитории на самые новые
и непредсказуемые поколения: зумеров, миллениалов и подрастающее — "Альфа". "Винные
бренды должны приспосабливаться к их желаниям. Люди нового поколения просто устали
от того, что вдохновляло старших потребителей. У них другая культура, они не хотят
воспринимать старые винные истории, поэтому бренды должны давать им новые винные
ощущения", — говорит Смирнов. Так, современная индустрия ищет новые рецептуры —
поскольку новая аудитория не хочет крепкого алкоголя, тренд — дать новую эмоцию через
новые вкусы, новое алкогольное развлечение тем, кому надоела старая алкогольная
культура. Кроме того, украинским винодельням нужно учесть три мировые тенденции —
глобализацию, технологии и изменение климата. "Социальный аспект диктует винной
индустрии важность общественных программ, а потому уже сейчас многие развивают
социальную составляющую бизнеса — например, финансируют приюты. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Грузинская промышленная группа (Georgian Industrial Group, GIG),
намерена выкупить государственный пакет акций производителя
инсулинов ЧАО "Индар" в размере 70%.
"В 2020 г. наша группа собирается участвовать в других концессионных конкурсах и
принимать участие в большой приватизации. Холдинг будет участвовать в приватизации
доли государства в фармацевтическом предприятии "Индар", где мы представляем долю в
30%. Мы готовы увеличить ее до 100%",- сообщил основатель GIG Давид Бежуашвили в
ходе презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины. ЧАО
Завод "Индар" - единственное в Украине предприятие с полным технологическим циклом
производства генно-инженерных инсулинов - от субстанции до готовых лекарственных
форм. Стратегия развития компании предусматривает расширение продуктового портфеля
средствами иммунопрофилактики (вакцинами), а также новыми лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения для всестороннего обеспечения
потребностей людей, живущих с сахарным диабетом, ВИЧ/СПИДом и туберкулезом.
Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на конец второго квартала 2019 года, госпакет
акций в размере 70,7016% предприятия "Индар" числится на ПАО "Укрмедпром", а
29,2861% принадлежит кипрской компании Luraq Investments Limited. На момент покупки
этого пакета у польской компании Bioton за $4,9 млн, Luraq Investments Limited была SPV
Грузинской промышленной группы (Georgian Industrial Group, GIG), контроль над которой
был у гражданина Грузии Давида Бежуашвили. В консолидированной отчетности GIG за
2017 год указано, что объем текущих кредитов компании Luraq Investments был увеличен с
4,63 млн лари до 6,92 млн лари. Более оперативная информация о связях компаний на сайте
GIG отсутствует. "Индар" в 2018 году увеличил выручку в 2,1 раза - до 488,59 млн грн, а его
чистая прибыль выросла в 4,4 раза - до 6,22 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 ІНШЕ ВИРОБНИЦТВО

Как украинцы собрали $2 млн, предлагая странные
и необычные идеи

Фармпроизводитель "Интерхим" передал безвозмездно пограничникам
и медикам 200 тыс. доз противовирусного препарата
02.02.2020

ОДО "Интерхим" (Одесса) безвозмездно передал пограничникам и
медицинским работникам 200 тыс. доз противовирусного препарата для
профилактики заражения китайским коронавирусом.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Интерхима"
Анатолий Редер, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи с Секретарем
Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. "Основные
параметры нашего предложения - мы предлагаем помочь и помочь бесплатно. Есть службы,
которые первыми сталкиваются с больными, зараженными вирусами и имеют высокие
риски заражения. Это пограничники, которые стоят на въезде в страну и сотрудники
инфекционных больниц. Мы поставим препарат для профилактики сотрудникам
госпогранслужбы во все регионы Украины и врачам и медперсоналу во все инфекционные
больницы, которые определены как базовые медучреждения для госпитализации
зараженных китайским коронавирусом", - сказал он. При этом Редер подчеркнул, что речь
идет не о лечении, а исключительно о профилактике. "Мы не претендуем на панацею, мы
не говорим о том, что у нас в руках лекарство от китайского коронавируса. Но мы точно
знаем, что применение препарата дает дополнительный шанс не заболеть", - сказал он.
Редер подчеркнул, что данный препарат имеет доказанное иммуномоделирующее и
противовирусное действие. Благодаря оперативным действиям СНБОУ препарат уже
отправлен в инфекционные больницы 10 областей и в четыре области в погранслужбу. ОДО
"Интерхим" - одно из ведущих фармацевтических предприятий страны. Основано в 1992 г.,
является единственным в стране производителем лекарств для тяжело- и онкобольных. А
также одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией. В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в
проект по созданию лабораторно-производственного комплекса. В 2017 г. предприятием
было уплачено более 130 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.
"Интерхим" - член Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Киевский витаминный завод отстоял в суде право
на торговый знак "Аскорбинка"
16.02.2020

Кассационный суд в составе Верховного суда подтвердил право ЧАО
"Киевский витаминный завод" (КВЗ) на товарный знак "Аскорбинка". Об
этом сообщает портал fixygen.ua
Как сообщает КВЗ, решение суд принял 13 февраля 2020 года. Ранее КВЗ обратилось
с иском к ООО "Домиль" о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности
истца на товарный знак "Аскорбинка" путем прекращения использования всеми
доступными способами (экспорт, импорт, хранение, предложение к продаже, продажа,
реализацию, рекламирование). "Присутствие на рынке товаров, маркированных
одинаковыми
(похожими)
обозначениями,
приводит
к
ситуации,
когда
зарегистрированный товарный знак может потерять различительную способность в
результате его использования разными производителями ("Аскорбинка" производства КВЗ
и "Аскорбинка" производства ООО "Домиль"). Хозяйственный суд Киевской области
решением от 5 сентября 2019 года, оставленным без изменений постановлением Северного
апелляционного хозяйственного суда от 25 ноября 2019 года, иск удовлетворил.
Кассационный суд в составе Верховного суда 13 февраля 2020 года, рассмотрев дело,
оставил кассационную жалобу ООО "Домиль" без удовлетворения. Киевский витаминный
завод входит в пятерку лидеров фармацевтического рынка Украины в натуральном
выражении, в двадцатку – в денежном. Конечным бенефициаром компании является
гражданин Канады Мартин Максим.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Верховній Раді відбудеться круглий стіл: «Державна підтримка
легкої промисловості в Україні»
18.02.2020

У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та
митної політики проводиться «круглий стіл» на тему: «Державна підтримка
легкої промисловості в Україні».
Захід проводиться з метою удосконалення державного регулювання розвитку легкої
промисловості України за рахунок інвестиційного потенціалу в регіоні. До участі запрошені,
зокрема, представники Асоціації «Укрлегпром». Правління Асоціації «Укрлегпром» активно
готується до участі у роботі «круглого столу» для донесення галузевої позиції виробничих
підприємств до законодавчого органу держави. Найбільше це торкається Законопроектів
2508 та 2509 ініціаторами та розробниками яких є Асоціація “Укрлегпром”. Законопроект
2508 «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу
України щодо стимулювання цифровізації та інвестиційної привабливості підприємств
легкої промисловості» містить в собі основні кроки, які дозволять підприємствам легкої
промисловості стати та шлях розвитку за рахунок стимулювання цифровізації, інвестиційної привабливості виробничих підприємств та впровадження законодавчої ініціативи щодо
справляння податку на додану вартість та прибутку підприємств: впровадження нульової
ставки мита на імпорт виробничого обладнання, яке не виробляється в Україні, та
поновлення тимчасової норми Податкового кодексу України, що була запроваджена з 2011
р. для підприємств легкої промисловості (КВЕД 13-15) на 10 років, щодо звільнення від
оподаткування прибутку, який спрямовувався на використання вивільнених коштів на
модернізацію, розбудову, впровадження інновацій, пов’язаних з основною діяльністю
та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними
тощо. Законопроект 2509 «Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого
Законом України «Про Митний тариф України» щодо оптимізації ставок ввізного мита на
текстильні матеріали», розроблений на вимогу вітчизняних виробників, адже проведений
аналіз ставок ввізного мита свідчить про те, що на сьогоднішній день у Митному тарифі
України на товари легкої промисловості, які ввозяться на митну територію України,
встановлено пільгові ставки мита на однорідні товари в межах товарної позиції (підпозиції)
УКТЗЕД із значною диференціацією, що спонукає суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
зловживати з класифікацією товарів, ухилятись від сплати митних платежів у повному
обсязі, призводить до корупційних ризиків.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Укрлегпром»

03.02.2020

На деревянных географических картах, увеличивающихся рюкзаках
и прочих неожиданных идеях украинские стартапы собрали за прошлый
год более $2 млн. Журнал НВ, собрал несколько кейсов краудфандинга.
Получить $1 млн за существующую только в проекте продукцию - вполне реально.
По крайней мере, именно так случилось с небольшой столичной компанией Enjoy The Wood.
Она выпускает деревянные настенные карты мира, производя их в своем цехе в Ирпене,
пригороде Киева. Деньги Enjoy The Wood привлекла, разместив объявление на нескольких
специальных глобальных онлайн-ресурсах: мол, есть возможность выпускать не просто
плоскую карту мира на куске дерева, а трехмерный продукт с подсветкой. В результате на
протяжении 2019 больше 4 тыс. людей из разных стран «скинулись» предоплатой - от $119
до $356 - и профинансировали реализацию идеи. Взамен Enjoy The Wood обязалась через
некоторое время переслать готовый продукт каждому из таких «инвесторов». На собранные деньги компания, по словам ее сооснователя Игоря Фостенко, удвоила производственные площади до 550 м² и на ⅓ увеличила число обрабатывающих станков. И разослала
готовый продукт всем клиентам. Подобные авансовые сборы денег с частных лиц через
спецплатформы - краудфандинг - превратились в отлаженную индустрию по всему миру. К
ней чаще всего прибегают небольшие компании и стартапы, которые не могут привлечь
большого инвестора из-за собственного скромного масштаба или удаленности от мировых
финансовых центров. Начинающим отечественным предпринимателям сам всевышний велел обратиться к такому источнику денег, ведь венчурное финансирование в стране едва
развито, банковские же кредиты дороги и их сложно получить. А на мировых краудфандинг-площадках, самой популярной из которых является американский Kickstarter,
работающий с 2009 года, можно раздобыть серьезные деньги. В истории упомянутого
ресурса есть примеры как минимум шести уже завершенных проектов, собравших более
$10 млн каждый. Главное - пройти предмодерацию идеи, грамотно подать и продать ее
пользователям, точно определить требуемую сумму и уложиться в сроки исполнения. За
последние семь лет сотни отечественных компаний осилили этот путь, представив на суд
частных микроинвесторов более 800 проектов. Такими данными оперирует Владимир
Куксин - он готовит предпринимателей-соотечественников к выходу на мировые краудфандинговые платформы, помогая не только разместить заявку, но и предварительно
оценить успешность проекта: по статистике, лишь 40% идей собирают нужные их авторам
средства. Если в 2017-м на Kickstarter, по подсчетам НВ, лишь 25 отечественных проектов
добрались до финала, собрав примерно $1,3 млн, то в 2019 г. этот результат почти
удвоился: проекты из Украины получили ≈ $2 млн. Рекордсмен 2019 среди отечественных
стартапов - Enjoy The Wood с его $1 млн, большая половина которых пришла с Kickstarter.
Около $500 тыс. на разных площадках привлекла фирма Time 4 Machine, которая
презентовала металлические 3D-пазлы. $131 тыс. на Kickstarter собрал стартап Nuka - его
авторы изобрели ненамокающий и нервущийся блокнот, который к тому же можно
использовать много раз. Еще $93 тыс. удалось получить проекту портативной переносной
фотостудии Photon LMS, придуманной одноименной днепропетровской компанией.
Не только деньги. За 10 лет работы Kickstarter помог стартапам со всего мира найти
под самые разные проекты $4,7 млрд, забрав 5% своих комиссионных. Именно с помощью
этого ресурса украинская PetCube, которая выпускает гаджеты для удаленных игр с
домашними животными через интернет, собрала первые $250 тыс. на свои устройства.
Теперь PetCube имеет прописку в США, а ее продукция занимает первые строчки
популярных товаров на Amazon. Но в мире существует не только Kickstarter: есть и еще
один весьма известный американский ресурс - Indiegogo. Его сборы в три раза меньше, чем
у конкурента №1, но речь все равно идет о серьезных суммах. А в Украине с 2012 года
работает собственная платформа Спильнокошт, на которой за прошедшее со старта время
328 проектов собрали почти 25 млн грн. Ее направленность - некоммерческие идеи. Самый
известный стартап - канал Hromadske, привлекший рекордные для Спильнокошта 1,2 млн
грн. Ориентированных на бизнес краудфандинговых площадок в Украине нет. Потому
отечественные предприниматели идут за инвестициями на Запад. Причем лишь деньгами
их цели не ограничиваются: Kickstarter или Indiegogo - это отличный способ познакомить со
своим продуктом аудиторию мирового масштаба. Об этом хорошо знают в украинской
компании Ugears, деревянные 3D-конструкторы которой продаются по всему миру, в
частности в магазинах Disney в парках Диснейленд. Первый выход в краудфандинговый
мир Ugears сделала в 2015-м, собрав $450 тыс. А уже через несколько месяцев ее игрушки
начали продавать мировые титаны онлайн-торговли - Eatsy, Amazon, Touch of Modern, Zulily,
Taobao и AliExpress. По словам киевлянина Максима Гавриленко, запустившего
производство солнцезащитных очков Ochis с оправами, сделанными из использованного
кофейного жмыха, выход на Kickstarter помогает проверить идею на жизнеспособность. А
это - одна из главных потребностей любого предпринимателя. «Можно понять, нужен твой
продукт кому-то или нет, еще перед тем, как запускать полномасштабное производство», говорит он. «Кофейные» очки Гавриленко прошли «экзамен»: в конце прошлого года Ochis
собрал на Kickstarter $20,5 тыс. Их перечислили 130 человек, среди которых оказались и
оптовые закупщики аксессуаров. По словам Гавриленко, теперь запросы на поставки от
компаний из?за рубежа он получает едва ли не каждый день. Но пока отгрузку за пределы
Украины предприниматель не начал. А столичный бизнесмен Дмитрий Грядунов на
Kickstarter получил лояльную аудиторию еще до начала производства продукта. В 2018
году он с готовым прототипом рюкзака Pleatpack, способного увеличиваться в объеме в
несколько раз, вышел на краудфандинг, чтобы собрать $7,5 тыс. Именно такая сумма, по
подсчетам Грядунова, нужна была для пошива хотя бы 100 рюкзаков — минимальной
партии, которую можно было заказать на облюбованном им пошивочном предприятии. В
итоге начинающий бизнесмен собрал в девять раз больше денег, стороннее производство с
этим заказом справиться не смогло, и он запустил собственный швейный цех в Черкассах.
Фостенко из Enjoy The Wood подтверждает: после выхода на краудфандинг его компании
стало легче продавать свои карты по всему миру, находя партнеров по бизнесу на рынках
самых разных стран. Ведь успешная кампания на Kickstarter — четкий сигнал для всех о
том, что представленный продукт нужен покупателям.
Читать полностью >>>
© Светлана Угнива
По материалам nv.ua

Читайте також: Орієнтири Асоціації
«Укрлегпром»’2020 – план основних
організаційних заходів >>>
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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

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ




БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Epicentr Ceramic Corporation виходить
на зовнішні ринки

Министерство культуры утвердило новые
буферные зоны в Киеве
07.02.2020

В Министерстве культуры, молодежи и спорта утвердили новые
буферные зоны в Киеве, в частности, объединили зоны Софии Киевской и
Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает БизнесЦензор.
"Мы больше чем на 100 га увеличили эту зону, туда вошли улица Крещатик, Майдан
Независимости, ул. Прорезная, Андреевский холм, Владимирская горка, склоны Днепра,
территория Парка Славы и Музея второй мировой войны. То есть, теперь это все буферная
зона ", - сказала замминистра культуры Светлана Фоменко. Изменения в буферные зоны
министерство внесло 31 января и отправило в ЮНЕСКО. "Летом на очередной сессии этот
вопрос будет рассматриваться, но они уже утверждены, ЮНЕСКО просто будут смотреть,
как мы сохраняем наши объекты", - сообщает министерство. Буферные зоны Софии
Киевской и Киево-Печерской лавры теперь составляют общую интегрированную площадь,
которая охватывает исторический центр Киева. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
З 1 березня стартує державна програма
«Велике будівництво»
11.02.2020

З 1 березня в Україні розпочинається реалізація державної програми
інфраструктурної модернізації «Велике будівництво». Реалізацію цього
проекту покладено на голів облдержадміністрацій.
«Програма Президента “Велике будівництво” стартує з 1 березня. Ми починаємо
масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних
відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. З боку Уряду ми забезпечимо регіони
всім необхідним, щоб будівництво почалось вчасно. Головна задача ОДА - це вчасна
координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація
роботи на містах», - повідомив Прем’єр-міністр під час селекторної наради з керівниками
обласних державних адміністрацій. Він зазначив, що у кожної області має бути узгоджений
з Міністерством розвитку громад та територій перелік об’єктів, які область планує
побудувати або відремонтувати протягом року. До 14 лютого всі області мають узгодити
перелік об’єктів на будівництво з Мінрегіоном в рамках Державного фонду регіонального
розвитку, який для багатьох є основним джерелом фінансування. Окремо області також
мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в рамках
Дорожнього фонду. В пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень. …
Читати повністю >>>
За матеріалами me3.com.ua
Проблема вирішена: реєстрація
нерухомості відновилася
11.02.2020

Угоди на ринку нерухомості поновилися, повідомив НВ Бізнес
керуючий партнер консалтингової компанії SV Development Сергій
Степенко. Про це повідомляє портал nv.ua
«База даних фонду держмайна, куди вноситься інформація про оцінку активів,
працює», - говорить він. Степенко додає, що база даних працює не стабільно, а правильність
звітів оцінювачів ніхто не перевіряє. Проблеми з реєстрацією угод почалися з 1 лютого,
раніше писав НВ Бізнес. Фонд держмайна відключив від бази даних чотири майданчикипосередника - Ві Ай Пі Департамент (обслуговує майданчик Оцінка. Online), Професійна
оцінка (компанія Про закупівлі), Експрес Оцінка (компанія Акцепт онлайн) і Реєстр оцінка
(інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ). Їх пов’язували з депутатом Верховної Ради
Антоном Яценком і його екс-колегою Віталієм Хомутинником. Посередники брали за
послугу реєстрації оцінки 1,8 тис. Грн, що викликало незадоволення у учасників ринку. Це
питання в минулому році виносився на розгляд парламенту, який не з першого разу
підтримав профільний законопроект 2047д. Перед цим в парламенті вибухнув скандал з
так званими «майданчиками Яценко». Офіс президента підозрював 11 депутатів партії
Слуга народу в отриманні близько $ 30 тис. За те, щоб не підтримувати законопроект. Деякі
«слуги» проходили допит на поліграфі, і після скандалу документ все ж прийняли. Експерти
не встигли за кілька місяців доробити платформу, яка б дозволила оцінювачам
завантажувати свої звіти в базу даних. Посередники ж відмовилися передавати свою
інформацію. Реформувати процес реєстрації оцінки планується в два етапи. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua



ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Von der Heyden Group открыла офис в столице и планирует инвестировать
EUR50 млн в недвижимость Киева и Львова
30.01.2020

Девелоперская компания Von der Heyden Group (Мальта) открыла
первый региональный офис в столице, планирует инвестировать на первом
этапе EUR50 млн в коммерческую и жилую недвижимость в Киеве и Львове.
"Von der Heyden Group в конце 2019 года открыла региональный офис в Киеве для
осуществления многомиллионных инвестиций в Украине в секторе недвижимости. Группа
планирует инвестировать около EUR50 млн в коммерческую и жилую недвижимость в
Киеве и Львове на первом этапе с целью увеличить объем инвестиций в четыре раза в
среднесрочной перспективе при благоприятных рыночных условиях", – говорится в прессрелизе компании. Согласно сообщению, исполнительным директором украинского офиса
стал Дмитрий Гавриленко, который до недавнего времени занимал должность
национального директора и руководителя украинского офиса международной
консалтинговой компании в сфере недвижимости Jones Lang LaSalle (JLL). Инвестиционным
директором стала экс-руководитель группы рынков капитала украинского JLL Татьяна
Ярмолицкая. Должность директора по юридическим и налоговым вопросом занял экссотрудник налоговой практики Arzinger Даниель Парнаси. Как сообщалось, инвестиции
группы будут направлены в строительство офисов и гостиниц. Компания будет работать в
партнерстве с локальными игроками. Von der Heyden Group работает на европейском рынке
недвижимости с 1989 г. в четырех направления: инвестиции в недвижимость, девелопмент,
международная гостиничная группа IBB Hotel Collection, а также альтернативные
инвестиции. Компания развивает офисные здания класса "A" и гостиницы в центральных и
стратегически важных местах на Мальте, в Германии, Польше, Испании. Кроме этого,
компания специализируется на реконструкции исторических и знаковых зданий. Штат
сотрудников более 400 чел. Von der Heyden Group находится на заключительном этапе
реализации крупнейшего в Мюнхене (Германия) девелоперского проекта Bavaria Towers, а
также планирует финальный этап девелопмента самого высокого в Познани (Польша)
здания Andersia Silver, инвестиционная стоимость которого составляет €110 млн. ...
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Завод кераміки Epicentr Ceramic, що входить до групи компаній
"Епіцентр", планує експортувати 6-8 млн кв. м плитки на рік. Про це
повідомляє служба новин порталу business.ua
Стратегічні контракти та домовленості, які дозволять українському виробнику
плитки постачати великий обсяг продукції на зовнішні ринки, були укладені на цьогорічній
виставці керамічної плитки Cevisama, яка пройшла в Іспанії. Українську кераміку планують
постачати до Польщі, Голландії, Бельгії, Швейцарії, Угорщини, Німеччини, Білорусі, Литви,
Естонії, Таджикистану та Туркменістану. Також вітчизняною керамікою зацікавилися у
Франції, Великої Британії, Швеції, Ізраїлі та Ісландії. Великий попит на українську
продукцію в Epicentr Ceramic Corporation пояснюють привабливим поєднанням якості та
ціни. Першу чергу заводу з виготовлення керамічної плитки в смт Калинівка група
компаній "Епіцентр" запустила в середині минулого року. "На новітньому виробництві
площею понад 70 тис. кв. м встановлене високотехнологічне обладнання світового лідера –
компанії SACMI, завдяки якому українська кераміка може успішно конкурувати із
провідними світовими виробниками та навіть перевищувати їх в якості продукції", – вважає
директор заводу Ігор Тюрдьо. Наразі потужність виробництва становить 6 млн кв. м на рік.
До кінця року буде запущено 3-ю лінію, що дозволить збільшити потужності до 9 млн кв. м
на рік. Протягом наступних двох років будуть запущені 4-та та 5-та лінії із загальним
обсягом 15 млн кв. м плитки на рік. 50 % продукції експортуватиметься на зовнішні ринки,
50 % – продаватиметься в Україні, здебільшого в материнській мережі – торговельних
центрах "Епіцентр". На сьогодні компанія вже має низку закордонних контрактів на
постачання продукції, зокрема вітчизняна кераміка користується попитом в Румунії,
Молдові, Німеччині, Азербайджані, Казахстані, Грузії, Канаді та Латвії. Також на виставці
Cevisama компанія "Епіцентр" уклала низку контрактів із провідними світовими
виробниками кераміки. Зокрема, у мережі ТЦ "Епіцентр" будуть представлені останні
колекції таких світових лідерів, як: Pamesa Ceramica, Cifre Ceramica, Еmigres, Tau Ceramicа,
Ceramica Saloni. "Більшість з цих брендів у своїх колекціях роблять ставку на природні
структури: мармур, граніт, дерево. Пояснюється це тим, що кількість багатьох натуральних
каменів у світі скорочується, а люди хочуть бачити їх у своєму інтер'єрі", – говорить
директор напрямку покриттів для підлоги мережі "Епіцентр" Олег Шкаровський. За його
словами, ці тенденції матимуть попит і в Україні, оскільки протягом останніх 3-4 років
спостерігається зміна споживчих переваг і смаків. Зростає попит на плитку великого
формату і природні структури. Наш покупець втомився від класичних моделей та хоче
змінити свій простір так, щоб він відповідав його сприйняттю життя. Нагадаємо, група
SACMI відкриває представництво в Україні на базі логістичного центру компанії "Епіцентр".
Новий завод стане взірцем впровадження новітніх технологій у керамічній промисловості.
Його загальна виробнича потужність складатиме 12-15 млн м2, а площа – понад 70 тис. м2.
Першу фазу будівництва планується завершити в середині 2019 року, другу – у 2020 р. Він
забезпечить робочими місцями понад 300 осіб, а податкові відрахування будуть спрямовані
на соціальний та інфраструктурний розвиток смт. Калинівка. Обсяг інвестицій в проект
склав близько 3 млрд грн. Продукція заводу постачатиметься на 40% на внутрішній ринок,
з них 25% в мережу «Епіцентр» та 60% складатиме експорт.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Компания Rauta в 2019 году вдвое увеличила продажи
импортных сэндвич-панелей в Украине
16.02.2020

ООО "Раута Груп" (ТМ Rauta) по результатам 2019 года увеличила
продажи сэндвич-панелей Ruukki в два раза, тогда как в целом рынок
импортных панелей в Украине продемонстрировал падение на 10%.
"Общее потребление импортных сэндвич-панелей в Украине уменьшилось с 1,01
млн кв. м в 2018 г. до 0,91 млн кв. м в 2019 г. Эксперты отрасли связывают такой результат
с временным замедлением инвестиционной деятельности застройщиков, обусловленным
общей экономической ситуацией в стране", - сообщила Rauta. Доля компании на рынке
импортных сэндвич-панелей увеличилась в два раза – до 4,4%. "Учитывая существующие
тенденции на повышение энергоэффективности коммерческих зданий мы ожидаем
дальнейшего роста объема продаж сэндвич-панелей", – цитируется директор Rauta Андрей
Озейчук. При этом, по его словам, одним из вызовов текущего года может стать внедрение
регламента №305, который существенно повлияет на этот рынок. "В долгосрочной
перспективе появление декларирования и саморегулирующихся организаций создаст
предпосылки для массового применения сэндвич-панелей, соответствующих ДСТУ EN
14509 с максимально высокими характеристиками энергоэффективности и долговечности", - отметили в компании. ООО "Раута Груп" создано в 2014 году, основным видом
деятельности является торговля древесиной, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием. Согласно Единого госреестра, владельцем 100% уставного
капитала компании является Андрей Озейчук. Размер уставного капитала – 388,6 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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UTG виконала 42 консалтингові роботи
на більш ніж 2 млн м²
05.02.2020

У 2019 р. «Департамент стратегічного консалтингу та архітектури»
компанії UTG виконав 42 консалтингові роботи сумарною площею 2 074 092
м². Про це повідомляє прес-служба компанії.
Географія об'єктів охоплює всю Україну і включає сегменти комерційної та житлової
нерухомості. На думку аналітиків компанії, збільшення кількості замовлень на
консалтингові послуги свідчить про подальший розвиток ринку нерухомості України. У
минулому році компанія UTG побила власний рекорд 2018 р. по кількісті консталтінгових
робіт. При цьому, як відзначають аналітики, 2019 р. підтвердив активізацію девелоперської
активності в регіонах України. Зокрема, з 42 робіт - 22 виконані для об'єктів в регіональних
центрах, а лідером за кількістю концепцій, розроблених компаній UTG, став західний регіон
країни. При цьому, як зазначає керівник «Департаменту стратегічного консалтингу та
архітектури» Костянтин Олійник, високий потенціал ринку комерційної нерухомості, а
також затребуваність житлової нерухомості в даний час зробили ці сегменти найбільш
інвестиційно привабливими для девелопменту.
Читати повністю >>>
За матеріалами UTG

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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Справа ДБР по «Укрбуду»: 29 об’єктів, 13 тисяч сімей інвесторів,
180 мільйонів виведених коштів
18.02.2020

Верховний суд став на сторону Ощадбанку в справі
про банкрутство ТММ-Енергобуд
10.02.2020

Касаційний суд в складі Верховного Суду задовольнив касацію
Ощадбанку і скасував попередні судові рішення про затвердження
мирової угоди у справі про банкрутство ТОВ ТММ-Енергобуд.
«Оскаржуваною мировою угодою в зазначеній справі було передбачено списання
(прощення) боргу перед Ощадбанком на суму більше 750 мільйонів гривень. Але Ощадбанк
категорично проти таких рішень. Верховний Суд підтримав законну позицію Ощадбанку,
скасував судові рішення про затвердження сумнівної мирової угоди та направив справу для
подальшого розгляду до суду першої інстанції», — заявили в Ощадбанку. ТММ —
девелоперсько-будівельна компанія бізнесмена Миколи Толмачова, яка працювала на
будівельному ринку України з 1994 року. В 2016-му ряд великих українських банків,
зокрема Укрсоцбанк, ПУМБ, Ощадбанк, почали процес стягнення боргів з ТММ. За позовами
банків суди конфіскували квартиру і особистий автомобіль Толмачова, а також заборонили
йому виїжджати за кордон. У березні 2019 року в ТММ заявили, що домовилися про
реструктуризацію боргу в 765 млн грн перед Ощадбанком.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Перші шість недобудов Укрбуду передадуть
Київміськбуду до березня
12.02.2020

Холдингова компанія Київміськбуд очікує закінчення передачі в
управління перших шести житлових комплексів компанії Укрбуд до кінця
лютого. Про це заявив президент Київміськбуду Ігор Кушнір.
«У найближчі два тижні плануємо прийняти в управління перші шість об'єктів. З
іншими ведеться щоденна рутинна робота. Чесно сказати, процеси виявилися більш
складними, ніж очікувалося. Десь власник землі взагалі не знав, що Укрбуд передає проект
нам. Десь довго не могли підписати первинні документи, десь довго розбиралися з
квартирами», — сказав він. «Нам треба зрозуміти, скільки грошей потрібно витратити на
добудову кожного об'єкта. Є такі, які Укрбуд вже продавав, але ще не будував, вони
найбільш неоднозначні. Паралельно, ведемо переговори з Державною іпотечною
установою про фінансову допомогу, працюємо над звільненням проектів Укрбуду від
сплати пайової участі, і зняттям арештів з ділянок, де є такі проблеми. Загалом, все в
процесі», — додав Кушнір. Він також сказав, що по більшій частині об'єктів закінчується
інвентаризація. «Хочу попросити інвесторів Укрбуду, які платять розстрочку, робити це
виключно через банк. Як виявилося, Укрбуд практикував оплату готівкою до своєї каси,
чого робити, на мою думку, категорично не можна. Тому зараз нас завалюють питаннями,
як і кому платити», — звернувся Кушнір до інвесторів Укрбуду. Він підкреслив, що робота з
об'єктами Укрбуду йде паралельно з роботою компанії над своїми власними проектами. Як
повідомлялося, ХК Київміськбуд зобов’язалася добудувати незавершені об'єкти Укрбуду: 23
житлових комплекси і один бізнес-центр. У грудні 2019 року повідомлялося, що роботи на
об'єктах поновляться протягом півроку. Також повідомлялося, що Київміськбуд проводить
технічну інвентаризацію недобудов Укрбуду.
Читати повністю >>>
Читайте також: Навіщо Андрію
© Олександра Нєкращук
Вавришу квартири в
За матеріалами nv.ua
житлокомплексі Укрбуду >>>
Ивахив, Лагур и Пилипишин ставят
все на КАН
17.02.2020

ПАО “Киевский электротранспортный завод” в феврале зарегистрировал
на сайте ГАСИ сообщение о начале подготовительных работ по реконструкции
зданий по ул. Большая Васильковская, 143/2 в Печерском районе Киева.
ПАО – заказчик и инвестор, генподрядчик – структура “КАН Девелопмент”. На
участке 5,33 га планируют построить девять многоэтажных жилых зданий с паркингом и
другую инфраструктуру. Жилая застройка этой территории стала возможной благодаря
принятому 19 декабря 2019 года Киевсоветом новому ДПТ, в котором данный участок
перепрофилирован с промышленной на жилую застройку. 13 февраля об этом первыми
написали “Наши гроши” после чего новость сразу же разнеслась по СМИ: некоторые медиа
акцентировали внимание, что территорию застроят структуры киевского политика
Виктора Пилипишина, другие – что за девелоперским проектом стоит окружения пятого
президента Петра Порошенко. По информации же “ОЛИГАРХА” – это проект луцкой группы
компаний “Континиум” (ее самое известное крыло – топливная группа WOG) Степана
Ивахива и Сергея Лагура. Киевский завод электротранспорта – одно из старейших
предприятий города. Еще в 2006 г. его руководство заявило о переносе производственных
мощностей на территорию трамвайного депо на Куреневке с нынешней площадки в районе
станции метро “Лыбедская”, которую планировали застроить. Это заявление было сделано
в период первого строительного бума в Киеве и после того как завод выкупили у города и
семьи бывшего главы “Киевпастранса” Николая Ламбуцкого структуры влиятельного на
тот момент киевского политика Виктора Пилипишина. До 2008 года его партнерами по
заводу стали группы “Континиум” и структуры Петра Порошенко, у каждой из которых
были приблизительно равные доли. Такой компании оказалось тесно вместе и в начале
2010-ых Порошенко вышел из проекта, разделив собственность с партнерами (часть
активов была выведена в созданное им юрлицо со схожим названием “Киевский завод
электротранспорта”). Структуры Пилипишина и “Континиума” остались в старом юрлице и
соседствовали там до сегодняшнего дня. Сейчас почти 90% акций завода оформлены на
кипрскую “Ярплент Файненс Лимитед”. В Реестре юрлиц указано, что конечным
бенефициарным владельцем завода является киевлянка Мария Антонова, а еще одно
физлицо – Роман Дидух из Львовской области – “собственник существенного участия”.
Антонова является СЕО ТД “Калиновка-премиум”, входящего в холдинг “Стоик”
Пилипишина, а ее мать, депутат Киевсовета Елена Антонова является соучредителем ОО
“Кияни передусім!” вместе с Виктором Пилипишиным. Дидух в свою очередь работает в
различных структурах Степана Ивахива и Сергея Лагура. Судя по всему именно
“Континиум”, несмотря на формальный миноритарный статус, играет главную скрипку в
акционерном капитале. Лишь двое из пяти членов набсовета представляют сторону
Пилипишина: “В.И.П. Партнерз”, в котором ему принадлежат 50%, и КУА “РЕАЛ-ІНВЕСТ”,
прописанной на ул Туполева в Киеве, где находится основной актив столичного политика –
“Укрфлора”. Тогда как сотрудникам Лагура и Ивахива принадлежат три из пяти мест в
наблюдательном совете, включая должность главы набсовета, которую занимает Оксана
Рудецкая из юрдепартамента ООО “Континиум”. О застройке этой территории говорили
последние лет десять, но только сейчас до нее дошли руки. Почему? На это могло быть
несколько причин. Как писал “ОЛИГАРХ”, бизнес-структуры Ивахива и Лагура – одни из
крупнейших должников страны с внушительным списком кредиторов и непростым
финансовым положением. Лишь в 2018 году им удалось реструктуризировать долги перед
банком “ПУМБ” и “Укрэксимбанком” (последний на 15 лет), выкупить с существенным
дисконтом долги перед “Укрсиббанком”, банком “Форум” и “Альфа-банком”…
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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Протягом 2016-2019 за договорами про участь у фондах фінансування будівництва житлових комплексів «Укрбуду» із ТОВ «ФК «ЖитлоКапітал» виведено понад 180 млн грн на підконтрольних фізичних осіб.
За даними слідства, службові особи ТОВ ФК «Житло-Капітал», ТОВ «Укрбуд
Девелопмент», ТОВ «Спецбуд-плюс» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест»
залучають кошти інвесторів для будівництва житлових об’єктів, достовірно знаючи про
відсутність необхідних дозвільних документів або при наявних документах, що видані з
порушенням норм чинного законодавства. Залученими коштами інвесторів вони у
подальшому заволодівають, виводячи з фонду фінансування будівництва у готівку через
підконтрольних фізичних осіб. На даний час на багатьох будівельних майданчиках
забудовником – групою компаній «Укрбуд» – будівництво призупинено, строки введення в
експлуатацію об’єктів переносяться на рік і більше, зазначає слідство. На сьогодні слідство
досліджує 29 житлових комплексів, куди свої кошти вклали понад 13 тис сімей інвесторів:
ЖК «Art House», за адресою: м. Київ вул. М.Максимовича, 3; ЖК «Crystal House», за адресою:
м. Київ вул. Жилянська, 26-28; БЦ «Level», за адресою: м. Київ вул. Лабораторна, 6; ЖК
«Чарівне Місто», за адресою: м. Київ вул. Бориспільська,18-26; ЖК «Twine House», за
адресою: м. Київ вул. Крайня, 1; ЖК «Оберіг – 2», за адресою: м. Київ вул. Бориспільська, 30А, 40; ЖК «Харківський», за адресою: м. Київ вул. Харківське шосе, 210; ЖК «Злагода», за
адресою: м. Київ вул. Архітектора Вербицького, 1; ЖК «URBAN PARK», за адресою: м. Київ
вул. Магніторська, 5; ЖК «Паркова долина», за адресою: м. Київ вул. П.Кайсарова,7/9; ЖК
«FREEDOM», за адресою: м. Київ, на перетині проспектів Броварського та Визволителів; ЖК
«Сонячна рів’єра», за адресою: м. Київ вул. Микільсько-Слобідська, 1;ЖК «Lake House», за
адресою: м. Київ вул. Маршала Малиновського, 2-А; БЦ «Arsenal plaza», за адресою: м. Київ
вул. Московська, 8; ЖК «Гвардійський», за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7;
ЖК «Edelweiss House», за адресою: м. Київ вул. Звіринецька, 72; ЖК «Покрова», за адресою:
м. Київ вул. Січових Стрільців, 59; КБ «La Manche», за адрксою: м. Київ вул. Щекавицька,
46;ЖК «Новомостицький», за адресою: м. Київ вул. Новомостицька, 15; ЖК «Подол Град», за
адресою: м. Київ вул. Дегтярна, 7, 9-11, 13-15; ЖК «Solar Citi», за адресою: м. Київ на перетині
вул. Ф.Пушиної та Семашка; ЖК «Академ Парк», за адресою: м. Київ бул. Академіка
Вернадського, 24; ЖК «Пектораль», за адресою: м. Київ бул. Кольцова, 7-А; ЖК «Гармонія»,
за адресою: м. Київ вул. В.Стуса, 7; ЖК «Genesis», за адресою: м. Київ пров. Індустріальний, 2;
ЖК «Sky Avenue», за адресою: м. Київ вул. Народного Ополчення, 3; ЖК «Кирилівський Гай»,
за адресою: м. Київ вул. Богговутівська, 1-А; ЖК «Шевченківський», за адресою: м. Київ вул.
Златоустівська, 27; ЖК «Академмістечко», за адресою: м. Київ Святошинська площа,1. У ході
досудового розслідування слідство з’ясувало, що для уникнення відповідальності замовник
будівництва у зв’язку із значною заборогованістю перед учасниками фонду будівництва
має на меті збути частину об’єктів незавершеного будівництва. Розслідування проводять
слідчі Територіального управління ДБР. Кримінальне провадження № 62019100000001099
було розпочате у серпні 2019 року за статтями 190 (шахрайство) і 212 (ухилення від сплати
податків) КК України. Нагадаємо, що у січні ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал»
почала відкликати свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва ЖК «Genesis». У
2015 році ДФС також відкривала справу за фактами заволодіння коштами інвесторів
групою компаній «Укрбуд» в сумі 541 млн грн за період 2012-2014 рр. Бенефіціарним
власником ТОВ «Укрбуд Девелопмент» донедавна був екс-нардеп Максим Микитась. У
жовтні 2019 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії
на суму понад 81 млн грн. За місяць до того, у вересні, Микитась заявив, що продав «Укрбуд
Девелопмент». Нинішніми засновниками цієї компанії значаться Євген Дікін та Василь
Польовий, а керівником залишається Олег Майборода. Засновником Фінансової компанії
«Житло-Капітал» є ТОВ «КТК-Груп», а керівником – Єгор Смілий. З січня 2020 засновниками
ТОВ «Спецбуд-Плюс» є ТОВ «Кампело» (Київ), компанія «Каріатайд Іммоінвест ГМБХ»
(Cariatide Immoinvest GMBH, Австрія), кінцевими власниками яких значаться відповідно
Олександр Діну з Миколаївської області та Лео Цен з Австрії. Засновником і керівником ТОВ
«ІК «Укрбуд Інвест» з осені 2019 року є Ігор Кобізь з Кіровоградської області. До того
співзасновником «Укрбуд Інвесту» було ТОВ «Укрбуд Девелопмент».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ОАСК маніпулятивно дозволив забудувати 6 гектарів на Шулявці
по схемі Вавриша-Порошенка на Рибальському
19.02.2020

Окружний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити
позов заступника прокурора міста Києва визнати протиправним і скасувати
рішення Київради про затвердження ДПТ на Шулявці.
Як свідчить рішення від 29 січня, мова йде про Детальний план території (ДПТ) в
межах проспекту Перемоги, вулиць Лагерної, Авіаконструктора Сікорського, залізничних
колій, вулиць Тимофія Шамрила, Дорогожицької, Олени Теліги, Олександра Довженка.
Прокурор в суді зазначив, що вказаним рішенням Київрада у грудні 2017 року протиправно
змінила Генеральний план м. Києва, а саме: території промисловості та комунальноскладських будівель перетворили на багатоповерхову житлову забудову. Як відомо,
завдяки цьому ДПТ 6,87 га на проспекті Перемоги, 50 біля ст. м. «Шулявська» будуть
забудовані житлом. Суддя ОАСК Ігор Смолій зазначив, що прокурор не довів факт
порушення інтересів держави і у задоволенні позову відмовив. Разом з тим, суд вказав, що
Київрада довела правомірність затвердженого ДПТ. До такого висновку суд дійшов,
посилаючись на «Схему організації промислових та комунально-складських територій», що
є складовою частиною чинного Генплану Києва. Відповідно до Схеми, як вказує суд,
«територія ДПТ віднесена до поліфункціонального району центральної планувальної зони».
Як далі зазначив суд, у вказаній Схемі «визначені рекомендовані напрямки використання
промислово-комунальної території, що входять у межі ДПТ, а саме: «поліфункціональне» (в
тому числі без збереження функції), що пов’язано з тим, що територія ДПТ об’єднала
ділянки різних видів використання». Таким чином, суд дійшов висновку, що «передбачене
проектними рішеннями ДПТ функціональне призначення території … не суперечить
визначеному у генеральному плані поліфункціональному використанню територій». Від
«Наших грошей»: таке формулювання вважаємо маніпулятивним, оскільки у Генплані м.
Києва відсутні «поліфункціональні» зони. Натомість у Генплані є промислові та
комунально-складські території, і у «Схемі організації промислових та комунальноскладських територій» при означенні рекомендованих напрямків їх використання
вживається слово «поліфункціональне використання», що означає використання територій
або як промислових, або як складських. Натомість суд розширив дію цього слова на всі види
використання, у т.ч. для житлової забудови. Разом з тим для перспективного будівництва
житла на промислово-складських територіях у Схемі використовується окремих колір
(оранжевий) і прямий вираз «для розміщення житлової забудови». Між тим, у Схемі
територія біля ст. м. «Шулявська» на проспекті Перемоги, 50 позначена як промислова і
комунально-складська, а у перспективному розвитку передбачено інтенсифікацію її
виробничого використання, а не забудову житлом. ОАСК вказав, що зроблений ним
висновок узгоджується з напрацьованою судовою практикою, прикладом якої, зокрема, є
постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 03.04.2018. Це рішення,
яким аналогічним чином було узаконено забудову Рибальського острова структурами
Андрія Вавриша та Петра Порошенка. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

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

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

 КОМЕРЦІЙНА




ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА



ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
ДОРОГИ & МОСТИ
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Промприлад собрал $5 млн и выкупил завод
в Ивано-Франковске
04.02.2020

Промприлад Холдинг полностью рассчитался за акции иванофранковского завода Промприлад. Об этом сообщается на сайте
организации, передает служба новостей портала tech.liga.net
Сделку по покупке 82,38% акций заключили в феврале прошлого года. Теперь
Промприлад.Реновація выплатил за акции последний транш и объявил о закрытии сделки.
Таким образом завод перешел в собственность компании. Проект Промприлад.Реновация
выкупил завод с целью восстановления незадействованных площадей. Пространства в
реконструированных зданиях сейчас превращают прогрессивный инновационный центр.
Проект собрал $5 млн от 409 инвесторов и 13 фондов. Сейчас завершили первый этап
инвестиций, продав акций на сумму 125 млн грн. "С этого момента мы сняли главные риски
и продолжаем активную фазу реализации задуманного. Покупка завода, это также
подтверждение для наших настоящих и потенциальных инвесторов, что проект
реализуется согласно плану ", - комментирует сделку генеральный директор и инициатор
проекта Промприлад.Реновация Юрий Филюк. Напомним, что Промприлад.Реновація - это
проект по превращению старого завода в центре Ивано-Франковска в инновационный
центр. Каждый хочет стать инвестором проекта, должен вложить сумму не менее $1000.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
HILLFORT Business Mansion — новий
бізнес-центр класу А
20.02.2020

У 1 кварталі 2020 року група компаній «Нерухомість Столиці» вводить
в експлуатацію новий бізнес-центр класу «А» — «HILLFORT Business
Mansion». Про це пише nv.ua
Експерти з нерухомості оцінюють його як найкращий проект реновації історичного
середовища та зразок офісної нерухомості класу «А» світового рівня. Бізнес-центр
розташований в історичному і культурному серці Києва, за адресою: вул. Михайлівська, 12,
складається з дев’яти поверхів і трирівневого підземного паркінгу, загальною площею 13,7
тисяч кв. м. Понад 8,5 тисяч «квадратів» відведено під просторі офіси з плануванням
відкритого типу. Зовні, за рахунок продуманого оздоблення і загального візуального стилю,
об'єкт повторює архітектурний ансамбль фасадів, споруджених в центрі Києва в кінці 19-го
століття. Комфортна обстановка офісів забезпечується завдяки якісній звукоізоляції,
природному освітленню, що проникає через панорамні вікна SHUCO, сучасним системам
вентиляції і кондиціонування Daikin. Більш ніж триметрова висота стель створює
атмосферу вільного простору і підтримує концепцію бутикового стилю бізнес-центру. Для
розміщення автомобілів передбачено 93 паркомісця в трирівневому підземному паркінгу,
що відповідає 1 паркомісцю на 90 м2 офісної площі. Це рішення дозволить уникнути
проблем з паркуванням в історичному і діловому центрі столиці. Безпека бізнес-центру
забезпечується цілодобовою охороною, відеоспостереженням, а також системою контролю
доступу. На всіх поверхах встановлені автоматична спринклерна система пожежогасіння, а
також система димовидалення. Однією з головних «родзинок» проекту є просторі відкриті
тераси і великі балкони на всіх поверхах бізнес-центру, що дозволить насолодитися
відпочинком у перервах між продуктивною роботою. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Компания "Комфорт Маркет Люкс" получил $2,5 млн
по кредитной линии Ощадбанка
21.02.2020

ООО "Комфорт Маркет Люкс", управляющее ТРК "Проспект" 20
февраля получило $2,5 млн по кредитной линии, предоставленной
государственным Ощадбанком (Киев).
Согласно сообщению Arricano Real Estate на Лондонской фондовой бирже в пятницу,
ООО "Комфорт Маркет Люкс" получило очередной транш кредита в размере $2,5 млн из
оставшихся $12,2 млн после выполнения условий кредитного соглашения. Полученные
средства компания намерена направить на финансирование строительства ТРЦ Lukianivka
в Киеве. Как сообщалось, ООО "Комфорт Маркет Люкс" 25 июля 2019 года привлекло
кредит Ощадбанка на сумму $19 млн сроком на 12 лет. По условиям соглашения, первый
транш кредита в размере $7,125 млн будет выдан на пять лет. Последующие транши на
общую сумму $11,875 млн будут выданы банком в случае выполнения компанией условий
кредитного соглашения. Процентная ставка по кредиту составляет 10,5%. Первый транш
Arricano намерена использовать для погашения кредита Европейского банка
реконструкции и развития, а остальные будут направлены на финансирование
строительства ТРЦ Lukianivka в Киеве. Кредит обеспечивается за счет ипотеки ТРЦ
"Проспект", залогом акций ООО "Комфорт Маркет Люкс" и другими ценными бумагами
Arricano. Arricano Real Estate Plc планирует ввести в эксплуатацию ТРК Lukianivka Mall на
ул.Дегтяревской, 7 в Шевченковском районе Киева в конце 2020 года. Общая арендуемая
площадь (GLA) объекта составит около 47 тыс. кв. м, площадь участка под ним составляет
4,14 га. Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торговоразвлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке
недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей
площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом
Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев). Чистая
прибыль Arricano Real Estate Plc за 2018 год составила $38,1 млн, что на 47,6% выше
показателя 2017 года. По состоянию на 21 февраля 2019 года Retail Real Estate O.U. вместе с
Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно
Тедером являются акционерами Arricano Real Estate Plc. Конечным и мажоритарным
бенефициаром Arricano является Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,04%
голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

07.02.2020

В 2020 году при строительстве и ремонте дорог около 6 млрд. грн.
будет потрачено на новую коррупционную схему, которую пролоббировала
заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк.
Речь идет о необходимости осуществлять работы по ремонту и строительству дорог
под надзором инженеров-консультантов, цена услуг которых может достигать 5,5%
стоимости работ. Деньги фактически заплатят налогоплательщики, ведь на эту сумму
подрядчикам придется повысить стоимость работ или снизить их объемы.
Консультанты без роду-племени. Новая схема появилась в, на первый взгляд,
безобидном постановлении Кабмина «О реализации экспериментального проекта по
проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования». Согласно
документу, больше не нужно будет получать разрешение от Госархстройинспекции на
начало строительных работ или капитального ремонта на дорогах государственного
значения. «Подрядчик сможет начинать дорожные работы сразу после победы в тендере и
заключения договора», - отметил глава «Укравтодора» Александр Кубраков. Однако есть
одно существенное «но». Чтобы получить такую «льготу», подрядчик должен, во-первых,
застраховать строительные работы, а во-вторых, привлечь к проверке качества
«независимого» инженера-консультанта. Именно этот консультант и обойдется заказчику
в 5% от стоимости строительства – это расчеты одной из профильных ассоциаций. Всего в
2020 году на дороги выделили около 112 млрд. грн., консультанты могут получить из них 6
млрд. грн. Если за ближайшие 5 лет на дороги будет потрачено, как и планировалось, 500
млрд. грн., оценка рынка консультантов вырастает до космических 27,5 млрд. грн. Как
устроен контроль за качеством дорог сегодня? Кроме отдельного ГП «Дорожный контроль
качества» (в эффективности которого тоже есть большие сомнения), каждый отдельный
заказчик имеет целый ряд инструментов для проверки работ подрядчика, включая
лаборатории и специалистов. Кроме того, есть договорные гарантийные обязательства,
согласно которым подрядчик обязан исправлять недочеты и нести ответственность за
некачественно выполненные работы. Новой процедурой предлагается привлекать
инженеров-консультантов, которые хотя и будут постоянно находиться на площадке и
следить за каждым шагом исполнителя – не будут нести никакой ответственности за свои
выводы / действия на площадке. Кстати, точно так же, как ее не несет и
Госархстройинспекция, выдающая разрешение на начало строительных работ и на
принятие объектов в эксплуатацию. Но при этом, согласно правительственному
постановлению, инженеры-консультанты получат право представлять подрядчика в
госорганах, органах контроля, контролировать качество работ и участвовать в контроле
ввода в эксплуатацию. Непыльная работа за 5% от стоимости всей стройки. Естественно,
доступ к такой «кормушке» получат далеко не все. Дело в том, что предоставлять услуги
инженеров-консультантов для нужд государственных компаний имеют право только
избранные участники рынка. Несколько месяцев назад представитель Международной
федерации инженеров-консультантов FIDIC Яна Щигурова в интервью заявляла о
монополизации этой сферы местными консультантами с сомнительной репутацией. «В
указе Минрегиона о порядке регистрации саморегулирующих организаций в строительстве
есть коррупционная составляющая. В нем прописано, что только одна организация имеет
право быть саморегулирующей в строительстве по данной специальности. То есть, по
технадзору – только одна, по проектировщикам – только одна. Таким образом, в Украине
узаконена монополия в строительстве. Один сертификат инженера-консультанта стоит
около 200 тыс. грн.» - сообщила тогда она. Очевидно, что при оценке рынка на ближайшие
годы в сумму 27,5 млрд. грн. цена сертификата на коррупционных условиях может вырасти
в разы или даже в десятки раз. Насколько можно судить из информации в открытом
доступе, «монополистом» является общественная организация «Гильдия инженеров
технического надзора за строительством объектов архитектуры». «У нас в строительстве
выбора нет – человек обязан стать членом Гильдии, заплатить членские взносы, и только
тогда может попробовать пройти аттестацию. ... Круг лиц очень ограничен. Когда
существует монополия, она имеет большую коррупционную составляющую и, конечно, ни о
какой конкуренции качество/цена даже речи не идет», - добавила она.
Схема «возврат долгов» грантодателям. 27,5 млрд. грн. в ближайшие 5 лет
должны будут заплатить консультантам подрядчики дорожного строительства, которые
выиграют тендеры, и которые не хотят иметь проблем с ГАСИ. Очевидно, что поскольку
инженеры-консультанты из ограниченного числа организаций станут «узким горлышком»
для согласования строительных работ, а цена вопроса на каждом отдельно взятом
дорожном участке будет более чем заоблачная – то избежать коррупции здесь вряд ли
получится. По данным источников в Мининфраструктуры, схему для вполне определенных
инженеров-консультантов пролоббировала замминистра Наталья Форсюк. До назначения в
правительство она трудилась руководителем проекта CoST (Construction Sector
Transparency Initiative, инициативы, которая обеспечивает прозрачность в использовании
публичных средств при строительстве объектов инфраструктуры) в рамках «грантовой»
организации Transparency International. Также, согласно данным на сайте Министерства,
она была координатором проекта Программы развития ООН в Украине «Прозрачность и
добродетель во время выполнения ремонтов дорог», заместителем руководителя проекта в
совместном проекте Мининфраструктуры и Европейского Союза «Помощь органам власти
Украины в совершенствовании менеджмента циклом инфраструктурного проекта». Короче,
долго и упорно работала в грантовых и окологрантовых структурах. Интересно, что одной
из ключевых задач проектов CoST как раз и является предоставление услуг инженеровконсультантов при строительстве государственных дорог. Только вот для грантовых
организаций такие услуги оплачивает грантодатель. Очевидно, что после завершения
карьеры в грантовом секторе, Наталье Форсюк пришло время «отдавать долги» и
осваивать бюджеты дорожного строительства в интересах бывших коллег или других
заинтересованных консультантов с рынка. По данным источника, Форсюк уже
«застолбила» за собой и приближенными к ней общественными организациями право не
только монопольно сертифицировать инженеров для дорожного строительства, но и
проводить предварительный отбор для самого участия в такой сертификации. Чтобы
«обилечивать» претендентов дважды. Не исключено, что схема предполагает не только
разовый платеж за «вход», но и регулярные отчисления «процента» за освоенные средства
на дорожных стройках. Очевидно, что такая деятельность заместителя министра должна
стать предметом внимания Национального антикоррупционного бюро. Кроме того, на
уровне Кабмина должно быть принято решение как минимум об отстранении Форсюк от
исполнения своих обязанностей на период расследования. Если же создание такой схемы
будет проигнорировано, то встанет прямой вопрос о вовлечении в нее и министра
Владислава Криклия, и премьер-министра Алексея Гончарука.
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Олександр Ярославський готовий активно
взятися за українські дороги
11.02.2020

Олександр Ярославський підтвердив, що готовий хоч сьогодні
розпочати приводити в порядок дорожню інфраструктуру України. Про це
бізнесмен розповів під час прямого включення в ефірі 112 каналу.
"Я знайшов стратегічного партнера для себе, озвучувати поки не буду цю компанію.
Це відома компанія, ми готові з ними освоювати новий напрямок для DCH - дорожнє
будівництво. Це близько 100-300 км нового дорожнього покриття", - розповів Олександр
Ярославський під час зустрічі "Зшити України: безпека, будівництво, фінансування", де він
поспілкувався з журналістами. Зустріч з представниками бізнесу провели Президент
України, прем'єр-міністр, голова Мінінфраструктури і глава Укравтодору. На прохання
журналістів прокоментувати підсумки зустрічі "Зшити України", бізнесмен сказав: "Треба
вже від слів переходити до справи. Я думаю, що двох форумів цілком достатньо, щоб
взятися вже за лопати, за катки і почати працювати". А на питання про результати своєї
участі у приведенні до ладу українських доріг відповів: "Буде не гірше, ніж підготовка
Харкова до Євро-2012". Нагадаємо, що на попередньому подібному форумі в кінці січня
О.Ярославський заявив про готовність приступити до робіт зі створення високоякісних
доріг в Україні хоч в березні - як було озвучено в заявах прем'єра і глави Укравтодору. "У
DCH є досвід будівництва інфраструктурних об'єктів. Для нас цей бізнес не новий, і ми
знаємо, як це робити", - розповів тоді Ярославський і анонсував створення нового бізнеснапрямку в групі DCH. Інвестпортфель DCH включає активи в таких галузях як будівництво
і девелопмент (мережа ТРЦ Караван Megastorе в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv
Palace, ЖК Воздвиженка), фінанси (страхова компанія ІНГО), промисловість (ХТЗ, рудник
Суха Балка, Дніпровський метзавод), транспорт (міжнародний аеропорт Харків), спорт
(регбійний клуб Олімп). У жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи
інвестувати в аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту Дніпро, а також про
готовність брати участь в приватизації заводу Електроважмаш і Харківобленерго.
Читати повністю >>>
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Які дороги побудують в Україні у 2020 році і хто
освоїть рекордні 107 млрд грн?
14.02.2020

Президент, уряд і Укравтодор пообіцяли рекордне фінансування на
відновлення доріг в Україні. Хто отримає гроші і чому обіцянки чиновників
можуть не виправдатися — розбір НВ Бізнес.
Олександр Тисленко, власник дорожньо-будівельної компанії Альтком вмикає
смартфон, щоб показати журналісту НВ Бізнес відеоролик. Ми дивимося, як нічною дорогою
їде автомобіль. Фари вихоплюють кілька смуг гладкого асфальту, контрастну розмітку на
ньому, знаки. «Це траса Басра-Румайла в Іраку, яку ми побудували», — з гордістю пояснює
Тисленко. Він і ще кілька десятків бізнесменів-автошляховиків, представники обласних
адміністрацій, міністерств та Укравтодору з нетерпінням чекають початку масштабної
наради. У ній вперше беруть участь президент України Володимир Зеленський і прем'єрміністр Олексій Гончарук. Ажіотаж невипадковий. Адже Кабмін разом з Державним
агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) два тижні тому презентували
програму оновлення української дорожньої інфраструктури Дороги UA 2020. Щоб
підтвердити серйозність намірів, до просування програми підключили Володимира
Зеленського. На кону більше 100 млрд грн. і близько 6 тис. км доріг, які потрібно оновити
до кінця 2020 року. «Українці давно не вірять обіцянкам і слайдам. Давайте доводити
справами», — закликає Зеленський всіх учасників наради. Подейкують, що це частина
великої підготовчої кампанії до місцевих виборів, які відбудуться найближчої осені.
Помітне поліпшення доріг відкриє шлях до міських та обласних рад пропрезидентської
партії «Слуга народу». Навіть якщо це так, то хороші дороги оцінять всі українці. Однак є
ризики, що плани так і залишаться планами. А реальний обсяг ремонтів виявиться на рівні
мінімально озвучених значень. НВ Бізнес розбирався, наскільки реалістичні наміри уряду,
хто їх може здійснити і що може перешкодити дорожникам.
Що пообіцяли. «Ми розуміємо масштаб оголошеної мети, більше 6000 км оновлених
доріг, — це рекордні показники для України. При цьому, навіть цих кілометрів недостатньо
для відновлення всієї дорожньої мережі», — так у коментарі НВ Бізнес Олександр Кубраков,
керівник Укравтодору коротко охарактеризував плани агентства на 2020 рік.Що ж
обіцяють українцям? У 2020 році уряд планує витратити близько 85 млрд грн. на дороги
державного значення. Будівництво обіцяють почати вже з 1 березня. Загальна сума
формується з трьох основних джерел: 31,5 млрд грн. з Державного дорожнього фонду; 20
млрд грн. за рахунок коштів, залучених під державні гарантії; 35 млрд грн. за рахунок
додаткового фінансування, джерело якого деякий час тримали в таємниці. Ще 4,3 млрд грн
— кошти міжнародних фінансових організацій. Виходячи з цього, в Укравтодорі
розповідали про три можливі сценарії за обсягами виконаних робіт: від 1,35 тис. до 4 тис.
км доріг державного значення. Окремо на дороги місцевого значення, за які відповідають
облдержадміністрації, передбачено трохи більше 22 млрд грн. Цього має вистачити на
оновлення ще 2,5 тис км. Сумарно в 2020 році можуть оновити від 3,9 до 6,5 тис км
дорожнього полотна. Примітно, що за даними Укравтодору в 2019 році в Україні було
збудовано та відремонтовано лише 1980 км доріг, а в 2018-му — 2539 км. Хоча колишній
міністр інфраструктури України Володимир Омелян неодноразово підкреслював, що в
2018—2019 рр. щорічно оновлювали приблизно по 4 тис. км. Неофіційно в нинішньому
Кабміні кажуть, що попередня влада істотно завищувала обсяг виконуваних робіт. У
коментарі НВ Бізнес Володимир Омелян підтвердив, що в 2018—2019 рр. відновлювалося
приблизно по 4 тис. км на рік. «Нинішньому уряду потрібно було створити видимість, що за
попередньої влади обсяги робіт були нижче. Адже вони не можуть сказати, що при
більшому фінансуванні буде зроблено таку ж кількість доріг, як і „злочинною владою“
минулого або позаминулого року. Тому використовується дуже проста технологія:
показати, що раніше було зроблено менше доріг», — каже Володимир Омелян. Олександр
Кава, заступник міністра інфраструктури України в 2014—2015 рр., пояснює розбіжності
методикою, яку використовували обидві сторони. «Відмінність у даних пов’язана з тим, що
в одному випадку враховувалися дороги, введені в експлуатацію, а в другому — також
включалися фактично побудовані дороги, але ще не введені в експлуатацію через
відсутність верхнього шару щебенево-мастичного асфальтобетону (ЩМА)», — пояснює НВ
Бізнес Олександр Кава. Дорогу можна офіційно ввести в експлуатацію тільки після
накриття шаром ЩМА. Але якщо це не зробити, то по ній все одно деякий час можна
здійснювати рух. Один з експертів у сфері дорожнього будівництва, який побажав
залишитися неназваним, підтвердив цю версію і додав, що з нинішнього року будуть
враховувати тільки дороги, здані в експлуатацію.
Компанії та машини. Чи впораються з різким зростанням обсягів робіт
автодорожні компанії України? Володимир Омелян каже, що минулого року дорожники
були готові освоїти близько 100 млрд грн. «На цей рік вони твердо обіцяють, що є 60 млрд
грн. Можливо, будуть готові виконати роботи на 80 млрд грн. Але знову ж таки це тільки
обіцянки. Ніхто не буде купувати матеріал, якщо не проведено тендери» — пояснює
Омелян. Що стосується підрядних організацій, то в ДП ДерждорНДІ впевнені, що їх кількість
відповідає зростаючим обсягам виконання робіт. «Як відомо, попит народжує пропозицію,
тому очікуємо появу великої кількості нових підрядників», — розповідає Артем Безуглий,
директор ДерждорНДІ. В Укравтодорі кажуть, що істотне зростання дорожніх робіт стало
стимулом для розвитку та оновлення матеріально-технічної бази основних дорожньобудівельних компаній. Вони купують найбільш технологічні заводи, нову потужну техніку,
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проводять навчання своїх інженерів за кордоном, запрошують до України фахівців, які
повністю налаштовують і контролюють процес виробництва. «А починалося все з купівлі
вживаної техніки, яка відпрацювала в Європі свій ресурс і продавалася за залишковою
вартістю», — згадує Михайло Кондратенко, директор Департаменту розвитку мережі доріг
Укравтодору. За його словами, зараз біля кожного обласного центру розміщено по 3?5
потужних і сучасних виробничих комплекси різних компаній. Омелян каже, що в Україні
працює близько 10 компаній, здатних виконувати роботи на топ-рівні. Ще близько 40
підрядників готові братися за менш відповідальні проекти. Найбільшими з них є
Автомагістраль-Південь, Онур і Ростдорстрой, ПБС, Техно-Буд-Центр, Автострада і державні
облавтодори. В умовах стабільного фінансування відновлюють свої можливості ветерани
галузі, такі як Альтком, який раніше базувався в Донецьку. Олександр Тисленко нагадує, що
його компанія втратила на Донбасі і в Криму більшу частину матеріально-технічної бази.
«До сьогоднішнього дня ми практично закрили всі спірні питання, в тому числі за старими
контрактами. Відновлюємо свої потужності», — розповідає Тисленко. Також з’являються
нові гравці. Про вихід на ринок автодорожнього будівництва заявив власник інвестиційної
групи DCH Олександр Ярославський. Він готовий виконати робіт на $100?300 млн. «Це від
100 до 300 кілометрів», — уточнив бізнесмен і додав, що буде працювати разом зі
стратегічним партнером. У пріоритеті Харківська та Дніпропетровська області. У бесіді з
журналістом НВ Бізнес Олександр Ярославський відмовився озвучити назву свого нового
бізнес-партнера. Однак кілька наших співрозмовників в автодорожній сфері сказали, що,
найімовірніше, це буде одна з великих турецьких компаній. Роль іноземців на українському
автодорожньому ринку зростає, незважаючи на те, що співвідношення в тендерах 20%/80%
на користь українських компаній. У нас вже працюють компанії з Туреччини, Китаю,
Азербайджану, Білорусі та ін. В уряді не приховують, що хочуть збільшити їх кількість.
«Головна перешкода для іноземних інвесторів — відсутність сучасної системи
ціноутворення, яка зараз вимагає детальних прорахунків вже на стадії конкурсу (тендера),
що має підтверджуватися численними документами. Така система ціноутворення була
ефективна за радянських часів і слугувала для виконання дещо інших завдань», — говорить
директор ДерждорНДІ Безуглий. Тому зараз в Україні триває реформування системи
ціноутворення, яка буде відповідати сучасним ринковим умовам. Однак, екс-міністр Омелян
впевнений, що хоч це не дуже хороший сигнал для галузі, але все одно не варто очікувати
масового заходу в Україну іноземних компаній. «Вони готові виходити до нас, як і
Ярославський, маючи контракти на $100-200 млн. І будувати за німецькими цінами, які в
1,5-3 рази вище. Але це неможливо. У нас проводяться тендери, потрібно мати в наявності
матеріально-технічну базу, найняти працівників, зареєструвати компанію в Україні», —
емоційно пояснює Володимир Омелян. Екс-чиновник уточнює, що «дочка» турецької
компанії Онур на 90% укомплектована українським персоналом, а китайська Sinohydro
будує свої об'єкти силами місцевих підрядників. Микола Тимофєєв, генеральний директор
Автомагістраль-Південь вважає, що нові великі закордонні гравці можуть заходити в
Україну виключно на проекти, які фінансуються ЄБРР та Світовим Банком. «Українські
компанії до цих тендерів намагаються не допускати. Тому що в чесній конкуренції з нами
іноземні компанії програють. Ми будуємо не менш якісно, але дешевше», — впевнений
Тимофєєв. При цьому він не виключає подальших спроб заходу на український ринок
китайських компаній, які мають цінові переваги. Хоча в Україні вже були випадки, коли з
підрядниками з КНР доводилося достроково розривати контракти. А початок будівництва
північного об'їзду Житомира затягнувся майже на рік, оскільки переможець тендера
Sinohyro (КНР) завозив техніку з Китаю. Микола Тимофєєв підтверджує, що іноземним
компаніям необхідний досить тривалий період часу для початку робіт в Україні. «В рамках
одного року жодна зарубіжна компанія не зможе мобілізувати техніку, фахівців, виробничі
потужності та налаштувати всі логістичні ланцюжки, що ставить під загрозу зриву
програму будівництва і ремонту доріг, яку розробив уряд спільно з Укравтодором», —
аргументує гендир Автомагістраль-Південь. Він уточнює, що великі зарубіжні підрядники
можуть з’явиться на будівництві технічно складних об'єктів — у тих сферах, де у нашим
компаніям не вистачає досвіду. «Це будівництво тунелів і великих мостових переходів. За
цими двома напрямками у нас дійсно немає фахівців і немає досвіду», — нарікає Тимофєєв.
В Укравтодорі уточнюють, що для них принципово важливо, щоб усі податки платилися в
Україні, а експертиза великих іноземних гравців допомагала українському ринку вийти на
новий рівень.
Добути і перевезти матеріали. Ще однією складністю для дорожнього
будівництва можуть стати сировина і будівельні матеріали. І в Укравтодорі це розуміють.
«Так, може виникати піковий попит», — підтверджує голова Агентства Олександр
Кубраков. Згідно з попередніми розрахунками Укравтодору, для виконання ремонтнобудівельних робіт на цей рік необхідно близько 10 млн куб. м щебеню. Але Микола
Тимофєєв з Автомагістраль-Південь впевнений, що галузь впорається з цим викликом.
«Україна — лідер Європи за запасами гранітних матеріалів, тому проблем з інертними
матеріалами бути не може. Також у нас є потужні заводи з виробництва цементу. Але ми
змушені імпортувати бітум. Втім, з його поставками проблем не виникає», — говорить
Тимофєєв. У ДерждорНДІ підрахували, що для будівництва 1 км автомобільної дороги II
технічної категорії (дві смуги у двох напрямках) приблизно необхідно: 6 тис. куб. м
щебеню;5тис. куб м піску; 400 т мінерального порошку; 300 т бітуму; близько 170 т
цементу. «Очікується, що необхідний обсяг матеріалів буде забезпечений. Крім того,
планується активне будівництво цементобетонних доріг, що дасть можливість знизити
попит на імпортний бітум і завантажити вітчизняні потужності з виробництва дорожнього
цементу», — розповідає Артем Безуглий. Крім цього, планується масштабне застосування
відходів виробництва (шлаків) замість кам’яних матеріалів та мінерального порошку. При
цьому, в окремих областях можуть виникнути складності з логістикою. «Наприклад,
поставки щебеню залізницею в східну частину Луганської області можливі тільки через
територію Росії», — говорить Олександр Кава. Володимир Омелян згадує, що в попередні
роки фронт робіт у Закарпатській і Одеській областях був зірваний саме через
Укрзалізницю. «У розпал будівельного сезону будуть складнощі з закупівлею і
перевезенням матеріалів. Тому що влітку і восени пріоритетним вантажем буде зерно. Але
мало хто з будівельників готовий зараз витрачати свої гроші. Всі чекають фінансування», —
каже Омелян.
Найголовніше: де гроші? «Коли оголосимо подробиці? Після того, як стане відомо: а
чи є нитки? Тобто гроші», — так один з дорожників, відповідаючи на питання журналістів,
обіграв девіз «зшити Україну», під яким проходила нарада в Укравтодорі. Багато з опитаних
учасників ринку не під запис висловлюють побоювання, що озвучені урядом суми не будуть
профінансовані в повному обсязі і своєчасно. Володимир Омелян нагадав, що роботи по
дорозі Запоріжжя-Маріуполь, яку постійно наводять як приклад, компанії фактично
проводили за свій рахунок. Ремонт був завершений у жовтні, а розрахувалися з ними тільки
під новий рік. «І то після численних публічних закликів», — згадує екс-міністр. З
анонсованих 85 млрд грн., на дороги державного значення зараз гарантовано тільки
надходження з Державного дорожнього фонду. «Починаючи з 2020 року Дорожній фонд
наповнюється шляхом зарахування в нього 100% доходів від акцизного податку та ввізного
мита на транспортні засоби, паливо, шини. У 2019 року в дорожній фонд зараховувалось
75% таких доходів, у 2018 — 50% доходів, а ще раніше дорожня галузь фінансувалася за
залишковим принципом без чітко визначених джерел надходження коштів», — нагадує
Михайло Кондратенко із Укравтодору. Це трохи більше 31 млрд грн. Постановою уряду
№36 від 29 січня 2020 року вже затверджено перелік об'єктів, які будуть профінансовані.
Сумарно 1345 км доріг державного значення. «Крім того, в цьому році планується
завершити капітальні ремонти та реконструкції по декількох проектах, які фінансуються за
рахунок кредитів ЄБРР, ЄІБ і Світового банку. Сумарна протяжність доріг, які можуть бути
введені в експлуатацію за цими проектами, близько 300 км», — додає Олександр Кава.
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Укравтодор вже отримав право залучити додатково 19,3 млрд грн. під державні гарантії.
Але для отримання кредитів або розміщення облігацій Агентству потрібно кілька місяців.
Крім того, збільшиться кредитне навантаження Укравтодору. Третя стаття фінансування
доріг державного значення, — це частина з $2,9 млрд, які в кінці минулого року Газпром
перерахував Нафтогазу України. На нараді в Укравтодорі це підтвердив Володимир
Зеленський. «З одного боку ми хотіли якнайдовше не розкривати це додаткове джерело.
Але з іншого — потрібно частіше про це говорити, щоб гроші не дісталися комусь іншому»,
— розповів НВ Бізнес співрозмовник у Кабміні, який побажав залишитися неназваним.
Яким чином і коли ця частина може дістатися автодорожникам поки незрозуміло. У
Нафтогазі України відмовилися коментувати заяву президента. Джерело в компанії на
умовах анонімності сказало, що найбільш коректний спосіб перенаправити кошти
російського Газпрому на українські дороги — це їх виплата акціонеру у вигляді дивідендів.
Можливості, реальність і політика. Олександр Кава переконаний, що обсяг робіт
під уже затверджені суми Дорожнього фонду буде виконано. Але складності можуть
виникнути з відновленням додаткових кілометрів, якщо питання додаткового
фінансування на буде вирішено до квітня. «Заявляти можна що завгодно, але є будівельний
сезон з квітня по жовтень (у деяких областях трохи довше)», — говорить Олександр Кава,
уточнюючи, що негативно може вплинути і погане наповнення державного бюджету.
Міністерство фінансів просто не зможе оплачувати заплановані роботи. При цьому
можливості компаній-учасників ринку зараз використовуються не на повну потужність.
«Наші потужності недозавантажені. Ми готові виконувати набагато більший обсяг робіт.
Автомагістраль-Південь минулого року виробила більше 1 млн. тонн асфальтобетону —
більше, ніж будь-хто. А наші заводи вже зараз дозволяють виробляти 3 млн. тонн
асфальтобетону щорічно», — каже Микола Тимофєєв. З урахуванням розширення
виробничих потужностей, його компанія в 2020 році готова побудувати і відремонтувати
більше 1,5 тис. км доріг, як державного, так і місцевого значення. Олександр Тисленко каже,
що Альтком подолав основні труднощі, що виникли після втрати активів на Донбасі та в
Криму. Компанія готова повернути лідерство в галузі, виконувати великі проекти не тільки
в Іраку і країнах Середньої Азії, але і в Україні. При цьому всі опитані дорожники
уточнюють, що кожен з них дізнається реальні обсяги робіт у 2020 році тільки після
проведення тендерів. Деякі з них вже оголошені в системі державних закупівель ПроЗорро.
Крім невизначеності з фінансуванням, спостерігаються і перекоси в розподілі коштів.
Багато експертів звернули увагу, що найбільше фінансування отримає Дніпропетровська
область — вотчина президента України. А, наприклад, Сумська, яка межує з Росією, в
останні роки отримує копійки. Хоча дорожнє покриття і тут у жахливому стані. Тому
результати робіт у 2020 році будуть сильно залежати від активності місцевої влади. «Нам
потрібно будувати, щоб зруйнувати. Зруйнувати міф, що Україна і хороші дороги несумісні»,
— резюмував президент України Володимир Зеленський, звертаючись до всіх учасників
наради. Серед яких були і глави облдержадміністрацій, які залишилися на закриту частину
заходу, який проходив без преси.
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Група дорожньо-будівельних компаній "Ростдорстрой" здійснить
ребрендинг і змінить назву на RDS
21.02.2020

Група дорожньо-будівельних компаній "Ростдорстрой" у рамках
розширення сфер діяльності здійснить ребрендинг, змінить назву на RDS,
повідомив співвласник групи Юрій Шумахер.
"Ми вирішили, що назва компанії "Ростдорстрой" - довгий і важкий бренд, особливо
для європейського ринку, на якому ми, на додачу до ринку України, хочемо бути
представлені", - сказав він, зазначивши, що ребрендинг дасть змогу компанії активніше
розвиватися на міжнародних ринках. За словами Шумахера, повсюдна диджиталізація і
величезний потік інформації змушують бренди та компанії швидко розвиватися, зокрема
змінюючи свій візуальний образ. "Усе стає більш спрощеним, легшим", - додав співвласник
групи. Він нагадав, що спочатку компанію було створено як інвестиційну групу "Рост" для
будівництва житла і комерційної нерухомості. "Коли ми вирішили інвестувати гроші в
дороги у 2005 р., ми назвали проект "Ростдорстрой". Нині ми працюємо у сфері дорожнього
будівництва і вже входимо на цьому ринку до першої трійки компаній", - описав він
еволюційний шлях розвитку компанії та її брендів. До української групи компаній RDS
входять "Київшляхбуд" і "Ростдорстрой". Основні напрями діяльності - будівництво,
реконструкція та експлуатаційне обслуговування автомобільних доріг і мостів, будівництво
аеродромних комплексів. Компанія будує бетонну дорогу Н-14 Кропивницький-Миколаїв. У
рамках реконструкції траси Н-31 Дніпро-Решетилівка в Полтавській області група компаній
RDS будує шляхопровід через залізницю і ділянку першої бетонної дороги в Україні. У 2019
році компанія виграла тендер Світового банку на здійснення робіт на трасі першої категорії
М-03 Київ-Харків-Довжанський. Станом на січень 2020 року компанія працює в семи
регіонах України і має десять виробничих баз. Кінцевими бенефіціарними власниками
групи компаній RDS є громадяни України Юрій Шумахер та Євген Коновалов. Розмір
статутного капіталу становить 5,13 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Турецкая компания победила в тендере на строительство
моста в Запорожье за 12 миллиардов
21.02.2020

"Укравтодор" объявил победителя в тендере на строительство моста в
Запорожье. В результате проведения тендера государство сэкономило около
400 млн грн. Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".
С предложением 11,92 млрд грн, победителем определена компания Onur Taahhut
Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi. Ожидаемая стоимость предмета закупки
на начало проведения тендерной закупки составила 12,34 млрд грн. "На торги вышли
крупные компании, в том числе международные, которые имеют исключительный опыт
строительства сложных инфраструктурных объектов. Высокая конкуренция способствует
развитию рынка. Мы надеемся, что этот проект даст начало новому качеству работ по всей
стране", – прокомментировал глава "Укравтодора" Александр Кубраков. Магистраль через
реку Днепр в Запорожье является инфраструктурным объектом государственного
значения, который будет обеспечивать транспортную связь между Левобережьем и
Правобережьем Украины на юго-востоке. Согласно проекту строительства, это магистраль
непрерывного движения протяженностью 9 100 м, связывающая правобережную часть
города Запорожья с центральной левобережной частью и основной северной
промышленной зоной через оба рукава реки Днепр и остров Хортица. Магистраль состоит
из шести транспортных развязок в составе которых 27 искусственных сооружения, в том
числе два 2 внеклассных моста с отдельными строениями под каждое направление
движения. Компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi была
основана в 1991 году. Компания успешно реализовала важные проекты в Хорватии,
Украине, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинее и Туркменистане. Имеет богатый
опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры по всей
Украине. "Онур Тааххут" выполняет строительство автодорог, мостов, примыканий,
сооружений и работы по реконструкции дорог. В их распоряжении есть стройплощадки с
заводами для производства асфальтобетона.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

42

Укравтодор підписав Меморандум про співпрацю з компанією Cengiz:
орієнтовна вартість проекту - 9,1 млрд грн
21.02.2020

Державне агентство автомобільних доріг України підписало
Меморандум про співпрацю з турецькою будівельною компанією Cengiz. Про
це повідомляє портал kmu.gov.ua
Основний напрям взаємодії — розвиток української частини міжнародного
транспортного коридору Чорноморського економічного співробітництва, а саме маршруту
Нова Каховка — Маріуполь. «З 1 березня ми починаємо Велике будівництво по всій країні. В
пріоритеті Уряду — покрити Україну якісними дорогами. Тому ми завжди
підтримуватимемо конструктивні ініціативи — серед яких, зокрема, і підписаний сьогодні
Меморандум про співпрацю», — сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. У рамках
співробітництва йдеться про можливість проведення масштабних ремонтних робіт у трьох
областях південного регіону України: Херсонській, Запорізькій та Донецькій. На сьогодні
орієнтовна вартість проекту оцінюється в 9,1 млрд грн. «Меморандум про співпрацю,
фактично, повертає нас до питання про оновлення ключової частини дороги M-14. Подібні
ініціативи пришвидшують реалізацію нашої основної мети — масштабне оновлення
українських доріг державного значення», — зазначив Голова Укравтодору Олександр
Кубраков. Також він наголосив на позитивному досвіді Туреччини і турецьких компаній,
який буде корисним для України. Компанія Cengiz працює на ринку ще з 1970-х і серед її
будівельних кейсів 6 аеропортів (зокрема Міжнародні аеропорти в Стамбулі і Кувейті), 12
дамб, понад 1200 км доріг. «Маршрут Нова Каховка — Маріуполь — це основна транспортна
артерія південного регіону країни за напрямом Захід-Схід і важливий маршрут для багатьох
туристів, які прямують до курортів Азовського моря. Через недотримання міжремонтних
термінів, дорожній одяг потребує відновлення на всій протяжності маршруту», — коментує
представник правління компанії Cengiz Мохамед Ченгиз.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua



ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
МАКРОСТАТИСТИКА

Транспортные предприятия Украины за январь сократили
перевозку пассажиров на 1,3%
20.02.2020

Транспортные компании Украины в январе 2020 года перевезли 338,3
млн человек, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об
этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Государственной службы статистики, пассажирооборот транспортных
компаний за отчетный период составил 7,8 млрд пасс./км, что на 0,6% превышает этот
показатель за указанный период 2019 г. Железнодорожным транспортом в январе 2020 г.
воспользовалось 11,1 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на
2,7% меньше, чем в январе 2019 года, а услугами автомобильного транспорта - 145,6 млн
пассажиров (на 5,6% меньше). Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на
3,9% - до 0,8 млн чел. Кроме того, по данным Госстата, в январе трамваями воспользовалось
49,5 млн пассажиров (рост на 7,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее),
метрополитеном – 54,6 млн (сокращение на 3,2%), троллейбусами – 76,7 млн (рост на 1,9%).
Перевозка пассажиров водным транспортом сократилась на 33,3% и составила менее 10
тыс. человек. Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно
оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных
Донецкой и Луганской обл. Напомним, ранее ЦТС сообщал, что транспортные предприятия
Украины в январе-апреле 2019 года сократили перевозку пассажиров на 5,7%.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua


ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

Авіалінії «Антонова» припинять співпрацю зі своїм генеральним
торговим агентом – компанією «Dreamlifts Ltd»
13.02.2020

Термін підписаного в 2016 р. поточного договору з генеральним
торговим агентом – компанією «Dreamlifts Ltd» щодо надання послуг з
перевезень літаками Ан-124-100, Ан-225 та Ан-22 добігає кінця 29 лютого
2020 р.
Протягом усього періоду співпраці «Dreamlifts Ltd» незмінно виявляв
компетентність при роботі на ринку авіаційних перевезень надважких та
великогабаритних вантажів. ДП «АНТОНОВ» вдячний «Dreamlifts Ltd» за вагомий внесок у
розвиток цієї ефективної співпраці з надання послуг замовникам «Авіаліній Антонова» в
усьому світі, яка тривала більше трьох років. «Авіалінії Антонова» з головним офісом у
Києві буде продовжувати експлуатацію цих унікальних вантажних літаків та забезпечувати
їх роботу на світовому ринку. «Авіалінії Антонова» планують розвивати свій бізнес,
використовуючи внутрішні джерела та запрошуючи до співпраці міжнародних, добре
відомих досвідчених фахівців, які вже багато років взаємодіють з ДП «АНТОНОВ», для
забезпечення присутності на ринку авіаперевезень надважких та великогабаритних
вантажів по всьому світу. Подробиці будуть повідомлені пізніше. Директор «Авіаліній
Антонова» Михайло Харченко зазначає: "Керівництво «DreamliftsLtd» вирішило не
продовжувати співпрацю з ДП «АНТОНОВ» після завершення терміну поточного договору.
Вони мають право на це. Ми дуже дякуємо нашим колегам з «Dreamlifts» за співпрацю та
підтримку «Авіаліній Антонова» протягом останніх трьох років. Ми бажаємо їм успіхів у
майбутньому. «Авіалінії Антонова» продовжуватимуть пропонувати на ринку послуги
парку надійних літаків Ан-124, які мають подовжені належним чином ресурси самостійно.
Ми готові працювати з існуючими та потенційними замовниками та бачимо успішне
майбутнє разом з ними". Подальші плани компанії прокоментував комерційний директор
авіакомпанії Андрій Благовісний: “Досвідчена команда українських комерційних фахівців
буде здійснювати продаж послуг літаків флоту авіакомпанії: Aн-124-100, Aн-225, Aн-22, Aн26 та Aн-74 на світовому ринку. Замовникам ДП «АНТОНОВ», як і раніше, будуть надаватися
високоякісні послуги, які базуються на глибоких знаннях та компетентностіспівробітників
головного офісу авіакомпанії. Ми очікуємо плавний перехід для наших замовників та
продовження гнучкого та персонального сервісу за існуючими та майбутніми
контрактами”. У 2019 році «Авіалінії Антонова» відзначили тридцяту річницю з дня
заснування авіакомпанії, коли вперше комерційні послуги Ан-124 «Руслан» були
представлені на ринку. На теперішній час до складу флоту «Авіаліній Антонова» входять:
сім літаків Aн-124-100, включаючи модифікацію Aн-124-100M-150 вантажопідйомність до
150 т, неперевершений Ан-225 «Мрія», здатний перевозити вантажі вагою до 250 т,
найбільший у світі турбогвинтовий літак Ан-22 «Антей» вантажопідйомністю 60 т, Aн-26 –
4.5 т та Aн-74T для перевезення до 44 пасажирів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «АНТОНОВ»

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

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

СМИ: Связанная с Коломойским авиакомпания начнет полеты
по шести маршрутам внутри Украины
13.02.2020

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) расширит свою программу
внутренних перелетов до шести направлений в сезоне летней навигации
2020 года. Об этом пишет biz.censor.net.ua
Новые данные уже загружены в систему бронирования по состоянию на 13 февраля.
Первыми, с 13 апреля, "Роза Ветров" начнет выполнять полеты из Киева во Львов и
Харьков. В Харьков авиакомпания будет летать один раз в день, во Львов – два раза в день,
а с июня увеличит частоту до трех в день. С 12 мая в маршрутную сеть авиакомпании
добавится направление Киев-Запорожье, на котором запланировано выполнять два рейса в
день. С 18 мая "Роза Ветров" откроет ежедневные рейсы из Киева в Николаев. Также в
рамках летнего расписания авиакомпания сохранит свой нынешний внутренний маршрут
Киев-Днепр с постепенным наращиванием частоты полетов до четырех в день и увеличит
частоту полетов на маршруте Киев-Одесса до двух рейсов в день в апреле и до трех рейсов в
день в июне. В системе бронирования указано, что полеты по внутренним маршрутам
будут выполняться региональными турбовинтовыми самолетами ATR 72 и региональными
реактивными самолетами Embraer 145. Вылеты и прилеты в Киеве будут обслуживаться в
терминале D аэропорта "Борисполь". Все загруженные тарифы включают перевозку багажа
23 кг. Как сообщалось, ранее стало известно, что "Роза Ветров" запустит обновленную
программу регулярных рейсов по Украине с 29 марта 2020 года с вступлением в силу
летнего расписания. Внутренние рейсы авиаперевозчик будет обслуживать на
региональных турбовинтовых самолетах ATR 72-600 в компоновке на 70 мест. В конце 2019
года "Роза Ветров" сообщила, что подписала соглашение о намерении лизинга восьми ATR
72-600 в течение 2020-2022 годов. По данным СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу
влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является
Игорь Коломойский. В то же время официально такая информация не подтверждена. В
Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел", ООО
"Феста", "Ренли" и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Держстивідор «Южний» розпочав роботи по проектуванню
перевантажувального комплексу
30.01.2020

Будівництво комплексу передбачене програмою реконструкції
основних виробничих потужностей ДП «МТП «Южний». Реалізація програми
запланована на 2021-2025 рр. і включає три великих проекти.
З січня 2020 року на підприємстві розпочалися проектні роботи щодо будівництва
комплексу. На це у фінансовому плані закладено 5,5 млн грн. Свого часу підприємство
проектувалося та будувалося з фокусом на обробку експортних вантажів. За останні три
роки потреби ринку змінилися, та порт має адаптуватися до них. Сьогодні МТП «Южний
обробляє близько 2,6 млн т. імпорту на рік. Новий комплекс дозволить збільшити обсяги
перевалки імпортних навалювальних вантажів до 5-ти мільйонів тонн та скоротити час на
їх обробку. Мова йде про енергетичне та коксівне вугілля. Тим часом, підприємство вже має
замовлення на 5 млн т. Комплекс включатиме в себе будівництво конвеєрної лінії, яка
доставлятиме вантажі на новий верхній складський майданчик. Буде зведено склад з
нормою одночасного зберігання 200 тис. т., обладнаний сучасною технікою. Сьогодні
вивантаження вугілля здійснюється на причальні склади, а саме - на нижні майданчики.
Далі вантажі «Укрзалізниця» піднімає на станцію «Берегова». Кут нахилу при цьому
становить 10 %, що істотно зменшує кількість вагонів, які можуть одночасно підійматися.
Колії верхнього майданчику не мають нахилу, що надасть можливість здійснювати
маневрові роботи з 20-ю або більше вагонами локомотивами станції або підприємства.
Таким чином, підвищується кількість оброблених вагонів та обсяг відвантаження. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами МТП «Южний»
Катарская QTerminals планирует создать
зерновой хаб в порту Ольвия
31.01.2020

Катарский портовый оператор QTerminals, как концессионер
имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия", намерен развивать порт в
качестве зернового хаба.
Как передает корреспондент ЦТС, об этом на презентации концессионных проектов
в портах Ольвия и Херсон, сообщил представитель QTerminals Невилл Биссетт. "Мы хотим
превратить Ольвию в зерновой хаб. У нее хорошее географическое положение, это дает
возможность создать хороший продукт", - заявил он. Согласно презентации QTerminals,
старт концессионного проекта планируется на апрель/май текущего года. Планируется
модернизация зернового терминала у причала №2, обновление кранов и погрузочного
оборудования, улучшение складских помещений. Также компания намерена строить новый
зерновой терминал, для него будет сооружено два новых причала с тремя кранами на
каждом, установлен ленточный погрузчик. Планируется строительство силосов, установка
погрузочного оборудования для ж/д и грузового автотранспорта. Кроме того, QTerminals
планирует обновить здания, дороги, электросети на территории порта. В целом катарская
компания до 2024 года намерена инвестировать 124 млн долл. в данный проект. Напомним,
что QTerminals выиграла конкурс на концессию имущества ГП "Стивидорная компания
"Ольвия". QTerminals - портовый оператор, управляющий терминалами (2 терминала)
контейнерных, Rо-Rо и генеральных грузов в катарском порту Хамад (30 км от Дохи). …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

Кабмин назначил временного начальника
ГП "Укрводшлях"
04.02.2020

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности
начальника государственного предприятия водных путей "Укрводшлях"
Игоря Шевердина. Об этом сообщает БизнесЦензор.
"Согласиться с предложением министра инфраструктуры о назначении Шевердина
Игоря Владимировича исполняющим обязанности начальника государственного
предприятия водных путей "Укрводшлях", - закреплено распоряжением правительства.
Согласно информации в электронной декларации Шевердина за 2019 год, ранее он был
директором госпредприятия Министерства обороны Украины "Киевское управление
механизации и управления". ГП "Укрводшлях" зарегистрировано в 1956 году под названием
"Днепровское бассейновое управление водных путей". Его задача - содержание в
надлежащем состоянии внутренних водных путей общего пользования, судоходных
гидротехнических сооружений (шлюзов), создание безопасных судоходных условий для
плавающих средств и непрерывного суднопропуска через шлюзы Днепровского каскада.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Крупнейший портовый оператор DP World
заходит в Украину
13.02.2020

Портовый оператор DP World начинает работать в Украине через
приобретение контроля в TIS Container Terminal Ukraine, сообщил совладелец
и гендиректор TIS Андрей Ставницер.
"Сегодня DP World заходит в Украину! Один из лидеров мировой портовой
индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine. Таким
образом, Украина станет 51-ой страной, где оперирует DP World", – сообщил Ставницер в
Facebook. Ставницер написал, что DP World входит в ТОП-3 портовых операторов мира. "В
2019 году компания обработала 71 млн TEU (20 футовых контейнеров). Это в 71 раз
больше, чем все украинские порты совокупно. Компания оперирует 78 морскими
терминалами и самым большим индустриальным парком мира Jebel Ali Free Zone (JAFZA)", –
сообщил он. Как сообщалось, весной 2019 года дочерняя компания DP World – P&O Maritime
Ukraine – начала работу в Одесском порту. P&O Maritime Ukraine – дочерняя компания
всемирного морского оператора P&O Maritime, которая в 2006 году была приобретена DP
World Group, одним из крупнейших портовых операторов мира. P&O Maritime Ukraine
начала работать в Украине в 2018 году после приобретения P&O Maritime контроля над
украинской буксирной компанией LB Shipping. Соинвестором в сделке выступила я
компания SD Capital, созданная в 2016 году Андреем Ставницером – совладельцем и
генеральным директором крупнейшего украинского порта "ТИС", и Филиппом Грушко –
директором "ТИС" по развитию бизнеса.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Дунайское пароходство перейдет на новые
технологии для ремонта судов
20.02.2020

ГП "Дунайское пароходство" и Киевский политехнический институт
заключили договор на апробацию оборудования и технологии по сварке
корпусных деталей судов путем ультразвуковой ударной обработки (УЗУО).
"Применение технологии УЗУО позволяет предотвратить появление трещин,
усталости и разрушения корпусов и сварных конструкций судов. Эту технологию успешно
применяют всемирно известные судостроительные компании: Hundai Heavy Industries,
Samsung Heavy Industries и Daewoo Shipbuiding&Marine Engineering", – отмечается в
сообщении Министерства инфраструктуры. Ожидается, что внедрение ультразвуковой
ударной обработки в инженерию металлических поверхностей позволит повысить
долговечность рабочих деталей и узлов из конструкционных легких сплавов, осуществлять
восстановление поврежденных поверхностей. В свою очередь это позволит увеличить срок
службы оборудования в судостроении и ремонте. "Экономический эффект от внедрения
технологии будет значительно превышать расходы за счет объединения нескольких
стадий производства. Важно, что по экологичности, ресурсоемкости и энергетическим
затратам технология УЗУО соответствует европейским стандартам", – подчеркивают в
министерстве. Подписанным соглашением также предполагается проведение совместных с
КПИ им. Игоря Сикорского промышленных испытаний новых технологий и оборудования,
консультативной помощи в проведении поисковых исследований и практики, обмен
опытом и подготовка инженерных кадров. Пароходство также может выступать в качестве
работодателя для выпускников. Напомним, исполняющим обязанности председателя
правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" назначен Алексей Хомяков. Хомяков
назначен в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры №29-Ос от 8 ноября
2019 года. "Основываясь на кадровом потенциале и желании коллектива работать на благо
предприятия, мы сможем создать социальный плацдарм для повышения зарплат,
благосостояния работников и, соответственно, улучшения финансовых показателей
компании. Новый менеджмент, нацеленный прежде всего на развитие, будет основываться
в своей работе на привлечении долгого стратегического финансирования с целью ремонта
флота, расширения горизонтов существующих логистических цепочек и углубления
сотрудничества с партнерами пароходства. Таким образом мы будем увеличивать
грузопоток через наш город и предприятие", – сказал Хомяков. По информации СМИ,
Алексей Хомяков ранее работал в юридической компании "Астерс". Также у него есть опыт
работы в судоходной компании "Укрречфлот". Основным направлением деятельности
Хомякова является налоговое право. Как сообщалось, в начале октября министр
инфраструктуры Владислав Криклий прекратил полномочия предыдущего главы
правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрия Чалого.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Китайская COFCO планирует расширить свой терминал
в Николаевской морпорту
02.02.2020

Компания намерена модернизировать терминал, установив силосы
для одновременного хранения 40 тысяч тонн зерна, а также резервуары для
хранения масла
Как отметили в пресс-службе Администрации морских портов Украины, этим
проектом китайские инвесторы показывают намерения в проведении реконструкции и
модернизации перегрузочного комплекса, который находится в тылу причалов №№ 1, 2.
Помимо модернизации терминала компания COFCO хочет получить в пользование причал
длиной в 140 метров. COFCO International является одним из крупнейших производителей,
переработчиков и трейдеров сельскохозяйственной продукции в Китае. У компани есть
свои представительства в 140 странах. В марте 2016 года COFCO установила полный
контроль над совместным предприятием с гонконгской Noble Group, выкупив 49% акций за
$750 млн. В Украине Noble Group принадлежало ООО "Нобл Ресорсиз Украина" (Киев), ООО
"Новоалексеевский элеватор" (Херсонская область), ООО "Сателлит" (Киев). В августе 2014
года Noble Group прибрела ООО "Дунайская судоходно-стивидорная компания" (ДССК),
которая владела землей и перевалочными мощностями в Николаевском порту.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua

43

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

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



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ



МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

СБУ заявила про присвоєння бюджетних коштів
під час будівництва метро у Києві

Кравцов заявил о рекордной прибыли
Укрзалізниці в 2019 году
23.01.2020

Укрзалізниця (УЗ) ожидает показатель прибыли по итогам 2019 года
на уровне 2,5-3 млрд грн. Об этом заявил глава компании Евгений Кравцов в
интервью BBC, пишет biz.liga.net
"Укрзалізниці удалось из убытков более чем 5 млрд грн выйти на рекордную
доходность. Предварительно за прошлый год мы выходим на прибыль 2,5-3 млрд грн", сказал он. В тоже время Кравцов напомнил об убыточности пассажирских перевозок. По его
словам только пригородное сообщение требует десятков миллиардов гривень
финансирования. "Пассажирские перевозки приносили $200-500 млн убытка в год.
Компания "съедала" свою амортизацию, не возобновляла подвижной состав, износ
которого сейчас составляет около 80%. Так, сейчас работаем стабильно, но для повышения
качеств нам нужны большие капитальные затраты", - добавил руководитель УЗ. По итогам
2018 года УЗ увеличила чистую прибыль на 78% по сравнению с 2017 годом - до 203,9 млн
грн. В конце декабря 2019-го Кравцов заявил, что написал заявление об уходе из
Укрзалізниці для работы в государственном секторе. 22 января в Давосе
Мининфраструктуры и немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche
Bahn подписали меморандум о сотрудничестве. Премьер-министр Алексей Гончарук
говорит, что УЗ передадут немцам в управление на 10 лет. В Deutsche Bahn это отрицают, а
в набсовете УЗ не комментируют. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Кабмин хочет передать в концессию 7 ж/д вокзалов,
включая Киев-Пассажирский
31.01.2020

Украинское правительство планирует передать в концессию сроком
на 20 лет помимо "Киев-Пассажирского" Харьковский ж/д вокзал, вокзал
Хмельницкого, Винницы, Днепра, Николаева и Чопа.
Согласно данным, представленным в "Инвестиционном атласе", вокзал "КиевПассажирский" ежегодно обслуживает 23,5 млн пассажиров, общая его площадь составляет
407 тыс. кв. м, общая арендная площадь - 236 тыс. кв. м. На Харьковском вокзале ежегодно
обслуживается 5,7 млн пассажиров, его общая площадь составляет 2410 кв. м, на вокзале
Хмельницкого - 1,6 млн пассажиров (8700 кв. м). На вокзале Винницы (6071 кв. м) ежегодно
обслуживается 1,3 млн. пассажиров, Днепра (9802 кв. м) и Николаева (7400 кв.м.) - по 1,2
млн пассажиров, Чопа (7100 кв. м.) - 0,08 млн пассажиров. В планах АО "Укрзализныця" (УЗ,
Киев) сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 года - начале 2021 года. По
мнению ранее занимавшего пост главы УЗ Евгения Кравцова, с одной стороны, это
поможет привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры, с
другой - железная дорога будет иметь партнеров, которые помогут развить процессы
эффективного управления активами. По словам министра инфраструктуры Владислава
Криклия, концессией центрального киевского ж/д вокзала наряду с другими инвесторами
интересуется инвестиционная компания Emaar Properties (ОАЭ), построившая самый
высокий небоскреб в мире "Бурж-Халифа".
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
В 2019 году компания «Лемтранс» продолжила укреплять
позиции в ключевых направлениях бизнеса.
17.02.2020

Общий объем железнодорожных перевозок компании «Лемтранс» по
итогам работы в 2019 году составил 52 млн 479 тыс. тонн грузов различной
номенклатуры, что на 0,69% выше показателя 2018 года.
Основную часть перевозимых грузов в 2019 году составили уголь и железорудное
сырье. Наибольший рост по итогам года пришелся на транспортировку угля. В частности,
объем перевозки угля составил 23,44 млн тонн, железорудного сырья – 16,52 млн тонн. По
итогам 2018 года перевозки данных видов груза составляли 21,24 млн тонн и 16,13 млн
тонн соответственно. При этом черных металлов было перевезено на 2,2% меньше, кокса –
на 26,4%, флюсов – на 29,06%. «В 2019 году мы перевезли больше грузов, чем в 2018-м, но
прежде всего за счет увеличения нашего вагонного парка. Основные проблемы отрасли
пока остаются нерешенными. Проблемы с транспортировкой продукции напрямую
связаны с нехваткой локомотивной тяги, а также персонала, обслуживающего
инфраструктуру, и с падением оборачиваемости вагонов по Украине в целом, – говорит
генеральный директор компании «Лемтранс» Владимир Мезенцев. – «Лемтранс», как и
другие железнодорожные перевозчики страны, крайне заинтересован как в развитии
инфраструктуры и скоростного движения, так и в выходе частной тяги на пути
«Укрзализныци»». Общий объем капитальных вложений по итогам 2019 г. составил свыше
1,25 млрд грн. По сравнению с 2018 г. капитальные вложения увеличились более чем на
69% – с 665 млн грн до 1,25 млрд грн. Основным направлением инвестиций в компании
«Лемтранс» продолжает оставаться увеличение парка подвижного железнодорожного
состава. В 2019 году было принято решение о приобретении 1107 ед. Также компания
продолжила реализацию масштабной инвестиционной программы, направленной на
дальнейшее повышение эффективности и увеличение производительности своих
вагоноремонтных мощностей. Компания традиционно показала позитивную динамику
своего вагоноремонтного сектора. Так, за 12 мес. 2019 года объем плановых видов ремонта
грузовых вагонов на производственных площадках составил 6 904 единиц. …
Читать полностью >>>
По материалам Компании «Лемтранс»



12.02.2020

Правоохоронці викрили механізм незаконного привласнення
бюджетних коштів на будівництві у Києві метро на Виноградар. Про це
розповіли у Службі безпеки України.
За даними слідства, виділені на будівництво Сирецько-Печерської лінії 1,7 млрд
гривень були безпідставно розміщені на депозитних рахунках, що дозволило зацікавленим
особам отримати за відсотками 139 млн гривень. В межах розслідування розпочатого
кримінального провадження слідчі СБУ вже провели обшуки у КП Київський метрополітен,
ВАТ Київметробуд, їхніх структурних підрозділах, а також в Укргазбанку, його відділеннях і
за місцем проживання низки високопосадовців.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Харьковский метрополитен увеличил
убыток в 2 раза
12.02.2020

Убытки коммунального предприятия "Харьковский метрополитен"
за 2019 года составили 266,8 млн грн, увеличившись в 2 раза. Об этом
пишет "Харьковский антикоррупционный центр".
При этом в третьем квартале 2019 года убытки предприятия составили 115,5 млн
грн, а в четвертом – 97,2 млн грн. Как отмечает издание, убытки харьковского
метрополитена за 2018 год составили 131,1 млн грн. При этом в начале 2018 года
стоимость проезда в нем повысили с 4 до 5 гривен. В начале 2019 года стоимость проезда в
харьковском метро повысили с 5 до 8 гривен. Но и убытки метрополитена за 2019 стали
еще больше – 266,8 млн грн. Харьковский городской голова Геннадий Кернес в октябре
2019 года объяснил убытки харьковского метрополитена следующим образом: "Билеты
выкупили и когда мы разрешили покупать карточки – все стали покупать карточки. Все
начали пополнять карты по "старой" цене перед самым повышением стоимости проезда. До
этого. Мы обратили на это внимание и разобрались – все из-за этих карточек". Как
сообщалось, исполком Харьковского городского совета решил повысить стоимость проезда
в метрополитене города с 5 до 8 грн с 7 февраля 2019 года. Это решение было оспорено в
судах, после чего местные власти приняли повторное решение о повышении цен на проезд.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
«Київпастранців» підозрюють у розкраданнях
на закупівлях за 200 млн
14.02.2020

Прокуратура розслідує привласнення державних коштів в особливо
великих розмірах службовими особами КП «Київпастранс», яке у 2017-2018
рр. придбало товари та послуги у фіктивних фірм.
Мова йде про ТОВ «Мегастрой Альянс», ТОВ «Буд-Екостандарт», ТОВ «Делонс», ТОВ
«Торгова Компанія Техатон МАЗ», йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 3 лютого.
Згідно з «Прозорро», у 2018 р. «Мегастрой Альянс» отримав від комунальників 57,46 млн
грн. Зокрема, за ремонт станцій ліній швидкісного трамваю, автобусного парку №5 по вул.
Туполєва,21. «Буд-Екостандарт» отримав від КП «Київпастранс» 16,60 млн грн. Фірма
ремонтувала автобусні парки. У 2018 р. у «Делонс» комунальники замовляли ремонт і
технічне обслуговування дорожньої інфраструктури станцій Борщагівської лінії
швидкісного трамвая і закріплених за станціями територій. Ця фірма отримала 12,86 млн
грн. У 2017-2018 рр. «Київпастранс» замовив ТОВ «Торгова Компанія Техатон МАЗ» деталей
і запчастин для автобусного парку та трамваїв на загальну суму 115,20 млн грн. Загалом
чотири фірми отримали 202,12 млн грн. У матеріалах кримінальної справи також фігурує
ТОВ «Ремонтно-Будівельна Компанія «Геотан». Для розслідування фінансових махінацій
Нацполіції потрібен доступ до їх документів. Суд надав доступ. «Мегастрой Альянс» було
засновано в 2017 р. Тоді ним керував Олексій Лига. Засновниками компанії були Володимир
Пальчик, Володимир Різник, ТОВ «Бізнес-пропозиції» і ТОВ «Юрбізнес-консалтинг». З липня
2018 р. керівником і засновником підприємства значиться Руслан Лакей. Раніше фірма була
зареєстрована на масовий номер телефону +380639872262, який фігурував в розслідуванні
«Наших грошей» щодо закупівель Прикордонної служби України у фірм-прокладок. Пізніше
номер змінився. ТОВ «Буд-Екостандарт» було засновано в 2017 році. Тоді керівником і
власником фірми був Дмитро Фоменко. Однак, з червня 2018 р. фірма перейшла до Геннадія
Степаненка. ТОВ «Делонс» було засновано в 2016 році. Тоді ним керував Сергій Сорокін, а
засновниками були Олена Паніна та ТОВ «Фаларис». З жовтня 2018 року керівником і
власником підприємства значиться Дмитро Мальчевський. ТОВ «Торгова Компанія Техатон
МАЗ» було засноване в 2017 р. Олександром Хижковим. Цю фірму пов’язують з ексдиректором
КП
«Київпастранс»,
екс-директором
Департаменту
транспортної
інфраструктури КМДА, депутатом Київради (фракція «Солідарність») Сергієм Майзелем. У
2017-2018 рр. директором «Техатон МАЗ» був Валерій Самойлов. Останній захищав
Майзеля, коли активісти прийшли до екс-керівника «Київпастрансу» з вимогами зробити
більш відкритим облік витрат цього комунального підприємства. «Техатон МАЗ» є
фігурантом ще однієї кримінальної справи, порушеної слідчим управлінням фінансових
розслідувань ГУ ДФС у Києві. КП «Київпастранс» з серпня 2016 р. очолює Дмитро Левченко.
Майзель був його попередником із серпня 2014 по квітень 2016 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Фонд держмайна виставив на продаж 6
київських автостанцій
30.01.2020

Фонд держмайна виставив на аукціон акції компанії "Київпассервіс",
якій належать низка автостанцій у Києві та області - вартість акцій стартує
з ціни 195,94 млн грн. Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.
Зазначається, що аукціон пройде 4 березня 2020 року. Покупець стане власником
київських автостанцій "Дарниця", "Дачна", "Поділ", "Полісся", "Південна" та центрального
автовокзалу. Крім цього, покупець отримає 18 станцій і вокзалів у Київській області зокрема, у Василькові, Білій Церкві та Обухові. Підкреслюється, що переможець аукціону
зобов'язаний зберегти основне призначення автостанцій щонайменше на 5 років у Києві та
на 15 - в області. Також він має упродовж пів року погасити заборгованість компанії,
зокрема, перед держбюджетом та невиплачені зарплати працівникам. Крім цього,
найближчі пів року новий власник не може звільняти працівників.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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



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

Київстар торік інвестував у інфраструктуру
понад п’ять мільярдів
14.02.2020

Новая Почта - новый украинский единорог?
Скоро точно узнаем
24.01.2020

Тринадцать пунктов о Новой Почте. Деньги, посылки, AliExpress,
Amazon, дроны и электроскутеры. Куда идет компания и что успела за 2019
год. Об этом пишет tech.liga.net
За прошлый год Новая Почта удвоила сеть и сейчас в Украине работает более 6000
отделений, которые обслуживают 8 млн потребителей. Еще 1200 отделений - на очереди в
этом году. По доходу в 2019 году компания уже сравнима с Киевстаром. Этот показатель у
Новой Почты увеличился на 22% до плюс-минус 13 млрд грн (точные цифры не
называются). Компания за год обработала и доставила 212 млн посылок. За один только
декабрь их было 24,5 млн. Абсолютный рекорд в середине декабря - 1,3 млн посылок,
привезенных за одни логистические сутки. Международка тоже постепенно идет вверх.
Доставили 3,4 млн международных экспресс-отправлений, 2,3 из которых - Китай. Это на
26% больше, чем за 2018 год. Новая Почта в 2019-ом много строила. В частности открыла
два терминала - Хмельницкий в мае (27 млн посылок уже обработал) и Львов в сентябре
(14 млн). Уже существующий киевский КИТ с 2018 года обработал 98 млн посылок.
Сотрудники постепенно экспериментируют с роботизацией. Например, опробывают
роботележки для сортировки грузов. Журналист LIGA.net поговорил с директором Новой
Почты Александром Бульбой. Обсуждали разное: деньги, конкурентов, будущее, дронов и
курьеров на электроскутерах. А может быть, Новая Почта - уже украинский единорог?
Сейчас вы обо всем этом узнаете. ...
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
Инвестиционная программа "Укрпошты" в 2020г в 19 раз
превышает вложения 2019г
14.02.2020

Инвестпрограмма АО "Укрпошта" в 2020 г. в 19 раз превышает суммы
вложений 2019 г. и составляет 1,6 млрд грн, следует из инфографики
компании, на странице ее главы Игоря Смелянского в Facebook.
В 2020 году "Укрпошта" планирует открыть 80 новых почтовых отделений в городах
с населением 20+ тыс. чел.; провести рефрешинг 350 почтовых отделений; открыть в
торговых центрах 40 отделений формата "мини"; осуществить 30 перемещений почтовых
отделений, нуждающихся в значительных вложениях на ремонт. Кроме того, "Укрпошта"
намерена закупить 700 ед. автотранспорта, создать 200 дополнительных операционных
окон в существующих почтовых отделениях, что расширит их пропускную способность.
Помимо этого, в планах - приобрести 3 тыс. персональных компьютеров, 200 ед. бытовой
техники (холодильники, чайники, микроволновые печи), 700 кондиционеров (80% будет
распределено на почтовые отделения с наибольшим клиентопотоком), 1 тыс. принтеров
(лазерных/матричных) – преимущественно для объектов сортировки, 900 обогревателей, 1
тыс. регистраторов расчетных операций, 2 тыс. принтеров для печати этикеток, 1 тыс. ед.
кассовой техники (счетчики, сортировщики), 13 тыс. столов, шкафов и стеллажей, а также
5,5 тыс. столов и кресел. Как сообщалось, "Укрпошта" в 2020 году намерена увеличить
чистый доход на 13,2% по сравнению с плановыми показателями на 2019 год - до 9,682
млрд грн. Отметим, АО "Укрпошта" планирует начать работу по пересылке экспрессотправлений EMS (Express Mail Service) со второго квартала 2020 года. "В такой день - о
любви к нашим импортерам и экспортерам. С Александром Игнатюком (глава отдела
международных логистических решений "Укрпошты") финализируем детали вступления
"Укрпошты" в кооператив EMS", - сообщил первый заместитель гендиректора "Укрпошты"
Александр Перцовский. Перцовский добавил, что делегация "Укрпошты" представила
будущим партнерам по всему миру возможности компании, а также пошаговый план того,
как будет стартовать этот сервис в "Укрпоште" со второго квартала 2020 года. "А это
значит - наши любимые клиенты по всей стране получат полный доступ к ускоренной
экспресс почтовой доставке. Детали - уже скоро", - отметил Перцовский. Как сообщалось,
ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи)
Украины в рамках оптимизации структуры заявила о планах передать функции по
пересылке отправлений EMS (Express Mail Service) "Укрпоште". "Укрпошта" входит в сферу
управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс.
отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой
Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33
тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua, biz.censor.net.ua

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 TELECOM SERVICE

Vodafone Украина разместил еврооблигации
на $500 млн
04.02.2020

Мобильный оператор Vodafone Украина выпустил еврооблигаций на
$500 млн, сообщается на сайте инвестиционный группы Dragon Capital,
которая выступила соорганизатором выпуска.
"Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму
более $ 3 млрд и обеспечил возможность для "Vodafone Украина" привлечь
финансирование с купоном 6.2%", - говорится в сообщении. Выпуск в формате 144A / Reg S
маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США. Эмитентом облигаций
выступил VFU Funding PLC. Евробонды размещены сроком на пять лет с двухлетним
опционом. Площадка листинга - Euronext Dublin (GEM). Отмечается, что средства от
размещения еврооблигаций "будут направлены на рефинансирование краткосрочного
кредита на сумму $464 млн, а также на общие корпоративные цели". Напомним, ПАО "МТС"
подписала с компанией OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской
телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL
Holding) юридически обязывающее соглашение о продаже ее телекоммуникационного бизнеса
в Украине. "С приобретением "Vodafone Украина", второго на рынке Украины
телекоммуникационного
оператора,
мы
продолжаем
стратегию
расширения
международного присутствия и вхождения на новые рынки компаний, входящих в группу
NEQSOL Holding. Телекоммуникационная отрасль среди приоритетных направлений
работы нашей группы, поэтому мы постоянно инвестируем в инновационные и надежные
телекоммуникационные решения", – цитируется в сообщении NEQSOL СЕО компании
NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров. Он подчеркивает, что состояние бизнеса, темпы роста и
эффективность деятельности "Vodafone Украина" являются надежной основой для
дальнейшего развития, потому холдинг NEQSOL готов инвестировать в новый актив, чтобы
и в дальнейшем внедрять инновации и передовые технологии в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
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Оператор “Київстар” торік інвестував у розвиток інфраструктури
понад 5 млрд грн, сплатив до бюджету 7,8 млрд грн податків і зборів. Такі
дані про результати роботи в 2019 р. оприлюднила пресслужба оператора.
“Збільшення інвестицій у розвиток інфраструктури дозволило компанії збудувати
мережу 4G майже у 10 тисячах населених пунктів. Абоненти збільшили на 54%
використання дата-трафіку, а компанія отримала визнання міжнародних експертів за
якість і швидкість мобільного інтернету... Усього за 2019 рік компанія інвестувала у
розвиток інфраструктури понад 5 млрд грн, перерахувала до Державного бюджету податків
та інших платежів на загальну суму 7,8 млрд грн. Більше 3 млн грн було інвестовано у
соціальні ініціативи та проєкти”, - йдеться у повідомленні. Коментуючи результати роботи
Київстару, президент компанії Олександр Комаров зазначив, що торік Київстар здійснив
рекордні за останні десять років інвестиції у розвиток. Це дозволило збільшити ємність
мережі та забезпечити можливість доступу до LTE для понад 74% населення. Крім цього,
зауважив він, компанія знову стала «донором» для рефармінгу, повернувши державі
частину спектра в діапазоні 900 МГц, і тепер усі мобільні оператори зможуть активно
розвивати LTE у сільській місцевості. “І третє – ми розпочали довготривале
співробітництво з Міністерством цифрової трансформації, щоб цифрові послуги ставали
більш доступними для усіх громадян України”, - підкреслив Комаров. За даними оператора,
у 4 кварталі 2019 року кількість користувачів мобільного інтернету досягла 16,9 млн, це на
14,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Споживання дата-трафіку зросло з 2753
Мб у 4 кварталі 2018 до 4263 Мб на абонента у 4 кварталі 2019 року. Завдяки збільшенню
обсягів споживання і кількості користувачів інтернету показник ARPU торік в останньому
кварталі збільшився на 17,4% до 68 грн. Використання послуг голосового зв’язку майже не
змінилось. У 4 кварталі 2019 року абоненти в середньому використовували по 577 хвилин
щомісяця. Загальний операційний дохід від послуг мобільного зв’язку торік в 4 кварталі
збільшився на 15,3% до 5,4 млрд грн. У Київстар розповіли, що послугами мобільного
зв’язку в 4 кварталі 2019 року користувалось 26,2 млн абонентів. Доходи Київстар від
фіксованого зв’язку торік у 4 кварталі збільшились на 14% у порівнянні з 4 кварталом 2018
року - до 355 млн грн. Це стало можливим головним чином завдяки збільшенню на 10,8%
кількості абонентів послуги широкосмугової передачі даних («Домашній Інтернет»).
Драйвером росту в цьому сегменті, за даними компанії, залишається унікальна пропозиція
«Київстар. Усі разом», за умовами якої абоненти користуються мобільним зв’язком,
фіксованим інтернетом і цифровим телебаченням за єдиним рахунком, і отримують суттєві
знижки на абонплату. Загальний дохід Київстару у 4 кварталі 2019 року збільшився на
16,1% проти аналогічного періоду 2018 року - до 5,8 млрд грн. За цей період капітальні
інвестиції компанії перевищили на 114,4% аналогічний показник 4 кварталу 2018 року.
Усього за 2019 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури понад 5 млрд грн. Це
дозволило охопити зв’язком 4G територію, де мешкає понад 74% населення України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте також: Власник Київстар
змінює керівництво >>>

Укрексімбанк відсудив у компанії
Ахметова 2,7 мільярда
14.02.2020

Суд зобов'язав компанію "ЕСУ" Ріната Ахметова заплатити державному
Укрексімбанку 2,7 млрд грн у справі щодо прострочених облігацій. Про це
повідомляє FinClub.
Господарський суд Києва 23 січня частково задовольнив позов Укрексімбанку до
ТОВ "ЕСУ" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 2,73 млрд грн
заборгованості за облігаціями, що були випущені в 2013 році та мали бути погашені в
березні 2017 року. У межах цього спору суд ще в 2017 році арештував 92,79% акцій
"Укртелекому", які належать ТОВ "ЕСУ" (кінцевий бенефіціар – Рінат Ахметов). У березні
2017 року "ЕСУ" мало погасити облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього (тобто
допустило дефолт). Нагадуємо, ще в 2015 році Укртелеком взяв на себе зобов'язання
викупити у двох держбанків (Ощаду і Укрексімбанку) облігацій своєї материнської компанії
ЕСУ (дочка СКМ) на суму 2 млрд гривень. Але телеком-оператору так і не вдалося продати
свій мобільний актив - Трімоб, тому у компанії не було грошей на покриття облігацій.
Терміни виплати боргу закінчилися ще в середині березня. Що стосується самої ЕСУ, то
вона теж не розрахувалася за облігаціями, які були випущені компанією з метою
фінансування зобов'язань, що виникли після приватизації Укртелекому в 2011 році.
Укрексім подав на неї до суду, зажадавши повернення 2,8 млрд гривень боргу. Раніше
ексгенеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була
приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно. 19 жовтня 2017 року
Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна розірвав укладений в
березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій
найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" з компанією "ЕСУ", яка належить
бізнесмену Рінату Ахметову, тим самим повернувши пакет акцій "Укртелекому" у державну
власність. У Фонді держмайна повідомили, що компанія "ЕСУ" не виконала свої
зобов'язання щодо інвестування 450 мільйонів доларів протягом 5 років у розвиток
підприємства, через що фондом був ініційований позов про розірвання договору купівліпродажу акцій "Укртелекому". За рішенням суду з рахунків "ЕСУ" має бути стягнена пеня в
розмірі 2,171 мільярда гривень, нарахована за неналежне виконання договору купівліпродажу пакета акцій "Укртелекому". 12 грудня апеляційний суд відмовився задовольнити
позов приватної компанії "ЕСУ" на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у
державну власність повернуто компанія-оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком". Фонд
держмайна в травні 2011 року продав 92,79% акцій Укртелекому українській "дочці"
австрійської компанії EPIC - фірмі ЕСУ - за 10,5 млрд гривень. Потім ЕСУ перепродала цей
актив групі СКМ Ріната Ахметова. Бізнесмен став власником компанії опосередковано. Він
придбав у EPIC 100% акцій компанії UА Тelecominvest Limited, якій належать корпоративні
права українського ТОВ "ЕСУ". Остання компанія була безпосереднім власником
Укртелекому, контролюючи майже 93% акцій компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

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

Концерн РРТ випав зі списку держпідприємств,
заборонених до приватизації

 DATA SERVICE

Материнская компания Viber открывает
R&D-центр в Киеве

14.02.2020

Єдиного державного оператора телерадіомовлення, радіорелейного і
супутникового зв’язку — Концерну РРТ — не виявилося в списку підприємств,
які не можна приватизувати.
Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) - держконцерн, що
входить до сфери управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
У його структурі 25 філій і підприємства, які можуть забезпечувати поширення Концерном
теле- і радіомовлення з охопленням понад 95% території України. КРРТ володіє більш ніж
півтисячею антенно-щоглових споруд (від 70 до 380 м), 12 тис. км радіорелейних ліній, 417
радіотелевізійними передавальними станціями, 1173 телевізійними і 341 радіомовним
передавачем, а також центром супутникового зв’язку. До остаточного переходу телебачення «в цифру», Концерн забезпечував покриття країни аналоговим телемовленням. У
листопаді минулого року КРРТ відзвітував про закінчення першого етапу проекту розвитку
державної мережі цифрового телебачення на лінії розмежування в Донецькій і Луганській
областях і на кордоні з АР Крим. КРРТ займається технічним обслуговуванням і
експлуатація мереж ефірного теле- та радіомовлення, наданням в користування каналів
електрозв’язку, трансляцією і ретрансляцією програм телерадіомовлення та ін.
Забезпечення інформаційної безпеки України прописано в статуті КРРТ як одна з головних
цілей його діяльності. «Існуюча сьогодні в Україні державна система розповсюдження
телевізійних і радіопрограм, яку обслуговує Концерн РРТ, є для більшості населення
України основним джерелом отримання інформації», — досі вказано на сайті Концерну.
Документ від Кабміну. 3 лютого на сайті Верховної Ради з’явився законопроект
«Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».
Документ розробили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства
України. Новий законопроект був розроблений у зв’язку з тим, що однойменний старий
документ, прийнятий ще в 1999 році (остання редакція — 2 жовтня 2018), з 20 листопада
минулого року втратив чинність. «З метою оптимізації та зменшення навантаження на
державний сектор економіки, а також посилення контролю держави за збереженням та
використанням майна акціонерних товариств, казенних і державних підприємств, установ і
організацій, що не підлягають приватизації необхідне оновлення переліку об'єктів
державної власності, що не підлягають приватизації», — йдеться в пояснювальній записці
до нового законопроекту. У ній же пояснюється принцип формування переліку
підприємств, що не підлягають приватизації. Згідно з пояснювальною запискою, свою
позицію щодо законопропроекту висловили кілька відомств і держконцернів.
Держспецзв’язку в цьому переліку немає. Для Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації (в сфері управління якої, нагадаємо, перебуває КРРТ — Ред.) відсутність
Концерну в переліку заборонених до приватизації підприємств стала неприємним
сюрпризом, розповів НВ Бізнес голова відомства Валентин Петров. «Цей законопроект з
нами не узгоджували. Він чомусь пройшов повз нас. Ми будемо просити, щоб Концерн РРТ
внесли в цей перелік», — каже Петров. «Це стратегічний об'єкт, він не підлягає
приватизації. Але, щоб підстрахуватися, потрібно „загнати“ його в закон». Голова ДССЗЗІ
каже: Держспецзв’язку допомогла Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку
та інформатизації, включити до переліку заборонених до приватизації підприємств ДП
«УДЦР», але власний актив уберегти не змогла. ДП «Український державний центр
радічастот» (УДЦР) — держпідприємство, яке займається веденням реєстру присвоєнь
радіочастот, проводить радіочастотний моніторинг використання радіочастотного ресурсу
України, видає дозволи на експлуатацію РЕЗ та ін. В листопаді 2019 Мінекономрозвитку
направило в НКРЗІ лист щодо перетворення держпідприємств на акціонерні товариства.
Зокрема — підконтрольного Нацкомісії УДЦР. Проти такої ініціативи виступили в НКРЗІ і в
УДЦР, оскільки ДП виконує функції державного нагляду. Заяви про неприпустимість
«трансформації» УДЦР звучали і від керівництва ДССЗЗІ.
Унікальний концерн та інформбезпека. На відсутність Концерну РРТ в переліку
стратегічних підприємств першим звернув увагу заступник голови Комітету ВРУ з питань
цифрової трансформації Олександр Федієнко: «У переліку заборонених до приватизації
об'єктів немає стратегічного підприємства КРРТ — Концерну радіомовлення, радіозв'язку
та телебачення. На сьогодні ця унікальна система технічних пристроїв і висотних веж, за
допомогою яких відбувається поширення зокрема й телеканалів на території нашої країни,
може бути приватизована», — зазначив нардеп. Розбазарюванням стратегічних активів
назвав ситуацію, що склалася медіаексперт Олександр Глущенко. «Особливість України як
держави — розбазарювання стратегічних активів. Під час гібридної інформаційної війни,
ми не тільки примудряємося залишити співвітчизників за межами України і покриття
супутниками зв’язку без українського телебачення, ми ще й всередині країни намагаємося
програти по всіх фронтах», — говорить експерт. «У нас вже є оператор цифрового ефірного
ТБ, створений невідомими „шанованими“ людьми, для повноти картинки потрібно ще й
інфраструктуру віддати в приватні невідомі руки без зобов’язань і звітності. Там, де в інших
країнах держава справляється самостійно з поставленим завданням поширення ТБ/радіо та
інших супутніх послуг і сервісів зв’язку в інтересах держави, Україна, під час агресії з боку
Росії, окупації й анексії територій, по-панськи забуває про стратегічні об'єкти. Ліва рука не
відає, що творить права. Не вписується ситуація з Концерном РРТ в захист інформаційного
простору, від слова зовсім». Не зрозуміли кабмінівської ініціативи і члени Нацради з питань
телебачення і радіомовлення. «Я вважаю, що Концерн РРТ має бути в списку підприємств,
що не підлягають приватизації, так як це головний оператор телекомунікацій у державній
власності, який є ключовим елементом національної безпеки в інформаційній сфері», —
говорить член Нацради з питань ТБ і радіомовлення Сергій Костинський. У коментарі НВ
Бізнес Костинський зазначає, що Нацрада при розбудові мовлення на кордоні й на лінії
розмежування в Донецькій, Луганській, Херсонській областях на окуповані території
насамперед покладається на КРРТ. Член Нацради підкреслює: прямий обов’язок Концерну забезпечувати інформаційний захист держави, створювати для цього всі необхідні умови.
«Нацрада ініціювала створення державної мережі цифрового телебачення. Реалізувати
такий проект неможливо на базі якогось приватного провайдера — він можливий тільки за
рахунок державного оператора, оскільки головна мета такої мережі — охоплення
[цифровим сигналом] не менше 95% території України, а не населення, як, наприклад,
ставить задачу приватний провайдер (компанія „Зеонбуд“). Державний оператор важливий,
оскільки він забезпечує мовлення навіть на комерційно непривабливих територіях», —
пояснює Костинский. Заступник голови Національної ради Уляна Фещук також проти
виключення Концерну РРТ зі списку стратегічних підприємств. «Я однозначно проти
можливості приватизації Концерну. Нацраді на узгодження законопроект не направлявся,
власне, процедурою це і не передбачено. Ми виключно регулятор і діяльність Концерну не
входить до сфери повноважень НР. Ми, швидше, стратегічні Партнери», — пояснює Фещук.
«Нам відома критична фінансова ситуація на КРРТ, яка, на мій погляд і насамперед,
пов’язана з відключенням аналогового телебачення». Костинский додає: в КРРТ повинна
пройти реорганізація, але віддавати його в приватні руки — не можна. «КРРТ вимагає
реформування. Топ-менеджери повинні розробити план виведення концерну з кризової
ситуації. Можливо, варто залучити кризових менеджерів… Але, я абсолютно впевнений, що
державне підприємство може бути прибутковим, тим більше, коли мова йде про
національні інтереси». Член Нацради також повідомив, що на цей момент Концерн РРТ вже
отримав всі 11 передавачів і визначає дедлайни встановлення їх на лінії розмежування: «Я
сподіваюся, що встановлення пройде до кінця лютого. Таким чином ми зможемо охопити
цифровим сигналом всю лінію розмежування і частину окупованих територій».
Що може бути цікаво бізнесу в КРРТ >>>
За матеріалами nv.ua
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Японская компания Rakuten расширяет свое присутствие в Украине и
открывает R&D-центр в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства цифровой информации.
Об этом стало известно по итогам встречи заместителей Министра цифровой
трансформации Александра Борнякова и Валерии Ионан с исполнительным вицепрезидентом компании Rakuten Ясуфуми Хираи и операционным директором компании
Viber Офиром Ейалом. Отмечается, что данная встреча стала продолжением переговоров
между основателем компании Rakuten и владельцем Viber Хироши Микитани и
президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в июне прошлого года.
В ведомстве добавили, что материнская компания Viber может заинтересоваться в Украине
стимулированием развития IT-отрасли, работой с украинским блокчейн-комьюнити,
участием в образовательных проектах и созданием сервисов для предпринимателей. Также
речь идет о стажировках для студентов. Rakuten — японская e-commerce-компания,
владеющая одним из крупнейших интернет-магазинов в мире. В 2014 году Rakuten
приобрела Viber за $900 млн. Этот мессенджер установлен на 97% смартфонов украинцев.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
Що таке Telegram: хто, як і навіщо
створив мессенджер?
04.02.2020

Творець ВКонтакте, російський бізнесмен Павло Дуров, розробив
Telegram як незалежний майданчик обміну повідомленнями, вільний від
цензури. Так сервіс і працює. Але лише частково.
Крім цього Telegram став притулком для торговців зброєю, порнографією,
наркотиками, терористів. А ще анонімні канали стали ідеальним інструментом для
поширення російської пропаганди. У Telegram-імперії Дурова кілька сотень мільйонів
користувачів: це один з найбільших месенджерів у світі. При цьому компанія абсолютно
анонімна. Ніхто не знає, де точно знаходиться її офіс, скільки співробітників в ній працює,
що компанія збирається робити з незаконним контентом, який публікуються в Telegram. І
ви не знайдете контактів, як можна зв'язатися хоч з ким-небудь з розробників, не кажучи
вже про самого Дурова. Протягом тижня ми намагалися отримати коментар Telegram для
цієї статті. Зверталися в support-службу Telegram і аккаунт служби в Twitter. Намагалися
зв'язатися з представниками Дурова в Україні й писали йому особисті повідомлення.
Безрезультатно. Але ми готові додати в цей текст позицію Telegram в будь-який момент. У
цьому проекті LIGA.net ви знайдете відповіді на такі питання: Перше - ми розповідаємо й
показуємо, що таке Telegram до 2020 року: як цей сервіс використовують в різних країнах
світу, як зловживають цим майданчиком, як це пов'язано з безпекою людей (сервіс
використовують терористичні організації). Друге - показуємо, як в Україні працює мережа
проросійських каналів. За допомогою аналізу даних демонструємо чітку взаємопов'язаність
так званих українських каналів з каналами, афілійованими з Кремлем. Ви побачите, як
наративи з Росії потрапляють в українське інформаційне поле. І хто цьому сприяє. Третє кінець експерименту: ми є авторами одного з найпопулярніших анонімних каналів
Telegram в Україні, який присвячений теорії плоскої Землі. У нас 20 000 читачів і 25 000
переглядів біля посту. Ми витратили на експеримент $200 і менше години часу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами project.liga.net
Американська компанія купила український стартап, продуктом
якого користуються Uber, Disney і Nike
11.02.2020

Американська компанія Abstract купила український стартап Flawless
App, продуктом якого користуються багато міжнародних компаній. Про це
повідомила співзасновниця стартапу Ліза Дзюба.
Сума угоди не розкривається, проте в 2018 році Flawless App отримав оцінку в $ 2
млн при проходженні в акселератор Techstars, зазначає видання AIN. Стартап Flawless App
створив інструмент для порівняння дизайну з реальним мобільним додатком під час
розробки. Продуктом української компанії користуються розробники з Uber, Basecamp,
Disney, eBay, Nike, Qiwi, Spotify і інших компаній. «У Abstract, наша команда буде сфокусована
на розробці та просуванні Abstract SDK. Ця ініціатива дозволить розробникам простіше
інтегрувати Abstract в свої системи. Також завдяки SDK з’явиться нарешті можливість
автоматизувати безліч рутинних дизайн-завдань», — зазначив співзасновник проекту
Ахмед Сулейман. Відзначається, що Flawless App стане opensource-проектом — розробники
відкриють вихідний код і опублікують детальну документацію програми. Компанія була
заснована в 2015 році Ахмедом Сулейманом і Лізою Дзюбою. Наразі в команді Flawless App
працюють п’ять осіб. Вони приєднаються до Abstract, колектив якої працює повністю
віддалено. Abstract розробляє систему контролю версій спеціально для дизайнерів. За
допомогою цієї системи дизайнери можуть спільно працювати над файлами, стежити за
ходом роботи і організувати процес. Компанія також була заснована в 2015 році і залучила $
54,2 млн фінансування. Нагадаємо, що Snapchat купив український стартап AI Factory за $
166 млн. Операція була спрямована на викуп часток інших інвесторів.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

ЄІБ обговорює можливість фінансування 10 проектів у
держсекторі в Україні в 2020 році
21.02.2020

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) обговорює з українськими
партнерами з державного сектору можливість фінансування десяти
проектів у 2020 році, повідомив голова представництва банку в Україні.
За його словами, серед обговорюваних проектів - розвиток аеропорту "Бориспіль",
траса М14 Маріуполь-Херсон, безпека на дорогах, розвиток міського громадського
транспорту, інвестиційна програма "Укрпошти", завершення будівництва Ташлицької ГЕС.
Крім того, обговорюється програма раннього відновлення України, проект поліпшення
енергоефективності в муніципальних будівлях, проект створення в країні центрів
професійно-технічної освіти і навчання, а також посилення безпеки газопостачання. Загон
також повідомив, що в 2019 році ЄІБ профінансував в Україні проекти на загальну суму
EUR540 млн. За його словами, йдеться про два проекти: реконструкція автодоріг в Україні
на суму EUR450 млн і фінансування проектів аграрної групи "Кернел" на EUR 90 млн. Як
повідомлялося, ЄІБ у грудні 2019 року запустив проект на EUR400 млн з надання
довгострокового фінансування малим і середнім підприємствам агропромислового сектору
України. Згідно з повідомленням на сайті банку, кредит ЄІБ буде надано через фінансових
посередників приватного та державного секторів.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

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



РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Банк российского “водочного короля” Рустама Тарико
показал 124 млн гривен прибыли
16.02.2020

Активы "Проминвестбанка" сократились
за год в 2 раза
27.01.2020

Активы "Проминвестбанка" в 2019 году сократились с 13,8 млрд грн
до 7,1 млрд грн на 1 января 2020 года, а депозитный портфель за 2019 упал с
6 млрд грн до 117 млн грн.
Объем резервов под кредиты для юрлиц на 1 января 2020 г. составили 28,9 млрд грн
(на 1 января 2019 г. они составляли 36,5 млрд грн). Ранее "Проминвестбанк" приводил
данные, что за три квартала 2019 г. он уступил права требования по кредитам на 9,3 млрд
грн. По итогам всего 2019 г. он получил прибыль а размере 270,3 млн грн. При этом ввиду
того, что за январь-ноябрь 2019 банк декларировал прибыль в 1,08 млрд грн, в декабре он
зафиксировал убыток в размере 812 млн грн. Как сообщалось, на 11 февраля запланирован
аукцион по продаже 99,7726% акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже ПФТС.
Стартовая цена лота - 266,049 млн грн, что вдвое меньше по сравнению со стартовой ценой
на первом аукционе. По данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, в назначенном
на 11 февраля аукционе планируют участвовать ООО "Херсон Тревел", ООО "УМБ Финанс",
ООО "Премиум Инвест Лтд", АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный
корпоративный инвестиционный фонд "Нера", ООО "ФК "Фортифай" и ООО "ФК "Финмарк".
Напомним, Киевский апелляционный суд 18 декабря 2019 года удовлетворил заявление
Министерства юстиции и отказался запретить продажу акций "Проминвестбанка" по
требованию ВЭБ.РФ, разрешив исполнение решения Арбитражного института Торговой
палаты Стокгольма от 28 августа. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Ліквідація банку «Демарк»
завершена
28.01.2020

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань з’явився запис про те, що
неплатоспроможний банк «Демарк» був повністю ліквідований.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб більше не має повноважень ліквідатора.
Вимоги кредиторів вважаються погашеними. Ліквідатор подав документи до реєстру 10
січня, а реєстратор вніс запис до ЄДР 23 січня. Виплати вкладникам припинилися в день
подачі документів. Вкладники отримали 993,6 млн грн, тобто 99,4% всієї гарантованої
суми. НБУ прийняв рішення відправити чернігівський банк «Демарк» на ліквідацію 30 січня
2015 року. Відзначимо також, що Фонд гарантування вкладів 21 січня завершив виплати
гарантованого відшкодування вкладникам збанкрутілого Грін Банку. Загальна сума, яку
повернули клієнтам цього банку, склала 3,7 млн ??грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами maanimo.com
Суд отменил 14-миллионный штраф НБУ
банку Тигипко
28.01.2020

Окружной административный суд Киева в декабре отменил решение
Национального банка о наложении штрафа на Универсал Банк в размере
14,4 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.
Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор намерен обжаловать это решение. В
Нацбанке напоминают, что в января 2019 года оштрафовал Универсал Банк на 14,38 млн
грн. Основанием послужили нарушения в сфере финансового мониторинга. В частности, в
период с 21.01.2016 г. до 06.06.2017 г. были выявлены финансовые операции, которые
могут быть связаны с легализацией около 2,9 млрд грн. В сентябре 2019 года НБУ получил
официальное уведомление том, что Универсал Банк оспаривает штраф. После чего
регулятор решил разъяснить причину штрафа в размере 14, 4 млн грн. Universal Bank
входит в 14 системообразующих банков. Основан в 1994 году в Тернополе. С ноября 2006 г.
99,34% акций принадлежало греческому Eurobank EFG. 27 декабря 2016 г. группа TAС
Сергея Тигипко приобрела банк у Eurobank Group. В 2017 г. на базе банка в сотрудничестве
с Fintech Band открыт первый виртуальный банк - monobank.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net

Собственник части активов VS Energy планирует купить
PINbank президента ЦСКА Гинера
18.02.2020

Собственник части бизнеса связанной с российскими бизнесменами
энергетической компании VS Energy ООО Энергопоставка планирует купить
Первый инвестбанк (PINbank).
На данный момент 88,8% PINbank принадлежат российскому бизнесмену и
президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру. Антимонопольный комитет Украины начал
дело о концентрации в виде покупки ООО Энергопоставка свыше 50% PINbank.
Соответствующее распоряжение было издано 6 февраля. Энергопоставка владеет Киевской,
Ровненской, Херсонской, Черновицкой, Житомирской, Одесской и Кировоградской
областными энергоснабжающими компаниями. В рамках анбандлинга эти энергосбыты
были созданы соответствующими облэнерго из группы VS Energy, в которую также входил
PINbank. Бенефециаром компании Энергопоставка является Неля Костенко. По состоянию
на 2015 год она была одним из миноритарных акционеров PINbank. Российский бизнесмен
Евгений Гинер является одним из конечных бенефециаров компании VS Energy, часть
подразделений VS Energy зарегистрированы в Литве, Люксембурге и Голландии. Через эти
подразделения управляются энергетические предприятия в Украине и России.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
Ексголова українського «Альфа-Банку» купить
частку у Idea Bank
21.02.2020

Ексголова українського «Альфа-Банку» Іван Світек має намір придбати
12,0719% акцій Idea Bank. Це відбудеться в рамках продажу польським Getin
Holding контрольного пакету акцій банку інвесткомпанії Dragon Capital.
Як передає агентство «Інтерфакс-Україна», до цього джерело на ринку повідомляло,
що Світек може очолити Idea Bank після того, як Dragon Capital його придбає. Польський
холдинг Getin Holding 20 грудня минулого року погодився на угоду з продажу 100% акцій
Idea Bank та 100% «Нью Фінанс Сервіс». До групи покупців входить Dragon Capital
Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. та фізособа. Ціна угоди складає
майже 1,37 млрд грн мінус дивіденди закриття угоди та мінус 5 млн грн за 100% участь у
«Нью Фінанс Сервіс». Крім того ціна може бути зменшена після аудиту. Антимонопольний
комітет вже надав свій дозвіл на придбання, наразі очікується згода від Нацбанку. Як
відомо, Генеральний менеджер об'єднаного «Альфа-Банку» (Україна) і Укрсоцбанку Іван
Свитек у серпні минулого року вирішив піти з групи. У жовтні на цій посаді його замінив
Рафал Ющак — керуючий директор «Альфа-Банку» (Білорусь) з 2015 року і член наглядової
ради українського «Альфа-Банку» з квітня 2019 року. У грудні минулого року Dragon Capital
і польський Getin Holding уклали умовну угоду про продаж львівського Idea Bank. Покупка
може обійтися Томашу Фіалі в 1,3 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами thepage.ua
Фонд гарантирования заявил о намеренном срыве
продажи активов VAB Банк
21.02.2020

Прибыль дочернего банка Credit Agricole в Украине
превысила рекордные 1,7 млрд. грн.
12.02.2020

Чистая прибыль "Креди Агриколь Банк" по итогам 2019 года
составила 1,73 млрд грн, что на 18% или на 267 млн грн больше, чем за 2018
год. Об этом сообщает biz.censor.net.ua
Как сообщает банк, это самая большая чистая прибыль финучреждения за годы его
работы. Согласно приведенным данным, чистый процентный доход банка за 2019 год
вырос на 7% и составил 2,48 млрд грн. Активы банка по итогам 2019 года увеличились на
8% – до 35,3 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов – на 5% до 25,06
млрд грн, а также инвестиции и ценные бумаги – на 46% до 1,46 млрд грн. Обязательства
банка в 2019 году выросли на 5% – до 30,15 млрд грн, вместе с тем субординированный
долг сократился на 36% – до 679 млн грн. Собственный капитал банка в 2019 году
увеличился на 23% и составил 5,16 млрд грн. Как сообщалось, в 2019 года АО "Креди
Агриколь Банк" выплатил дивиденды за 2018 год в размере 831,59 млн грн. Согласно
отчету банка, его чистая прибыль в 2018 году выросла на 31,8% – до 1,46 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
НБУ завершив погодження членів наглядової
ради Укрексімбанку
13.02.2020

Нацбанк погодив в "Укрексімбанк" кандидатури незалежного
директора та представника держави від Верховної Ради. Про це повідомляє
прес-служба НБУ, пише epravda.com.ua
Зазначається, що 13 лютого 2020 р. Комітет з питань нагляду регулювання
діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем погодив призначення Ласло
Урбана незалежним директором і Дмитра Каплюка представником держави від Верховної
Ради. Наразі наглядова рада "Укрексімбанку" майже повністю сформована - до її складу
входять 8 із 9 осіб, погоджених НБУ. Після того, як 27 грудня 2019 року Кабмін припинив
повноваження члена наглядової ради Стівена Фішера, ця посада залишається вакантною. У
серпні 2019 року Національний банк погодив кандидатури таких членів наглядової ради
"Укрексімбанку": Вікторія Страхова (представник держави від президента України), Юрій
Буца (представник держави від Кабінету Міністрів). Згодом, у вересні 2019 року,
погодження отримали такі кандидати: Стівен Фішер (незалежний директор), Домінік Меню
(незалежний директор), Сергій Коновець (незалежний директор), Дімітрі Чічло
(незалежний директор), Оляна Гордієнко (незалежний директор).
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Прибыль АО “Банк Форвард” (Forward Bank, Киев) в 2019 году
составила 124,6 млн грн против убытка годом ранее в размере 165,157 млн
грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, иакой финансовый результат в 2019 году достигнут
благодаря росту активных операций по кредитованию населения, а также значительному
увеличению дохода от транзакционных сервисов. По состоянию на 1 января 2020 года
регулятивный капитал банка составил 356,7 млн грн, уставный капитал — 1,15 млрд грн.
Средства физических лиц в 2019 году выросли на 18% — до 1,67 млрд грн, кредитный
портфель — на 24%, до 1,96 млрд грн. ПАО “Банк “Форвард” (ранее — банк “Русский
Стандарт”, “АИС банк”) основан в 2006 году. Единственным его акционером является ЗАО
“Банк Русский Стандарт” (РФ) российского предпринимателя Рустама Тарико. Согласно
данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал
35 место (2,981 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подозревает в
возможном сговоре председателя Ассоциации защиты вкладчиков с
заинтересованными в непродаже активов ПАО VAB Банк лицам.
Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, 30 января 2020 года в системе электронных
торгов Prozorro.Продажи состоялся аукцион по продаже этой недвижимости, в результате
которого после прозрачной и конкурентной борьбы между шестью участниками был
определен победитель: ООО "ОЙЛ ХАБ КИЕВ", предложивший наивысшую цену за лот в
размере 61,154 млн грн. До этого упомянутый актив уже выставлялся на аукцион пять раз,
и желающих его приобрести не нашлось. На торгах, которые были проведены по
голландской модели аукциона (на понижение), после остановки цены одним из участников
на уровне 41,5 млн грн, конкуренты начали повышать цену следующим образом: 44 млн
грн; 46,667 млн грн; 60 млн грн; 61,154 млн грн. "Таким образом, очевидным является факт
прозрачной, конкурентной борьбы. При этом, цена продажи превысила нижнюю границу,
согласованную с Национальным банком Украины (залогодержателем). И вдруг, когда Фонд
осуществлял все необходимые процедуры для заключения сделки, 6 февраля в
следственное управление ГУ Национальной полиции в городе Киеве было подано
заявление от имени Председателя Ассоциации защиты вкладчиков А. Маринушкина о
якобы заниженной цене продажи актива, и 13 февраля по ходатайству следователя ГУ НПУ
районный суд города Киева наложил арест на упомянутую недвижимость", — говорится в
сообщении. В ФГВФЛ отмечают, что такие действия совершаются умышленно, чтобы
исключить оформление сделки с покупателем, а следовательно — получение средств от
продажи и направление их на расчеты с НБУ (залогодержатель). "Цель таких действий
очевидна — парализовать работу Фонда по продаже этого актива, поскольку инициаторы
этой акции не могли не знать, что в марте 2020 года всплывает 5-летний срок ликвидации
ОАО "ВиЭйБи Банк", что делает невозможным продажу активов, которые остаются на его
балансе и расчеты с кредиторами банка. Особенно цинично, что эта акция реализуется
руководителем
организации,
якобы
заботится
об
интересах
кредиторов
неплатежеспособных банков. На самом деле такие действия направлены против интересов
кредиторов", — подчеркнули в ФГВФЛ. Фонд гарантирования готовит апелляцию на
данное решение Голосеевского районного суда города Киева, а также планирует
обратиться в милицию с заявлением о расследовании заговора, направленного на срыв
продажи активов. Напомним, 11 и 12 ноября детективы НАБУ сообщили восьми лицам о
подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного
Национальным банком Украины VAB Банку. Следователи НАБУ установили, что в октябре
2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством
предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ABH Ukraine осуществила новый выпуск
еврооблигаций на $50 млн

ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 МАКРОСТАТИСТИКА

21.02.2020

Компания ABH Ukraine Ltd, владелец 38,2% акций украинского АльфаБанка, 18 февраля осуществила новый выпуск еврооблигаций на $50 млн с
погашением 5 октября 2023 г. и ежеквартальной выплатой купона по ставке
9% годовых.
Согласно сообщению банка, еврооблигации выпущены в соответствии с Regulation S
Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой
бирже. Банк уточняет, что этот выпуск евробондов стал 18-м подобным выпуском ABH
Ukraine Limited с начала 2015 г. По состоянию на дату публикации в обращении находилось
11 выпусков ABH Ukraine Limited на общую сумму $299 млн и EUR48 млн, среди которых два выпуска в евро и девять в долларах США, семь выпусков погашены. Как сообщалось,
Национальный банк Украин в конце октября 2019 года отозвал банковскую лицензию и
исключил Укрсоцбанк из Государственного реестра банков в связи с завершением его
реорганизации путем присоединения к Альфа-Банку. Правопреемником активов и
обязательств Укрсоцбанка с 15 октября 2019 года стал Альфа-Банк. В связи с
присоединением Укрсоцбанка в декабре 2019 года Альфа-Банк увеличил размер уставного
капитала до 28,73 млрд грн и изменил структуру собственности. В частности доля прямого
владения в общем количестве голосующих акций компании ABH Holdings S.A. выросла с 0%
до 57,6006%, при этом доля украинской дочки компании - ABH Ukraine Limited - снизилась с
90,1% до 38,2019%. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по
размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6-е место (71,646 млрд грн), Укрсоцбанк - 14-е
место (27,220 млрд грн) среди 76 действовавших финучреждений. АВНН имеет инвестиции
в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и
Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании. Отметим, группа
российского Альфа-банка в 2019 году заработала $704 млн чистой прибыли, что в 1,8 раза
ниже, чем годом ранее. В последний раз чистая прибыль Альфа-банка падала в кризисном
2014-м – в 27 раз до $33 млн. Сокращение прибыли объясняется ростом в 2,5 раза
отчислений в резервы ($652 млн). В первом полугодии банк увеличил резервы по
корпоративному портфелю в 20 раз до $447 млн, из-за этого прибыль группы сократилась
почти втрое. При этом общий совокупный доход банка вырос более чем в 1,5 раза до $1,03
млрд благодаря укреплению российского рубля (за год – более чем на 7,5 руб./$).
Акционерный капитал банковской группы вырос за год с $7,2 млрд до $8,1 млрд.
Владельцами ABH Holdings (Альфа Групп) являются уроженец Львова Михаил Фридман
(32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр
Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также группа
UniCredit S.p.A. - 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%. Альфа-Банк
Украина входит в Альфа-Групп, но не входит в группу российского Альфа-Банка.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, finance.liga.net
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


НАЦКОМФІПОСЛУГ

Нацкомфинуслуг за год закрыла 260
небанковских финучреждений
11.02.2020

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
(Нацкомфинуслуг) за 2019 год закрыла 260 небанковских финансовых
учреждений, что на 27,5% больше, чем годом ранее.
Как сообщил член комиссии Александр Залетов, снятие моратория на проверки и
активные регуляторные действия по очищению рынка небанковских финансовых услуг в
прошлом году обеспечили выведение 260 слабых и ненадежных игроков, что составило
около 12% от количества поднадзорных Нацкомфинуслуг субъектов. В ходе надзорной
деятельности из Государственного реестра финансовых учреждений и других реестров,
которые ведет Нацкомфинуслуг, было исключено 110 финансовых компаний, 57 страховых
компаний, 38 ломбардов, 24 кредитных союза, 22 лизингодателя, семь страховых брокеров
и по одному негосударственному пенсионному фонду и администратору НПФ. В то же
время, отмечает Залетов, несмотря на сокращение количества игроков на рынках
небанковских финуслуг, капитализация, объемы предоставленных услуг и фискальные
отчисления рынка существенно возросли. В частности, небанковские финансовые
учреждения страны в прошлом году уплатили в государственный и местные бюджеты
налог на прибыль в размере 1,763 млрд грн, что на 28,3% больше, чем годом ранее. При
этом львиная доля (76,5%) налога на прибыль пришлась на страховые компании, у которых
темп роста этого показателя составил 20,7%. В то же время другие финучреждения, в
частности финкомпании, демонстрируют увеличение налоговых отчислений на 61,4%. Как
заявил Залетов, такая позитивная динамика фискальных поступлений связана с активным
ростом услуг, предоставляемых небанковскими финансовыми учреждениями, особенно в
части микрокредитования, факторинга и финансового лизинга. При этом Залетов отметил,
что дальнейшее развитие этого сегмента финансовой системы Украины будет зависеть от
принятия пакета законопроектов и подзаконных актов, предусмотренных Стратегией
развития финансового сектора Украины до 2025 года и направленных на укрепление
финансовой стабильности, содействие макроэкономическом развитию и росту экономики,
на развитие финансовых рынков и расширение финансовой инклюзии, а также на
внедрение инноваций в финансовом секторе.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Нацбанк купит страховки для сотрудников на 58 млн
у компании Порошенко
20.02.2020

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о намерении заключить
на три года договор добровольного медицинского страхования своих
сотрудников со страховой компанией "Краина".
Как свидетельствуют данные в системе электронных закупок ProZorro, ожидаемая
стоимость закупки услуги медицинского страхования 3,5 тыс. сотрудников НБУ составляла
72 млн грн, тогда как СК "Краина" согласилась предоставить эти услуги за 58,03 млн грн. В
тендере также участвовали страховые компании "Крона", ценовое предложение которого
было на 860 грн больше, "Провидна" – 60 млн грн, СК "Альфа Страхование" – 67,8 млн грн.
Согласно условиям тендера планируется приобрести четыре программы добровольного
медицинского страхования, из которых ориентировочно: "Классик" – для 2 446 чел.,
"Престиж" – 940 чел., "Элит" – 100 чел. и "ВИП" – 14 чел. Место оказания услуг: Украина,
кроме населенных пунктов, на территории которых органы госвласти временно не
осуществляют свои полномочия. Срок оказания услуг – 36 мес. Напомним, 49,99% акций СК
"Краина" опосредованно принадлежат пятому президенту Петру Порошенко через
инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал". 22,72% акций опосредованно контролируется его
бизнес-партнером Игорем Кононенко через ЗНКИФ "Вик", а 10,98% акций опосредованно
через ЗНКИФ "Сова" владеет Олег Гладковський, который находится под следствием.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Якими темпами і завдяки чому в Україні
зростає роздрібна торгівля
10.02.2020

Роздрібна торгівля у країні зростає стрімкими темпами:
співвітчизники змітають із полиць усе, що там лежить, — від продуктів до
ювелірки. Журнал НВ з’ясував причини такого роздрібного оптимізму.
1 трлн грн, або $40 млрд, — на таку солідну за українськими мірками суму скупилися
торік співвітчизники у мережах супермаркетів, магазинах біля будинку й онлайн-продавців.
У цьому національному товарообігу роздрібу, підрахованому Держстатом, не враховано
лише ринки. За світовими мірками це зовсім небагато: у 13 разів менше, ніж оборот
найбільшого у світі ритейлера — американського Walmart, і майже на чверть менше, ніж у
шведської IKEA. Але для України — прекрасний результат, який ще й на 10,5% більший, ніж
у 2018-му. Ба більше, вперше з 2012 року надбавка показників роздрібної торгівлі
виражається у двозначних цифрах. До того ж українська тенденція помітно позитивніша,
ніж загальносвітова: за даними Forbes, темпи споживчих витрат на планеті
сповільнюються, через що загальний обсяг глобальної торгівлі збільшився лише на 1,2%.
Споживання на берегах Дніпра було настільки енергійним, що стало навіть однією з причин
зростання економіки країни у 2019-му, вважають у Нацбанку. Найбльше економіку
піднімали покупці у столиці: кияни забезпечили п’яту частину всього роздрібного
товарообігу, скупившись на 214,2 млрд грн. На другому місці — Січеславська область: мала
батьківщина нинішнього президента наторгувала майже на 103 млрд грн. Третя позиція —
за Київщиною з її 83 млрд. Найскромніші показники — у Луганській (5,1 млрд грн),
Чернівецькій (8,4 млрд) і Тернопільській (8,8 млрд) областях. За даними Асоціації
ритейлерів України, яка досліджує діяльність торговельних мереж, найкраще торік
продавалися ювелірка, ліки, одяг, їжа. Побутова техніка й електроніка також показали
зростання продажів, але лише на 5%, що мало проти 23% надбавки, показаної двома цими
категоріями у 2018-му. Таке уповільнення Андрій Осадчий, заступник керівника панелі PoS
Tracking GfК Ukraine, пояснює тим, що українці вже встигли задовольнити відкладений
попит, сформований у кризові 2014?2016 роки.
Оптимізм продає. Одна з основних причин споживчого пожвавлення — зростання
доходів, каже Андрій Жук, голова правління Асоціації ритейлерів України. За даними
Держстату, в 2019-му вони зросли на 10%. Окрім того, відбулася стабілізація вітчизняної
економіки, яка, за підрахунками Нацбанку, ще й виросла на 3,3% за рік. Люди почали
оптимістичніше дивитися на перспективи економіки і своє фінансове становище, а отже,
більше витрачати, впевнена Олена Білан, головна економістка інвесткомпанії Dragon Capital
(володіє Медіа-ДК, який видає журнал НВ). Постійне зростання індексу споживчих настроїв
(ІСН) — яскравий доказ цього. Адже ритейл — це галузь, яка першою відчуває на собі
покращення споживчих настроїв, пояснює Юлія Белінська, засновниця галузевого онлайнвидання Retailers. На початку 2019-го ІСН становив 65 пунктів із 200 можливих, тобто
потенційні покупці були налаштовані песимістично. Жук вважає, що їх стримувала
невизначеність, зумовлена наближенням президентських виборів. Але вже наприкінці
весни індекс пішов угору, в грудні 2019-го досягнувши 92,2 пункти. Востаннє українські
споживачі були настільки ж оптимістичними в докризовому 2008-му, коли обсяг роздрібної
торгівлі становив понад $70 млрд. На поведінку українців уплинула низька інфляція —
4,1%. Її охолодив курс нацвалюти: торік гривня щодо долара зміцнилася на 15%.
«Зміцнення гривні знижує ціни на імпортні товари», — пояснює Білан. Ще одним
драйвером роздрібної торгівлі став розвиток онлайн-сегменту. Його частка хоч і
залишається невеликою (7%), але, за даними компанії EVO, продовжує збільшуватися: за
торік — плюс 17% і підсумкові 76 млрд грн.
Експансія з Дніпра. Назустріч споживачам пішли й самі ритейлери, до того ж у
буквальному сенсі: вони відкривають усе більше торгових точок. За словами Олени
Вдовиченко, комерційної директорки мережі METRO, торік оператори ринку вивели «в
люди» щонайменше 665 нових магазинів. І якщо 10 років тому 60% товарообігу в країні
припадало не на організовані торгові точки, а на звичайні ринки, то зараз на частку
останніх припадає лише 45%. Чемпіон із розширення — мережа з продажу косметики та
побутової хімії EVA, головний офіс якої знаходиться у Дніпрі. Компанія за рік відкрила по
всій країні 214 точок, а їхня загальна кількість наблизилася до позначки 1 тис. На другому
місці ще одна компанія з Дніпра — продуктовий ритейлер АТБ: у його мережі вже 1080
магазинів, 88 з яких відкрилися у 2019-му. Третя у цьому своєрідному заліку — волинська
компанія VolWest Group, яка презентувала 56 нових торгових точок під брендами Наш Край
і Spar. Аби заманити побільше покупців, вітчизняні ритейлери постійно експериментують
із форматами. Навіть націлений на економних покупців АТБ відкриває нові магазини
більшої, ніж раніше, площі, покращуючи освітлення представлених товарів і обладнавши
торгові зали кавамашинами й апаратами для приготування свіжих соків. Нові маркети АТБ
ще й зовні інші — вони оформлені в чорний колір, який вважають преміальнішим.
«Невдовзі всі чинні магазини торгової мережі АТБ перейдуть на оновлений формат», —
розповів НВ Сергій Демченко, в. о. начальника управління з корпоративних комунікацій
цього найбільшого ритейлера країни. Торік товарообіг АТБ зріс на 22,4%, до 127 млрд грн.
А у мережі METRO переглянули асортимент і розширили деякі товарні групи — наприклад,
додали імпортні делікатеси: американську яловичину, бельгійську телятину, збільшили
асортимент імпортних сирів, екзотичних фруктів і овочів. «Молочні продукти, сири, м’ясо,
фрукти-овочі й риба — все це стрімко зростає», — каже Вдовиченко. Покупець збільшує
свій кошик в обсязі та покращує його якісно, пояснює вона. Все це на показниках ритейлера
позначилося позитивно: продуктова група товарів зросла в одиницях на 13%. У Сільпо
також змінюють формати магазинів. Зокрема, компанія торік відкрила 23 нові
супермаркети, торгові зали в яких оформлено в різних стилях. Наприклад, анімаційний
фільм Мавка. Лісова пісня став головним мотивом торгового залу Сільпо у столичному ТРЦ
Blockbuster Mall. Окрім цього, компанія відкриває для покупців те, що зазвичай приховано
від поглядів клієнтів, — наприклад, зони оброблення м’яса та випікання хліба. «Це створює
нові враження», — каже Катерина Огуряєва, маркетинг-директорка мережі Сільпо. Торік
компанія запустила проект Агромандри — екскурсії на ферми, які постачають у мережу
продукти під брендом Лавка традицій….
Більше закупів. Цьогоріч українці не знизять національний шопінг-апетит,
вважають опитані НВ гравці ринку й економісти. «Споживання зростатиме: і цьогоріч —
приблизно на 10%, і через рік», — вважає Білан із Dragon Capital. Так буде вже хоча б тому,
що фактор подорожчання національної валюти проявив себе ще не сповна, він стане
«тиснути» на ціну імпортних товарів і в 2020-му. Що стосується інфляції, то й цьогоріч, за
прогнозами НБУ, в середньому вона не перевищить 5%. Та й ритейлери мають намір
продовжувати свою експансію. Тільки в АТБ планують відкрити не менше сотні магазинів,
продовживши оновлення старих. Непродуктові мережі також не планують зупинятися на
досягнутому. Польська компанія LPP, один із великих ритейлерів одягу, в портфелі якої
містяться бренди RESERVED, Cropp, House, збирається відкрити цьогоріч в Україні 30
магазинів. А данський Jysk, продавець товарів для дому, в найближчі три роки планує
подвоїти до понад 100 кількість своїх торгових точок. Головний конкурент данців — IKEA
— цьогоріч усе-таки відкриє в Україні свою торгову зону. Крім того, на вітчизняному ринку,
як стверджують в УТГ, з’являться одразу шість нових іноземних гравців — зокрема,
російська марка одягу Funday і французький ритейлер одягу і взуття The Kopples.
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Торгові мережі і виробники почали битву за маржу. Як і коли
подешевшають імпортна побутова техніка, одяг і взуття
20.02.2020

Продовольчі мережі хочуть імпортувати товари відомих брендів
самостійно, без участі українських представництв виробників. До чого це
призведе? Про це пише Олександра Нєкращук
Четвірка великих торгових мереж — Сільпо-фуд, Метро кеш енд керрі Україна, Ашан
Україна Супермаркет і Новус Україна звернулися до голови Верховної Ради Дмитра
Разумкова, його першого заступника — Руслана Стефанчука і голови комітету з питань
економічного розвитку Ради Дмитра Наталухи з проханням прискорити розгляд
законопроекту №?2255. В одному з пунктів цього документа йдеться про паралельний
імпорт: завозити в країну брендові товари зможуть не тільки офіційні представництва, а й
усі, хто бажає. Ритейлери кажуть, що після затвердження законопроекту ціни знизяться,
виробники ж побоюються безконтрольного імпорту. Суть конфлікту в тому, хто контролює
оптово-роздрібну маржу і обсяги продажів.
Чого хочуть торговельні мережі. Питання про введення паралельного імпорту,
тобто міжнародного принципу вичерпання прав на торговельну марку, передбачений в
Регламенті №?608/2013, який стосується роботи митниці. Імплементувати цей документ
Україна взяла на себе зобов’язання при підписанні Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом. Паралельний імпорт стосується процедури завезення брендового товару — від
взуття до побутової техніки. Зараз імпортувати таку продукцію на територію України може
тільки офіційний дистрибутор, який потім продає її всім охочим — мережам,
франчайзинговим партнерам або окремим магазинам. Якщо ж, наприклад, пральну машину
завезе інша компанія, то вона вважається «сірою». Часто таку продукцію, наприклад, з
паспортом польською мовою, можна купити на ринках або в інтернет-магазинах. Коштує
вона дешевше, але гарантія на неї в сервісних центрах не поширюється. Існуюча схема
дозволяє відстежувати легальність поставок імпортної продукції, але дорого обходиться
споживачам. Деякі товари на полицях українських магазинів коштують на 40?50% дорожче,
ніж у Польщі, Чехії чи Німеччині, розповідає НВ Бізнес директор великої мережі, що
побажав залишитися неназваним. Тому роздріб зацікавлений самостійно завозити якомога
більший асортимент імпортних товарів — за рахунок великого обсягу закупівель мережі
отримають привабливі умови і запропонують споживачам нижчі ціни. Ритейлери можуть
наростити продажі. Питання про введення паралельного імпорту розглядається не перший
рік. Вперше ця норма була прописана в законопроекті №?4614, який зареєстрували ще в
2016 році, але так і не прийняли. Друга спроба — документ №2255 надійшов до Верховної
Ради в жовтні минулого року, а одним з його співавторів виступив Руслан Стефанчук. У
законопроекті йдеться про зміни охорони прав інтелектуальної власності, створення
Національного офісу інтелектуальної власності та особливостей його роботи. Питанню
паралельного імпорту присвячений лише один з пунктів. На початку лютого законопроект
№?2255 був затверджений в першому читанні. Ритейлери просять депутатів не затягувати і
розглянути законопроект в короткі терміни. «Такий крок дозволить необмеженій кількості
продавців-імпортерів поставляти оригінальну продукцію в Україну, що буде стимулювати
детінізацію і демонополізацію ринку і дасть можливість простим українцям купувати
легальні якісні товари за конкурентними цінами нарівні з громадянами провідних країн
світу. А держбюджет отримає додаткові надходження у вигляді сплачених податків», —
каже НВ Бізнес директор з питань співпраці з органами державної влади та зв’язків з
громадськістю Метро кеш енд керрі Україна Олеся Оленіцька. Вона додає, що після
збільшення пропозиції і посилення конкуренції, ціни підуть вниз, але при стабільності
інших факторів — обмінного курсу, ставок податків і тощо. Мережу Метро, каже Оленіцька,
насамперед цікавлять товари широкого споживання, включно з побутовою хімією,
предметами особистої гігієни, продуктами харчування іноземного виробництва. «У
довгостроковій перспективі ми не обмежимося цими групами товарів і будемо діяти
відповідно до нашої стратегії щодо розвитку професійних клієнтів — трейдерів і
представників готельно-ресторанного бізнесу», — уточнює вона.
Позиція виробників. Виробники наводять свої аргументи. Законопроектом вносяться зміни до ст. 16 ЗУ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, а також передбачається закріплення міжнародного принципу вичерпання прав на торговельну марку, нагадує
керівник юридичного департаменту Philips в Україні Анна Жарова. «На наше переконання
ця норма в цілому не відповідає заявленій цілі законопроекту і не має відношення до
створення Національного органу інтелектуальної власності. Ми впевнені, що відповідна
норма підлягає виключенню з проекту закону №?2255, оскільки Україна насправді має
гостру потребу у впровадженні Національного принципу вичерпання прав інтелектуальної
власності», — говорить вона. Наприклад, на ринку електроніки та медичної техніки,
національний принцип є для власників торгових марок додатковим інструментом
контролю якості продукту, дотримання всіх норм законодавства, і забезпечення сервісу для
кінцевого споживача, говорить Анна Жарова. При міжнародному принципі будь-хто може
безконтрольно імпортувати товари певного бренду в Україну, що на цьому етапі розвитку
країни є швидше загрозою, ніж стимулом. «Загроза полягає у відсутності в цей час дієвих
механізмів контролю легальності імпорту, сплати всіх податків і митних зборів, рівних
правил гри і ефективної боротьби з контрабандою», — говорить експерт.
Митниця не проти, інтернет-магазини підтримують. Нова Митниця
реформатора Максима Нефьодова підтримує введення паралельного імпорту. Фіксація в
законодавстві міжнародного принципу вичерпання прав на торговельну марку є цілком
логічною, повідомили НВ Бізнес в прес-службі відомства. Вони посилаються на вимоги СОТ,
згідно з якими затримувати товар на кордоні через фальсифікований товарний знак (як це
відбувається в Україні) можна тільки в одному випадку — якщо товарний знак нанесений
на упаковку без дозволу його власника прав. «Заходи щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності не застосовуються щодо провезення через митний кордон
України оригінальних товарів, тобто товарів, які були виготовлені за згодою
правовласника», — повідомили у відомстві. Формально паралельний імпорт в Україні не
заборонений, каже директор транспортно-логістичної компанії Ламаріно Олександр
Лазарєв. Але оскільки в законодавстві цей нюанс не прописаний, митники мають право
затримати вантаж на 10 днів і з’ясувати у офіційного представництва, чи не є він
контрабандним. «Законопроект має врегулювати це питання», — каже він. Якщо ж
документ буде прийнятий, то ціни на деякі імпортні товари можуть знизиться на 40?50%,
розповідають НВ Бізнес три директори торгових мереж. «Частина електроніки і побутової
техніки в Україні коштує стільки ж, як і в Європі. Але в той же час багато позицій і цілі
категорії в нашій країні недоступні або на 40?50% дорожче у порівнянні з аналогами, які
продаються на ринках країн ЄС. Якщо ж говорити про медичні препарати, одяг і
парфумерію, то різниця в цінах може відрізнятися в рази», — повідомив НВ Бізнес
співвласник Rozetka Владислав Чечоткін. Офіційні представництва побоюються, що масове
завезення техніки призведе до відсутності комплектуючих для її ремонту і може погано
позначитися на бренді, каже Олександр Лазарєв. «Уявіть, що техніку імпортувало невелике
підприємство і взяло на себе зобов’язання з її обслуговування. Але через місяць власники
компанії вирішили її ліквідувати і обслуговувати техніку буде нікому — офіційні центри
відмовляться надавати свої послуги безкоштовно», — додає він. Втім, самі депутати в
найближчі тижні не зможуть розглянути це питання. У парламенту в пріоритеті розгляд
правок до земельного законодавства, визнав голова комітету Верховної Ради України з
питань аграрної та земельної політики Микола Сольський. «Витратимо на це стільки часу,
скільки необхідно», — сказав він. У партії Слуга народу розраховують, що цей процес займе
два-три місяці. На 19 лютого депутати встигли розглянути лише 500 з понад 4 тис. правок
до законопроекту про ринок землі.
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Олександра Нєкращук
За матеріалами nv.ua
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Тепер їх 1077: мережа АТБ за рік
відкрила 88 магазинів
29.01.2020

Корпорація АТБ за підсумками 2019 року збільшила товарообіг на
22,4% у порівнянні з 2018 роком — до 126,8 млрд грн, враховуючи ПДВ,
повідомили в корпорації.
У 2019 корпорація сплатила 12,6 млрд грн податків і зборів. Також повідомляється,
що у 2019 році мережа АТБ поповнилася 88 новими торговими магазинами. «Компанія
приділяє особливу увагу розвитку своєї торгової мережі в західному і південному регіонах
України, де у 2019 році було відкрито 30 і 15 нових магазинів відповідно. Була проведена
реконструкція з використанням сучасних європейських технологій ще 41 магазина в різних
регіонах країни», — сказано в повідомленні компанії. Таким чином, загальна кількість
магазинів АТБ становить 1077 магазинів, розташованих в 274 населених пунктах 22
областей України. Щодня мережа обслуговує близько 4 млн покупців. Раніше
повідомлялося, що в грудні 2019 р. в АТБ змінився генеральний директор. Виконувачкою
обов’язків генерального директора ТОВ АТБ-Маркет з 1 грудня 2019 року призначено
Наталю Шаповалову, яка раніше обіймала посаду заступника генерального директора,
повідомили НВ Бізнес в корпорації. Також з 1 грудня розширено склад ради директорів
корпорації АТБ до 5 осіб. У нього увійшов Дмитро Євтєєв, який обіймав раніше посаду
генерального директора ТОВ АТБ-маркет. Крім Євтеева, до ради директорів входять Борис
Марков (голова ради, гендиректор корпорації АТБ), Ігор Яцута (перший заступник
гендиректора), Юрій Гусєв (заступник гендиректора з безпеки) і Олександр Токар
(заступник гендиректора). Корпорація АТБ — об'єднання компаній в сфері роздрібної
торгівлі, виробництва та продажу продуктів харчування. До складу корпорації входять:
роздрібна компанія АТБ-маркет, кондитерська фабрика Квітень, м’ясна фабрика Фаворит
Плюс. У корпорації працює понад 64 тис. осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
ЄБРР планує надати кредит Fozzy Group для
розширення мереж "Сільпо" і "Фора"
05.02.2020

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір надати 60
млн доларів довгострокового кредиту Fozzy Group для оновлення і
розширення продуктових мереж "Фора" і "Сільпо".
"Проект підтримає стратегію Fozzy Group по розширенню роздрібних операцій і
підвищенню стійкості бізнесу", - йдеться в повідомленні. Позичальником є ТОВ "СільпоФуд", яка розвиває мережу продуктових супермаркетів "Сільпо". Загальна вартість проєкту
- 160,8 млн доларів, затвердження проєкту заплановане на 11 березня 2020 року. Проєкт
спрямований на підвищення ефективності використання енергії та ресурсів, зокрема
шляхом впровадження бесфреонового охолодження, ефективної вентиляції, опалення,
освітлення та використання сучасних технологій поводження з відходами. Також
передбачається розширення присутності мереж супермаркетів Fozzy Group в регіонах з
обмеженою пропозицією в сфері продуктового рітейлу. Відзначимо, одна з найбільших
продуктових мереж України - "Сільпо" - відмила за останні два роки сотні мільйонів гривень
ПДВ. Основа схеми - фіктивний експорт аграрної продукції. Про це заявив журналіст Євген
Плінський. “До мене в руки потрапило декілька інформаційних довідок правоохоронних
структур, що стосуються оптимізації оподаткування компаніями Fozzy Group. Згідно з
першим документом, одна з юросіб мережі "Сільпо“ протягом 2018 і 2019 оптимізувала своє
оподаткування через "схему“ нетипового експорту кукурудзи, пшениці, соняшникової олії і
т.д., набуваючи цю продукцію у фігуранта 279 кримінальних справ по фіктивному
підприємництву та ухилення від сплати податків”, — стверджує журналіст. Далі він
публікує фрагменти довідок: «діяльність підприємства здебільшого спрямована на
роздрібну торгівлю продуктів харчування через мережу магазинів по всій Україні. Мережа
супермаркетів має одну чітко виражену юридичну особу, а саме: ТОВ “Сільпо-Фуд” (код
ЄДРПОУ 40720198), яка власними силами здійснює закупівлі товарів у контрагентів —
покупців як резидентів, так і нерезидентів та, відповідно, займається роздрібною торгівлею
на фізичних осіб. Дослідивши в розрізі дат показники об’ємів виторгу касових апаратів ТОВ
“Сільпо-Фуд”, було з’ясовано, що середній виторг в день складає близько 106 329,67 тис.
грн, з яких 39 753,19 тис. грн проходить по безготівковому розрахунку (при цьому середня
кількість чеків в день по безготівковому розрахунку складає 264,57 тис.). Тобто
орієнтовний виторг в місяць через касові апарати в мережі магазинів Сільпо складає 3 189
890,22 тис. грн, з яких близько 1 192 595,7 тис. грн проходить по безготівковому
розрахунку (37,39% від усього виторгу). Аналізом сплат по податку на додану вартість та
податку на прибуток у 2018 році ТОВ “Сільпо-Фуд” було встановлено, що підприємство в
жодному зі звітних періодів не вийшло на позитивне значення та, відповідно, на сплату
податків. “Простими словами це означає, що, незважаючи на бурхливу діяльність і
величезні обороти, компанія формально неприбуткова. Фіктивно роздуті витрати і
маніпуляція з ПДВ дозволяють йти від оподаткування реального прибутку», - пояснює суть
довідки Плінський. І наводить інформацію далі: «дослідивши діяльність ТОВ "Сільпо-Фуд“
було встановлено, що підприємство оптимізує податок на додану вартість за рахунок
нетипових експортних операцій, які займають близько 10-12% від усієї реалізації, а саме:
кукурудза, пшениця, шрот соняшниковий, олія соняшникова, ячмінь, соєві боби. Основними
країнами — покупцями аграрної продукції за даними експортними операціями є Естонія,
Велика Британія, Індія, Іран, Саудівська Аравія, Ірландія, Туніс та інші. Загальна сума ВМД за
2018 рік по експортних операціях склала 1 939 943,66 тис. грн, що дозволило оптимізувати
близько 387 988,73 тис. грн ПДВ за 2018 рік (32 332,39 тис. грн ПДВ в місяць). Слід
відзначити, що ТОВ "Сільпо-Фуд“ продовжило використовувати нетипові експортні
операції і в 2019 році. У 2019 року вже оформлено ВМД на загальну фактурну вартість 200
325,7 тис. грн, що дозволить оптимізувати 40 065,14 тис. грн ПДВ у відповідному звітному
періоді. Необхідно відзначити те, що ТОВ "Сільпо-Фуд“ купує аграрну продукцію під свої
експортні операції у досить неоднозначного контрагента — постачальника ТОВ "С.К.С“ (код
ЄДРПОУ 38591109), яке кожного звітного періоду займає близько 13-15% в податковому
кредиті ТОВ "Сільпо-Фуд“, що, враховуючи обсяги підприємства, є надзвичайно великим
показником», — йдеться у матеріалі, опублікованому журналістом. Він також повідомляє,
що “згідно Єдиного державного реєстру судових рішень, ТОВ "С.К.С“ фігурує у 279 судових
ухвалах (більшість з яких має кримінальну форму судочинства за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України), а також має ряд питань з
боку податкових та правоохоронних органів, у зв’язку з тим, що формує значну частину
власного податкового кредиту від ряду сумнівних підприємств, у яких по ланцюгу
постачання відсутня аграрна продукція, через що неможливо встановити реальне
походження придбаного/реалізованого товару”. За інформацією, яку оприлюднив
Плінський, ТОВ “Сільпо-Фуд” співпрацює з ТОВ “С.К.С” з березня 2018 року по т.ч. За 11
місяців взаємовідносин ТОВ “С.К.С” сформувало податкового кредиту для мережі
супермаркетів Сільпо на загальну суму 4 657 043,4 тис. грн, в т.ч. ПДВ 776 173,9 тис. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua, 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

СЕО мереж Наш Край і SPAR: Наш товарообіг у 2019-му
перевищив 5 млрд грн

 FASHION RETAIL

19.02.2020

Інвестиційна компанія Volwest Group, яка розвиває в Україні мережі
продуктових магазинів Наш Край і SPAR, є одним з найбільших гравців
FMCG-рітейлу в Україні. Про це пише rau.ua
Свій перший магазин під брендом Наш Край вона відкрила ще у 2001 році. В 2004-му
запустила дебютний торговий об’єкт на умовах франчайзингу, а в 2017-му почала
розвивати в країні міжнародний бренд SPAR. Зараз Volwest Group – чи не єдиний в Україні
великий гравець продуктового роздробу, який обрав для розвитку торговельної мережі
франчайзингову модель та успішно масштабує бізнес. Про те, з якими результатами
компанія завершила 2019 рік та як планує розвиватися далі в інтерв’ю RAU розповів
генеральний директор мереж Наш Край і SPAR Віктор Мольченко.
– Розкажіть про результати роботи компанії в 2019 році? На скільки в процентах
зросли товарообіги мереж Наш Край та Spar в Україні?
– Останні два роки ми інтенсивно розвивалися і відкривали нові магазини під
брендами Наш Край і SPAR. В 2019-му фінішували у трійці лідерів в Україні за кількістю
відкритих торгових точок: з урахування магазинів, які пройшли ребрендинг, ми відкрили
56 нових об’єктів. В тому числі завдяки активному розширенню мережі зростає і наш
товарообіг. В минулому році загальна сума продажів у мережах Наш Край і Spar перевищила
5,05 млрд грн. Цей показник на третину (33%) більший за товарообіг мереж в 2018-му.
– Як в минулому році зростали в процентному співвідношенні та абсолютних цифрах
інші ключові показники магазинів: середній чек, кількість чеків тощо?
– Середній чек важко оцінювати в гривнях, так як у нас різні магазини в різних
форматах, і розташовані в 21-му регіоні країни. Тому для нас логічніше аналізувати приріст
середнього чеку. Хочу зазначити, що середній чек зріс у всіх форматах без виключення на
рівні 15-21% в залежності від формату. Найбільшим було зростання в сегменті «магазинів
біля дому», який ми активно розвиваємо. Щодо кількості чеків like for like, то якщо не
враховувати нові магазини, приріст становив 5,2%. Приємно, що зростають як власні
магазини, так і магазини франчайзингових партнерів. Це свідчить про те, що ми
відкриваємо для них дійсно успішний бізнес.
– В яких регіонах присутності магазини мережі демонструють найкращі
результати? В яких ви б хотіли покращити свої показники?
– Традиційно найуспішніші проекти працюють в Західній Україні – на Волині, у
Рівненській та Івано-Франківській областях. В той же час їх уже наздоганяють центральні
регіони країни – Полтавська, Вінницька, Сумська, Дніпропетровська області.
– В минулому році компанія відкрила 56 магазинів. Чи всі ці точки відкривалися по
франшизі, чи також були власні? Скільки зараз торгових точок об’єднує компанія?
– Всі торговельні заклади, які були відкриті в 2019 році, працюють на умовах
франчайзингу SPAR та Наш Край. Якщо говорити про мережу в цілому, то загальна кількість
магазинів під вказаними брендами становить 278 торгових точок, з яких 29 – наші власні.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 NOT-FOOD

 WELLNESS & DROGERIE

15.02.2020

В столичному торгово-розважальному центрі River Mall 13 лютого
відбулося урочисте відкриття нового магазину турецького одежного бренду
LC Waikiki. Про це пише rau.ua
Для мережі, яка працює на трьох континентах в 47-ми країнах, подія більш, ніж
значуща – київський об’єкт став 1000-м об’єктом рітейлера. Чим унікальна ця торгова
точка, що в ній представлено і як пройшло відкриття – в репортажі RAU. “Кожен має право
добре одягатися” – саме під таким девізом відкрився двоповерховий магазин LC Waikiki на
Дніпровській набережній, 12, в Києві. Компанія, яка успішно розвивається на світовому
рівні, відкрила в столиці України свій тисячний торговий об’єкт, що став найбільшим в
країні. Площа LC Waikiki в ТРЦ River Mal – 1950 кв. м, інвестиції у відкриття – $1,2 млн.
Церемонію відкриття флагмана LC Waikiki проводили голова правління LC Waikiki пан
Вахап Кучук, генеральний директор LC Waikiki Берна Акюз Огут, а також надзвичайний і
повноважний посол Республіки Туреччини Ягмур Ахмет Гульдере та інші гості. Магазин LC
Waikiki розташований на першому поверсі ТРЦ River Mall біля іншого fast-fashion гіганта –
H&M. Стратегічне розміщення біля ескалатора, який веде як на другий поверх, так і вниз до
супермаркету Сільпо в стилі яхт-клубу, свідчить, що місце вибрано не випадково, і рітейлер
має намір стати одним з ключових операторів торгово-розважального центру. Таке
розташування зможе забезпечувати додатковий трафік відвідувачів навіть у разі, якщо
вони не приїхали спеціально на шопінг в магазин французько-турецького бренду. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 EQUIPMENT RETAIL

Роздрібна мережа Київстар обслужила в 2019 році
більше 14 млн абонентів
12.02.2020

В 2019 році роздрібна мережа фірмових магазинів Київстар
поповнилась 53-ма новими торговими точками та нараховує тепер 487
магазинів. Про це пише видання rau.ua
Минулого року торгові точки Київстар обслужили 14 млн абонентів, що на 1 млн
більше ніж в 2018 році. «Впродовж минулого року ми переглянули багато процесів та
реалізували ряд операційних змін. Ми вдосконалили навчання торгового персоналу,
змінили систему мотивації та винагороди, посилили контроль над якістю обслуговування.
Саме цей комплексний підхід дозволив підвищити загальний рівень задоволеності клієнтів.
Так, за 2019 рік середня оцінка задоволеності становила 9,4 з 10 можливих, а кількість
скарг склала всього 6 на 10 000 звернень. Це висока оцінка нашої роботи», – повідомила
керівниця дирекції роздрібних продажів Київстар Ольга Смисльонова. Для підтримки
високого рівня сервісу компанія постійно впроваджує інновації. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Мережа магазинів гаджетів та електроніки Алло розширилася
до 340 торгівельних точок

Сеть Eva планирует в 2020 г увеличить продажи
СТМ минимум на 30%

14.02.2020

04.02.2020

ООО "РУШ" (Днепр) в 2019 г. увеличило долю продаж продукции
собственных торговых марок (СТМ) до 31% (по количеству единиц в общих
продажах сети), ставит целью в 2020 году рост продаж СТМ на 30%.
"Сейчас мы ориентируемся на прирост СТМ более чем на 30% в продажах. При этом
закладывается разный рост каждой категории, поскольку он напрямую зависит от ее этапа
развития. На этот год запланировано основное продвижение трех товарных групп – ТМ
Viv'en, подгузников Joy и бренда декоративной косметики Glambee. Кроме того, план
прироста будет корректироваться в соответствии с открытиями магазинов. Возможно, их
будет больше, чем запланировано" - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" директор
департамента СТМ сети Eva Галина Ободец. По результатам 2019 года доля СТМ в продажах
сети Eva выросла до 31% с 29% годом ранее. В настоящее время в сети представлено 40
собственных торговых марок с 4 тыс. SKU. Продукция импортируется из 17 стран мира, в
конце 2019 года начали сотрудничать с Венгрией. "Наша стратегия – идти к тем рынкам,
где есть эксперты в конкретной товарной категории. Например, в Италии мы покупаем
чулочно-носочную группу, средства по уходу и окраске волос… При этом с помощью
тесного сотрудничества с производителем мы минимизируем риски ошибиться в процессе
создания нового проекта СТМ ", - пояснила Ободец. По ее словам, проектом сети по
созданию СТМ в компании занимается отдельный департамент, который включает 70
специалистов. "Это самый крупный департамент СТМ не только в Украине. Он включает
менеджеров товарных категорий, собственный отдел качества, который работает с
украинскими и зарубежными исследовательскими лабораториями. Также есть
дизайнерский отдел, который разрабатывает промышленный дизайн, логотипы, графики и
анимацию. То есть здесь рождается ТМ, которую мы сопровождаем на всех этапах ее жизни,
без привлечения внешних ресурсов ", - рассказала Ободец. Помимо этого, она рассказала о
проекте экспорта собственных СТМ, который был запущен в компании в конце 2018 года и
начался с Беларуси. "На сегодняшний день мы экспортируем собственные СТМ в три
страны. В прошлом году мы начали экспортировать собственные товары СТМ в две новые
страны - Армению, Грузию. На сегодняшний день мы ведем переговоры с новым партнером
в Беларуси, ведем переговоры с Молдовой, несколькими странами Африки, Польшей. При
этом у нас четкая позиция – товары группы СТМ в Украине продаются исключительно в
сети Eva ", - подчеркнула директор департамента СТМ сети Eva. Как она пояснила, пока
объемы экспорта продукции СТМ являются небольшими, так как это, более "имиджевой
проект" сети Eva. "На сегодня мы – единственная сеть, которая экспортирует СТМ. Вовторых, это для нас рост ценности бренда. В-третьих, конечно это экономическая выгода", сказала она. При этом она добавила, что партнерами компании в других странах являются
крупнейшие сети, для которых закупка СТМ у сети Eva "оказалась отличным решением, так
как им сложно с точки зрения ресурсов разработать свои СТМ". "Поэтому мы продолжаем
вести этот проект, 2020 год принесет нам дополнительные контракты и расширение
географии", - резюмировала Ободец. ООО "Руш" основано в 2002 году. Имеет 40
собственных торговых марок, которые представлены товарами для дома, парфюмерией,
косметикой, бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими
товарами. Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "Руш" в 2008
году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по
состоянию на январь-2020, конечными бенефициарами компании являются украинские
бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптык (по 50%). Уставный капитал ООО "Руш"
составляет 10 млн. грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Турецький флагман: LC Waikiki відкрив у Києві свій 1000-й магазин
в світі і найбільший – в Україні

Нещодавно новий магазин Алло відкрився в самому центрі міста
Хмельницький – на вулиці Проскурівській, 2. Раніше неподалік працювала
невелика торгова точка компанії у старому форматі.
Компанія вирішила перенести магазин в нове просторе приміщення,
перезапустивши у новому концепті. «При розробці формату дотримувалися візії компанії.
Вона полягає в тому, що Алло – лідер і законодавець трендів в продажу продуктів інтернету
речей (IoT), телеком послуг, персональної електроніки, а також помітний гравець на ринку
побутової техніки та успішний маркетплейс. Саме тому в магазині представлені екосистеми лідерів ринку електроніки, додані зручні зони видачі товарів, що були замовлені на
сайті, представлені всілякі розумні гаджети та додана така нова товарна категорія, як Smart
TV», – прокоментував відкриття директор з розвитку і форматах Алло Микола Астапов.
Релокація торгової точки стала можливою завдяки сприянню консалтингової компанії
Retail & Development Advisor – партнера мережі Алло у сфері брокериджа торгової
нерухомості. Компанія брала участь в пошуку максимально відповідної для переїзду
локації. «Завданням RDA був підбір оптимального приміщення під новий магазин Алло в
центрі Хмельницького. З огляду на успішну роботу рітейлера в місті, компанія потребувала
розширення й оновлення торгової точки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Фокстрот открывает сразу три
обновленных магазина
20.02.2020

Начало 2020 г. ознаменовалось яркими реформатами торговых точек
Фокстрот в Киеве, Днепре и Житомире, официальные открытия которых
запланированы на 21-23 февраля.
Магазины заработают в едином дизайне оформления, но в пяти форматах: в
зависимости от площади и локации объекта. Фокстрот в ТРЦ Dream Town (Киев). Одно из
самых важных изменений в случае с объектом в Dream Town – увеличение площади
торгового зала, которая составляет более 1000 м². За счёт этого изменено и оптимизировано зонирование, которое облегчает выбор необходимого товара. Фокстрот в ТЦ «Новый
Континент» (Днепр). На 1300 м² торговой площади создана комфортная атмосфера с
максимальной доступностью товара, чтобы покупатель не тратил лишнее время на поиск
необходимой позиции, а имел возможность самостоятельно определиться с интересующей
категорией. Фокстрот в ТРЦ «Глобал UA» (Житомир) – пространство торговой площадью
700 м², где представлен один из самых широких в городе ассортиментов цифровой и
бытовой техники, 13 бренд-зон с новинками от таких популярных производителей, как
Samsung, LG, Huawei, HyperX, Tefal, Rowenta, Delonghi, WHIRPOLL. И, безусловно, – сервис и
экспертность персонала. Во всех торговых точках сети усилена омниканальная
составляющая с возможностью покупки с «удалённой полки»: при отсутствии желаемого
товара непосредственно в магазине его можно заказать и получить в течение ближайших
дней. «В сжатые сроки нам удалось провести ещё три запланированных реформата. Для нас
важно, что в этот процесс были максимально вовлечены все сотрудники: чтобы сделать
качественную работу и успеть в заявленные дедлайны. Поэтому презентация каждого
обновлённого магазина – это волнующее событие для нас всех. Ведь такой Фокстрот – это
не только новый стиль и эстетика, но и новый уровень экспертности», – так
прокомментировал событие Алексей Зозуля, CEO Фокстрот. Напомним, в период с апреля
по декабрь 2019г. Фокстрот провёл 15 реформатов и открыл 4 совершенно новых магазина.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Ресторанная мафия: вместо "семьи" Януковича
"дорогая семья" Садового - СМИ

Як виглядає новий флагман мережі Антошка
в форматі openspace
14.02.2020

Директор по операціях і розвитку мережі Антошка Іван Чівкін у своїй
колонці для RAU розповів про магазин нового формату у Львові, його
особливості, переваги і додаткові сервіси.
Перший магазин Антошка у Львові відкрився більше 20-ти років тому. Уже тоді
запорукою нашого успіху і ефективного просування було вдале місце розташування в
центральній торговій частині міста. Так співпало, що 20-річний ювілей компанії у Львові
збігся з переїздом нашого магазину. І коли в минулому році виникла необхідність набуття
нового «причалу», ми змогли знайти гідну локацію, зберігши магазин в центрі Львова, але
зробивши його краще колишнього. В умовах наявного вибору приміщень прийняли
рішення «кинути якір» в торговому центрі Роксолана, який на той момент був в процесі
реконцепції і пошуку нових орендарів. Наші бажання щодо якісних змін повністю збігалися:
ми також потребували кардинального оновлення магазина і його формату, який у
попередній локації не змінювався близько 12-ти років. Єдина підходяща для нас локація в
даному торговому центрі була на третьому поверсі, що незвично ні для нас, ні для наших
клієнтів. Однак нас не злякав цей факт, а бар’єри, що виникають, народжували креативні
ідеї і нові можливості. З огляду на всі особливості приміщення, ми відкрилися в новому для
нас форматі openspace. Це варіант планування приміщення, серед відмінних рис якого
великий простір і повна відсутність перегородок. Цей формат дозволив на меншій площі
розмістити колишню кількість обладнання і товару. Завдяки відсутності скляних вітрин та
відкритого простору ми змогли ефективніше використовувати торгові площі. Крім цього,
реалізували в магазині новий сучасний і креативний дизайн, а також світлові рішення, які
покликані створити настрій і приємну атмосферу в магазині. Наші клієнти можуть купити
все необхідне для дитини в одному магазині, на одному поверсі. При цьому мами з
колясками можуть не турбуватися про підйом на поверх, бо ліфт виходить прямо в магазин.
Потрапляє в торгову точку і потік відвідувачів ТЦ, що піднімається по ескалатору. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Жена Ложкина продала "Люксоптику"
итальянскому миллиардеру

20.02.2020

В 2007 году во Львове на площади Рынок появился небольшой
ресторанчик "У Дианы". А за 13 лет из него вырос огромный "Холдинг
эмоций !ФЕСТ", пишет издание 112.ua
Теперь это уже 20 ресторанов: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом",
"П’яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська
копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та
штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша
львівська грильова ресторація м’яса та справедливості", "Галицька жидівська кнайпа "Під
Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав’ярня "Біля
Діани на Ринку", Grand cafe Leopolis, Opera underground, "Дуже висока кухня", "Дім легенд". А
еще – сеть магазинов еды по всему Львову, несколько магазинов одежды, гостиницы,
туристическая и даже строительная компании: так называемый кофейный хаб !COFFEE
FEST MISSION, "!ФЕСТ-отель", город в городе – огромный клуб на месте завода !FEST
Republic, "Гончарня на Знесінні Паттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних
та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристическая компания Just
Lviv It!, апартаменты Just Lviv It!, так называемый информцентр – трамвай с сувенирами Just
Lviv Tram, строительная компания "Квітка", сеть магазинов "Два кроки від хати", Магазин
правдивой еды "Дідо", сеть магазинов одежды "Авиация Галичини", трапезная в УКУ,
Кондитерская на Лемковской, Кооператива молока, Мини-кафе "Сито" и пекарня
"Братванка". Странным образом рост этой бизнес-империи совпал с ростом политической
карьеры Андрея Садового. Заступив на должность мэра в 2006-м, он набрал себе
советников (многих людей с "интересными" связями, о которых расскажем подробно
далее). В частности, пресс-секретаря Общественной платформы "Пора!" Юрия Назарука. За
год он и основал холдинг "!ФЕСТ". Вместе с двумя компаньонами – Дмитрием Герасимовим
и Андреем Худо. Последний, кстати, — персона также непростая и не чужд городскому
голове, а именно член наблюдательного совета "Галнафтогаза", который принадлежит
давнему соратнику и финансисту Садового, "бензиновому королю" Виталию Антонову.
Совпало развитие "!Феста" и с тем, как Садовый превращал Львов из города львовян в
город для туристов. Как с улиц Львова начали исчезать культурные памятки, а из
собственности города – ценные помещения в его исторической части.

18.02.2020

Семья Бориса Ложкина и Олег Калашников продали компанию
"Люксоптика" итальянскому "королю очков" Леонардо Дель Веккио. Об этом
со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.
В начале января французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, мировой игрок на
рынке линз, оптического оборудования и очков, купил крупнейшую украинскую сеть
"Люксоптика", следует из реестра Минюста. Конечным владельцем "Люксоптики" теперь
значится 84-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио. "Король очков", как
называют Веккио в итальянской прессе, выкупил крупнейшую в Украине сеть по продаже
очков и линз у группы инвесторов, крупнейшие из которых - совладелец медсети
"Добробут" Олег Калашников и жена экс-главы АП Бориса Ложкина Надежда Шаломова.
Они передали итальянскому бизнесмену сразу пять компаний – "Люксоптика Холдинг",
"Оптический дом", "Интереко", "Ленти Про" и "Новая Виста". Во сколько обошелся
украинский оптический бизнес итальянскому миллиардеру – неизвестно. Условия сделки
стороны не раскрывают. Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины
предоставил разрешение компании Essilor Nederland Holding B.V на приобретение
контрольного пакета акций компании International Optical House Holding B.V, которой
принадлежит украинская сеть магазинов "Люксоптика". EssilorLuxottica – французскоитальянский холдинг EssilorLuxottica, один из крупнейших мировых игроков на рынке
линз, оптического оборудования и очков. Владельцами "Люксоптика Холдинг" являлись
жена бывшего главы администрации президента Украины Бориса Ложкина Надежда
Шаломова и совладелец медицинской сети "Добробут" Олег Калашников.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 E-COMMERCE

Власник Rozetka отримав право надавати
платіжні послуги
27.01.2020

Національний банк України зареєстрував нового оператора послуг
платіжної інфраструктури - ТОВ УАПРОМ. Про це повідомляє прес-служба
регулятора, передає nv.ua
Повідомляється, що ТОВ УАПРОМ надаватиме послуги з технологічного супроводу
переказу коштів з використанням платіжних карток, систем дистанційного банківського
обслуговування (інтернет-банкінг), обслуговувати операції з електронними грошима і
надавати супутні послуги інформаційного та технологічного характеру. За даними системи
Youcontrol, кінцевими бенефіціарами оператора є власник компанії Rozetka Владислав
Чечоткін (50%) і його дружина Ірина Чечоткіна (50%) через кіпрську компанію Temania
Enterprises Limited. Ця ж компанія є власником ТОВ Розетка УА. Компанія стала тридцятим
зареєстрованим оператором послуг платіжної інфраструктури в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

!Фест – это бульдозер, разрушающий историю >>>
По материалам 112.ua

 MEDICINE & HEALTH

Crown Agents закупило оборудование для отделения
онкогематологии на $835,7 тыс
02.02.2020

Британское закупочное агентство Crown Agents закупило для
Национального
института
рака
оборудование
для
отделения
онкогематологии на $835,7 тыс. Об этом пишет fixygen.ua
Оборудование будет установлено в отделении онкогематологии, реконструкция
которого осуществляется за средства корпорации Roshen. Как сообщила на прессконференции, посвященной презентации проекта в Киеве в среду глава представительства
Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко, закупка была проведена за средства
госбюджета 2018 года в рамках программы по реализации пилотного проекта по
изменению финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и
других анатомических материалов. Всего для НИР было закуплено 35 позиций. "Это полный
комплекс необходимого оборудования от известных и признанных во всем мире
европейских и американских производителей", - сказал она. По словам Коротченко, технике
будет предоставлено гарантийное обслуживание сроком на два года, оборудование будет
установлено официальными представителями производителей, а для врачей будут
проведены тренинги по работе с техникой. Ранее Crown Agents также в рамках этой
программы закупило оборудование для Национального института хирургии и
трансплантологии им. Шалимова НАМНУ, Запорожской областной клинической больницы
и клиники "Охматдет". Участниками пилотной программы являются Национальный
институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова НАМНУ, Запорожская,
Днепропетровская, Львовская, Одесская областные клинические больницы, Харьковский
областной клинический центр урологии и нефрологии, Ковельское межрайонное
территориальное медицинское объединение, Институт сердца Минздрава, Национальный
институт сердечно-сосудистой хирургии им.Амосова НАМНУ, НДСБ "Охматдет",
Национальный институт рака и Черкасский областной онкологический диспансер. Как
сообщалось, кондитерская корпорация Roshen выделила 50 млн грн на капремонт
отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного
мозга в Национальном институте рака. В здании, где расположено отделение
онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала
вода из канализационной трубы.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
від 500 грн.
10 тис. адресатів

096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

 HOTEL & RESORTS

 TOURISM & REST
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК, В ЦІЛОМУ

В Киеве открывается новый
гостиничный проект

АМКУ заподозрил крупнейших туроператоров
в манипуляциях ценами

31.01.2020

С 1 февраля 2020 года по ул. Липинского, 4 в Киеве начнет работу
отельный хаб Globe Runner. Девелопер и оператор проекта – компания DEOL
Partners, пишет commercialproperty.ua
Хаб совмещает компоненты хостела и отельных номеров формата lifestyle уровня 3 и
4 звезды. В частности, четырехэтажная гостиница включает 17 приватных номеров и
семейных апартаментов (на 2-6 гостей) и 21 общий номер (на 4-10 гостей). Также в хабе
предусмотрены общие специальные пространства, лобби-амфитеатр, общая кухня и
открытая лаунж-зона трансформер на первом этаже. Общая площадь проекта – более 1600
кв. м. В разработке дизайна интерьера участвовала студия YoDezeen.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
OKKO Group планирует построить гостиницу
категории "три звезды" во Львове
05.02.2020

Холдинг OKKO Group планирует построить гостиницу категории "три
звезды" в составе бизнес-городка "Технопарк" по ул.Героев УПА, 72, во
Львове, в котором действует центральный офис холдинга.
"По ул.Героев УПА, 72, во Львове OKKO Group действительно планирует построить
трехзвездочный отель, который будет функционировать в составе бизнес-сити
"Технопарк" (входит в состав группы)", - говорится в комментарии. Согласно ему, номерной
фонд гостиницы будет насчитывать 91 номер, этажность - восемь этажей. "Отель
проектируется под сетевого мирового гостиничного оператора. Сейчас он в разработке,
поэтому о конкретных датах запуска говорить еще рано. Об общем объеме инвестиций
также будем готовы говорить несколько позже", - отметили в пресс-службе компании. По
мнению OKKO, Львов нуждается в расширении гостиничного фонда, в связи с ростом
бизнес-активности. "Город уже давно перестал быть только туристическим, на сегодня во
Львове расположено много компаний, таким образом, увеличилось и количество бизнеспоездок в город, что требует качественного расширения инфраструктуры", - пояснили в
холдинге. Кроме того, в 2019 году на территории бизнес-сети после реконструкции
открылся ресторан Food Garage, рассчитанный на более чем 100 гостей, напомнили в
компании. OKKO Group – всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК
"ОККО" ("Концерн "Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных
бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других
услуг. В холдинг также входит жилищно-строительная компания "Ваш дом", занимающаяся
проектированием, строительством и реализацией жилищных проектов. В портфеле
компании ЖК "Пасичный", ЖК Villa Magnolia и монолитно-каркасный многоэтажный дом
по ул. Зубривской во Львове, элитный ЖК в Ужгороде и жилой кирпичный дом в Мукачево.
Общая площадь проектов компании составляет более 120 тыс. кв.м. Акционерами и
институциональными инвесторами компаний холдинга являются Европейский банк
реконструкции и развития, GoldmanSachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis
AssetManagers, LLP и др.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Базу отдыха Нацбанка продали
за 17 млн грн
19.02.2020

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе
оздоровительный комплекс НБУ "Прикарпатье" более чем за 17 млн грн,
сообщил заместитель главы фонда Тарас Елейко в Facebook.
Сам комплекс расположен на земельном участке общей площадью 2,7 га. Его
строительство не завершено и включает две очереди. Степень готовности первой
составляет 96%. Здание "Прикарпатья" состоит из пяти двухуровневых номеров и трех
апартаментов. Дом на 2 тыс. "квадратов" построен по индивидуальному проекту. Кому
именно продали недвижимость, Елейко не уточнял. "Состоялся приватизационный
аукцион по продаже комплекса отдыха НБУ "Прикарпатье". Недостроенная база отдыха
нашла своего нового владельца за 17,3 млн грн (+НДС), и уже скоро, надеемся, данный
объект станет одним из украшений г. Яремче", – отметил он. Напомним, еще в феврале 2018
года тогдашний глава Фонда госимущества Виталий Трубаров сообщал, что его ведомство
начало приватизацию непрофильных активов Нацбанка. Первым объектом стал тот самый
комплекс "Прикарпатье". Начальная стоимость, по его словам, составляла 51,9 млн грн.
Таким образом, базу отдыха Нацбанка продали почти в три раза дешевле, чем
предполагалось. Как рассказывал Трубаров, кроме уплаченных средств, инвестор в течение
одного года должен будет завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию,
соблюдать требования экологической безопасности и использовать земельный участок в
соответствии с целевым назначением.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Фонд госимущества выставит весной на аукцион
гостиницу "Днипро" в Киеве

28.01.2020

В действиях 10 крупнейших туроператоров Украины обнаружены
признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной
конкуренции. Об этом сообщает biz.liga.net
Киевское отделение АМКУ изучило информацию на сайтах туроператоров и
обнаружило, что некоторые компании используют собственный валютный курс для
указания стоимости туруслуг. В результате, АМКУ установил 10 компаний, которые
размещают на своих сайтах неточную информацию о стоимости турпродукта. Среди них:
Пегас Туристик (Pegas Touristik), Тез Тур (Tez Tour), Джоин Ап (Join UP!), Коралл Тревел
(Coral Travel), Тревел Профешнл Групп (TPG), Анекс Тур (Anex Tour), ТТВК (TUI), Музенидис
тревел Украина (Mouzenidis Travel), Компас Украины (Kompas Touroperator ), Альф (Alf).
"Туроператоры используют собственный валютный курс и, в отдельных случаях, не
указывают стоимость предоставления таких услуг в гривнях", - говорится в сообщении. В
АМКУ отмечают, что такие действия содержат признаки нарушения, предусмотренного ст.
151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде распространения
информации, вводящей в заблуждение. Так, 28 января административная коллегия
Киевского областного отделения АМКУ начала рассмотрение дела.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Учасників туристичного ринку
об’єднає нова СРО
06.02.2020

В Україні буде створена саморегулівна організація з контролюючими
функціями, яка об’єднає учасників туристичного ринку. Про це повідомив
народний депутат Дмитро Нальотов.
За словами депутата, в новому законі про туризм, який зараз розробляється в
підкомітеті, буде передбачене делегування частини виконавчих функцій держави
саморегулівним організаціям. "Виписуючи закон про туризм, ми стикнулися з необхідністю
створення саморегулівної організації. Ми би дуже хотіли, щоб така саморегулівна
організація з’явилася, оскільки зараз на ринку ми такої дієвої організації не бачимо.
Фундаментом для неї в законі буде передача їй деяких виконавчих і контролюючих
функцій", – сказав народний депутат України, голова підкомітету з питань туризму і
курортів Верховної Ради України Дмитро Нальотов під час зустрічі з туристичною
громадськістю в київському Travel Hub. При цьому депутат підкреслив важливість того,
щоб нова організація не стала монополістом на ринку і працювала тільки на благо туризму.
"Думаю, за цим майбутнє. Це зручно і для держави, і для бізнесу. Саморегулівна організація
завжди в тренді – вона розуміє, що відбувається на ринку. Це живий організм, який
дозволяє галузі бути на хвилі", – переконаний Нальотов. Він також припустив, що
комунікаційним майданчиком цієї організації може стати єдиний туристичний портал
України, над розробкою якого працюватиме нове Держагентство розвитку туризму. "Мені б
хотілося, щоб це була не просто візитна картка України, а справжній портал, центр
спілкування, де відбувається комунікація туриста з тупоператором, бізнесу з владою. Щоб
це стало основною для саморегулівної організації. Щоб на ньому було життя. Звісно, там
повинні рекламуватися наші найкращі турпродукти, там повинні рекламуватися наші
найкращі туркомпанії", – підкреслив Нальотов.
Читати повністю >>>
За матеріалами zruchno.travel
 ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ІНФРАСТРУКТУРА)

 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ (МУЗЕЇ. ГАЛЕРЕЇ) ЗАКЛАДИ ПРИРОДИ (ПАРКИ. ЗООПАРКИ. ЗАПОВІДНИКИ). ФЕСТИВАЛІ. …

Власти Киева потратят еще 800 миллионов
на реконструкцию зоопарка
27.01.2020

Коммунальное предприятие "Житлоинвесстрой-УКБ" объявило тендер
на реконструкция объектов Киевского зоопарка (третья очередь
строительства) общей ожидаемой стоимостью 802,89 млн грн.
Как свидетельствуют данные ProZorro, конечный срок подачи заявок на тендер – 24
февраля, аукцион назначен на 31 марта. Договором предусмотрена оплата работ авансом на
сумму до 30% от общей стоимости. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что сейчас
продолжается реконструкция первой очереди Киевского зоопарка. По словам городского
головы, весной откроют новую входную группу зоопарка, которая теперь будет на углу
проспекта Победы и улицы Зоологической. Также откроют новый универсальный вольер
для животных и птиц и приматник, а к концу же следующего года в Киевском зоопарке
появится подземный океанариум. Как сообщалось, в сентябре 2019 года Коммунальное
предприятие "Жилинвестстрой-УКБ" подписало договор с компанией "УХБП-Киев" о
проведении работ по первой очереди реконструкции Киевского зоопарка за 489,33 млн грн.
В декабре 2017 г. КП "Житлоинвестбуд-УКБ" по результатам тендера заказало ООО "Люнет"
первую очередь реконструкции Киевского зоологического парка за 486,02 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Визначено переможця інвестиційного конкурсу з облаштування
зони активних розваг у парку «Перемога»

19.02.2020

Фонд государственного имущества Украины весной этого выставит
на аукцион гостиницу "Днипро" в центре Киева по стартовой цене $10 млн.
Об этом сообщает БизнесЦензор.
"Для того, чтобы ее (гостиницы) финальная стоимость выросла в разы, недавно
назначен новый директор - Элина Сапожкова", - сообщает Фонд. По мнению Сапожковой,
ранее имевшей опыт открытия, развития и управления гостиницами международных сетей
Rezidor Hotel Group, IHG, Hilton Hotels&Resorts, Hyatt, основной ценностью гостиницы
"Днипро" является ее центральное расположение на Европейской площади и виды из
номеров. ФГИ уточняет, что всего в ведомстве 23 объекта большой приватизации, из
которых завершить процедуры приватизации в этом году планируется по пяти. Как
сообщалось, президент Владимир Зеленский ранее одобрил передачу гостиницы "Днипро"
от Государственного управления делами Фонду госимущества для приватизации. Выручка
четырехзвездочной гостиницы "Днипро" в 2018 году выросла на 11,1% - до 58,69 млн грн, а
чистая прибыль – на 13,8%, до 0,13 млн грн. В 13-этажной гостинице 186 номеров, по два
ресторана и бара, 4 банкетных зала и 2 конференц-зала.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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28.01.2020

За результатами інвестиційного конкурсу визначено переможця із
реалізації проєкту з облаштування зони активних розваг із благоустроєм
території в парку «Перемога».
Ним стало товариство з обмеженою відповідальністю «Цікава знахідка», йдеться в
розпорядженні КМДА №95. Зона активних розваг для дітей та дорослих, а також
благоустрій території мають бути облаштовані інвестором не пізніше, ніж за 9 місяців із
моменту набрання чинності укладеного договору. Орієнтовна площа об’єкта інвестування –
0,44 га. Територія облаштування об’єкта є частиною парку «Перемога», що обліковується за
комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.
Києва. За попередніми техніко-економічними показниками на 785 кв. м буде облаштовано
розважальну зону з роллером, зіплайном та тюбінгом. Довжина маршрутів - 560 м.
Реалізація проекту не передбачає капітального будівництва, а лише встановлення збірнорозбірних конструкцій. У них буде розташовано тренерське та господарське приміщення.
Орієнтовна вартість облаштування об’єкта інвестування становить 2,7 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.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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МКМС ініціює створення проєкту
«Місто спорту»

Кіберполіція та оперативники УСР викрили організаторів онлайн-казино
з місячним прибутком у мільйон доларів

28.01.2020

В Києві «Місто спорту» заплановане на території НСК «Олімпійський»,
Палацу спорту, Будинку футболу і стадіону імені Банникова та інших
прилеглих територіях.
У Будинку футболу сьогодні відбулась робоча зустріч з обговорення проекту «Місто
спорту». Ініціатором проекту виступило Міністерство культури, молоді та спорту. Сьогодні
всі ключові стейкхолдери представили свої плани на майбутнє та розповіли про існуючі
проблеми, повідомляє Укрінформ. Зустріч відбулась під головуванням заступника МКМС
Володимира Шуміліна. На ній були присутні представники НСК «Олімпійський», КМДА,
Палацу спорту, керівники та представники спортивних федерацій та компаній, території
яких будуть задіяні в рамках проекту та розміщені поруч. «Ми пропонуємо усім учасникам
проекту масштабну реалізацію, з дотриманням вигод та інтересів кожного. В цьому і є ідея
сьогоднішньої зустрічі. Можливо рішення будуть не такі швидкі. Але зараз для нас важливо
узгодити свої наміри так, аби бути максимально ефективними. Крім цього, потрібно
пам’ятати, що особливі умови в цьому проекті матиме НСК «Олімпійський», як об’єкт який
регулярно проводить масштабні спортивні події», - розповів під час зустрічі Володимир
Шумілін. Нагадаємо, в Києві «Місто спорту» заплановане на території НСК «Олімпійський»,
Палацу спорту, Будинку футболу,стадіону імені Банникова та інших прилеглих територіях.
Проект включатиме таку інфраструктуру: Міжнародний спортивно-розважальний
мультифункціональний центр, Національний центр Олімпійської підготовки з художньої
гімнастики, реконструйований стадіон «Атлет», антидопінговий центр, центр спортивної
медицини і реабілітації, спортивний парк, музей спорту, спортивну бібліотеку, офіси
спортивних організацій. Головні функції «Міста спорту»: змагання і тренування
професіональних спортсменів, масові заняття спортом, сімейний відпочинок і реабілітація.
Всі об’єкти будуть відповідати міжнародним стандартам, а інфраструктура буде
розрахована на людей з інвалідністю та адаптована для роботи представників преси.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Кластери, стартапи і 100 стадіонів: у Мінкульті анонсували
реформу спорту в Україні
11.02.2020

В Україні планують розпочати реформу спорту, яка передбачає
розвиток спорту в малих містах та створення 150 спортивних споруд. Про це
заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.
"У держави, на наше глибоке переконання, накопився борг перед спортом. І рішення
може бути тільки комплексним та виваженим. Тому нами активно розробляється реформа
спорту з залученням всіх федерацій та громадських організацій", - сказав Бородянський під
час засідання організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх
ХХХІІ Олімпіади та ХVІ Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо. За його словами, реформа
спорту передбачає автономію спортивних федерацій, додаткові програми фінансування
спорту вищих досягнень, а також розвиток масового спорту через фінансування дитячих,
шкільних та студентських ліг із спільним державним бюджетом та місцевими бюджетами.
"Організовувати змагання ми будемо пропонувати федераціям. Це допоможе федераціям
структурувати свій регіональний розвиток і залучити у систему спорту до 3 млн дітей за 5
років. Ми плануємо створити український Фонд спорту", - наголосив міністр. Також він
зазначив, що Фонд буде фінансувати спортивні стартапи та івенти у малих містах.
"Масштабне будівництво інфраструктури спорту – це 150 спортивних споруд, у тому числі
100 стадіонів, які розпочнуть будуватися вже поточного року, це 24 мультиспортивних
комплекси, 24 спортивних парки, міжнародний тренувальний центр, міжнародний
спортивний кластер "Місто спорту", - сказав Бородянський. Нагадаємо, Прем’єр-міністр
України Олексій Гончарук підтвердив, що пропонував кандидатуру колишнього воротаря
київського Динамо Олександра Шовковського на посаду міністра молоді та спорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Як деофшоризувати український спорт:
думка економіста
19.02.2020

Український бізнес, і спортивний зокрема, фінансує свою діяльність за
рахунок офшорних грошей з ціллю мінімізувати податкові відрахування. Про
це розповів економічний експерт Андрій Новак
Це не заборонено закон, але питання соціальної та моральної відповідальності з
таких бізнесменів ніхто не відміняв, розповів Андрій Новак, коментуючи, зокрема, різницю
між “білими” та “офшорними” гонорарами футболістів столичного клубу “Динамо”. “Це
дозволено всім, хто зареєструє компанію у так званих офшорних країнах. Питання лише у
тому, чи хоче спортивний клуб платити податки в український бюджет, чи він має ціллю
мінімізувати податкові платежі, і тому вдається до використання офшорних схем. Тобто,
юридично все чітко, але питання моральної складової ніхто не відміняв”, — каже Новак.
Порахувати, скільки економить столичний ФК, виплачуючи своїм гравцям зарплати “у
конвертах” досить просто, продовжив експерт. “Для цього достатньо взяти реальну
зарплату, яку отримують футболісти, і ту формальну — юридичну, яка фігурує у
бухгалтерській відомості (за даними ЗМІ, 20-30 тис. грн на місяць, — ред.). На різницю
накладаємо усі передбачені українським законодавством платежі — і отримуємо суму
прямих не відрахувань до українського бюджету. Але це — тільки по зарплаті футболістам.
Але я думаю, що якщо клуб вдається до офшорного фінансування, то не тільки щодо
зарплат, а й по загальному утриманню спортивних баз, забезпеченню тренувального
процесу — виїзди на збори, внутрішні та міжнародні матчі тощо. Тобто, якщо офшорні
схеми мають місце — швидше за все вони застосовуються до всіх статей доходів і витрат
клубу”, — каже Новак. Для власників бізнесу офшорне фінансування є способом зекономити
кошти, говорить експерт. Однак, український бюджет через це зазнає збитків, а економіка
країни — заходить у ще більшу тінь. Задля ліквідації офшорної складової в українському
футболі, і спорті вцілому, треба змінювати законодавство, наголошує економіст. “Доцільно
було б міняти законодавство. Але якби діючий Уряд хотів би це зробити — він би це давно
зробив. А не зробив — це означає, що чекати цього від діючого уряду, як мінімум, не
доцільно. Уряд обрав інший шлях — зробив спробу наїзду на ФОПів, піднімає акцизи на
алкоголь і тютюн, що підвищує їх вартість для українських споживачів, підвищує ренту за
видобуток руди, що робить наших виробників неконкурентними. Тобто все те, що не має
нічого спільного із поняттям “детінізація економіки”, — резюмував Новак. Як писав УНН,
ФК “Динамо” офіційно визнав, що платить футболістам з рахунків офшорної компанії.
Зарплатні відомості ФК “Динамо” публікувалися ЗМІ вже не один раз. Зі звітів за 2013-2015
роки випливає, що клуб за три роки міг ухилитися від сплати податків на суму близько 30
мільйонів доларів шляхом заниження реальних заробітних плат своїх гравців у податковій
звітності. “Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх
гравців. За даними ЗМІ, основну частину зарплати в „Динамо“ платили через офшор
Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах”, — повідомляло тоді видання
“Новое время”. За попередніми підрахунками, за п’ять років столичний ФК міг не доплатити
в бюджет 445 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Співробітники кіберполіції та Управління стратегічних розслідувань
Київської області встановили, що з початку 2019 р. фігуранти організували
роботу офісів у місті Київ.
В офісах працював штат спеціалістів, які створили та адміністрували низку онлайнказино. Також зловмисники зареєстрували інтернет-платформу для залучення партнерів та
гравців. Протиправна діяльність поширювалася у мережі, як для українського ринку, так і
для Європи, Австралії та США. Місячний прибуток складав $1 млн. У січні співробітники
кіберполіції, детективи ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом місцевої
прокуратури спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Київської обл. зафіксували
факт надання послуг у сфері грального бізнесу на території України через мережу Інтернет,
а також списання грошових коштів з рахунків державних банків України, для участі в іграх
зазначеного казино. Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили 54 системних
блоки та 27 ноутбуків, на яких інстальовано програмне забезпечення для надання не законних послуг через онлайн-казино. Вилучено чотири жорстких диски, флеш-накопичувачі та
документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Також спеціалістам кіберполіції, у
ході огляду комп’ютерів, що знаходилися в офісі компанії, вдалося розшифрувати
закриптовані жорсткі диски. Це дало змогу отримати інформацію про розробку
програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних
платіжних терміналів тощо. Вилучене направлено для проведення експертиз. Наразі
встановлено, що організаторами протиправної діяльності є троє осіб 1979, 1983 та 1986
років народження. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у скоєнні злочину
за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Досудове
розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами cyberpolice.gov.ua
Капітал, Parimatch і Джойказино. Суд вирішив
заблокувати 59 сайтів ЗМІ і казино
11.02.2020

Печерський райсуд Києва прийняв рішення заблокувати доступ до
59 веб-сайтів, серед яких ряд онлайн-видань та сайти десятків
букмекерських компаній і онлайн-казино.
Блокуванню, серед інших, підлягають сайти видань «Капітал», «Вголос», SKELET-info
(вказаний як skeletinfo.org), сайти букмекерських компаній і онлайн-казино parimtach.com,
cosmolot.com.ua, joykasino.net, wulkan777 та інші. Відповідну інформацію на своєму
офіційному сайті розмістила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації. Згідно з інформацією НКРЗІ, суд ухвалив рішення
«накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів
мережі інтернет при використанні 59 веб-ресурсів, шляхом зобов’язання інтернетпровайдерів закрити до них доступ». Закрити доступ до сайтів суд зобов’язав усіх великих
інтернет-провайдерів країни, а також «інших інтернет провайдерів, які здійснюють
діяльність на території України і включені до реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій, перелік яких міститься на офіційному сайті НКРЗІ». До слова, в Законі
України «Про телекомунікації» не використовується термін «інтернет-провайдер» —
законом визначені тільки оператори і провайдери телекомунікацій, тому яких саме
інтернет-провайдерів зобов’язали блокувати сайти відомо тільки самому суду. У списку
заблокованих сайтів зазначений також сайт favorit.com.ua, який, як НВ Бізнес писав раніше,
заблокований іншим рішенням суду. Повний перелік сайтів, які вирішив заблокувати
Печерський райсуд, наведено в кінці публікації. Рішення про блокування суд ухвалив ще 27
січня, але на сайті НКРЗІ інформація про нього опублікована тільки сьогодні. Саме рішення,
на яке посилаються в Нацкомісії, на даний момент відсутнє в Єдиному державному реєстрі
судових рішень. Однак, згідно з ЄДРСР, кримінальну справу, в рамках якої поліцейські
зажадали блокування ресурсів, відкрито 4 липня минулого року за ознаками злочинів,
передбачених ч. 1 ст. 203?2 (Зайняття гральним бізнесом), ч. 2 ст. 200 (Підроблення
документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків,
електронних грошей), ч. 2 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом). За версією слідства, невстановлені особи за попередньою змовою, з
допомогою веб-ресурсів здійснюють незаконні дії щодо перерахунку грошових коштів
через електронні гаманці за участь в азартних іграх, які в подальшому цими особами
отримуються в готівковій формі. Тим самим невідомі скоюють фінансові операції та інші
операції з грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом для легалізації
(відмивання) грошових коштів. Крім того, за даними слідства, невстановлені особи за
допомогою веб-ресурсів здійснюють дії з надання доступу до віртуальних ігрових автоматів
в українському сегменті мережі Інтернет і здійснюють незаконні дії щодо перерахунку
грошових коштів через електронні гаманці за участь в азартних іграх. Яким чином в
компанію до сайтів онлайн-казино потрапили відразу кілька інтернет-видань — невідомо.
Публікація рішення суду на сайті телеком-регулятора не виконує будь-якої іншої функції,
крім інформативної. Для того, щоб заблокувати доступ до того чи іншого ресурсу в
операторів і провайдерів телекомунікацій повинна бути відповідно завірена копія ухвали
суду. Чи вдасться суду розіслати копію рішення всім операторам і провайдерам (а їх в
реєстрі - понад 7 тисяч) — питання відкрите. Повний список сайтів, які провайдери, на
думку суду, повинні блокувати: skeletinfo.org (в актуальній адресі видання є дефіс — Ред.);
blackmark. club; dosye.com.ua; capital.ua; vgolos.info; vilkov.com; obmen. tech; belkapay.com;
teachmecash.com; xlemon.biz; smi. today; ukr. fm; theworldnews.net; parimathc.com; lxslot.com;
triumphcasino.com; favorit.com.ua; lxbetua.com; parimtach.com; finbet. bet; casino.flint.bet;
bazabet.com.ua;
vulkanstars.com;
xcasino68.com;
zolotoloto.com;
nostalgycasino.com;
vipnetgame.com; cosmolot.com.ua (з цього домену налаштований редирект на сайт
kosmolotonline.com — Ред.); eldorado24.com; goxbet.com; gmslots.com; slotclub. casino;
kozakov.com.ua;
casinomoney.com.ua;
xcasino57.com;
slotor.com;
slotclub.
casino;
pmcasinowin.com; joykasino.net; gmsdeluxe.com; grand-casino.com; gruppirovka. casino;
wulkan777.com; 777originals.com; bosscasino.com; admiral777.com; bitcoinplay. io;
vulkan24club.com; vdeluxe.net; vulkanslot.com; vulkanroyal.com; elslots.com; slotoking.com;
crystalslot.com; maxbetslots.com; nikebets.com; oligarhcasino.com; pointloto.com; slotozal.com;
pharaonbet.com.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ПОСЛУГИ B2B

RECYCLING
 СМІТТЯ & ВІДХОДИ, в т.ч. побутові та промислові

 МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ (РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК)

Киев возобновит переработку использованных
батареек в Румынии

B2B маркетологи назвали топ-маркетинговые цели
и стратегии на 2020 год
23.01.2020

Большинство B2B маркетологов ожидают, что маркетинговые
расходы в 2020 году останутся такими же как и в 2019 году. Об этом
отмечается в исследовании Sagefrog, пишет mmr.ua
Компания опросила 110 маркетологов, которые работают в компаниях в разных B2B
вертикалях. 56% респондентов отметили, что маркетинговые расходы в 2020 году
останутся на уровне 2019 года, а 41% ожидают увеличение расходов. Только 3% B2B
ожидают уменьшения расходов в 2020 году. 47% респондентов планируют больше
осваивать персонализацию в 2020 году, а 42% планируют больше исследовать маркетинг
на основе учетных записей (ABM). Среди других стратегий по маркетингу и продажам,
которые респонденты планируют осваивать в 2020 году – видеомаркетинг (41%), входной
маркетинг (39%) и автоматизация (36%). Среди топ-целей на 2020 год B2B маркетологи
назвали конвертацию лидов в покупателей и увеличение потенциальных покупателей.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua
В ИнАУ определили доли сегментов медийной
интернет-рекламы в 2019 году
06.02.2020

Комитет Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) по вопросам
интернет-рекламы выполнил 1-й этап исследования рынка медийной
интернет-рекламы за 2019 год, пишет internetua.com
Предметом исследования стал объем денег, направляемый рекламодателями на
сегменты медийной интернет-рекламы, ориентированной на украинскую интернетаудиторию. По итогам 1-го этапа исследований определены доли отдельных сегментов
рынка медийной интернет-рекламы: доля Баннерной рекламы - 34,6%; доля In-stream video
- 39,5%; доля In-page video - 12,5%; доля других нестандартных решений - 8,6%; доля
Спонсорства - 4,8%. В ходе исследования также были определены доли сегментов
мобильной медийной интернет-рекламы за 2019 год (рекламы, ориентированной на
пользователей мобильных устройств). Доля сегментов мобильной медийной интернетрекламы в общем обороте медийной интернет-рекламы составила: доля Баннерной
рекламы - 27,6%; доля In-stream video - 16,3%; доля In-page video - 1,6%; доля других
нестандартных решений - 1,6%; доля Спонсорства - 0,6%. Всего (доля мобильной в общем
обороте) - 47,7%. Была определена доля закупок посредством Programmatic, она составила
для агентств 32,9%. Также была определена доля социальных медиа и мессенджеров, % (FB,
Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.). Она составила у агентств 45,5%. 14 февраля
завершится 2-й этап исследований, по итогам которого будет определен объем рынка
медийной интернет-рекламы Украины за 2019 год, доля прямых продаж на этом рынке и
доля продаж посредством Programmatic. Организаторы исследования благодарят
представителей агентств интернет-рекламы, принявших участие в исследовании и
сформировавших пул агентств: Dentsu Aegis Network Ukraine; razom communications; Sigma;
AGAMA Digital Group (OMD), IPlace; TMGU; AdWork; DIEVO; MediaHead; NEOS Digital, Netpeak;
WebPromo; PROMO, ADINDEX, MixDigital. Также в ИнАУ благодарят представителя
юридической фирмы «Василь Кісіль і партнери» Дарью Ромащенко, которая в
конфиденциальном режиме выполнила обработку данных.
Читать полностью >>>
По материалам internetua.com

© Артем Сереженок

Читайте также: Итоги 1-го этапа
исследования рынка интернетрекламы за 2019 г. >>>
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MEDIA & ЗМІ
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Холдинг Курченка втрачає активи: «Наше радіо» переходить
під управління холдингу TAVR Media
10.02.2020

Радіостанція «Наше радіо» переходить під управління холдингу TAVR
Media. Про це виданню «НВ Бізнес» повідомив директор TAVR Media Ігор
Чернишов, пише портал nv.ua
«Радіостанція Наше радіо переходить в управління ТаврМедіа. Раніше станцією
управляли в UMH, а тепер — ми», — повідомив Чернишов, підкресливши, що тепер це
офіційна інформація. За словами Чернишова, плануються зміни в складі керівництва
«Нашого радіо». Продажі реклами тепер відбуватимуться через TAVR Media. Кардинальних
змін в програмному наповненні не планується. В UMH поки не відповіли на запит НВ Бізнес.
Радіохолдинг TAVR Media є одним з найбільших в Україні. У нього входять «Хіт FM»,
«Русское радио Україна», «Кiss FM», «Радіо Рокс», «Мелодія FM», «Relax». Згідно з
інформацією радіохолдингу, частка TAVR Media серед радіогруп ринку України — 35,07%.
Серед власників TAVR Media, згідно з останніми даними, — Віктор і Олена Пінчук, Микола
та Руслан Баграєви. Радіостанція «Наше радіо» входила в медіахолдинг UMH, який
пов’язують з українським олігархом Сергієм Курченком. За даними TAVR Media, частка UMH
серед радіогрупи ринку України — 18,57%. За результатами третьої хвилі дослідження
радіослухання, яке проводить на замовлення міжгалузевого промислового об'єднання
«Радіокомітет» дослідницька компанія Kantar Ukraine в топ-5 рейтингових радіостанцій
України входять 2 радіостанції TAVR Media — «Хіт FM» і «Радіо Рокс». Перехід Нашого радіо
під управління TAVR Media може свідчити про значні проблеми в холдингу UMH, вважає
медіаексперт Андрій Соломаха: «Останнім часом UMH переслідують невдачі. Програш в суді
по Лаунж радіо і втрата частоти в Києві, закриття Голосу столиці, зміна керівної компанії
Нашого радіо, яке перейшло з UMH в TAVR Media, фактично ставить під сумнів можливість
існування групи UMH. А призначення директором „Радіо П’ятниця“ Антона Озадовського
ніби натякає на бажання „Радіо П’ятниця“ вирушити в окреме плавання. Боюся що до кінця
2020 року UMH може зникнути». Нагадаємо, у 2019 році ринок реклами на радіо показав
зростання на рівні 24% -25% і досяг 717 млн грн (без урахування політичної реклами).
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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КП "Киевкоммунсервис" подписало соглашение с обществом
"Экологические инвестиции" на дальнейшую утилизацию 70 тонн батареек,
передает БизнесЦензор.
Уже в начале апреля 2020 года предприятие планирует отправить первую партию
батареек для переработки на специализированное предприятие, расположенное в
Румынии. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской
государственной администрации Петр Пантелеев. Впервые в Украине такой объем
собранных батареек направят на безопасную и цивилизованную утилизацию. "Очень
важно, что эти 70 тонн не поедут на полигоны и не будут заражать окружающую среду.
Ведь экологи утверждают, что одна батарейка способна загрязнить до 20 кубометров
почвы и 400 литров воды. Нам приятно, что нас поддержали представители инициативы
"Батарейки, сдавайтесь!", которые также параллельно отправляют собранные ими
батарейки на завод в Румынию", – объяснил Пантелеев. Директор коммунального
предприятия "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич сообщил, что тендер на выбор
компании-подрядчика был проведен в системе ProZorro. Победителем выбрано
предприятие ООО "Экологические инвестиции", что обеспечит транспортировку батареек и
их переработку на румынском заводе GreenWEEE, что находится вблизи города Бузау. Завод
имеет почти 9-летний опыт переработки аккумуляторов. "Мы призываем киевлян и в
дальнейшем активно пользоваться контейнерами для опасных отходов, где можно
оставить батарейки, люминесцентные лампы и термометры. Также мы просим оперативно
сообщать на нашу страницу в Facebook или по телефонам на сайте http://kks.kiev.ua/, если
вдруг
вы
зафиксировали
поврежденные
контейнеры
или
контейнеры
с
несоответствующим содержанием. Наши работники будут отрабатывать такие обращения.
Безусловно, советуем внимательно читать информацию на контейнерах и не бросать
посторонних предметов. Убежден, в сотрудничестве мы будем увеличивать объемы
отсортированного и переработанного мусора", – сказал Ляшкевич.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Recycling Solutions реалізує вторинні ресурси української
промисловості у 22 країни світу
18.02.2020

Recycling Solutions за 2019 р. продала понад 2,2 млн т техногенних
відходів і 1,49 млн м3 побічних продуктів вітчизняних підприємств у 22 країни
світу, сприяючи впровадженню принципів циклічної економіки.
Обсяги продажів техногенних відходів зросли на 22% у порівнянні з 2018 роком. Це
дало змогу зменшити об’єм відвалів золошлакових матеріалів і металургійних шлаків на 1,7
млн м3 (+70% у порівнянні з 2018 роком). Компанія отримала 32,6 млн дол. США (+42%)
валового доходу. Понад 6,8 млн дол. США (+125%) інвестовано в «зелені» бізнес-проєкти.
Передусім — у будівництво в Кривому Розі комплексу з перероблення побічного продукту
металургії сульфату амонію. Комплекс заплановано до відкриття цієї весни. Окрім цього,
триває будівництво пілотного проєкту з утилізації шахтного метану на шахті «Степова» в м.
Першотравенську. Оновлено устатковання виробничих дільниць компанії на Запоріжсталі,
Азовсталі, Бурштинській і Ладижинській теплоелектростанціях. До державного бюджету
реалізація промислових відходів і побічних продуктів принесла податків на суму,
еквівалентну 1,3 млн дол. США. «Промислові відходи та побічні продукти мають ставати
сировиною для промисловості в інших індустріях, — стверджує Дмитро Ануфрієв,
генеральний директор Recycling Solutions. — Таким чином ми істотно зменшуємо
техногенний тиск на довкілля та збільшуємо ефективність використання природних
ресурсів. Важливо, що цей підхід змінює застарілі принципи функціювання української
економіки, наближаючи її до економіки замкненого типу. До того ж Recycling Solutions
генерує додаткові грошові надходження для своїх клієнтів, партнерів і держбюджету в
цілому». Компанія співпрацює зі споживачами в таких країнах світу, як США, Китай, Японія,
Польща, Німеччина, Туреччина, Сінгапур тощо. При тому, що потреба перероблення
відходів уже поставлена на порядок денний країни, висока вартість логістики залишається
основним стримувальним фактором розвитку галузі в Україні. Щорічно близько 35%
валового доходу витрачається на доставлення вторинної сировини кінцевому споживачеві.
Читати повністю >>>
За матеріалами Recycling Solutions
Куда в Киеве сдать использованные батарейки,
лампочки и одежду
21.02.2020

Сейчас в Киеве не проблема сортировать мусор, ведь по городу
поставили множество контейнеров, где можно отдельно сортировать
пластик, бумагу и стекло. Об этом пишет kiev.informator.ua
Но многие до сих пор не знают, куда можно сдавать другие отходы и ношенную
одежду. Конечно, не все вещи легко утилизируются. Но в Киеве есть много пунктов сдачи
редких отходов. Информатор сообщает об этом со ссылкой на «Україна БЕЗ сміття».
Лампочки, как и другие опасные отходы, в Киеве принимает компания
«Экологические инициативы». Сдать использованные лампочки можно пока только в их
офисе по адресу улица Верхний Вал, 4а, офис 315а, (3 этаж). Прием отходов проходит в
специальные дни, которые компания анонсирует на своей Facebook-странице. Батарейки
относятся к опасным отходам. Для того, чтобы отправлять их на переработку, а не в
землю, в Киеве стоят специальные контейнеры от компании «Батарейки, сдавайтесь». Их
можно найти в торговых центрах «Эпицентр» и «Новая линия». На всех контейнерах
изображение зверят. Максимум от человека принимают 20 штук батареек. Также в Киеве
можно приобщатся к сбору батареек рабочим коллективом и складывать их в специальные
коробочки. Оплатив такую услугу, каждый продвигает изменения в экологии по стране. А
потом батарейки перерабатывают на заводе GreenWEEE в Румынии. Если вы не знаете,
куда деть ненужную одежду, а отдать близким не вариант, смело приносите ее в
благотворительные организации. В Киеве таких несколько: Благотворительный магазин
Ласка, куда можно приносить свою одежду, обувь, детские игрушки. Дальше это передают в
интернаты и приюти; Красный Крест Украины. Представительство есть во всех районах
Киева а также в других городах по ссылке; Социальный проект Кенгуруш. Здесь можно
поделится детскими вещами, в которых вы не нуждаетесь. Отдав вещи в Кенгурушу, вы
помогаете детям в детских домах, многодетным и малообеспеченным семьям. В случае,
если одежда в плохом состоянии, ее можно передать приютам для животных. Там готовы
принять текстиль, который используют как подстилки для животных. А если вам не
подходить ни один из вариантов, любую одежду можно сдать в «Экологические
инвестиции». Ближайшая для этого дата — 28 марта. Все просроченные лекарства и
шприцы можно также отдать в «Экологические инвестиции» на утилизацию. Это же
касается и баночек, тюбиков, коробок с косметикой. Их лучше сохранять в отдельной
емкости до приемных дней и вместе с ней привозить на станцию. Все пустые блистеры и
коробки принимают на переработку или сжигание (в зависимости от маркировки). …
Читать полностью >>>
© Линда Хурани
По материалам kiev.informator.ua
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ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

ЄБА: чого очікує бізнес
від 2020 року?
27.01.2020

Уряд вніс зміни до надання субвенції на соціальноекономічний розвиток регіонів
19.02.2020

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів. Про це
повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій.
"Уряд вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій", - йдеться у повідомленні. Змінами, зокрема, передбачено, що субвенція
розподіляється між областями та м. Києвом з дотриманням таких критеріїв: 80% —
відповідно чисельності населення, яке проживає у регіоні; 20% — для регіонів, у яких
показник валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу менше 75%
середнього показника по Україні. "Фінансування здійснюється за умови відповідності
проєктів і заходів пріоритетам, визначеним у регіональних стратегіях розвитку та планах
соціально–економічного розвитку відповідних територій. Вони повинні відповідати
оптимальним мережам соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг у
відповідних сферах, забезпечувати комплексне вирішення проблеми. Також області
повинні мати актуальну містобудівну документацію та затверджені проєкти будівництва,
передбачити співфінансування з місцевих бюджетів. Проєкти мають бути завершені у
поточному році", - додають в Мінрегіоні. Також зауважують, що за рахунок субвенції
можуть реалізовуватись проєкти будівництва, реконструкції, реставрації, капітального
ремонту, у тому числі щодо енергоефективності та енергозбереження, водопостачання,
водовідведення та теплопостачання, за наявності схеми теплопостачання населеного
пункту. Також за рахунок субвенції можуть здійснюватися заходи Державної програми
розвитку регіону українських Карпат на 2020 — 2022 роки, екологічні та природоохоронні
заходи, купівля медичного обладнання та комунальний транспорт. "У 2020 році субвенція в
першу чергу надається для реалізації проєктів будівництва, спрямованих на забезпечення
покращення якості надання послуг у галузі освіти, охорони здоров’я та спорту. Також
субвенція спрямовується на завершення проєктів будівництва з терміном реалізації до
трьох років, які розпочато у попередні роки за її рахунок", - додають у міністерстві.
Відповідну постанову Кабміну розроблено Мінрегіоном з метою удосконалення Порядку та
умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Відбулося перше засідання Ради
інвесторів Київщини
20.02.2020

Відомі українські та закордонні інвестори і бізнесмени зустрілися,
щоб обговорити питання інвестування в регіон. Голова КОДА Олексій
Чернишов виступив ініціатором цього заходу.
Участь взяли також представники міжнародних інвестиційних установ і банків,
центральних і регіональних органів влади, місцевого самоврядування і правоохоронних
органів, юридичних, консалтингових установ, НГО. Всього були присутні понад 100 гостей.
На найвищому рівні учасники обговорили проблеми і перспективи інвестування в
Київщину. Поділилися досвідом своєї діяльності, кейсами, які можуть бути у нагоді для
залучення коштів в розвиток регіону. Про це KV стало відомо із повідомлення прес-служби
КОДА. “Інвестиції є рушійною силою економіки, від якої напряму залежить розвиток країни.
В стратегічних цілях на цей рік багато уваги ми з командою Київської облдержадміністрації
приділили розбудові Київщини як інвестиційно привабливого регіону. Потужного та
стабільного”, – підкреслив Олексій Чернишов на початку засідання. Ідея Ради полягає у
створенні механізму для реальної підтримки інвестицій. Обласна влада планує реалізувати
проєкти, що сприятимуть покращенню бізнес- та інвест-клімату в регіоні. Для цього в КОДА
проводять аналіз вразливих факторів і співпрацюють з інвестиційними установами
Київщини. Один з механізмів сприяння ефективному веденню економічної діяльності –
Агенція регіонального розвитку. Її завдання – підготовка для інвесторів проєктів під
“ключ”, супроводження інвестпроєктів, формування позитивного іміджу та бренду
Київської області, взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями та донорами.
Голова Агенції регіонального розвитку Дмитро Кріпак розповів про головні завдання
організації. Наголосив на важливості надання підтримки бізнесу, що існує, і вживання всіх
можливих заходів для залучення в регіон нових інвесторів. “Агенція регіонального
розвитку громадам буде допомагати просувати активи, а інвесторам – продавати продукт”,
– зазначив керівник Агенції. Також про взаємодію бізнесу і державних органів розповіла
виконавчий директор “Європейської Бізнес Асоціації” Ганна Дерев’янко. Від державних
органів виступив керівник Служби безпеки України Сергій Болдир. Київська область займає
6 місце в країні за кількістю об’єктів малої приватизації. Це досить привабливий за
кількістю можливих варіантів для інвесторів регіон. Голова Фонду Державного майна
Дмитро Сенниченко розповів про плани ФДМУ, в які входить його осучаснення, створення
інвестиційного меню, а також про об’єкти, які будуть роздержавлювати цього року. “Не має
завдання просто продати все, що є в державі. Завдання – продавати на конкурентній основі.
Ми маємо пропозицію на будь-який гаманець: від маленького гаража, до столичного
готелю, або заводу”, – розповів голова фонду. Засновник і керівний партнер венчурного
фонду AVentures Capital і голова наглядової ради UVCA Андрій Колодюк як успішний інвестор
в ІТ галузь поділився своїм досвідом і дав поради як будувати успішні стосунки між владою
і бізнесом. Засновник холдингової компанії UFuture і фонду K.Fund Василь Хмельницький
зазначив, що західні інвестори бояться найменших ризиків які очікують на них в Україні,
але з готовністю беруть площі в оренду. Він порадив будувати в області приміщення, цехи,
заводи, які іноземний бізнес зможе брати в оренду під свої виробництва. “А ще, для того,
щоб мати людський капітал замало платити високу зарплатню, люди хочуть безпечні та
комфортні умови життя для себе і своїх дітей. Їх треба створити”, – наголосив В.
Хмельницький. Олексій Чернишов звернув увагу присутніх, що не зважаючи на багато
привабливих факторів, Київський регіон за усі минулі роки спромігся отримати лише
близько 1,6 млрд дол. інвестицій. Але має достатньо успішних кейсів, щоб увійти до топкраїн із високим рівнем інвестиційної привабливості, та отримати ще 1,6 млрд за
найближчий період. “Ми з вами – Агенція Регіонального розвитку та Рада Інвесторів – є
запорукою змін та розвитку. Щиро сподіваюсь, ми всі це розуміємо та віримо в Київщину як
інвестиційну вітрину України. Вірити мало. Давайте це зробимо”, – звернувся до присутніх
Олексій Чернишов. Налагодження відкритих взаємостосунків влади і бізнесу – це те, чого
прагнуть обидві сторони діалогу. Попереду плідна робота, які сьогодні отримала свій
початок. Перше засідання Ради інвесторів було представлено компаніями “Dragon Capital”,
“NCH Advisors Inc.”, UFuture і K.Fund, “Sigma Bleyzer”, “Horizon Capital”, Pulse, “City Capital
Group”, “Concorde Capital”, AVentures Capital, UVCA, “ТАС”, ТОВ “СКАЙ СТАРТАП”, ПрАТ
“РОСАВА”, КАН, “Biopharma”, “МХП”, ТОВ “Lifecell”, ТОВ “ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА”,
BASF, “Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед”, UTG, “ДТЕК”, ПрАТ “Чумак”, ТОВ “АТ
Каргілл”, ДАБІ України, ЕВА, АТ “Ощадбанк”, “UkraineInvest”, та багато інших представників
бізнесу, що вже довгі роки успішно працюють на території Київської області та України.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами kievvlast.com.ua
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2020 рік обіцяє бути насиченим на бізнес новини та події. Тож
Європейська Бізнес Асоціація виділила 10 пріоритетів, які допоможуть
бізнесу та країні розвиватись, аби досягнути амбітної мети
А. ДЕРЕВ’ЯНКО
економічного зростання в 5-7%.
Більшість пріоритетів бізнесу переплітаються з ключовими питаннями, які
обговорювалися на форумі в Давосі – економіка, технології, промисловість та екологія.
Водночас, лише спільно з базовими речами – справедливою судовою системою, дієвими
правоохоронними органами та наявністю рівних правил гри – вони допоможуть
забезпечити реальні зміни в країні. Тож дуже сподіваємось, цього року влада візьме до
уваги пропозиції спільноти і ми зможемо на повну використовувати потенціал, який має
Україна. Аби 2020 став дійсно роком розвитку та залучення інвестицій. Так, перший
пріоритет стосується протидії тіньовій економіці, яка, залежно від сектору, коливається
від 25% до 60%, що створює нерівні правила гри на ринку та заважає прозорому бізнесу
рухатись вперед. Йдеться про боротьбу з контрабандою та фальсифікатом, захист прав
інтелектуальної власності, тощо. Другий – зниження податкового навантаження на фонд
оплати праці та тиску на легальний бізнес. Так, досвід минулого року продемонстрував, що
часом під гаслами модернізації податкової системи деколи можуть пропонуватись не зовсім
раціональні податкові новації та вибіркове додаткове оподаткування саме на сумлінних
платників. Третій – впровадження принципів circular economy. В даному контексті йдеться
про стимулювання скорочення утворення та утилізації забруднюючих речовин
підприємствами промисловості в рамках виконання міжнародних зобов’язань України та
європейський підхід у питанні сортування відходів (запровадження розширеної
відповідальності виробника), адже зараз понад 93% відходів вивозиться на сміттєзвалища і
лише 4,18% відсортовується. Четвертий – продовження гармонізації законодавства України
з нормами ЄС, аби українська продукція відповідала європейським вимогам та бізнес не мав
труднощів з постачання продукції з та до ЄС. Так, в даному аспекті потребують
вдосконалення, наприклад, напрямки тваринництва (прийняття проєкту закону про
ветеринарну медицину, впровадження європейських стандартів контролю безпечності
продукції, наприклад, на наявність небезпечного для людини захворювання сальмонельозу
у птиці), фармацевтична сфера, адаптація вимог маркування, до прикладу, на косметику,
тощо. П’ятий – прийняття сучасного трудового законодавства. Про ці зміни бізнес
говорить вже декілька років. Тож врешті варто зробити крок на зустріч європейським
умовам трудового законодавства, відкрити ринок праці України для якісних міжнародних
спеціалістів, змінити ще радянський Кодекс законів про працю в Україні, який на сьогодні
діє, сучасним документом. Шостий – охорони здоров’я. Перш за все, забезпечення
продовження медичної реформи, наявність прозорих критеріїв для подальшого
розширення програми «Доступні ліки» та контроль якості ліків (аби виключити будь-які
дублювання, зокрема, для імпорту ліків), подальше ефективне застосування Національного
переліку основних лікарських засобів і розвитку оцінки медичних технологій. Крім того,
окрему увагу все ж варто приділяти розвитку галузі клінічних досліджень та збільшенню
кількості проектів, аби розширити доступ важкохворих пацієнтів до інноваційного і
безоплатного лікування, тощо. Сьомий – сприяння розвитку міжнародної торгівлі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами eba.com.ua
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Бизнес-итоги 2019-го: мы перестали жить
"от выборов до выборов"
28.01.2020

Ушедший 2019-й - очень важный год в истории Украины. Мы
научились менять правящую команду без революций и потрясений.
Это позволит инвесторам выстраивать долгосрочные стратегии, а не
В.ХМЕЛЬНИЦКИЙ
планировать проекты "до выборов".
Мне нравится, что в 2019 году власть впервые за долгие годы обратилась к теме
поддержки малого и среднего предпринимательства. Я приветствую инициативу
президента Владимира Зеленского по запуску программы доступного кредитования для
тех, кто собирается начать свой бизнес. Нам важно не просто дать толчок экономике, но и
удержать в стране молодых и инициативных ребят. Не менее важно украинцам научиться
работать в команде, самим создавать продукты и бренды. Как крупный бизнес, мы
продолжаем делать огромную работу в этом направлении. Опыт нашей команды может
быть полезен и отдельным бизнесам, и стране в целом.
1. Мы ценим опыт, за который заплатили. Чем больше человек платит за свое
обучение с личных средств, тем выше его вовлеченность и качественнее результат, выше
вероятность успеха в бизнесе. Это универсальный принцип, который Насим Талеб
сформулировал в книге "Шкура на кону".
2. Сила во взаимовыгодном партнерстве. Легкий доступ к заемному капиталу и
инвестициям, менторство, инфраструктура для малого бизнеса – принципиально важны. В
Украине огромное количество талантливых ребят и толковых бизнес-идей нуждаются в
поддержке на старте или в момент масштабирования. В то же время внутренний инвестор
хранит деньги под матрасом, вместо получения высокой доходности и оживления
экономики. Новичкам просто не хватает знаний и опыта, чтобы получить инвестиции.
3. Предпринимательство – основа экономики. Мы живем в стране негативных
мифов о предпринимательстве. Это во многом наследие пропаганды СССР и установок из
прошлого. Но экономика страны не взлетит без сотен тысяч малых предпринимателей.
Наши молодые ребята должны мечтать о собственном инновационном производстве в
Украине, а не о работе в Германии или Польше. Убежден, что успех в бизнесе невозможен
без профессиональных навыков, настойчивости, креативности. Предпринимательство в
стране должно стать уважаемой и понятной профессией, и только тогда появятся
миллионы новых рабочих мест, пополняться налогами бюджеты.
4. Работают реальные истории успеха. Лучшая мотивация к действию –
достоверная история успеха. Поэтому серьезным предпринимателям пора вылезать из
мерседесов, садиться на велосипеды и ехать делиться опытом с молодыми ребятами,
которые только начинают свое дело. Важно показывать миру истории успешных сделок
иностранных инвесторов в Украине. У производственного сектора страны - колоссальный
потенциал. Современные заводы, нацеленные не на переработку сырья, а на производство
высокотехнологической продукции, могут приносить высокую доходность инвесторам и
стать локомотивом для экономики страны. Мы показали это на примере нового
инновационного завода-фракционатора по переработке плазмы и первого в Украине
завода по производству электрофурнитуры. В стране создается целая экосистема для
удержания лучших талантов и стартапов.
5. Рост репутации Украины в мире. Интерес к нашей стране растет, и нам самое
время системно заняться построением своей репутации. От этого напрямую зависит не
только доверие международных партнеров и инвесторов, но и желание самих украинцев не
покидать страну. После посещения Киевского международного экономического форума и
UNIT.City в ноябре 2019 г., основатель Alibaba Group Джек Ма сказал: "Думаю о том, чтобы
пригласить моих друзей по бизнесу работать здесь, у вас талантливая и знающая молодежь". Мнение людей такого уровня во многом определяет место Украины в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности. Но главное, мы сами должны в это поверить.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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У Світовому банку розповіли, чи загрожує світу глобальна
криза і як це вплине на Україну

БЛОГ

Шість фактів про ситуацію в економіці України —
головне з інфляційного звіту НБУ

05.02.2020

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та
Молдови Сату Кахконен оцінила проведенні Києвом структурні
реформи, застерегла від денаціоналізації «Приватбанку» та
С.КАХКОНЕН
прокоментувала перспективу членства України у ЄС.
Кахконен в інтерв’ю «Європейській правді» також дала прогноз щодо глобальної
світової кризи та впливу уповільнення на Україну. Усе інтерв’ю за хвилину. Українська
економіка за три роки прийшла від кризи до стабілізації і зростання. Три реформи, які
стабілізували українську економіку: очищення банківського сектору і націоналізація
«Приватбанку», пенсійна реформа 2017 року і раціоналізація субсидій для населення.
Реформи, які сприяють зростанню економіки: антикорупційна, медична, освітня,
анбандлінг «Нафтогазу», запуск ринку землі. Антикорупційну реформу поки «рано
називати успішною», бо для істотних змін потрібен час. Важливо, щоб створені
антикорупційний суд та інші органи ефективно працювали. Медична реформа є вдалою, але
її потрібно закінчити. Найскладніше – модернізувати лікарні. В Україні є групи, які
«намагаються збити медреформу через якісь «шкурні» інтереси» та просувати власну схему
фінансування охорони здоров’я, «яка не принесе користі народу України та не ґрунтується
на найкращому міжнародному досвіді». Світовий банк застерігає владу: «не треба
руйнувати реформу, розроблену для модернізації української медицини». Запуск ринку
землі – «найважливіша реформа з точки зору забезпечення зростання української
економіки». Обмеження послаблюють її ефективний вплив на економіку. Якщо запустити
ринок землі згідно наявного закону, то економіка України зростатиме на +1% щороку. За
«більш ліберального закону цей показник був би вищий». Результати земельної реформи
можна оцінити через 5 років, а потім подумати над зняттям обмежень. Світовий банк
очікує проведення в Україні референдуму щодо продажу землі іноземцям. Світовий банк
дуже позитивно оцінив «турборежим» Верховної Ради. Виникали побоювання щодо
зниження якості за рахунок швидкості, але вони не виправдались. Існує ризик розвороту
реформи щодо «Приватбанку». «Якщо суди направлять націоналізацію в зворотний бік, це
поставить під сумнів незалежність та незаангажованість судової системи». А успішне
оскарження націоналізації «Приватбанку» негативно позначиться на банківському секторі і
економіці. Світовий банк обговорив з НБУ справу «Приватбанку» і регулятор має план
вирішення проблеми. Зростання української економіки у майбутньому буде залежати від
успішного запуску ринку землі, приватизації держпідприємств, вирішення проблеми
непрацюючих кредитів у держбанках, демонополізації та історії з «Приватбанком». «Якщо
реформи триватимуть, а націоналізація ПриватБанку залишиться без змін, то у 2020 році
очікуємо зростання ВВП на рівні 3,7%», а у 2021 – більше 4%. Стрімке зміцнення гривні «ні
в якому разі не є передвісником кризи» та не загрожують зростанню економіки. Це
нормально для плаваючого курсоутворення. Водночас «влада має забезпечити, щоб гривня
не була переоцінена». Для цього слід більш обережно контролювати видатки та
поліпшувати ефективність праці і залучати закордонних інвесторів. Інвестори стали краще
ставитись до України після виборів президента та скупили держоблігації, що стало одним із
фактором ревальвації нацвалюти. Головне для інвесторів – хороший інвестиційний клімат,
верховенство права та низька корупція. Коротких шляхів для привернення інвестицій
(наприклад, «інвестиційна няня») немає. Україна не використовує усі плюси Угоди про
асоціацію з ЄС. Потрібно змінити торговельні тенденції (з ринку РФ на європейський) та
виконати вимоги ЄС про безпеку харчових продуктів. Відсутність у України перспективи
членства у ЄС не «виправдовує той факт, що Україна не впроваджує реформи». «Пряником»
східноєвропейських країн був вступ до Євросоюзу, а для України – це Угода про асоціацію та
можливості міжнародних фінансових організацій. Україна збільшила рівень використання
доступних кредитів із 2% у 2016 до 20% на рік. «Ми дуже задоволені таким зростанням, і це
дозволяє Світовому банку знову збільшити фінансову підтримку України». …
Читати повністю >>>
Читайте також: Відсутність перспективи
За матеріалами ua.news
членства в ЄС – не виправдання для України >>>
Україні необхідно рости 20 років по 6% на рік, щоб досягти
нинішнього рівня Польщі, - представник МВФ
19.02.2020

Україні необхідно за рахунок структурних реформ забезпечити
зростання протягом 20 років у середньому на 6% щорічно, щоб
досягти рівня Польщі, часткові реформи та зростання середнім
Й.ЛЮНГМАН
темпом у 4% вирішать це завдання лише наполовину, вважає
постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
"Це довгостроковий проект, неможливо завершити реформи протягом кількох років.
Україна має підтримувати ці реформи всі 20 років, потрібне терпіння, щоб хоча б
наздогнати сусідів", - сказав він на макроекономічній дискусії Американської торговельної
палати в Києві. Люнгман пояснив, що структурні реформи дадуть змогу забезпечити
необхідні для такого зростання інвестиції та підвищення продуктивності. Він уточнив, що
йдеться про досягнення рівня ВВП на душу населення майже в $30 тис. за паритетом
купівельної спроможності. "Україні треба рости на 7% на рік, щоб наздогнати сусідні
економіки", - підтримав його думку провідний економіст з питань регіону Європейського
банку реконструкції та розвитку Димитар Богов. За його словами, якщо Україна на 50%
скоротить відставання в рівні управління порівняно з країнами G-7, це додасть 1,2%
зростання щороку. "Основна загроза - це втрата макроекономічної стабільності, яка є
основою зростання", - додав економіст ЄБРР. Люнгман нагадав, що Україна потрапила до 18
країн світу, економіки яких скоротилися за період з 1990-го по 2017 рік, показавши п'ятий з
кінця результат - у середньому "мінус" 0,2% щорічно. Він зазначив, що інвестиції за цей
період становили лише 20% від ВВП, зокрема 16% від ВВП у 2010-2017 р., тоді як середній
рівень - 26% від ВВП. Люнгман додав, що Міжнародна організація праці очікує скорочення
працездатного населення України на 1,2% щорічно у 2018-2030 роках. За його словами, за
збереження таких показників країні без реформ і значного зростання продуктивності
практично неможливо буде забезпечити темпи зростання вище 2,5% на рік. Серед
першочергових сфер, де Україна особливо відстає від країн Європи, представник МВФ
назвав судову систему та верховенство права (рівень корупції, захисту прав власності),
товарні ринки (рівень конкуренції та регулювання) і фінансовий сектор (доступ до
фінансування, стійкість банків). Серед інших секторів, де також є відставання, проте не таке
значне, Люнгман назвав торгівлю і відкритість (тарифи й нетарифні бар'єри), R&D,
оподаткування і ринок праці (хоча щодо ринку праці, відповідно до поданої ним
презентації, позиції України кращі, ніж у Польщі). Представник МВФ описав три сценарії
можливого розвитку України. Перший передбачає повне реформування (подолання
зазначеного вище відставання, ринок землі без обмежень) і зростання ВВП 6% щорічно, що
дасть змогу населенню стати багатшими на 60% за 20 років і досягти сьогоднішнього рівня
Польщі приблизно у 2038 році. Другий варіант - часткові реформи (збереження розриву в
судовій системі й ринок землі з обмеженнями) і зростання на 4%, що зробить населення
багатшим лише на 20%. У третьому сценарії - відкат реформ (без ринку землі) та зростання
темпами до 1,5% - населення через 20 років стане на 20% біднішим, ніж сьогодні, вважає
Люнгман. Згідно з представленою презентацією, нинішній темп реформ в Україні - це
сценарій між другим і третім. Водночас заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства Сергій Ніколайчук, який курирує макроекономічне прогнозування,
зазначив, що офіційний показник ВВП на душу населення в Україні занижений, оскільки в
ній високий рівень тіньової економіки (30-40%)…
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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НБУ опублікував інфляційний звіт за січень, де можна знайти дані про
найбільш важливі макроекономічні показники. Вони можуть відбитися на
кожному українцеві. НВ Бізнес вибрав головне.
Інфляція в 2020 році — 5%. В НБУ очікують, що ефект від зміцнення курсу гривні в
2019 році на більш ніж 14% проявиться і на початку 2020 року. Разом з низькими цінами на
енергоносії він буде утримувати інфляцію нижче цільового діапазону протягом більшої
частини 2020 року. Надалі зростання цін дещо прискориться і буде перебувати біля
позначки 5%. (Такий показник і є метою Нацбанку). У 2019 споживча інфляція
сповільнилася до 4,1% (З 9.8% у 2018 році) — найнижчого рівня за останні шість років.
Економічне зростання в 2020 році прискориться. Банківський регулятор
зазначає, що в 2020 році економічне зростання прискориться до 3,5% і близько 4% в
наступні роки в результаті пом’якшення монетарної політики, структурних реформ і
поліпшення інвестиційного клімату. «Підписання нової програми з МВФ в найближчі місяці
очікується після схвалення Верховною Радою України необхідних законопроектів (закон
про гарантію неповернення банків до колишнім власникам і ринок землі — Ред.). Завдяки
новій програмі з МВФ, залученням офіційного фінансування і сталого інтересу
нерезидентів до ОВДП триватиме щорічне зростання міжнародних резервів України,
незважаючи на період пікових виплат за зовнішнім державним боргом. У 2020 році вони
перевищать $29 млрд і продовжить збільшуватися в 2021—2022 роках», — йдеться в звіті.
У звіті наголошується, що в цілому в 2019 році ціни на товари, що переважають в
українському експорті були нижче, ніж рік тому і будуть залишатися близькими до
поточного рівня і на прогнозному горизонті.
Ревальвація гривні має короткострокові негативні наслідки для економіки. У
НБУ стверджують, ревальвація має як плюси, так і мінуси. Однак негативні наслідки
зміцнення нацвалюти при послідовній макроекономічній політиці бувають переважно
короткостроковими, про це свідчить досвід країн, які таргетують інфляцію. У той же час
переваги є довгостроковими і сприятливими для сталого економічного зростання. «Гривня
зміцнювалась через переважання пропозиції іноземної валюти над попитом на неї завдяки
надходженням від традиційно експортно-орієнтованих галузей (АПК, металургія, гірничовидобувна промисловість) за одночасних порівняно стриманих платежів за імпорт, а також
значного припливу боргового капіталу (в ОВДП — Ред.), як державного, так і приватного.
Це зберігало умови для подальшого поповнення міжнародних резервів НБУ і поступової
лібералізації валютного ринку», — пояснюють в НБУ. З одного боку, від ревальвації гривні
певною мірою втратили експортери і держбюджет. Але в той же час, сповільнилася
споживча інфляція, скоротилися витрати на обслуговування зовнішнього боргу,
знижується співвідношення держборгу до ВВП (що позитивно сприймається інвесторами),
для бізнесу дешевше став інвестиційний імпорт (обладнання та інше), зарплати в Україні
виросли в доларовому еквіваленті, що стримує міграцію за кордон. «Більш низькі обсяги
імпорту і сильніший, ніж передбачався, курс гривні позначилися на надходженнях від
податків на міжнародну торгівлю та ПДВ з ввезених товарів. Втім, за оцінками НБУ, міцним
обмінним курсом гривні пояснювалося близько половини загального обсягу
недовиконання плану податкових надходжень. Крім того, падіння світових цін на
енергоносії, насамперед газ, призвело до зниження і внутрішніх цін на природний газ, що
разом зі зниженням обсягів видобутку газу зумовило виконання рентних платежів на більш
низькому рівні, ніж очікувалося», — відзначили в НБУ.
До кінця року облікова ставка НБУ складе 7%, а не 8%. Нацбанк змінив оцінку
середньостроковій номінальної нейтральної процентної ставки в Україні з 8% до 7%
річних. Такий результат став можливим після переоцінки рівноважного реального
обмінного курсу гривні. «Сьогодні структурні характеристики економіки України більше
узгоджуються з міцним рівноважним курсом, ніж очікувалося раніше», — стверджують в
НБУ. У зв’язку з новими оцінками, НБУ може знизити облікову ставку істотніше, ніж
передбачалося раніше — до 7%. Такий рівень процентної ставки буде рівноважним для
української економіки, коли інфляція буде перебувати на рівні мети, а ВВП і зайнятість —
на потенційному рівні.
Коронавірус матиме короткостроковий вплив на ринки. У НБУ відзначають, що
з урахуванням швидкості впровадження заходів проти поширення коронавірусу,
очікується, що спалах захворюваності матиме короткостроковий ефект як на світові ринки,
так і на глобальну економіку. «Це слабо позначиться на економіці України і привабливості
активів країн, що розвиваються, зокремі українських, для міжнародних інвесторів», —
впевнені там. Найбільший негативний вплив очікувано припаде на економіку Китаю, перш
за все в I кварталі поточного року. «Зниження внутрішнього споживання і попиту з боку
Китаю позначиться і на світовій економіці, перш за все секторах послуг (туризмі, торгівлі,
секторі розваг). Однак відновлення економічної активності в наступні квартали,
підтримане стимулювальними заходами уряду і центрального банку Китаю, які вже вжили
ряд заходів з метою стимулювання внутрішнього попиту і мінімізації тимчасового
обмеження зовнішньої торгівлі, дозволить нівелювати попередні ефекти. При такому
розвитку подій все це слабо позначиться на економіці України», — йдеться в звіті.
Чорні лебеді в судах. Ключові ризики для економіки України. Найнебезпечнішим
для української економіки ризиком є відстрочка укладення нової програми співпраці з
МВФ. Також, зберігаються ризики для макрофінансової стабільності насамперед внаслідок
рішень українських судів щодо відповідальності та зобов’язань екс-власників
неплатоспроможних банків перед державою. Зокрема, мова йде про ПриватБанк. На думку
НБУ, актуальні також інші ризики: подальше охолодження світової економіки і погіршення
умов торгівлі, зокрема через поширення коронавірусу; ескалація воєнного конфлікту на
сході країни і нові торгові обмеження з боку РФ; зниження врожаю зернових і
плодоовочевих культур в Україні в результаті несприятливих погодних умов; збільшення
волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату;
зменшення обсягів припливу іноземного капіталу. «Реалізація цих ризиків (як
внутрішнього, так і зовнішнього походження) може погіршити курсові та інфляційні
очікування і ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності
здійснення пікових боргових виплат. В результаті зниження ключової ставки до 7% буде
відбуватися повільніше, ніж це передбачено базовим сценарієм. Зате в разі прискореної
реалізації реформ і істотного припливу інвестицій облікова ставка може знижуватися
прискореним темпом», — очікують в НБУ.
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Чем "заболел" ВВП Украины и почему
он замедляется

Україна очима МВФ: олігархічного реваншу поки нема,
та його "привид" не щезає
20.02.2020

После падения промышленного производства на 1,8% по итогам
прошлого года, Госстат "порадовал" свежей статистикой относительно роста
ВВП в четвертом квартале 2019-го – он составил всего 1,5%.
Данная цифра особенно выпукло выглядит на фоне увеличения валового продукта в
третьем-четвертом кварталах на уровне 4-4,5%, что дало основание повысить прогноз
роста национальной экономики по итогам года. В частности, JP Morgan в октябре 2019-го
сформировал прогноз роста ВВП Украины на уровне 4,3%, но уже в ноябре снизил оценку
позитивной динамики нашей экономики до 4% ВВП. До конца года оставался один месяц и
западные аналитики явно не оценили способность нового правительства каких-то там "…
кратов" по "ухандохиванию" позитивной инерции развития. Сырьевая экономика Украины
крепко привязана к конъюнктуре внешних рынков и напоминает старый паровоз с
дырявым котлом и без тормозов: под горку – медленно, с горы – так, что аж рельсы позади
скрючивает, а на прямой – тихим ходом или "…чим паром". Если отойти от образности, то
на фоне более-менее стабильных цен на внешних рынках ВВП Украины будет расти даже,
если в кресло премьера посадить гориллу из киевского зоопарка Тони (а может и лучше).
При этом, любой обвал мировых сырьевых цен обрушит наш ВВП, как и в 2009-м, и его не
спасет даже сам Артур Лаффер, отец "рейганомики" и одноименной "кривой". В 2019-м
ценовая динамика на сырье в мире имела разнонаправленные векторы движения:
сельскохозяйственное сырье росло и неплохо, железная руда находилась на непривычно
высоком уровне, зато произошла отрицательная коррекция цен на металл, которая
впрочем была компенсирована для нашей страны адекватным удешевлением
энергетического импорта (газ, нефть, уголь) – правда население это не почувствовало
вследствие "плотной" работы с тарифами родного правительства. В общем, более мягкая
монетарная политика НБУ, плавная девальвация гривны на уровень инфляции и 4-5%
роста были бы у нас в кармане. В четвертом квартале на волне завышенных ожиданий
населения и бизнеса, того самого "вау-эффекта", о котором говорили в окружении
Зеленского, валовый продукт вполне можно было разогнать до 5% или хотя бы сохранить
достигнутую во втором-третьем кварталах динамику на уровне 4%+. Примерно так думали
и западные аналитики, но они явно недооценили "товарищей-папуасов". Квартальный ВВП
обвалился к минимальному значению роста в 1,5%, то есть почти до уровня статистической
погрешности или до уровня второго квартала 2016-го и это стало своеобразным
микроисторическим антирекордом, если сравнивать по годам показатели именно
четвертых кварталов: в 2016-м – 4,6%, в 2017-м – 2,2%, в 2018-м – 3,5%, в 2019-м – 1,5%.
"Хороший" статистический ряд для сравнения… Примечательно, что те же аналитики JP
Morgan очень умеренно оценивают динамику роста ВВП Украины и в текущем году – на
уровне 3,8%: "…. несмотря на толчок к инвестициям, мы прогнозируем умеренное
замедление в 2020 году на фоне снижения транзита газа и некоторого негативного
краткосрочного воздействия земельной реформы".
В таком случае, из четырех лет, которые остались до реперной точки в 2024-м, то
есть из 16 кварталов, правительство уже потеряло пять кварталов и обещания роста на
40%, данные в сентябре 2019-го и подтвержденные уже в этом году выглядят как
обещание личного лекаря Тамерлана добыть "эликсир вечной жизни", но лет эдак через …
двадцать. Странная модель роста у правительства Гончарука выходит, входные данные
меняются, а прогноз роста остается неизменный, как на поломанных настенных часах с
сумасшедшей кукушкой, повторяющей одно и тоже "время". Хотя может аналитики JP
Morgan ошибаются. Да вот незадача, ошибаются они как правило в сторону завышения. На
днях Минэкономики все же "разродилось" программой роста. Трудно комментировать этот
забористый "план", основанный на "четырех отраслях": IТ, агро, химия, фармацевтика.
Кроме агро, отрасли с убывающей отдачей, где невозможна экономия на масштабе,
остальные три имеют мизерный удельный вес в структуре ВВП. "Химия" оживилась лишь
на фоне исторически дешевых цен на природный газ. Фармацевтика работает на
импортном сырье, по сути, за редким исключением, это "фасовальная отрасль". Про IТ... Да
не будет Украина страной с высоким уровнем IТ-индустрии, здесь есть четкая, линейная
зависимость: численность населения х средний уровень людей с математическими
способностями х средний уровень математиков, имеющих способность к
программированию. У нас почти половина школьников не смогла на тестах сократить
дробь и более половины - сложить дроби с разным знаменателем.... Резерв роста IТ-отрасли
в Украине - максимум 100-150 тысяч человек и все. В абсолютных цифрах – экспорт
продукции IТ-сектора из Украины в 2019-м году оставил по данным Госстата 2,4 млрд
долл., а удельный вес в структуре ВВП - менее 5%. Сопоставимый удельный вес у химии
(примерно 2% ВВП) и еще меньший у фармацевтики – около 1% валового продукта.
Извращенная концепция развития "зерно и мозги", прозвучавшая недавно в Давосе как
нелепая шутка, на самом деле продолжает набирать популярность в "верхах".... Теперь
понятно, почему в правительстве "ожидали" замедление динамики роста ВВП до минимума
2016-го года. С такими "программами" развития, нам еще "падать и падать", "сокращать
население и сокращать" до обретения устойчивого дна, когда "агро, IТ, химия и
фармацевтика" прокормят страну... Ну а пока в экономике настоящая "вальпургиева ночь"
маразма и мракобесия... Странно, что профильный министр еще про "ремонт мотоциклов"
не упомянул как во время предыдущей презентации "перспективных отраслей" в
сентябре... Уже прогресс... Удельный вес аграрного производства в структуре нашего ВВП по
данным Госстата в 2018-м составил 10%, а по оценке UNECE – 12%, в то время как в
развитых странах, имеющих высокотехнологичную аграрную индустрию, он составляет 12% (в Нидерландах – 1,7%) и даже в "целинном" Казахстане – 4,6%. А в привычной для нас в
плане сравнения Польше – 2,4%. То есть нам предлагают еще больше усилить сырьевой
характер экономики за счет отрасли, которая имеет ограниченный потолок роста, эффект
убывающей отдачи (каждая новая тонна зерна потребует еще больших удельных
инвестиций), ограниченный эффект от масштаба и жесткие ограничения по созданию
новых рабочих мест. И это сырье, то есть продукция, максимально зависимая от внешних
ценовых ралли. К этой сырьевой основе Минэкономики планирует добавить "химию" отрасль с абсолютной зависимостью от импортных энергоресурсов, фармацевтику с
низким уровнем локализации производства (импортные исходники для фасовки) и IТ, то
есть отрасль с еще большим ограничением по потенциальному количеству новых рабочих
мест, чем в сельском хозяйстве и еще более сильной зависимостью от внешнего заказа.
Общий коктейль в виде отраслей – драйверов роста, замешанный в правительстве,
опирается лишь на 20% ВВП и состоит из секторов экономики либо с максимальной
сырьевой зависимостью, либо с максимальным уровнем внешнего влияния в виде цен на
импортные энергоресурсы или транснационального заказа. Но это ведь именно то, что
неоднократно приводило нашу экономику к катастрофическим последствиям, в том числе
в виде замедления темпов роста ВВП в четвертом квартале 2019-го и полноценной
промышленной рецессии (падение промпроизводства более шести месяцев подряд) на
фоне дефляционной ловушки (снижение промышленных цен). В январе 2020-го по
сравнению с январем 2019-го индекс промышленных цен составил 94,1 (дефляция на
5,9%), при чем сильнее всего снизились цены на нашу продукцию именно за рубежом –
индекс 88,7 (дефляция 11,3%). Самое существенное падение цен зафиксировано как раз в
сегменте полуфабрикатов – минус 11,3% (в целом по промсектору) и минус 13,7% по
экспортному сегменту, в то время как отрицательный ценовой фактор существенно
минимизирован в сегменте инвестиционных и долгосрочных потребительских товаров. …
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Сценарії розвитку України, на думку МВФ, можуть бути різними - від
глибокого застою до райського процвітання. Але який з них випаде - й досі
рулетка, пише Марина Нечипоренко на ukrinform.ua
Фахівці Міжнародного валютного фонду прилетіли до Києва на технічні консультації
або, кажучи офіційною мовою, "для обговорення політики економічного зростання".
"Команда в складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних
обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення
стабільності", - йдеться у повідомленні постійного представництва МВФ в Україні. І більше
жодних подробиць, ані про про терміни візиту, ані те, які питання та з ким будуть
обговорюватися. Такі вже правила Фонду - мовчати про перебіг подій аж до моменту
підписання фінального Меморандуму, якому зазвичай передує кілька подібних місій. Наразі
завдання представників МВФ - вивчити обстановку та дати загальну оцінку
внутрішньополітичній та економічній ситуації в країні.
Одне очікування закінчилося - інше починається. Як відомо 17 лютого
завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму
stand-by (очікування). Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі $3,9 млрд, однак
Україна змогла отримати лише перший транш близько $1,4 млрд. Планувалися ще два
транші, однак у зв’язку зі зміною президента і уряду після виборів було вирішено почати
розробку нової програми співпраці. На початку грудня 2019 року президент, уряд і
Національний банк України домовилися із МВФ про відкриття нової трирічної програми
розширеного фінансування EFF на $5,5 млрд. Остаточне рішення має ухвалити рада
директорів Фонду після виконання Києвом усіх вимог. Однією із яких є ухвалення
законопроєкту, який покликаний гарантувати не повернення збанкрутілих і доведених до
банкрутства банків його власникам (в народі проект вже назвали "антиколомойським" Авт.). Передбачалося, що він буде ухвалений в січні- на початку лютого. Однак Верховна
Рада "впряглася" в друге читання законопроєкту про ринок землі, яке при дотриманні
регламенту може затягнутися на кілька місяців. А відтак, весь процес переговорів з МВФ
про програму розширеного фінансування може тривати все літо. При найсприятливіших
умовах, в Мінфіні вже пророкуюють підписання меморандуму не раніше осені цього року.
Недалеко, усього за 20 років від Польщі. І доки Україна сьогодні зі скрипом
вибудовує обіцяні структурні "маяки" (ключові зобов'язання перед кредиторами - Авт.)
МВФ вивчає можливі сценарії розвитку ситуації в країні. За словами постійного
представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, в Міжнародному валютному фонді їх бачать
три: перший, найуспішніший - з повним реформуванням, другий нейтральний - з
частковими реформами, і третій найпесимістичніший - з відкатом реформ. Сьогодні, за
оцінками аналітиків Фонду, Україна знаходиться десь між другим і третім сценарієм.
Перший сценарій передбачає повне реформування економіки (відхід від сировинної моделі,
зменшення державного сектору, повне відкриття ринку землі і т.ін.). Це, на думку західних
аналітиків, забезпечить щорічне зростання ВВП на 6%, що дозволить населенню стати
багатшими на 60% за 20 років, і досягти сьогоднішнього рівня Польщі приблизно у 2038
році. Другий варіант - це часткові реформи (наприклад, "консервація" нинішнього стану
судової системи, ринок землі з обмеженнями), які дозволять економіці зростати на 4%.
Населення збагатіє не більше ніж на 20%. У третьому сценарії розглядається відкат
реформ (провал ринку землі, збільшення монополізму). Зростання економіки в цьому
випадку не перевищуватиме 1,5%, а то й взагалі може припинитися. І який добробут буде у
населення через 20 років - мало зрозуміло. Швидше за все люди стануть біднішими, ніж
сьогодні. Серед ключових сфер, де Україна особливо відстає від країн Європи, Йоста
Люнгман назвав судову систему і верховенство права (рівень корупції, захисту прав
власності), товарні ринки (рівень конкуренції і регулювання) і фінансовий сектор (доступ
до фінансування, стійкість банківської системи). А ще Міжнародна організація праці очікує
скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно в 2018-2030 роках. Люнгман
нагадав, що Україна потрапила в число 18 країн світу, економіки яких скорочувалися за
період з 1990 по 2017 роки, показавши п'ятий з кінця результат - в середньому "мінус" 0,2%
щорічно. Що й не дивно, враховуючи, що Україна за останні 30 років пережила кілька
потужних економічних потрясінь - через розвал СРСР, азіатську фондову кризу 1998 року,
світову фінансову 2008-го року та через російську військову агресію. Люнгман вказав, що
інвестиції за увесь час Незалежності становили не більше 20% від ВВП, в тому числі 16% від
ВВП в 2010-2017 роках, тоді як середній рівень в Європі - 26% від ВВП. За його словами, при
збереженні таких показників країні без реформ і значного зростання продуктивності
практично неможливо буде забезпечити темпи зростання вище 2,5% в рік. Нагадаємо,
цього року за базовим сценарієм Мінекономіки Україна розраховує отримати 3,7%
приросту ВВП. "Україні треба рости на 7% в рік, щоб наздогнати сусідні економіки", підтримав його думку провідний економіст по регіону Європейського банку реконструкції і
розвитку Дімітар Богів. Він уточнив, що мова йде про досягнення рівня ВВП на душу
населення майже в $30 тис. за паритетом купівельної спроможності. "Основна загроза - це
втрата макроекономічної стабільності, яка є основою зростання", - додав економіст ЄБРР.
Олігархічний статус-кво: це нам потрібно? А тепер давайте подивимося, які
сценарії розвитку розглядають самі українці, і наскільки ситуація з внутрішньої точки зору
відрізняється від зовнішніх оцінок. Громадський діяч та підприємець Валерій Пекар
змалював чотири основні сценарії, які можуть очікувати країну. Олігархічний статус кво
(найбільш ймовірний сценарій). Повернення на традиційну олігархічну траєкторію
розвитку (можна сказати, олігархічний реванш). Реформи, невигідні олігархам, згортаються
або відбуваються у спосіб, що зміцнює олігархічний вплив. Уряд та парламент стають
коаліційними в ході поступового чи різкого розпорошення влади. Вплив президента
послаблюється. Можливі олігархічні війни, коли одні клани посилюються за рахунок інших.
Російська орбіта: поступова економічна інтеграція на тлі млявого суспільного спротиву
(дуже ймовірний сценарій). Оскільки Україна має для Росії неабияку цінність, то ми можемо
реалізувати свій інтерес у різних варіантах - наприклад, зняття санкцій чи відкриття
можливостей для притоку російського капіталу. Дестабілізація (менш ймовірний сценарій).
Активне громадянське протистояння через військові чи політичні поступки Росії та/або
активні атаки на волонтерсько-ветеранську спільноту. Досить бажаний сценарій для
Кремля. Деолігархізація (найменш ймовірний сценарій). Війна з олігархами на тлі
замороженого конфлікту з Росією, або (ще менш ймовірно) в умовах критичних загроз
державності досягнення з ними нового консенсусу: ліберальні реформи, верховенство
права, витіснення олігархів з політики, примус до розкриття структури власності — в обмін
на обіцянки однакових правил для всіх, податкової амністії та відмови від перегляду
приватизації. "Цього року, як ніколи, Україна вписана у світовий порядок денний, і тому
глобальні тренди (економічні, соціальні та технологічні) сильно впливають на Україну, яка
є невеликою відкритою економікою, дуже залежною від зовнішніх впливів і шоків", - каже
Валерій Пекар. На його думку, сценарії для України 2020 року будуть формуватися у
поєднанні світових трендів з ключовими викликами, специфічними для України, а саме:
продовженням російсько-української війни, великими виплатами по державному боргу у
2020 році, розпад правлячої еліти та посилення напруги між нею та активним
громадянським суспільством. Що ж стосується економіки, то більшість економічних
реформ, які будуть розпочаті у 2020 році, на думку Валерія Пекара, принесуть економічний
ефект тільки у 2021р., а поточний рік від них отримає тільки покращення підприємницьких
настроїв, які, втім, залежать більше від зрушень у питаннях верховенства права. …
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