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ЕП поговорила з лідерами галузей та окремих напрямків бізнесу, які
найбільше постраждають від карантину та з представниками ринків, які в
короткостроковій перспективі можуть навіть виграти від таких подій. Яких
збитків зазнають перші та як почувають себе інші – в нашому зрізі.
Хто найбільше/найменше постраждав. Як зазначають в бізнес-асоціаціях,
оцифрувати потенційні збитки у зв’язку з пандемією фактично неможливо через
складність прогнозування потенційних масштабів поширення вірусу в Україні. "Ми
однозначно говоримо про падіння економіки навіть з урахуванням вжитих державою
заходів для підтримки бізнесу. Згідно з опитуванням учасників СУП, український бізнес
очікує падіння квартальної виручки в середньому на 30-35%", – повідомили ЕП у Спілці
українських підприємців. В Спілці називають такі наслідки фінансової кризи: по-перше,
розрив ланцюжків постачання та призупинення виробництва; по-друге, безповоротна
втрата доходів та ймовірне банкрутство малого і середнього бізнесу внаслідок припинення
діяльності на невизначений період; по-третє, скасування замовлень на промислові товари,
відмова від укладення нових угод, скасування поставок за вже укладеними договорами; почетверте, втрата роботи для неоформлених працівників (зокрема, у сфері обслуговування).
Найбільше постраждають сфери бізнесу, на діяльність яких накладаються безпосередні
обмеження у зв’язку з введенням карантинних заходів: розважально-культурні заклади
(театри, кінотеатри, виставки, різноманітні розважальні заходи, фітнес-клуби тощо) - від
повної зупинки до спаду виручки на 50-80%; готельно-ресторанний бізнес – ситуація майже
аналогічна, оскільки вводиться обмеження на скупчення людей. Згідно з рішенням уряду
допускається лише приготування їжі і доставка замовнику; туристичні послуги – абсолютне
падіння у період карантину у зв’язку із закриттям кордонів та міжобласного сполучення в
межах України; сфера надання косметологічних послуг – вже відчули спад відвідувачів
більш ніж на 50%; У зоні ризику: пасажирські перевезення, страхування, будівництво,
недержавні освітні заклади тощо. Водночас, не зазнає суттєвих збитків торгівля
продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, інтернет-торгівля та доставка
товарів до споживача. Європейська Бізнес Асоціація запустила так звану direct line для
збору запитів та проблем компаній. Здебільшого повідомлення компаній стосуються
зменшення податкового та адміністративного навантаження, зміни деяких митних
процедур, запитів щодо обмежень імпортних та експортних операцій та незастосування
штрафів за порушення внаслідок форс-мажорних обставин. Зокрема, компанії
переймаються щодо можливих порушень термінів проведення платежів та подачі звітності.
Українські авіакомпанії. Авіакомпанії у світі одними з перших відчули на собі удар
коронавірусу. Скорочені рейси, відшкодування квитків, скорочення персоналу – зараз це
переживає кожен представник ринку. За розрахунками міжнародної консалтингової
компанії "Авіаційний центр САРА", пандемія коронавірусу може призвести до банкрутства
більшості авіакомпаній у всьому світі до кінця травня. Для українських авіаперевізників
такий варіант також не виключений. Авіакомпанія МАУ, яка за добу до закриття кордонів
від іноземців в рази підвищила ціни на свої квитки, вже встигла порахувати приблизні
втрати від коронавірусу. За оцінками перевізника, збитки становитимуть близько 35% від
очікуваних доходів компанії за перший квартал поточного року. "Попередньо оцінили
збитки - мінус 35% очікуваних доходів за квартал в порівнянні з бюджетом", – заявили в
прес-службі. Враховуючи і без того складне становище МАУ в останні роки, поточна криза
точно не додає компанії балів. Утім, з проблемами зіткнувся не тільки найбільший
вітчизняний перевізник. Щодня збитків зазнає і компанія SkyUp, яка в останні дні
займається евакуацією туристів рідної Join UP!. Мова йде про понад 12 тисяч осіб, які
застрягли у Єгипті. Представник компанії повідомив ЕП, що наразі всі сили кинуті на
повернення українців додому, а підрахунком збитків планують зайнятися згодом. Але вже
зараз рахунок йде на десятки мільйонів.

Туризм. Зазвичай авіаперевізники та компанії, які задіяні у сфері туризму
найпершими страждають під час кризи. За словами виконавчої директорки Асоціації
індустрії гостинності Анни Романової, збитки для глобальної індустрії вже сягають більше
50 млрд доларів, але цифра постійно змінюється. Щодо України, то на заклади розміщення
приходиться 3 млрд доларів, на заклади харчування – майже 1 мільярд, ще 5 млрд – на
транспорт. "Збитки від карантину та пандемії для туристичної індустрії України, за моїми
підрахунками, оцінюються у майже 1 млрд доларів. І ця цифра буде збільшуватись, якщо
карантин буде пролонговано", – вважає Романова. Економіка України хоч і не настільки
прив’язана до в’їзного туризму, але якщо карантин затягнеться, то збитки для індустрії
сягатимуть 3-5 млрд доларів. Приблизно 80% закладів сфери гостинності – це підприємства
малого бізнесу, ФОПи, які можуть не пережити цей карантин. "Поки що рано говорити про
збитки, які будуть понесені в результаті запровадження карантину, але точно можна
прогнозувати, що вони будуть безпрецедентно високими. Обсяги продажів дуже
скоротилися. Це стосується не лише туроператора Join UP!, але всіх компаній галузі по
всьому світі", – заявили ЕП представники туроператора Join UP!
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Ресторани. За даними дослідження компанії Poster, продажі закладів громадського
харчування в Україні з 12 до 15 березня 2020р. скоротилися в середньому на 26% порівняно
з аналогічним періодом минулого тижня. На вихідних 14-15 березня цей показник просів на
цілих 36%. Продажі різко знизилися не тільки в столиці (на 24% за чотири дні порівняно з
аналогічним періодом минулого тижня), але і у всіх найбільших обласних центрах. Так, у
Львові показник просів в середньому на 23%, в Харкові – на 20%, в Одесі та Дніпрі – на 24%.
За оцінками експерта в ресторанному бізнесі Ольги Насонової, глобальні втрати в
ресторанному бізнесі через коронавірус можуть сягнути 50% і навіть більше. Більшість
персоналу втратить роботу. Багато закладів, діяльність яких офіційно припинена,
намагаються терміново переорієнтуватися на доставку. Ті, хто не встиг зробити цього
раніше, стають в чергу на підключення до сервісів типу Glovo або Uber Eats, хтось
організовує свою доставку, перетворюючи офіціантів у тимчасових кур'єрів. За такою
моделлю працюють мережі "Сім’я ресторанів Дмитра Борисова" та Холдинг емоцій !Fest.
МакДональдз в Україні здійснює замовлення через доставку або МакДрайв. Формати
закладів, які раніше, в принципі, не працювали з доставкою – бари, паби, кав'ярні, закладу з
караоке, кальянні – також борються за гостей: багато хто пропонує акції і знижки за
самовивіз страв і напоїв. Частина рестораторів вважає за краще почекати кілька днів, перш,
ніж приймати якісь рішення про новий формат роботи. "Ми поки чекаємо. Хочеться
зрозуміти реальні потреби людей під час карантину. Щось підказує мені, що і доставка
працювати не буде. Сидячи вдома з гречкою, я не замовляю доставку їжу, з супермаркету –
так, з аптеки – так, а ось з ресторану – під питанням", – каже ресторатор, засновник пабів
"Кеди мистецтвознавця" Денис Жаткін. "Поки ми працюємо з сервісами доставки, але при
тих витратах і за тієї комісії – це збиток для нашого закладу. Якщо і будемо робити доставку
далі, то будемо розглядати альтернативні варіанти", – додав він. "У моєму районі зараз
практично нічого не можна відбити на доставці: більшість клієнтів, які користувалися
доставкою, замовляли їжу в офіс, тепер же їх всіх перевели на віддалений режим", –
констатує співзасновник гастропаба "Голий Шеф" в Дніпрі Артем Таранов. Наразі
ресторатори намагаються домовитися з орендодавцями про відтермінування платежів. "На
сплату оренди зазвичай йде мінімум 10-15% виручки ресторану. Закритий ресторан не
може виконувати зобов'язання за цими платежами. Дуже важливо, щоб на той час, поки
заклади будуть знаходитися "в анабіозі", орендодавці увійшли в їхнє становище і не почали
за спиною віддавати приміщення іншим компаніям", – наголошує ресторатор Дмитро
Борисов. За його словами, якщо карантин триватиме обіцяні кілька тижнів і за цей час буде
вирішено питання, пов'язане з поширенням епідемії, тоді, оптимізувавши процеси, велика
частина компаній зможе протягом півроку-року відновитися.
Торгово-розважальні центри. Великі торгові центри фактично теж мінімум на
кілька тижнів залишилися без заробітків. "Наразі невідомо, як швидко орендатори зможуть
повернутися до роботи. Саме їх платежі становлять основний дохід торгових центрів. У
орендаторів фактично не буде доходів з продажів весняної колекції. Оцінити збитки дуже
важко. Наразі в нас працює лише "Сільпо" і аптеки", – повідомив керуючий директор ТРЦ
Dream Town Роман Ємець. ТРЦ "Гулівер" зменшили у 2,5 рази кількість співробітників
клінінгу на об’єкті, вимкнули системи вентиляції та кондиціонування на площах торгової
галереї та медіа фасад (17 тис кв2). "Лише перші дні карантину, ми лише розібралися в усіх
деталях. Проте наші підрядні організації, які обслуговують об’єкт (ліфти, протипожежні
системи, інженерні мережі) пішли нам на зустріч і зменшили витрати до майже на 50%", –
говорить піар-директор багатофункціонального комплексу Gulliver Тетяна Атаджанова, У
ТРЦ працювало близько 250 орендарів, від малого бізнесу до великих мереж, так груп як
LPP (Mahito, Cropp, House, Rezerved), Inditex (Massimo Dutti, Zara Home, Oyshe) та інші.
"Збитки торгово-розважальних центрів на період карантину оцінюються мінімум в 250-300
млн грн. Це все через нульову відвідуваність і простої, необхідність виплачувати
комунальні платежі та зарплатню. Багато рітейлерів звертаються до керуючих компаній і
просять відтермінувати платежі за аренду, що змушує звертатись до внутрішніх ресурсів
для погашень усіх витрат", – пояснює експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Кінотеатри. Кінотеатри в Україні почали закриватися одними з перших після
виявлення перших хворих на коронавірус. Наразі в Україні існує близько 200 кінотеатрів і в
цілому близько 600 залів. Як повідомила мережа Multiplex, в індустрії кінотеатрів в Україні
під загрозою скорочення знаходяться понад 2,5 тисячі осіб. За словами виконавчого
директора мережі Multiplex Романа Романчука, до 100% співробітників кінотеатрів і 75%
співробітників офісу будуть перебувати у відпустці "за свій рахунок" або будуть скорочені.
"Решта 25% співробітників офісу будуть кілька днів перебувати на зниженій ставці", –
заявив він. Романчук звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням
організувати видачу безвідсоткових кредитів підприємствам терміном на шість місяців для
забезпечення фонду заробітної плати. За його словами, це дозволить бізнесу зберегти
робочі місця для співробітників. Керівник мережі додав, що щоденні фінансові втрати його
компанії становлять близько 1 млн грн, а а фінансові збитки сектора сягнуть близько 80
млн грн на місяць. Співвласник мережі "Планета Кіно" Дмитро Деркач в свою чергу заявив,
що збитки компанії становитимуть десятки мільйонів гривень. "Якщо говорити про
виручку, яку ми недоотримаємо через закриття кінотеатрів і перенесення прем'єр багатьох
фільмів, то вона становитиме понад 100 мільйонів гривень", - повідомив Деркач. "Планета
Кіно" переведе підприємство на простій і буде виплачувати своїм 700 співробітникам 2/3
зарплати до кінця березня. Компанія залишає інші обов'язкові платежі, без яких не зможе
існувати. За словами Деркача, найбільшою статтею витрат є орендні платежі. "На щастя,
майже з усіма орендодавцями та постачальниками вдалося домовитися. Багато
поставилися з розумінням", – повідомив він.

Івент-індустрія. Ще одна сфера послуг, яка не скоро оговтається, та де багато
компаній були змушені поставити бізнес на "стоп". "Природно, в більшій мірі це торкнулося
сферу інтертейменту. Із забороною масових заходів стало неможливим проведення
концертів, вистав, форумів і навіть кіносеансів. Сотні керівників відправили співробітників
додому "за свій рахунок" і змушені оперативно переглядати бюджети", – каже засновник і
CEO квиткового сервісу karabas.com Максим Плахтій. Навряд чи у когось в даний момент є
розуміння як буде далі, додає він. "Концернта індустрія повністю зупинена. Музиканти
скасовують тури, фестивалі переносять дати на осінь, скасований навіть такий популярний
телевізійний конкурс, як Євробачення. Купівельна спроможність впала десь на 70%. Люди
просто не знають, що буде далі", – зазначає Плахтій. За його словами, зараз кладно давати
оцінки втрат для всієї індустрії, але думаю, вони будуть колосальними. "Щоб повністю
відновитися їй знадобиться не менше 2-х років. Але багато що залежатиме і від того, як
швидко ми впораємося з коронавірусом і скільки триватиме карантин", – зазначає Плахтій.

Поштові оператори. 16 березня "Нова Пошта" закрила частину своїх відділень і
ввела додаткові заходи безпеки: дезінфекцію, лінію безпеки черги 1 метр, первинний огляд
працівників з вимірюванням температури та деякі інші заходи. У зв’язку з тим, що частина
торгівельно-розважальних центрів в Україні повністю закривається і до них не буде
доступу, НП тимчасово перенаправляє весь вантаж і посилки з відділень, які розташовані в
закритих закладах, у найближчі відділення. В ТРЦ, де є продуктові магазини, аптеки і до
яких є доступ, відділення працюють в штатному режимі. З 18 березня "Нова пошта"
скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до 3 квітня. В "Укрпошта" стверджують, що
мають запас міцності і готові до кризи. "Резерви у нас є, хоча ми розуміємо, що додаткові
видатки будуть. Зараз ми зосередилась на тому, щоб забезпечити працівників засобами
захисту, доставити їх на робочі місця та організувати безперебійну роботу з доставки
пенсій та грошових виплат для майже 5 млн наших клієнтів, особливо пенсіонерів та
соціально незахищених верств", – повідомив ЕП керівник компанії Ігор Смілянський. За
його словами, незважаючи на припинення пасажирського сполучення, "Укрпошта"
продовжує приймати платежі, посилки на експорт, імпорт та всередині країни. Точні оцінки
щодо динаміки обсягів поштових пересилок компанії поки складно дати – на підрахунок
потрібно більше часу. "Поки що обсяги експорту нас тішать", – підкреслив Смілянський.

Банки. Певний час після оголошення пандемії банки працювали в штатному режимі,
а пізніше ввели додаткові профілактичні заходи. "Всі заходи банків, в тому числі перерви,
спрямовані на обмеження фізичних контактів для недопущення поширення вірусної
інфекції. Ці за ніяк не пов'язані зі станом банківської системи", – пояснювала напередодні
заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Головним для банків було почути позицію
Нацбанку. Регулятор її дав. В НБУ наголошують, що банківська система наразі стабільно
працює, і банки не відчувають браку ліквідності. "Так, є банки, в яких ліквідність
зменшилась. Але це незначна частка, там установи, про які ви, ймовірно ніколи не чули", –
каже співрозмовник ЕП в НБУ. "Щоб підтримати банківський сектор, Національний банк
скасував цілу низку заходів, починаючи від перевірок банків і закінчуючи стрестестуваннями. Всі ці заходи ми відкладаємо на потім. Також НБУ пом’якшив певні
нормативні і регулятивні вимоги до банків. Ми щоденно моніторимо ситуацію в
банківському секторі і готові до подальших кроків щодо пом'якшення регулятивних вимог
до банків. Це стосується як нормативів ліквідності, так і нормативів капіталу", – зазначав
раніше заступник голови НБУ Олег Чурій. Загалом регулятор рекомендує банкам знизити
тарифи на дистанційні та безготівкові послуги, перевести надання послуг в дистанційний
режим, наскільки це можливо, та проводити роз’яснювальну роботу з клієнтами. За даними
НБУ, за 5 робочих днів загальний попит на валюту становив 2,1 мільярда доларів: більша
частина була викуплена українськими компаніями, населення викупило 300 мільйонів
доларів валюти, нерезиденти – лише 8 мільйонів. Голова правління Ощадбанку Андрій
Пишний закликав усіх, в тому числі людей похилого віку, сплачувати комунальні платежі
онлайн. Альфа-Банк з 17 березня призупинив работу 45 відділень по всій країні та
припинив продавати та видавати клієнтам готівкову валюту. Приватбанк припинив обмін
готівкової валюти в касах. Інші банки теж вдаються до подібних заходів.
АЗС. Мережі АЗС хоч і потрапили до переліку закладів, які продовжать працювати під
час карантину, але все-одно готуються до втрат. Про які суми може йти мова? Поки
відповіді на це питання це питання учасники паливного ринку не мають. "Наразі ми би не
хотіли говорити про "збитки", оскільки питання не в економічній кризі – питання в
протидії розповсюдженню вірусу", – заявили у компанії WOG. Приблизно таку ж відповідь
ЕП отримала від представника ОККО. "Будь-які прогнози щодо збитків поки робити не
готові", - наголосили в компанії. "Компанія працює над тим, щоб налагодити безпечну
роботу в нових умовах, як для співробітників, так і для клієнтів. На сьогодні всі АЗК мережі і
магазини працюють в штатному режимі – цілодобово і без вихідних. Ресторани A la minute,
Pasta Mia і кафе (всі ці заклади знаходяться на території автозаправних комплексів) на
період карантину, з 17 березня, перейшли в режим "їжа і напої з собою" – повідомили в
ОККО. У компанії прогнозують, що продажі на всіх АЗК через карантин будуть падати,
причому не на відсотки, а в кілька разів. "Якщо говорити про очікування бізнесу, то, перш за
все, ми сподіваємося на відкриту та зрозумілу комунікацію влади. Окрім того, очікуємо від
керівників країни прозорих та адекватних рішень. Наприклад, запровадження кредитних
канікул на час карантину та інших рішень для підтримки бізнесу", – підсумували у WOG.

Приватні лабораторії. Як не дивно, але через карантин змушені будуть знизити
свої прибутки приватні лабораторії. В компанії "Сінево" вважають, що протягом року ринок
приватної лабораторної діагностики може скоротитися на 1,5-2 млрд грн і це якщо не
враховувати ще можливі коливання курсу гривні. "Втрати в березні-травні можуть бути
досить серйозними і скласти до 200 млн грн недоотриманої виручки. Внаслідок цього
вплив карантину на прибутковість компанії може бути набагато більш істотним, аж до
отримання збитків в короткостроковому періоді", – вважає комерційний директор "Сінево"
Микола Скавронський. Наразі компанія розглядає кілька сценаріїв розвитку подій, але
схиляється до песимістичного. "У цьому випадку втрати саме від карантину виглядають
вже не настільки критичними порівняно з можливими сумарними втратами в масштабах
року, які можуть досягти до 500 млн грн недоотриманої виручки", – додав він.

Логістичні служби. Логістична система країни стоїть перед викликом: встигнути
доставити все вчасно в умовах карантину. "Зараз ми спостерігаємо підвищений попит на
перевезення предметів першої необхідності, тобто на товари харчової промисловості та
побутової хімії. Однак одночасно ми спостерігаємо і зменшення кількості товарів з галузей,
що в даний час зазнали уповільнення", – заявили в компанії "Рабен Україна". Наразі
логістичні процеси в компанії, зокрема і доставки на розподільчі центри та в магазини,
здійснюються за планом. "Хоча за рішенням національних урядів окремих країн кордони
закриваються для іноземців, вони залишаються відкритими для переміщення товарів. Але
через більш жорсткий контроль на пунктах пропуску на кордоні можна очікувати
затримки", – пояснили в прес-службі. Напередодні в Держмитслужбі запевнили, що
перебоїв у постачанні продуктів на полиці супермаркетів не буде — "фури з товарами
курсують між країнами без перешкод".

Супермаркети. Торгові мережі зараз живуть в умовах ажіотажного попиту. Усі
зробили додаткові замовлення товарів, щоб уникнути пустих полиць в період карантину.
Ажіотаж є в першу чергу на крупи, масло, питну воду, консерви, а також предмети гігієни,
маски і дезінфікуючі засоби. Через це окремі компанії уже починають вводити обмеження.
Так, з 18 березня мережа магазинів "АТБ" ввела обмеження на продаж товарів в одні руки.
Разом з тим, в мережах запевняють, що дефіциту не відчувають. "Товар в достатній
кількості знаходиться на складах магазинів та розподільчому центрі. Дефіцит
спостерігається по деяких товарах, які ми імпортуємо з Італії, але у нас є аналогічний товар
інших виробників", – відзначили в прес-службі Novus. "Ситуація з товарним запасом та
поставками на сьогоднішній день цілком контрольована. Наша оптова бізнес-модель
допомагає нам забезпечувати постійний рівень товарного запасу на 30 днів регулярних
продажів. Враховуючи посилений попит, ми зробили додаткові замовлення товару,
поставки якого надійдуть у всі наші торгові протягом тижня. Зокрема, це такі категорії
товару як крупи, рис, цукор, олія, масло, питна вода, маски та дезінфікуючі засоби", –
зазначила комерційний директор "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Олена Вдовиченко.

2

Наразі товарний запас є достатнім, проте співрозмовники ЕП на ринку допускають,
що у зв'язку із чергами на митно-прикордонних пунктах через додаткову перевірку всіх
водіїв вантажного транспорту можуть виникнути затримки поставок імпортного товару. З
огляду на підвищений попит на товари серед покупців, які наразі роблять закупівлі на
місяць-два вперед, виробничі потужності постачальників так само мають свої обмеження.
Торгові мережі розглядають альтернативні джерела поставок, на які можна оперативно
переключитися для безперебійного забезпечення товарного запасу. Мінекономіки у свою
чергу пообіцяло стежити за наявністю продуктів у магазинах та за цінами на них. Олексій
Дорошенко, засновник і директор Української Асоціації постачальників торговельних
мереж, вважає, що багато заробити торговим мережам в 2020 році не вдасться, навіть
незважаючи на ажіотажний попит. Так, виручка в березні та квітні може бути більшою, але
в розрізі року ні, бо потім споживачі будуть змушені використовувати закуплені запаси і
відповідно, попит впаде на певні категорії товарів. Крім того, експерт прогнозує зниження
купівельної спроможності через те, що економічної кризи не уникнути, а це, відповідно,
позначиться і на доходах супермаркетів та виробників харчової продукції.

Аптеки. Аптеки, як і супермаркети, теж стикнулися з ажіотажним напливом
покупців. З полиць почали зникати спирт, гліцерин, антисептики, противірусні та
жарознижуючі засоби. Продажі противовірусних препаратів з 1 по 16 березня зросли майже
в 8 разів порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Високий попит на маски
спостерігався в лютому, а на початку березня пішов на спад, однак оголошення
загальнонаціонального карантину 11 березня спричинило паніку та нову хвилю попиту на
маски. Продажі медичних масок зросли більше ніж у 30 разів в грошовому вираженні. В
останні дні спостерігається зниження обсягів продажу медичних масок. Це в більшій мірі
пов’язано з дефіцитом цього товару, ніж із зниженням попиту. Через підвищений попит на
медичний спирт у зв'язку із поширенням коронавірусу ДП "Укрспирт" запустив роботу
додатково 4-х заводів.

Сервіси доставки їжі. В умовах пандемії та застережень МОЗ від виходу на вулицю,
одним з найбільш прибуткових бізнесів стає доставка їжі. Наразі сервіси доставки
працюють з посиленими запобіжними заходами для кур’єрів та спонукають клієнтів
розплачуватися у безготівковій формі. Сервіс доставки Raketa констатує загальне
зростання по замовленнях на 20%, та прогнозує подальший зріст. Також, у зв’язку із
закриттям ресторанів, якомога більше закладів намагаються повністю перейти на доставку.
"Планувалось підключення аптек та магазинів, але зараз дуже сильно збільшився потік
ресторанів на замовлення. Після новини про те, що їх закривають вони всі до нас кинулися,
і дуже просять, щоб ми їх швидше додали", – повідомляє PR-менеджер Raketa Сергій
Колосков. Також сервіс збільшив радіус доставки (з 2,5 кілометрів між рестораном та
клієнтом "по повітрю" до 3,5), підлаштовуючись під спальні райони, де не так багато
закладів як у центрі. У компанії повідомляють, що поки що безконтактною доставкою
користується кілька відсотків користувачів, проте трапляються випадки, коли клієнти біля
дверей залишають чайові для кур’єра та записку з проханням залишити їжу на вході. Бізнес
доставки їжі наразі переживає "спекотні" часи, тому про якусь спеціальну підтримку від
держави не замислюються: "Нам зараз головне встигати обробляти потік заказів. По
кур’єрам ми встигаємо і є запас, куди ми можемо рости, а ось по ресторанах – головне
встигнути додати усіх охочих", – коментує Колосков. Найбільший сервіс доставки продуктів
із супермаркетів Zakaz.ua перевантажений і в столиці, і в регіонах, та приймає замовлення
на декілька днів вперед. "Після рішення Кабміну від 11 березня кількість замовлень онлайн
через сайт і застосунок компанії зросла на 80%. У перші дні відзначалася нестача товарів на
полицях магазинів ... Загалом ритейлерам вдалося швидко відреагувати на збільшення
попиту, вони забезпечили наявність найпопулярніших продуктів на полицях у найкоротші
терміни", – повідомили агентству Інтерфакс-Україна в компанії. Найчастіше покупці в цей
період замовляли туалетний папір, паперові рушники, антисептики, воду, крупи й молочні
продукти, масло, сіль. Час перебування відвідувачів на платформах зріс на 2 хвилини – з 3
хв 17 сек до 5 хв 19 сек. Міжнародний сервіс кур'єрської доставки товарів Glovo відзначає
збільшення замовлень у категоріях "Аптеки" і "Супермаркети". Значно зріс і середній чек
замовлення в цих категоріях. У категорії "Ресторани" серед користувачів зберігають
популярність заклади, котрі продовжують готувати виключно для доставки. "Зважаючи на
новини у медіапросторі та ситуацію в країні, збільшується кількість замовлень здійснених
через додаток", – повідомляє компанія у відповідь на запит ЕП. Також сервіс прогнозує
збільшення кількості замовлень у найближчі декілька тижнів.

Медіасервіси. Один із найбільших у Східній Європі медіасервісів MEGOGO
оптимістично оцінює потенціальне збільшення своєї аудиторії через карантин.
"Припускаємо, що динаміка доходів може стати більш позитивною ніж, наприклад, в інший
час, коли більшість проводить свій час поза домом. Але будь-які позитивні зміни під
загрозою через економічну ситуацію, яка ускладнюється з кожним днем", – повідомив
Економічній правді директор із маркетингу і стратегії медіасервісу MEGOGO Іван Шестаков.
За його словами, за останні кілька днів кількість нових користувачів несуттєво зросла.
Статистичні дані показують, що існуючі користувачі стали дивитися продукти медіасервісу
більше та довше – в середньому на 22%. "Наприклад, в будні дні трафік зрівнявся із
вихідними. Раніше такої динаміки ми не спостерігали",– розповів Шестаков. У MEGOGO
очікують від держави послаблення процесу оподаткування та захист інтересів тих, хто не
може зараз вести операційну діяльність та все ж змушений платити орендну плату та
здійснювати інші платежі. "Це особливо стосується підтримки малого та середнього
бізнесу, адже наразі сам факт їх існування під загрозою", – коментує менеджер.

Онлайн-освіта. За словами СЕО та засновника міжнародного EdTech-маркетплейса
Preply.com Кирила Бігая, популярність онлайн-навчання в умовах національного карантину
зростає з кожним днем. "Сотні нових репетиторів і студентів приєдналися до нашої
платформи. У деяких регіонах трафік на сайті збільшився втричі, якщо порівнювати зі
статистикою січня. Потік запитів на онлайн-навчання тільки зростає: до нас звертаються
як і репетитори, чиї мовні школи закрилися через карантину, так і безпосередньо
професіонали, які перейшли на віддалений режим роботи. Вони підтримують зайнятість, і
вивчення іноземних мов для них – головний стимул", – додав він.
Читати повністю >>>

Читайте також: Що відбувається з цінами на
основний український експорт >>>

За матеріалами epravda.com.ua
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Потрібно було реагувати на ефективність роботи Кабінету Міністрів –
Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НОВИНИ РЕГІОНІВ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS

07.03.2020

Уряд України має бути ефективним і показувати результат,
наголосив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю
агентству
Bloomberg,
пояснюючи
останні
кадрові
зміни,
проголосовані Верховною Радою України.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Парламент створює потужний механізм
народовладдя

03.03.2020

За ініціативи Посольства Швейцарії в Україні в кулуарах
Парламенту України розгорнуто тематичну банерну експозицію
«Сучасна пряма демократія». Перший заступник Голови Верховної
Ради України Руслан Стефанчук у своїй промові наголосив, що
Р. СТЕФАНЧУК
виставка не випадково відбувається у період активного
напрацювання законопроектів, пов’язаних із народовладдям.
Руслан Стефанчук акцентував увагу на одному із експонатів, на якому зазначено:
«Швейцарія народжена референдумом», - і відмітив, що попри більш ніж тисячолітню
державність України справжня її незалежність народжена в результаті референдуму 1991 р.
«Одвічне прагнення українців самим вирішувати свої справи на своїй, Богом даній,
українській землі втілилось у статті 5 Конституції, яка останнім часом була сепарована,
пригнічена і фактично не функціонувала», - зауважив політик. За словами Першого віцеспікера, відтоді не було проведено жодного результативного загальнонародного опитування – насамперед, через відсутність законодавства, яке регламентує питання референдуму.
Він нагадав, що у 2018 році рішенням Конституційного Суду України закон від 2012 р. про
всеукраїнський референдум був скасований. Руслан Стефанчук наголосив, що Парламент,
виконуючи свою законотворчу функцію та втілюючи ініціативи Президента України,
працює над створенням потужного механізму народовладдя. «Перший крок – це зміни до
Конституції України щодо можливості надання народу потужного права законодавчої
ініціативи. Другий – це створення робочої групи, яка складається не лише з народних
депутатів, а й широкого кола представників громадського сектору, яка уже напрацювала
проект закону про всеукраїнський референдум», - зазначив він і повідомив, що у середу цей
документ буде опублікований на офіційному сайті Верховної Ради задля національного
громадського обговорення. «Це перший законопроект, який регламентує референдум, тому
правильним буде його широке обговорення народом», - підкреслив політик. Перший
заступник Голови Верховної Ради України поінформував присутніх, що через два тижні з
цією метою буде проведено круглий стіл за участю представників громадянського
суспільства, влади, науковців, іноземних партнерів тощо. Звертаючись до Надзвичайного і
Повноважного Посла Швейцарії в Україні пана Клода Вільда, Руслан Стефанчук запросив
профільні швейцарські інституції стати рецензентами цього законопроекту. «Будемо
вдячні за ваші пропозиції», - сказав він і додав, що наступним кроком стане внесення
документу до сесійної зали. Перший віце-спікер зазначив, що під час обговорення філософії
народовладдя, було визначено чотири головних напрямки: законодавство, яке регламентує
всеукраїнський референдум; законодавство, що регламентує питання, пов’язані з
місцевими ініціативами, та гарантуватиме громадянам створення порядку денного для
влади різних рівнів, зокрема, електронні петиції; та законодавство формату «recalls» – щодо
можливості відкликання суб’єктів влади і тих рішень, які вони приймають. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Дмитро Разумков запевнив у готовності до подальшої
плідної взаємодії у рамках «Діалогів Моне»

06.03.2020

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів
зустріч з Президентом Європейського Парламенту 2002-2004 років
Петом Коксом. У ході зустрічі були обговорені питання щодо
Д.РАЗУМКОВ
продовження діалогу між Європейським Парламентом і Верховною
Радою України та підписання Меморандуму про взаєморозуміння.
Голова Українського парламенту подякував Пету Коксу та Місії Європарламенту за
багаторічну підтримку та значний внесок у розбудову європейського демократичного
парламентаризму в Україні. За словами Дмитра Разумкова, Парламент зацікавлений в
імплементації Меморандуму про взаєморозуміння між Верховною Радою та Європейським
Парламентом заради підвищення інституційної спроможності, а також у реалізації
«дорожньої карти» з реформування Верховної Ради. Голова Парламенту також наголосив на
важливості продовження формату «Діалогів Жана Моне». Серед важливих питань, які
обговорювались під час таких зустрічей: підвищення інституційної спроможності
українського парламенту, розробка законопроекту щодо забезпечення прав опозиції,
створення парламентського кодексу етики, адміністративної співпраці Апарату Верховної
Ради з Європарламентом тощо. «У рамках «Діалогів Моне» ми зможемо досягти консенсусу
за багатьма позиціями», - зазначив Дмитро Разумков. Голова Парламенту запевнив у
готовності до подальшої плідної взаємодії з Місією Європарламенту для впровадження
найкращих європейських практик у діяльність Українського парламенту. Перший
заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив на важливості порушених
питань, які є «основою парламентаризму». За його словами, необхідно ухвалити закони про
опозицію, законотворчу діяльність, напрацювати фундамент для народовладдя. «Ми готові
до загальної співпраці з опозицією і хочемо, щоб вона базувалася на двох фундаментальних
речах – плановості і ефективності», - підкреслив політик. Заступниця Голови Верховної
Ради України Олена Кондратюк зазначила, що для напрацювання ефективної комунікації
між владою і опозицією, і взагалі для парламенту, необхідний політичний діалог. «Ми
повинні виробляти спільні комунікації, які б говорили про важливість інституційної
спроможності Верховної Ради України та збереження високого рівня довіри громадян до
парламенту», - сказала вона. Важливим у цьому контексті і актуальним для порядку
денного, на її думку, є «пошук актуальних спільних тем, необхідних для влади і опозиції, а
також їх актуалізація». За словами Олени Кондратюк, у політичних діалогах беруть участь
представники всіх фракцій, які впливають на партійну дисципліну та ухвалення рішень.
«Зважаючи на високий тренд, який задають політичні діалоги, їх необхідно продовжити
для підвищення ефективності Верховної Ради України», - сказала Олена Кондратюк. Своєю
чергою, Пет Кокс відзначив плідність спілкування з представниками різних фракцій у таких
питаннях, як створення парламентського кодексу етики, розробка законопроекту щодо
прав опозиції та надання політичної підтримки адміністративній співпраці Апарату
Верховної Ради з Європарламентом. На його думку, необхідно ці напрацювання закріпити у
Меморандумі про взаєморозуміння. «Надзвичайно ціную стосунки на взаємній повазі,
комунікацію з вами. Ми можемо настільки добре спрацювати, наскільки це можливо», сказав європейський політик і подякував за співпрацю.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
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«Потрібно було реагувати на ефективність роботи Кабінету (Міністрів. – Ред.), –
сказав він. – Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете програти. Справа не у
ваших особистих рейтингах, не в тому, що вас можуть прогнати з влади, а в тому, що в
України, можливо, більше не буде шансу зробити ці зміни». Глава держави зазначив, що
курс України не змінюється від кадрових перестановок. Україна й надалі націлена на
виконання реформ, заявлених у програмі Володимира Зеленського. Зокрема, йдеться про
подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, впровадження земельної реформи,
розробку потрібного законопроекту про банки, що не дозволить колишнім власникам
повертати їх. У нового уряду є достатньо можливостей довести, що сумніви критиків
безпідставні, пише видання Bloomberg. «Я не планую замінювати жодну людину в країні,
яка працює справедливо та ефективно», – зауважив Володимир Зеленський, окремо
говорячи про посади, на які призначає Президент. Також він наголосив, що олігархи не
впливають на новий уряд. «Вони (олігархи. – Ред.) володіють 70-80% активів в Україні.
Кожен менеджер в Україні працював на когось із них або якимось чином пов’язаний з
кимось із них. Адже вони наймають найкращих – ми повинні це розуміти», – зазначив Глава
держави. Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 4 березня вніс на розгляд
Верховної Ради подання на призначення Прем’єр-міністром України Дениса Шмигаля. «За ці
роки у нас було дуже багато урядів – уряд технократів, уряд казнокрадів, уряд порятунку,
уряд «крепких хозяйственников», уряд порятунку «крепких хозяйственников» тощо. Вірю,
що у нас нарешті з’явиться саме уряд для людей», – зазначив Глава держави на
позачерговому засіданні Верховної Ради. «Попередній уряд робив усе можливе, але сьогодні
українцям потрібен уряд, який зробить неможливе. Сподіваюсь, саме таким і буде
наступний Кабінет Міністрів України», – наголосив Володимир Зеленський. Верховна Рада
підтримала подання Глави держави – за призначення Дениса Шмигаля Прем'єр-міністром
України проголосував 291 народний депутат.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент провів зустріч з великим бізнесом для допомоги
під час боротьби з поширенням коронавірусу

16.03.2020

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з
представниками великого бізнесу. На заході були присутні власники та топменеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп.
На нараді Глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під
час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19. Зокрема, йшлося про
допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного
обладнання, захисних та дезінфекційних засобів. Президент наголосив на важливій ролі,
яку можуть і мають відігравати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних
глобальних викликів, що наразі стоять перед країною. «Бізнес має бути соціально
відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними,
коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині
немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду,
зберігши здоров’я та життя українців», – зазначив Володимир Зеленський. Бізнесмени
погодилися з пропозиціями Президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу
державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу. Україна,
запевнили учасники зустрічі, є простором стратегічних інтересів для представників
великого бізнесу, які планують тут жити й працювати. Відзначимо, під головуванням
Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і
оборони, на якому обговорили заходи з протидії поширенню коронавірусу. За словами
секретаря РНБО Олексія Данілова, органи влади вчасно відпрацювали всі сценарії та
можливі ризики, пов’язані з коронавірусом. В Україні зафіксовано три випадки
захворювання на коронавірус: один – у Житомирській області, два – у Чернівцях. На жаль,
мешканка Житомирської області померла внаслідок ускладнень. Секретар РНБО повідомив,
що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про закриття впродовж 48 годин
кордону України для іноземних громадян на два тижні. Прем'єр-міністр України Денис
Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про виділення 100 млн грн на першочергові
закупівлі товарів, робіт і послуг, що закуповуються для запобігання та боротьби з
коронавірусом. За його словами, вже підготовлений законопроект, покликаний
врегулювати здійснення таких закупівель без застосування процедур, передбачених
Законом України «Про публічні закупівлі», для можливості оперативного реагування на
ситуацію в країні. Учасники засідання обговорили питання забезпечення населення
медичними масками. Президент наголосив, що всі аптечні заклади мають бути забезпечені
необхідною кількістю медичних масок. «На полицях в аптеках повинні бути маски. Це
найкращий меседж, це найкраща комунікація замість слів, коли на полицях є всі засоби. Хай
їх купують чи не купують – але вони повинні бути», – зазначив Глава держави. Заступник
міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив,
що заклади охорони здоров’я отримають 10 мільйонів медичних масок. Учасники засідання
заслухали інформацію щодо забезпечення закладів охорони здоров’я тестами для
виявлення коронавірусу. Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний
санітарний лікар повідомив, що планується закупити близько 100 тисяч швидких тестів. «Їх
використовуватимуть у закладах охорони здоров’я при запровадженні масочного режиму в
закладі», – сказав Віктор Ляшко. «Паралельно з цим ми з міністром охорони здоров’я та
міністром оборони домовилися про використання пересувних лабораторій, у яких є апарати
ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція. – Ред.). І в тих регіонах, де в нас буде зростати спалах
або буде навантаження на лабораторію, ми будемо пересувати лабораторію, ставити там і
проводити дослідження», – наголосив Віктор Ляшко.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ
• ДОНБАС & АР КРИМ

• ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Шість років незаконної окупації Росією частини
суверенної території України - АР Крим

На нас чекає багато роботи, ми маємо швидко увійти у темп, Прем’єр-міністр на першому засіданні Уряду

05.03.2020

В четвер, 5 березня, відбулось перше установче засідання
нового Уряду під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Засідання було присвячено підготовчим та технічним кадровим
питанням.
Д. ШМИГАЛЬ
«Радий вітати усіх міністрів. На нас чекає багато роботи, ми маємо швидко увійти у
темп. Хочу зазначити, що Уряд, міністерства зроблять максимально необхідне для того, щоб
результат був позитивним і відчувався людьми. Тому сьогодні ми маємо проголосувати, в
першу чергу, за необхідні для запуску нового Уряду кадрові рішення. Перед нами серйозні
виклики – економічні, соціальні, політичні. Ми свідомі, що вирішення задач буде нелегким.
Тому на наступне, чергове засідання Кабміну, ми вже сьогодні готуємо ті рішення, які
відображають озвучені мною вчора в Парламенті тези - від впровадження реформ до
готовності країни можливого спалаху коронавірусу», - заявив Денис Шмигаль. Враховуючи
також ситуацію з виявленим прецедентом розповсюдження коронавірусу в країні та
ситуацію в цілому в світі, на першому засіданні було прийнято рішення про підсилення
оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на територіı̈ Украı̈ни
гостроı̈ респіраторноı̈ хвороби, спричиненоı̈ коронавірусом 2019-nCoV. Нагадаємо, Верховна
Рада призначила Прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За таке рішення проголосував 291
народний депутат. У своєму вступному слові Денис Шмигаль зазначив, що продовжить усі
починання та реформи попереднього Уряду. Однак, зауважив, що чимало напрямків
урядової політики вимагають посилення. Необхідно посилити економічний блок Уряду
задля недопущення економічної та бюджетної кризи. «Ми маємо переглянути бюджет-2020
особливо в частині соціальних виплат та пенсій простих українців, є видатки, які треба
зменшити – це стосується зарплат і премій посадовців, в тому числі міністрів нового Уряду,
членів низки наглядових рад та інших чиновників», - заявив Денис Шмигаль. Відзначимо, 4
березня, Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала оновлений склад Кабінету
Міністрів України, запропонований новообраним Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. За
новий склад Уряду проголосували 277 народних депутатів, до якого увійшли та зайняли
відповідні посади: Вадим Пристайко, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України; Олексій Резніков, Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Михайло Федоров, Віцепрем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України; Олег Немчінов, Міністр
Кабінету Міністрів України; Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України; Сергій
Бессараб, Міністр у справах ветеранів України; Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту
України; Ілля Ємець, Міністр охорони здоров’я України; Владислав Криклій, Міністр
інфраструктури України; Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України; Денис
Малюська, Міністр юстиції України; Ігор Уманський, Міністр фінансів України; Олексій
Чернишов, Міністр розвитку громад та територій України. Також за поданням Президента
України Міністром оборони України призначений Андрій Таран (285 голосів «за»), а
Міністром закордонних справ України – Дмитро Кулеба (288 голосів «за»).
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
• МІНІСТРИ. МІНІСТЕРСТВА & ВІДОМСТВА

Ігор Уманський: Співпраця Уряду з
МВФ продовжується

12.03.2020

Міністр фінансів Ігор Уманський на зустрічі з журналістами запевнив
присутніх, що курс Мінфіну залишається незмінним: співпраця з
Міжнародним валютним фондом продовжується.
Уряд в цілому залишається в межах тих домовленостей, яких було досягнуто МВФ з
попереднім складом Кабінету Міністрів, і які є в погодженому тексті Staff Level Agreement.
«Звичайно, ці домовленості були досягнуті з розрахунку отримати нову програму
розширеного фінансування і транш вже в листопаді-грудні 2019 р. Чинному Уряду було б
коректно зараз сказати: ми їх відкладаємо, і починаємо з чистого аркуша. Але Уряд прийняв
рішення взяти напрацьоване за основу і актуалізувати. Актуалізація – це питання декількох
тижнів», - пояснив Ігор Уманський. 10 березня українська сторона вже обговорила з МВФ
ключові питання під час телефонної розмови. Міністр зазначив, що візит до Вашингтону
готуватиметься щойно у ньому виникне потреба. Відповідаючи на запитання журналістів,
Ігор Уманський зауважив, що Міністерство фінансів не буде переглядати державний
бюджет без якісно оновленого макроекономічного прогнозу, який готує Мінекономіки. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Верховна Рада призначила Міністром розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства Ігоря Петрашка
17.03.2020

За поданням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Верховна Рада
України призначила Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства Петрашка Ігоря Ростиславовича.
При представленні нового Міністра Денис Шмигаль заявив, що Ігор Петрашко має
більше 20 років роботи в сфері економіки та менеджменту. «Я вважаю його одним з кращих
економістів в Україні, він допоможе нам рухатися вперед, у тому числі напередодні
економічної кризи», - заявив Прем’єр-міністр. Новий Міністр заявив, що Україна зараз
входить у складну економічну ситуацію, в тому числі через коронавірус. На його думку,
наслідки того, що зараз відбувається в світі Україна відчує через 3-6 місяців. «Я бачу два
завдання. Перше, це підтримати і збалансувати українського виробника, в ситуації, коли
ринки почнуть закриватись. Друге, створення фундаментальних умов, щоб і український
бізнес відчував себе добре, і продовжувався приплив іноземних інвестицій», - заявив Ігор
Петрашко. Відзначимо, Ігор Петрашко – мабуть, найменш відомий з міністрів нового уряду.
Попри це, його професійна та бізнесова біографія – дуже насичена. Перед кріслом міністра
економіки він обіймав щонайменше десять посад у різних комерційних компаніях, а ще –
здобув кілька дипломів в Україні та у США. Новий міністр економіки народився 6 жовтня
1975 р. в місті Стрий Львівської обл. Першу вищу освіту здобув у «Львівській політехніці».
Одночасно з ним, але на інших факультетах, вчилися ще кілька українських політиків:
зокрема, заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Дмитро Шимків,
який нині є головою ради керуючої компанії ПАО «Фармацевтична компанія «Дарниця»,
народна депутатка попереднього скликання Оксана Юринець та ексдепутат і колишній
журналіст-розслідувач Дмитро Добродомов. Ігор Петрашко отримав диплом інжененаекономіста у 1997 році. Одночасно з ним ту ж саму спеціальність здобув Денис Шмигаль. 23
роки по тому саме цей відомий однокурсник Петрашка запропонував його кандидатуру на
міністра економіки. Із 1999 р. Петрашко навчається у Сполучених Штатах. У 2001 році –
отримує диплом бакалавра в Університеті Вандербільта (штат Теннессі, США) за
спеціальністю «Бізнес-адміністрування». …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, radiosvoboda.org
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Шість років виповнилося з того дня, коли Росія здійснила спробу
легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію
Кримського півострова. Про це повідомляє МЗС України.
Так званий референдум став грубим порушенням Конституції України,
основоположних принципів міжнародного права, двосторонніх угод. Дії Москви оцінені
міжнародною спільнотою як абсолютно незаконні, а юридичний статус так званого
референдуму - як нікчемний. Крим є і буде суверенною територією України. Консолідована
позиція міжнародної спільноти і рішення ключових міжнародних організацій, у т.ч. ГА ООН,
ЄС, НАТО, Ради Європи, ЮНЕСКО, міжнародних парламентських структур чітко свідчить світ ніколи не погодяться на визнання де-юре чи де-факто незаконної анексії Криму.
Бажання окупанта консолідувати свій контроль за незаконно захопленою територією
призвело до драматичного погіршення ситуації на півострові, де системно порушуються
права і свободи людини, здійснюються політичні переслідування, у тому числі за
релігійною і етнічною ознаками. Активна мілітаризація перетворює півострів у потужну
військову базу, що загрожує безпеці України, Східної Європи та Чорноморському регіону. У
ці сумні роковини висловлюємо підтримку усім, хто страждає від авторитарного режиму та
окупації. Україна закликає міжнародне співтовариство до подальшого посилення політикодипломатичного й економічного тиску на Москву з метою якнайшвидшого звільнення
Криму. Без припинення агресії РФ відновлення миру і стабільності в Європі є неможливим.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
• МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Група послів G7 опублікувала план
підтримки реформ в Україні

27.02.2020

Група підтримки реформ в Україні з-поміж послів G7 оприлюднила
план пріоритетів на 2020 р. Перш за все, будуть підтримувати верховенство
права і боротьбу проти корупції.
Серед іншого, йдеться про оновлення судової влади, посилення підзвітності та
незалежності судів, підтримка ВАКС у винесенні ним перших вироків за корупцію високого
рівня, реформування ГПУ на регіональному та місцевому рівнях і реформи, націлені на
посилення захисту свободи ЗМІ і персональних даних. У блоці "Ефективне управління"
збираються розвивати підготовку до економічного розвитку і реінтеграції на сході України
і Азовському морі, впроваджувати реформу децентралізації згідно з європейськими
вимогами, новий виборчий кодекс і реформу державного управління на всіх рівнях. Для
економічного зростання будуть підтримувати реформу податкової та митної служб,
енергетичну реформу, розробку рамкової політики і реалізацію програми приватизації
державних підприємств, сильний і незалежний центробанк, виконання Угоди про асоціацію
з ЄС, подальші зусилля для поліпшення ділового та інвестиційного клімату. Для людського
розвитку посли G7 сприятимуть захисту постраждалих від конфлікту, свободі їх
пересування і доступу до основних послуг, виконанню рекомендацій Венеціанської комісії,
впровадженню реформ у сфері охорони здоров'я, пенсій та освіти, а також інтеграції
гендерної рівності в програмах реформ. Для безпеки і оборони будуть підтримувати
імплементацію закону про нацбезпеку, перехід від громадянського управління до
демократичної підзвітності ЗСУ, реформу силового сектору, в тому числі СБУ, Нацполіції і
Національної гвардії, а також розробку і впровадження механізмів аналізу торгівлі та
інвестицій для захисту національної безпеки. Нагадаємо, раніше посли країн "Великої
сімки" нагадали Верховній Раді, що звільнення керівництва антикорупційних органів
повинно проходити відповідно до законодавства.
Читати повністю >>>
За матеріалами lb.ua
• ЄВРОПА & ЄС

Східне партнерство: Єврокомісія запропонувала Україні
поглибити економічну інтеграцію

18.03.2020

В Європейській комісії пропонують схвалити нові довгострокові
стратегічні цілі для розвитку ініціативи «Східного партнерства» після 2020
р. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
Зокрема, Європейська комісія і високий представник Європейського Союзу з питань
зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступили з пропозицією
довготермінових стратегічних політичних цілей для ініціативи «Східне партнерство» після
2020 р. Зазначені цілі спрямовані на збільшення торгівлі, зміцнення комунікаційних
можливостей та поглиблення економічної інтеграції з Вірменією, Азербайджаном,
Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною. Також мета пропозиції полягає у зміцненні
демократичних інститутів, верховенства права, забезпечення стійкості до зміни клімату і
довкілля, підтримки цифрових перетворень та сприянні створення справедливих і
відкритих спільнот. У цьому зв'язку, Єврокомісія і Європейська служба зовнішніх зв'язків
очікують, що країни-члени ЄС і країни-партнери схвалять нову пропозицію у зв'язку з
самітом «Східного партнерства», який має відбутися у червні 2020 р. На цьому саміті може
бути вирішено розробити ряд нових ключових завдань спираючись на нинішні 20
ключових завдань на період до 2020 р. «Міцність наших сусідів є також міцністю ЄС. Східне
партнерство залишається ключовим елементом закордонної політики ЄС. Наша пропозиція
ще сильніше зміцнить наших шістьох партнерів, віддзеркалюючи пріоритети і виклики, які
ми розділяємо, одночасно зберігаючи увагу на досягненні відчутних, позитивних
результатів для усіх громадян», - заявив Боррель. Своєю чергою, комісар Євросоюзу з
питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї заявив: «Ми
надсилаємо дуже чіткий сигнал нашим східним країнам-партнерам: ми допоможемо вам
побудувати міцні економіки та створити умови для зростання і робочі місця шляхом
залучення прямого іноземного інвестування і шляхом зміцнення комунікації у ключових
секторах, таких як транспорт, енергетика і навколишнє середовище. Ми разом тісно
працюватимемо над вирішенням сьогоднішніх викликів по усім напрямкам, в тому числі
стосовно триваючої пандемії COVID-19». Франція відхиляє пропозиції, що ініціатива ЄС
щодо шести країн Східної Європи, відома як «Східне партнерство», може сприяти
імовірності майбутнього членства України, Грузії, Молдови, Вірменії, Азербайджану і
Білорусі в ЄС. Дипломати заявляють, що Франція не хоче розчаровувати Москву і пропонує
переорієнтувати 50% бюджету програми «Східного партнерства» на захист довкілля. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Коментар МЗС України у зв’язку з продовженням мандату
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
19.03.2020

• АЗІЯ

В Україну прибув новий посол Китайської
народної республіки

10.03.2020

Міністерство закордонних справ України вітає рішення Постійної Ради
ОБСЄ щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в
Україні (СММ) на наступний 12-місячний період, до 31 березня 2021 року.
Особливо відзначаємо той факт, що держави – учасниці ОБСЄ навіть у поточних
складних умовах погодилися на суттєве збільшення бюджету СММ з метою посилення
моніторингових можливостей місії. Завдяки вказаному рішенню СММ зможе й надалі
інформувати міжнародну спільноту про факти, які підтверджують військову присутність
Росії на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської обл. України. Виходимо з
необхідності забезпечення імплементації домовленостей, досягнутих під час Паризького
саміту в Нормандському форматі, зокрема, щодо посилення спроможностей СММ
використовувати усі можливості її мандата від 21 березня 2014 року і мати безпечний і
надійний доступ до всієї території України з метою повного виконання свого мандата.
Нагадуємо, що мандат СММ поширюється на всю територію України у межах її міжнародно
визнаних кордонів, включаючи АР Крим та м.Севастополь. Засуджуємо той факт, що шість
років поспіль Росія, грубо порушуючи мандат СММ, відмовляє місії в доступі до тимчасово
окупованого РФ Кримського півострову. Вимагаємо виконати резолюції міжнародних
організацій щодо забезпечення доступу СММ до Криму та припинити кампанію із
залякування спостерігачів місії на тимчасово окупованих частинах Донбасу. Очікуємо, що
СММ продовжуватиме роботу, спрямовану на сприяння мирному врегулюванню
міжнародного збройного конфлікту, який розпочала Російська Федерація проти України, на
основі принципів ОБСЄ і норм міжнародного права з метою відновлення територіальної
цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

В Україну прибув новопризначений посол Китайської народної
республіки Фань Сяньжун, повідомила пресслужба Міністерства
закордонних справ України у твіттері.
«Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот новопризначеного посла Китаю в
Україні Фань Сяньжуна. Тривала та змістовна розмова показала наявність значного
потенціалу та взаємну налаштованість на співпрацю і розширення реального партнерства»,
– йдеться в повідомленні. Раніше послом Китаю в Україні був Ду Вей. Відзначимо, 6 березня
відбулося організаційне засідання депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських
зв’язків з Китайською Народною Республікою. Під час засідання наголошувалося на
важливості та великих перспективах розвитку відносин із Китаєм, зокрема, в аграрній
галузі, промисловості та питаннях залучення інвестицій. Співголовами міжпарламентської
групи дружби з КНР обрані члени депутатської фракції політичної партії "Слуга народу"
Олександр Трухін і Павло Халімон. Олександр Трухін серед пріоритетів діяльності групи
назвав, зокрема, налагодження міжпарламентських зв’язків, розвиток промисловості,
торгівлі, дипломатичної місії. Він наголосив: «Китай є одним зі стратегічних партнерів не
тільки для України, а й у світі». Під час засідання зазначалося, що проведенням саме зараз
установчого засідання групи міжпарламентської дружби український парламент висловлює
розуміння ситуації, яка склалася в Китаї у зв’язку із поширенням коронавірусу, і підтримку
китайському народу. Прийнято рішення, що заступники голови групи міжпарламентських
зв’язків з КНР та секретар групи будуть обрані на наступних засіданнях. Про своє бажання
працювати у групі наразі заявили 185 народних депутатів.

У Гельсінкі відбувся українськофінський бізнес семінар

Україна й надалі братиме участь в операції
НАТО в Афганістані

• КРАЇНИ ЄВРОПИ

09.03.2020

У Гельсінкі відбувся українсько-фінський бізнес семінар, який був
організований Посольством України у Фінляндській Республіці за сприяння
ТПП України, МЗС Фінляндії та державної компанії "Business Finland".
Україна була представлена делегацією на чолі з Директором Департаменту взаємодії
з експортерами та просування експорту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України Аліною Шишкіною. Семінар був присвячений донесенню
до фінської аудиторії інформації про зміни в економічному законодавстві України,
позитивні тенденції щодо захисту прав інвесторів та значні можливості, які відкриває для
іноземних підприємців Угода про асоціацію між Україною та ЄС та запровадження
поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС. З відповідними промовами та
презентаціями виступили в.о. Директора Державної установи «Офіс з просування експорту
України» Тетяна Міськова та Начальник Управління аналітичних досліджень Державної
установи «Офісу із залучення та підтримки інвестицій» Володимир Дембіцький. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finland.mfa.gov.ua
Посол України в Данії Михайло Видойник
взяв участь у B2B заході

10.03.2020

Посол України в Данії Михайло Видойник взяв участь у B2B заході в
рамках програми Торгової місії представників Укрлегпром - Українська
Асоціація підприємств легкої промисловості до Королівства Данії.
Захід відбувся за участі таких українських компаній, як Барська ШФ, Бембі, Женадін,
Арніка, Олтекс, ТК-Стиль, МІК, Влада-7, Кідмі, Гусєва Кідз, Атлетік Юніон Белтекс,
Український Корпоративний Одяг, Фаворит. Посол України розповів українським
виробникам про стан та перспективи торговельно-економічного та інвестиційного
співробітництва України з Данією, про особливості данського внутрішнього ринку та надав
поради щодо виходу на місцевий ринок. Представники українських компаній провели В2В
зустрічі з майже 30-ма данськими замовниками та уповноваженими представниками
швейних, трикотажних, текстильних та рітейл компаній Данії.
Читати повністю >>>
За матеріалами denmark.mfa.gov.ua
Україна високо цінує підтримку з боку Швейцарії у
впровадженні реформ

10.03.2020

У рамках офіційного візиту до Швейцарії Голова Верховної Ради
України Дмитро Разумков провів зустріч із Президентом Швейцарської
Конфедерації Симонеттою Зоммаругою.
Він привітав пані Зоммаругу з обранням та висловив сподівання на поглиблення
співпраці України та Швейцарії у майбутньому. «Взаємодія Уряду Швейцарії та Парламенту
України є важливою складовою ефективності двосторонніх відносин. Ми вдячні за
підтримку реформ в Україні й сподіваємось на подальше посилення взаємодії наших
держав», - зазначив Дмитро Разумков. Серед напрямів, за якими Україна може залучати
швейцарський досвід, Голова Парламенту назвав реформу децентралізації та норми прямої
демократії. «У Швейцарії успішно працює практика, коли народ є суб’єктом законодавчої
ініціативи. Україна також робить перші кроки. Вже розроблено законопроекти, якими
мають бути розширені форми прямої демократії: закріплено механізми загальнонаціонального та місцевих референдумів, народного вето, відкликання депутата. Сподіваюсь,
найближчим часом ми зможемо їх розглянути», - зауважив Голова Парламенту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
• ЄВРАЗІЯ

Росія призначила торгового
представника в Україні

25.02.2020

Російська Федерація призначила торговим представником в Україні
Андрія Бабко, який до того займав посаду торгпреда у Вірменії. Про це
повідомляє портал epravda.com.ua
"Призначити Бабко Андрія Володимировича торговим представником Російської
Федерації в України, звільнивши його від займаної посади", - повідомляє офіційний портал
правової інформації РФ. Розпорядження підписали 18 лютого, а 25 лютого опублікували на
офіційному порталі. Бабко стане першим торгпредом РФ в Україні з 2012 року. До того він з
2013 року займав аналогічну посаду у Вірменії. Попередній торгпред в Україні Сергій Іванов
вийшов на пенсію у 2012 році. Відтоді посада була вакантною, а обов'язки торгового
представника виконував Сергій Соломін.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Читати повністю >>>

За матеріалами radiosvoboda.org, rada.gov.ua
• БЛИЗЬКИЙ СХІД

02.03.2020

Україна й надалі братиме участь в операції НАТО «Рішуча підтримка»,
поки в цьому буде потреба. Про це заявив міністр закордонних справ
України Вадим Пристайко після підписання угоди між США та «Талібаном».
«Україна є надійним партнером США та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок
у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча
підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові», – зазначив Пристайко.
Як відомо, 1 березня США за погодженням із владою Афганістану підписали з афганським
ісламістським рухом «Талібан» угоду, що має на меті завершити конфлікт в Афганістані.
Угода, підписана в столиці Катару Досі, містить графік виведення військ США з Афганістану,
де вони перебували понад 18 років, в обмін на низку зобов’язань талібів у галузі безпеки і
їхніх обіцянок піти на переговори з владою Афганістану. У спільній декларації влад США й
Афганістану з приводу підписання мовиться, що США й інші країни НАТО виведуть з
Афганістану всі свої війська протягом 14 місяців у разі, якщо таліби дотримаються взятих
на себе зобов’язань. Міністр оборони США Марк Еспер, який перебуває в столиці
Афганістану Кабулі, наголосив, що виведення іноземних військ буде відбуватися тільки на
визначених умовах і що Вашингтон не вагаючись скасує угоду, якщо її не виконають таліби.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Відносини між Україною й Туреччиною вийшли
на новий рівень

05.03.2020

Президент Володимир Зеленський наголошує, що відносини між
Україною та Туреччиною мають значний потенціал для розвитку й уже
зараз вийшли на новий рівень.
В інтерв’ю турецькому телевізійному каналу «ТРТ» він розповів, що вперше
зустрівся з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом одразу після
того, як переміг на президентських виборах і ще не розпочав виконання обов’язків Глави
Української держави. Потім мав уже офіційні зустрічі в Туреччині та Україні. «З
Президентом Ердоганом у нас була дуже корисна зустріч, і ми зрозуміли, що між двома
країнами існують хороші відносини. Але ми повинні розвинути їх ще більше. Я думаю, що
зараз ми вивели наші відносини на інший рівень», – зазначив Володимир Зеленський. За
його словами, для обох країн дуже важливе завершення підписання Угоди про зону вільної
торгівлі (ЗВТ). До цього залишився всього один крок. Також президенти обговорили
питання інвестиційної безпеки, проекти у сферах сільського господарства, оборони та
енергетики. «Крім того, поспілкувалися про туризм. Туреччина має важливий досвід у цих
питаннях, і ми будемо вчитися цього», – сказав Глава Української держави. Важливою є й
велика повага Туреччини до територіальної цілісності та суверенітету України, зауважив
Володимир Зеленський. «З Президентом Ердоганом ми довго говорили про окупацію в
Донецьку та Луганську, а також про анексію Криму. Під час зустрічі ми поспілкувалися про
інвестиції в Херсонському регіоні, що межує з Кримом, для кримських татар, які після
анексії Криму переїхали до контрольованих Україною регіонів. Ми побудуємо там будинки
й готелі та реалізуємо різні інфраструктурні проекти для кримських татар. Ми побудували
КПВВ… Я хочу, щоб кримські татари та кримчани побачили ставлення до них. Ми будемо
інвестувати, щоб показати, що ми цінуємо їх», – пояснив Президент.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
• АФРИКА

Україна та Алжир розвивають співпрацю у
соціально-медичній галузі
11.03.2020

У рамках візиту делегації Міжнародної клініки відновного лікування
(м.Трускавець) до Алжиру проведено зустріч і переговори з Міністром праці
та соціального страхування Алжиру п. Ашеком Фуадом.
Сторонами детально розглянуто перспективи започаткування співпраці у галузі
реабілітації та лікування алжирських пацієнтів , у тому числі дітей, в провідних медичних
центрах України. У зустрічі взяли також участь Генеральний директор Міжнародної клініки
відновного лікування, Герой України, професор Володимир Козявкін, представники
керівництва клініки, дипломати Посольства України в АНДР. Крім цього, українська
делегація відвідала університет «Алжир-1», де відбулась зустріч із ректором та деканом
медичного факультету цього закладу, у ході якої було розглянуто шляхи розвитку та
поглиблення науково-технічної співпраці у галузі реабілітації дітей з інвалідністю.
Відзначимо, 9 березня в рамках регіональної поїздки до алжирської провінції Константин
Посол України був прийнятий губернатором цього регіону С.Абдельхафізом. Розглянуто
перспективи налагодження міжрегіональної співпраці з українськими областями, а також
проведено презентацію можливостей медичного туризму в Україні за участі керівництва та
представників Міжнародної клініки відновного лікування у м. Трускавець.
Читати повністю >>>
За матеріалами algeria.mfa.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

• БЛОГИ

• АТЛАНТИКА
• СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Пентагон готує для передання Україні патрульні
катери та протиартилерійські радари

07.03.2020

Міністерство оборони США планує надати Україні нову військову
допомогу в розмірі $125 млн, в тому числі збройні патрульні катери і
протиартилерійські радари.
“Новий пакет допомоги включає в себе протиартилерійські радари і збройні
патрульні катери Mark VI. Останні вважаються особливо важливими, враховуючи
напруженість у відносинах України з Росією в Чорному і Азовському морях", - йдеться у
повідомленні. Це перша половина із 250 мільйонів доларів, виділених Конгресом на
допомогу Україні у сфері безпеки. Офіційний представник Пентагону підполковник Карла
Глісон, пославшись на політику відомства, відмовилася прокоментувати чи підтвердити
підготовку потенційних пакетів допомоги в сфері безпеки, поки вони перебувають на
розгляді в Конгресі. Нагадаємо, затримка військової допомоги Україні влітку минулого
року стала головною причиною скандалу, який спричинив початок процедури імпічменту
президента в Конгресі США. В кінці вересня 2019 року палата представників Конгресу США
почала розслідування проти Трампа через його телефонну розмову з Володимиром
Зеленським. Спілкуючись з президентом України, Трамп кілька разів згадав про
необхідність продовжити розслідування щодо української газодобувної компанії Bursima,
де працював син Джо Байдена. Водночас військова допомога Україні була припинена.
Конгресмени від демократів хотіли встановити, чи не використав президент США військову
допомогу як важіль впливу на Київ для досягнення власних політичних інтересів.
Читати повністю >>>
За матеріалами 112.ua
• БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ)

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили взаємодію України
та Канади у боротьбі з поширенням коронавірусу

19.03.2020

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади
Джастін Трюдо провели телефонну розмову, основною темою якої стала
протидія пандемії коронавірусу та надання допомоги населенню обох країн.
Володимир Зеленський висловив щиру підтримку Джастіну Трюдо та його родині,
побажавши якнайшвидшого одужання від коронавірусу дружині Софі. Президент
поінформував Прем’єр-міністра Канади про заходи, яких вживає Україна для захисту від
поширення вірусу. Було відзначено готовність до координації зусиль двох країн та взаємної
підтримки у боротьбі з поширенням захворювання. Джастін Трюдо наголосив, що Канада
готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати. Він також пообіцяв
Володимиру Зеленському сприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили
бажання повернутися на батьківщину. Відзначимо, Канада продовжить підтримувати
реформи в Україні та засуджувати агресію РФ проти України, незважаючи на можливі зміни
в складі уряду, запевнив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань. "Наша
підтримка реформ, які здійснюють президент і його уряд, залишиться в силі. В нас понад
1,3 млн канадців українського походження, Канада стояла пліч-о-пліч з Україною на
кожному кроці шляху: чи то в позиції щодо трагедії на сході України або в дуже твердій
позиції з невизнанням анексії Криму та гучній заяві про повагу до міжнародного права. Це
завжди триватиме", - сказав він на прес-конференції після зустрічі з міністром закордонних
справ України Вадимом Пристайком у Києві. Він також нагадав, що канадські солдати
перебувають в Україні, тренуючи українських військових.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua, interfax.com.ua
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• ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Україна виходить з економічної кризи,
але є два ризики — FT

28.02.2020

Україна виходить з економічної кризи, що почалася 6 років тому на тлі
революції і початку війни. Деякі експерти вважають, що зараз у країни є
хороший шанс на швидке економічне зростання, пише Financial Times.
Минулого місяця Мінфін України розмістив євробонди на 1,25 млрд євро всього
лише під 4,37%. Зміцнення гривні в 2019 році на 17% допомогло збільшити міжнародні
резерви країни. У січні вони досягли максимуму з 2012 року. Державний борг скоротився з
81% від ВВП в 2016 році до 51%. Видання зазначає, що «основи були закладені під час
каденції Петра Порошенка». Незважаючи на недоліки, минула влада вирішила ряд складних
питань і заплатила за це «політичну ціну», пише FT. Зокрема, були підвищені ціни на
природний газ, а Нацбанк отримав свободу дій для очищення банківського сектора. Також
були прийняті антикорупційні заходи, які поступово починають приносити плоди. FT
зазначає, що, після приходу Володимира Зеленського та його партії Слуга народу до влади в
минулому році, було прийнято багато реформаторських законів. Міжнародні партнери
України навіть попередили, що такий поспіх може погіршити якість прийнятих законів. На
жовтень заплановано відкриття ринку землі, що має призвести до підвищення
продуктивності праці в сільському господарстві і харчовій промисловості. Газета
підкреслює, що є два потенційних ризики. Один з них - олігархи, які знову можуть зірвати
процес реформ. «Інвестори стурбовані впливом на Зеленського колишнього співвласника
Приватбанку Ігоря Коломойського, який бореться за повернення банку - і який допоміг
привести президента до влади. Однак і тут відбулися обнадійливі події. У цьому місяці
Зеленський, схоже, дистанціювався від мільярдера, звільнивши голову свого офісу [Андрія
Богдана], який раніше був адвокатом Коломойського», - йдеться в статті. Інший ризик йде
від «мстивого Кремля». Російському президенту Володимиру Путіну незручно дивитися, що
Україна росте швидше за Росію, хоча і залишається біднішою. Недавня ескалація на Донбасі
нагадує про важелі, які Москва все ще може використовувати, відзначає FT.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

Читайте також: Ukraine’s recovery is a
headache for Putin >>>

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
від 500 грн.
від 10 тис. адресатів
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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НВ отримав документ з ОПУ для «слуг народу», як пояснювати
претензії до Кабміну і силовиків

03.03.2020

У розпорядженні видання «НВ» опинився документ з Офісу
президента, який отримали деякий депутати Слуги народу напередодні
позачергового засідання Верховної Ради.
Документ містить підказки для депутатів щодо того, як необхідно аргументувати
претензії до Кабінету міністрів і керівників силових відомств. Щодо перестановок в Кабміні
в документі йдеться, що зараз уряду необхідне "потрійне перезавантаження": політичне,
структурне і кадрове. "Ми визнаємо досягнення уряду - зниження інфляції, зниження
облікової ставки НБУ, успішні переговори щодо газу, боротьба з тіньовими ринками
(зокрема, грального бізнесу). Але ми не можемо і не будемо закривати очі на перекоси і
дисбаланси в політиці Кабміну - провальну політику щодо промислового виробництва, спад
експорту через стійку ревальвацію гривні, низьки обсяги бюджетних надходжень", йдеться в документі з ОПУ. "Кабмін декларував людиноцентричність своєї програми. Але
сьогодні це, на жаль, залишається декларацією. Люди повинні відчути позитивні зміни, які
відбуваються в країні, на собі, на своєму добробуті і безпеці. Поки цього не відбувається", наголошується в документі. Крім того, в документі стверджується, що Кабмін "не має чіткої
стратегії, як зупинити падіння промисловості". Також уряд звинувачують в тому, що не
запрацювали належним чином механізми підтримки інвесторів. "У виборців, з якими ми
зустрічаємося, є враження, що політика українського уряду ведеться в інтересах зовнішніх
кредиторів країни, а не в інтересах народу. На жаль, ми не маємо достатньо аргументів, які
могли б спростувати цю думку", - йдеться в документі. Крім того, в документі
підкреслюється, що серпневе об'єднання міністерств не спрацювало. "Цілі галузі
залишилися або без нагляду держави взагалі - тому що у міністрів просто не доходять руки
охопити всю різноманітність діяльності свого відомства", - відзначають автори документа.
Депутатам пропонують критикувати Кабмін за відсутність комунікацій з Верховною Радою
і фракцією Слуга народу. Крім того, в документі йдеться, що деякі міністри не впоралися зі
своїми обов'язками. "Керівники ряду центральних органів виконавчої влади та служб, які є
критично важливими для наповнення бюджету, не показують той результат, який міг би
задовольнити вимоги народу України. Зокрема, мова йде про митну службу. Купа людей
"застрягло" в соціальних ліфтах, і разом з тим, уряд не може знайти керівників і фахівців
для роботи в відомствах", - йдеться в документі. Щодо керівників силових відомств
депутатам пропонують говорити, що ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ "не діють відповідно до
запиту суспільства на справедливість". "Президент неодноразово підкреслював: ніяких
«недоторканних» у нього не буде. Незалежно від того, на якій посаді людина працює,
скільки вона працювала в команді, наскільки вона близька до президента. Єдиний критерій
- чесність та ефективність. На одну посаду людина не призначається назавжди. На будь-якій
посаді чесність і порядність має поєднуватися з професіоналізмом і ефективністю. з тими,
хто не готовий відповідати цим критеріям - ми будемо прощатися, не чекаючи кінця
повноважень", - наголошується в документі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Євроінтеграція поза турборежимом: чому
загальмувало виконання Угоди з ЄС

03.03.2020

Восени 2019 р. мало яка заява європейських партнерів про Україну
обходилася без слова "турборежим". Про це пишуть Сергій Сидоренко та Юрій
Панченко на порталі eurointegration.com.ua
Спершу його трохи побоювалися, та потім почали в один голос хвалити. І на те були
підстави – на початку осені Верховна рада ухвалила низку законів, які попередні кілька
років "лежали у шухляді". Однак перший імпульс так і не перетворився на стабільний
швидкий рух і не дозволив надолужити відставання у виконанні Угоди з ЄС. Тепер це
підтвердили офіційні дані уряду. Рік виборів виявився роком застою в євроінтеграції.
Загальне виконання Угоди майже не просунулося. Проблемні галузі, де Угоду роками
блокували через бізнес-інтереси депутатів попереднього скликання, у 2019 також не
показали великих досягнень. В уряді, втім, не втрачають оптимізму і пояснюють, що нові
Кабмін та Рада торік працювали лише чотири місяці та все ж ухвалили окремі важливі
рішення. Втім, чи є підстави сподіватися, що у 2020 році ситуація дійсно зміниться? Чи
аналогічні пояснення лунатимуть від урядовців і в наступні роки?
Що це за звіт? Хоча термін дії Угоди про асоціацію прямо не обмежений, у тексті
цього договору є різноманітні строки. Зокрема, встановлений плановий час, котрий має
знадобитися для проведення Україною тієї чи іншої реформи. І хоча ці часові рамки є
"м’якими" нормами (за їхнє порушення не передбачено жодних санкцій чи "покарань"),
наявність такого "розкладу реформ" сама по собі є стимулом для української сторони
виконувати цей графік євроінтеграції. Ще від 2015 року Україна публікує щорічні звіти про
власні успіхи у виконанні УА, а з 2017 року вони супроводжуються таким собі "індексом",
тобто зведеними числовими показниками того, як виконується Угода та чи вкладається
Україна у графік її виконання. Новий уряд вирішив продовжити цю практику попередників.
У 2019 році відкрився також публічний доступ до "Пульсу угоди" – онлайн-інструменту, що
дозволяє відстежувати прогрес реформ між звітами. І хоча цифрові показники прогресу
реформ від початку викликали певну критику (в тому числі від представників галузейаутсайдерів), іншого способу вимірювання та порівняння прогресу реформ немає.
Що змінилося за рік. Варто зауважити, що методологія підрахунку відсотків могла
дещо змінилася (у новому звіті вона подана детальніше), тому порівняння відсотків 2019 і
2018 не завжди є гранично точним – але оцінити прогрес за рік воно дозволяє. І ця оцінка –
не на користь нашої держави. На жаль, рік виборів не став роком успіху в європейській
інтеграції. Радше навпаки. Найбільш промовиста цифра: показник загального прогресу у
виконанні Угоди. На початок 2019 р. він склав 42%. За рік, на початку 2020-го, уряд звітує
про 43% загального прогресу. "Для нас самих цей результат виявився дещо несподіваним.
Напевно, є сенс відійти від принципів нарахування балів за проміжну роботу і оцінювати
лише виконані завдання. А так виходить, що остаточне впровадження необхідних реформ,
яке було найскладнішим, отримало дуже помірну оцінку", – неофіційно пояснюють в офісі
віцепрем'єра з євроінтеграції. Втім, без підготовчої роботи реформи також не провести. А з
ними "не слава богу". Бо із завдань, розпланованих у графіку на 2019 рік, було виконано
тільки 37%. Це – найнижчий прогрес поточного року за час виконання Угоди. Так, у звіті за
2018 рік цей показник склав 52%, за 2017 – 41%. Але ще цікавішим є розподіл між урядом та
Кабміном. Зі звіту виходить, що сферу європейської інтеграції "турборежим" немов і не
помітив. "Верховною радою було виконано 12% завдань, передбачених планом заходів на
2019 рік", – йдеться у звіті. В уряді нагадують, що були змушені не лише виконувати
поточні завдання, а й "підтягувати старі борги". Це є правдою (та й у минулі роки це
пояснення звучало). Особливо у тому, що стосується ВР – проваливши виконання плану2019, за осінь Рада дійсно підтягнула показники минулих років. Однак загалом по всіх
державних органах все одно не йдеться про "стаханівські темпи" у виконанні прострочених
завдань. Приміром, виконання планових завдань 2018 року за рік підтягнули з 52% до 59%.
Давніші борги, датовані 2017 р., змінилися ще менше – цей показник за рік зріс з 57% лише
до 60%. Найреальніше пояснення цього річного провалу – те, що 2019 був роком виборів. Це
визнають навіть в опозиції до чинного уряду. …
Лідери та аутсайдери >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
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Хто потрапив в топ-100 платників податків
України в 2019 році

27.02.2020

На першому місці в топ-100 платників податків України 2019 р.
виявилася «дочка» Нафтогазу компанія Укргазвидобування. За підсумками
року компанія сплатила до держбюджету 47,6 млрд грн.
На другому місці опинився сам Нафтогаз, який відрахував до бюджету близько 34,2
млрд гривень, а на третьому — Philip Morris Україна, яка заплатила 17,2 млрд грн податків.
Також в топ-5 потрапили ПриватБанк, дані по якому видання не розкрило. Згідно з
дослідженням, він піднявся на 22 позиції. На п’ятому місці опинилася Укрзалізниця, що
заплатила в бюджет 16,5 млрд грн. Всього в топ-10 рейтингу потрапили чотири компанії,
що займаються видобутком і переробкою газу і нафтопродуктів, один держбанк, і три
тютюнових компанії. Компанія ДТЕК не потрапила в топ-10 платників податків. Найближче
до першої десятки виявилася «дочка» компанії ДТЕК Павлоградвугілля, яка зайняла в
рейтингу 16-е місце, заплативши 4 млрд грн податків. Інші дочірні підприємства компанії
виявилися в рейтингу на 43-му, 46-му, 56-му, 70-му, 74-му і 95-е місце. У сфері
телекомунікацій найбільшим платником податків став Київстар, перерахував до бюджету 6
млрд грн. Він зайняв 14-е місце, за рік піднявшись на 15 позицій. На 23-му місці опинився
Vodafone Україна, на 44-му — Укртелеком і на 60-му — оператор lifecell. Дані по всім цим
компаніям не розкриваються. Також до рейтингу вперше потрапив Google Україна,
зайнявши 75-е місце. За рік компанія піднялася в рейтингу на 26 позицій, однак дані щодо
кількості сплачених податків не розкриваються. Нагадаємо, що в Мінфіні анонсували
початок роботи над податковою реформою. За підсумками 2019 року Україна опустилася на
11 позицій у рейтингу простоти сплати податків.
ю
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В Україні вперше за 49 місяців зафіксували
падіння ВВП

06.03.2020

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства
оцінює рівень падіння валового внутрішнього продукту в січні 2020 року в
0,5%. Про це повідомляє портал epravda.com.ua
З початку 2020 року майже всі види економічної діяльності, що формують динаміку
зведеного індексу виробництва товарів і послуг за основними видами економічної
діяльності, крім будівництва і внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення
виробництва. "Як результат, в січні 2020 року зменшення зведеного індексу виробництва
становило 2,6% і відповідно скорочення ВВП оцінено на рівні 0,5%", – йдеться в огляді
Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування
Міністерства. "Дія факторів, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, на тлі вже
сформованих в попередніх періодах структурних дисбалансів і проблем, що накопичилися, а
також ризиків, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу в світі, і можливе зниження
темпів розвитку світової економіки буде дещо стримувати зростання економіки в цілому,
особливо в I кварталі року", – йдеться в огляді. У 2020 році, як зазначили в міністерстві,
продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового
комплексу і активне оновлення інфраструктурних об'єктів. Зазначимо, що скорочення ВВП
України зафіксовано вперше з 2016 року. Міністерство економіки, яке очолював Тимофій
Милованов, прогнозує, що у 2020 році зростання валового внутрішнього продукту України
становитиме 3,7%. Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року
становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року. У попередніх кварталах темп зростання
був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%. Зростання валового
внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до
3,3%. У Нацбанку очікують, що економічне зростання поступово прискорюватиметься - до
3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках. В Міжнародному валютному фонді описали три
сценарії можливого розвитку України: від найуспішнішого - з повним реформуванням, до
середнього - з частковими реформами, і до найпесимістичного - з відкатом реформ. Україна
знаходиться між другим і третім сценарієм.
Читати повністю >>>
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S&P: Зростання ВВП України в 2020 р. сповільниться до 2,5%,
середня інфляція складе 4%

15.03.2020

Згідно з прогнозами Standard&Poor`s, після збільшення реального ВВП
України в 2019 році на 3,3% (стільки ж було у 2018 році), зростання
української економіки в 2020 році сповільниться до 2,5%.
Після зростання в 2019 р. номінального ВВП України до 3,97 трлн грн (154 млрд дол)
цей показник у 2020 році може зрости до 4,19 трлн грн (171 млрд дол), у 2021 році - до 4,57
трлн грн (180 млрд дол), у 2022 році - до 4,95 трлн грн (190 трлн грн). За очікуваннями S&P,
після того, як на кінець 2019 р. курс був 23,81 грн/дол, на кінець 2020 року він становитиме
25,3 грн/дол, на кінець 2021 року - 25,5 грн/дол, на кінець 2022 року - 26,5 грн/дол. На
думку аналітиків агентства, після того, як в 2019 році середньорічна інфляція в Україні
сповільнилася до 7,9%, у 2020 році вона складе 4%, у 2021 році - 5,5%, у 2022 році - 5%. S&P
прогнозує, що після завершення 2019 року (як і 2018 року) з дефіцитом держбюджету на
рівні 2,1% вказаний показник за підсумками 2020 року складе 2,3%, за 2021 рік - 2,2%, за
2022 рік - 2,1%. Експерти агентства вважають, що після зниження держборгу України в
2020 році з 60,9% ВВП до 50,3% ВВП, на кінець 2020 року цей показник дещо зросте - до
52,1% ВВП, на кінець 2021 року - знизиться до 50,2%, а на кінець 2022 року - до 49,8% ВВП.
S&P очікує, що дефіцит поточного рахунку - після зниження в 2019 році до 0,7% ВВП (з
урахуванням платежу на 2,9 млрд дол, отриманого "Нафтогазом" від "Газпрому") - у 2020
році зросте до 2,7% ВВП, у 2021 році - до 2,9% ВВП, у 2022 році - до 3,6% ВВП. Дефіцит
торгового балансу, який у 2019 році скоротився до 9,1% ВВП, у 2020 році може збільшитися
до 9,2% ВВП, у 2021 році - до 9,4% ВВП, у 2022 році - знову зменшитися до 9,2% ВВП.
Агентство Standard&Poor’s підтвердило довгострокові суверенні рейтинги України в
іноземній та національній валюті на рівні "B", прогноз - стабільний. S&P констатує, що
незважаючи на зміцнення таких фундаментальних чинників, як нарощування валютних
резервів, невеликий дефіцит бюджету та зменшення держборгу до ВВП, Україна стикається
з ризиками, що виникають у зв`язку із погіршенням зовнішнього середовища та умов
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фінансування. Крім того, аналітики агентства вважають, що наслідки нещодавньої зміни
уряду з точки зору імпульсу реформам та відносин з ключовими кредиторами є
невизначеними. (щоправда, новий прем’єр-міністр вже закликав переглянути бюджет на
2020 рік для збільшення соціальних витрат). S&P не виключає позитивну рейтингову зміну
для України впродовж року, якщо уряд досягне прогресу в програмі реформ, зберігаючи
попередні досягнення, включаючи незалежність НБУ, що є “критичним питання для уряду”
в контексті доступу до фінансування на прийнятних умовах. “На наш погляд, якість та
передбачуваність грошово-кредитної політики та нагляду за фінансовим сектором у НБУ,
навіть за умови періодичного політичного тиску, є вагомим і позитивним трендом”, зазначили в агентстві. Разом з тим, як зауважено, рейтинг може знизитися України в разі
відмови від реформ, що обмежить доступ до пільгового фінансування міжнародних
фінансових організацій та поставить під сумнів виконання валютних зобов’язань. За
розрахунками S&P, у 2020 році на виплату валютних боргів Україні потрібні 6,7 млрд дол
(майже 4% прогнозованого ВВП). Аналітики очікують, що внутрішні облігації на 3 млрд дол
будуть повністю рефінансовані, а решта суми може бути покрита за рахунок офіційних та
комерційних позик (включаючи вже здійснений у січні випуск євробондів на 1,25 млрд
євро). Як наголошується, спалах коронавірусу в світі, з одного боку, несе ризики для
українського експорту (з точки зору попиту й ціни), а з іншого боку - впливає на інтерес
нерезидентів до ОВДП (при тому, що нерезиденти знову ж таки чутливі до згаданого
питання незалежності НБУ). Вирішення конфлікту між Україною та Росією в
короткостроковій перспективі аналітики агентства вважають малоймовірним, адже попри
обмін полоненими та контакти в нормандському форматі, є принципові розбіжності в
позиціях, продовжуються порушення режиму припинення вогню та загибель людей. При
цьому витрати України на оборону складають близько п’ятої частини бюджету. S&P вважає
важливим кроком досягнення угоди в грудні щодо транзиту російського газу через Україну,
однак відповідні надходження зменшаться (приблизно з 2% ВВП у 2019 році до 1% у 2020
році та нижче 1% у 2021-2024 роках). Крім того, є питання щодо євробондів на 3 млрд дол,
які були випущені в часи Януковича: як зауважує агентство, в разі несприятливого судового
рішення та відмови України щодо повної виплати можуть бути застосовані юридичні чи
технічні обмеження щодо комерційного боргу України перед іншими кредиторами. На
думку аналітиків S&P, схвалення правлінням МВФ нової трирічної програми для України в
розмірі 5,5 млрд дол малоймовірне, поки парламент не прийме законодавство, пов`язане із
земельною реформою та, що ще важливіше, - поки не будуть посилені законодавчі рамки
для врегулювання неплатоспроможності банків. Що в т.ч. має ускладнити повернення
Приватбанку, націоналізація якого коштувала 6% ВВП, для його колишніх власників (в разі
винесення відповідного судового рішення). Крім того, в S&P вважають, що потенційне
скасування на референдумі мораторію на продаж сільгоспземель для іноземців було б
важливим кроком для підвищення продуктивності агросектора. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Державний борг в січні 2020 року: ставка запозичень
найнижча за всю історію України

02.03.2020

В січні Міністерством фінансів проведено три аукціони з розміщення
ОВДП, за підсумками яких до державного бюджету було залучено 18,5 млрд
грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
На останньому аукціоні 28 січня ставки дохідності лише за тримісячними паперами
перевищували 10%. ОВДП з терміном обігу 1, 2 та 7 років коштували 9,91%, 9,86% та 9,79%
відповідно. В кінці січня Україна провела успішне розміщення єврооблігацій на суму 1,25
млрд євро з дохідністю 4,375%. Це найнижча в історії України ставка запозичення за
публічно розміщеними цінними паперами на зовнішніх ринках і один з найнижчих купонів
серед країн з кредитним рейтингом «В». Вперше в історії Україна випустила єврооблігації
не з премією по відношенню до котирувань на вторинному ринку, а з дисконтом в 25
базисних пунктів. Витрати державного бюджету з погашення державного боргу в січні 2020
року становили 31,6 млрд грн, з обслуговування – 4,4 млрд грн. За звітний період сукупний
державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті
зріс на 4,04% та склав 2 079,02 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті зменшився на
1,1% та становив 83,43 млрд дол. США. Важливим фактором впливу на коливання суми
державного боргу була девальвація гривні по відношенню до дол. США (за даними
Національного банку України в січні 2020 року склала 5,2%). Для зменшення впливу
курсових коливань на стан державного боргу Міністерство фінансів, реалізуючи Стратегію
управління державним боргом, послідовно скорочує частку державного боргу,
номінованого в іноземній валютні. а попередній рік завдяки збільшенню запозичень в
національній валюті Мінфін збільшив частку державного боргу, номінованого в гривні, з
33% до 41%. Відповідно до цілі, поставленої Мінфіном, на кінець 2024 року така частка має
перевищити 50%. З метою забезпечення стабільності державних фінансів та зважаючи на
порівняно високу вартість запозичень України, серед зовнішніх джерел фінансування
пріоритетом для Міністерства фінансів залишається співпраця з міжнародними
фінансовими організаціями та країнами-партнерами.
Читати повністю >>>
За матеріалами mof.gov.ua
Ігор Уманський: Нова програма МВФ є важливою для
підтримання фінансової стабільності

06.03.2020

Ігор Уманський провів свою першу офіційну зустріч на посаді Міністра
фінансів України. Сьогодні, 6 березня, він зустрівся з Постійним
представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом.
Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан справ та подальші кроки
двостороннього співробітництва. В рамках конструктивного діалогу було наголошено на
важливості подальшого співробітництва України з МВФ. Міністр фінансів Ігор Уманський
зазначив, що безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці із
МВФ. «Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримання фінансової
стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності Уряду.
Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку
програми», - зазначив Міністр. Він запропонував організувати найближчим часом зустріч
керівництва Уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні з метою обговорення подальшої
співпраці. Нагадаємо, у грудні 2019 року в результаті успішних перемовин було досягнуто
згоди на технічному рівні (Staff Level Agreement) щодо нової трирічної Програми «EFF»
загальним обсягом 5,5 млрд доларів США. Відзначимо, Уряд продовжить зважену фіскальну
політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими
кредиторами України, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «Зміна Уряду
означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. Уряд продовжить
зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним
фондом й іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового добробуту громадян
України та стале економічне зростання - це наша спільна мета», - зазначив Денис Шмигаль.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

• ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

У 4 кварталі 2019 року капітальні інвестиції
зросли на 21,2% — міністр

• ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Економічні труднощі в Китаї можуть посприяти розвитку
українських виробників – Милованов
25.02.2020

У 4 кварталі 2019 року капітальні інвестиції зросли на 21,2% (до 4
кварталу 2018 року), загалом за результатами 2019 року зростання освоєних
капітальних інвестицій становило 15,5%.
"Завдяки чому ми маємо такі показники? Продовжується реформування економіки,
знижуються інвестиційні ризики, підвищується інвестиційна привабливість. Цифри підтвердження, що це дійсно так", - написав міністр економіки Тимофій Милованов. Власні
кошти підприємств у 2019 р. були основним джерелом фінансування капітальних
інвестицій та забезпечили найбільший внесок у їх зростання. "Це підтримувалось
позитивними фінансовими результатами у попередніх періодах та активним процесом
модернізації підприємств, що відбувався у багатьох видах добувної та переробної
промисловості", - пояснив Милованов. "Капітальні інвестиції важливі, адже це фундамент
для розвитку підприємств та країни у цілому. Це та перебудова, "друге життя", яке мають
отриматі наші українські зношені до 60% основні засоби виробництва", - додав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Зеленский изменил состав Национального
совета по инвестициям

13.03.3030

Президент утвердил новый состав Национального инвестиционного
совета. Указ №79/2020 от 12 марта обнародован на сайте главы государства
и вступает в силу со дня его опубликования.
Председателем совета остается президент Владимир Зеленский, а его секретарем
назначен Леван Варшаломидзе (по согласованию). В состав совета также введены глава
Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Игорь Жовква и Юлия Ковалив, которая
станет заместителем секретаря Совета. Также в совет вошли премьер-министр Денис
Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр финансов Игорь
Уманский, министр юстиции Денис Малюська, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков,
глава Национального банка Яков Смолий, а также советник президента Олег Устенко и
глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия. В части представителей
бизнеса в состав совета по согласованию вошли президент Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики "SOCAR" Ровнаг Абдуллаев, председатель
правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Ахмет Акча, генеральный директор
компании Unilever N.V. Алан Джоуп, председатель совета директоров японской Marubeni
Corporation Фумио Кокуба, председатель правления компании Metro AG Олаф Кох,
гендиректор компании Engie S.A. Изабель Кочер. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Иностранные инвестиции в Украину в 2019г выросли на $2,9 млрд,
в лидерах Нидерланды, Кипр и Россия

15.03.2020

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде
акционерного капитала на 31 декабря 2019 г. составил $35,81 млрд, что на
$2,9 млрд, или на 8,8% превышает показатель на начало года.
Поступления инвестиций за 2019 год составили $2,53 млрд, изъятие – $1,28 млн, а
значительную часть прироста обеспечила курсовая разница из-за укрепления гривни –
$0,95 млрд. Как сообщалось, в І квартале 2019 г. ПИИ в Украину возросли всего на $45,5 млн.
Их поступления составили $0,59 млрд, изъятия – $0,5 млрд, а вклад курсовой разницы –
$0,06 млрд. По итогам полугодия прирост ПИИ достиг $0,84 млрд: поступление – $1,26
млрд, изъятие – $0,73 млрд при вкладе курсовой разницы $0,52 млрд. За 9 мес. ПИИ
приросли на $1,82 млрд: поступление – $1,67 млрд, изъятие – $0,98 млн, курсовая разница –
$1,14 млрд. Существенный прирост ПИИ в IV кв. связан со сделкой по покупке Bakcell у
"МТС" телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина"
была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI,
цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Как
сообщалось, в 2018 году прирост ПИИ в Украину составил $1,3 млрд, годом ранее – $0,38
млрд. По данным Госстата, наибольший прирост ПИИ в 2019 году зафиксирован из
Нидерландов – $1 млрд 182,7 млн (до $8,3 млрд), Кипра – $824,4 млн (до $10,37 млрд), РФ –
$185,5 млн (до $0,78 млрд), Швейцарии – $162,4 млн (до $1,71 млрд) и Германии – $141,7
млн (до $1,84 млрд). Одновременно произошло резкое уменьшение инвестиций из Венгрии
– на $184,4 млн (до $0,38 млрд) и Великобритании – на $70,6 млн (до $2,04 млрд). В
отраслевом разрезе наибольший рост иностранных инвестиций зафиксирован в
финансовой и страховой деятельности – $916,5 млн, информации и телекоммуникациях –
$738,5 млн, добывающей и перерабатывающей промышленности – соответственно $283,8
млн и $271,7 млн, операциях с недвижимым имуществом – $237,5 млн, поставках
электроэнергии и газа – $216,8 млн, в оптовой и розничной торговле – $182,3 млн, а также в
профессиональной, научной и технической деятельности – $126,1 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
• ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

Українська промисловість у січні
впала на 5,1%

Україна продовжує нарощувати дефіцит
балансу товарів і послуг

26.02.2020

27.02.2020

У 2019 році збільшився дефіцит балансу товарів та послуг в Україні.
Про це повідомляє служба новин порталу Depo.ua з посиланням на видання
"Урядовий кур'єр".
"За попередніми даними Національного банку України, у 2019 році дефіцит балансу
товарів та послуг зріс до 12 117 млн дол США (порівняно із 11 367 млн дол США у 2018
році)", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що експорт товарів та послуг у 2019 році
збільшився на 7,2% порівняно з 2018 роком через збільшення експорту продовольчих
товарів та сировини для їх виробництва на 19% (з часткою 48% у загальному обсязі
експорту товарів). Водночас зменшились обсяги експорту чорних і кольорових металів та
виробів з них на 12,3 відсотка та хімічної продукції на 8,8% (з їх сумарною часткою 26,4%
від загального обсягу експорту товарів). У 2019 році обсяг експорту до країн ЄС зріс на 5,1%
порівняно з 2018 роком, а його питома вага в загальному обсязі становила 37,2%. Також
повідомляється, що розширення внутрішнього попиту зумовлювало нарощування обсягів
імпорту товарів та послуг у 2019 році. Вартісні обсяги імпорту товарів та послуг за даними
Національного банку у 2019 році порівняно з 2018 роком збільшились на 7,1%, переважно
за рахунок збільшення обсягів імпорту машинобудівної продукції (зростання на 21% за
агрегованою групою "Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади"), зокрема в
умовах продовження процесів модернізації виробничих потужностей. Водночас, в умовах
зменшення цін на енергоресурси відбулося скорочення вартісних обсягів їх імпорту
(скорочення на 7,3% за агрегованою групою "Мінеральні продукти").
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
Митниця запустила портал з відкритими даними:
вже доступна статистика по скаргам

04.03.2020

Державна митна служба України запустила онлайн-портал з відкритими
знеособленими даними митної бази, поки що доступна інформація по скаргам
на митницю по регіонах. Про це повідомляє очільник ДМС Максим Нефьодов.
"Сьогодні запустили перший елемент майбутнього прекрасного модуля бізнесаналітики. Рада ухвалила закон, яка дозволяє нам відкривати знеособлені дані, тому хочемо
викласти в зрозумілій і красивій формі всю інформацію з митної бази. Це не тільки
відкритість і підзвітність, але і інструмент керування для команди Нової митниці", - пише
Нефьодов. На першому етапі буде доступа інформація по системі скарг, яку відомство
запустило минулого року. Зараз на порталі є така інформація: на роботу якого регіону
скаржаться найбільше; скільки часу йде на опрацювання скарг; наскільки користувачі
послуг задоволені результатом розгляду скарг. "Використовуючи різні фільтри - дата, код
митниці, пункт пропуску, статус розгляду скарги, - можна швидко все побачити, нікого не
треба питати", - резюмує очільник ДМС. Нагадуємо, центральний апарат Державної митної
служби оновлено на 80%, керівники митних пунктів оновлені близько на 40%, процес
продовжується. Кожного робочого дня з початку 2020-го року Державна митна служба
перераховує до бюджету близько 1 млрд грн. За 2019 рік Державна митна служба зібрала в
державний бюджет 14,6 млрд доларів - це на 1 млрд доларів більше, ніж у 2018 р. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
На кордоні з Польщею виявили “сіру схему”
ввезення товарів в Україну

Промислове виробництво в Україні в січні знизилося на 5,1% (в
порівнянні з січнем 2019-го року) та скоротись на 8,4% в порівнянні з
минулим місяцем. Про це повідомляє Державна служба статистики.
У січні 2019-го р. було зафіксовано зниження на 3,3% до аналогічного місяця 2018-го
року. Найбільше за рік скоротилися обсяги виробництва електроенергії, газу та пару — на
11,8%. У переробній промисловості падіння склало 3,2%, у добувній - 4,5%. Зростання
відбулося у сферах виробництва хімічної продукції (на 24,4%) та виробництві комп'ютерної
техніки (на 17,4%). По регіонах, найбільше у січні 2020 року (проти січня 2019-го року)
впала промисловість Луганської та Тернопільської областей — на 26% та 15,3% відповідно.
Натомість промисловість зросла у Кіровоградській та Херсонській областях (15,1% та 20,2%
відповідно). Нагадуємо, в 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на
1,8%. По регіонах найбільше втратила Закарпатська та Хмельницька області, промисловість
там впала на 14%. Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на
кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і
часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.
У Міністерстві економіки пояснили, що промисловість України скорочується протягом 7
місяців, зокрема, через зниження цін на метал у світі, зміцнення курсу гривні та додаткові
санкції від РФ. Кабінет міністрів 19-го лютого створив Координаційний центр з питань
промисловості, мета якого вирішення проблем галузі та запобігання кризовим ситуаціям.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Проблеми китайської економіки, що виникли через поширення
коронавірусу, дають шанс українським виробникам зайняти нові ніші на
світовому і внутрішньому ринках. Про повідомив Тимофій Милованов.
"Канали впливу на економіку: через експорт, тому що ми експортуємо в Китай. Що
саме ми експортуємо? Наш експорт складає 45%, від нього 7,2% від загального обсягу
товарів є питома вага українського експорту в Китай. З тих 7% - це руди і залізні
концентрати, кукурудза – 20%, соняшникова олія – 17%. Тому тут ми можемо очікувати
підвищення", - розповів Милованов це під час прес-брифінгу на тему "Державна підтримка
підприємств та заходи із детінізації сфери працевлаштування". Він вважає, що позитивно на
українській економіці може позначитись навіть зниження попиту на руду. "Що може бути з
рудою? Попит може знизитись у Китаї, але відбудеться процес заміщення, якщо руда не
буде постачатись в Китай, він не буде виробляти метал, то метал вироблятимуть інші
країни, включно з нами", - вважає міністр. На його думку, Україна впорається й без
китайських товарів, що відкриває багато можливостей для вітчизняних виробників. "По
імпорту Китай в основному поставляє споживчі товари, що ми зможемо замістити або
місцевими або європейськими. Теж саме стосується китайських комплектуючих і
обладнання", - додав Милованов. Питома вага імпорту товарів з КНР за 2019 рік становила
15% від загального обсягу імпорту. Найбільше імпортували діоди і транзистори, телефонні
апарати і їх частини, машини для автоматичного оброблення інформації (електроніку). "Це
все можна замінити з інших країн Азії або Європи. Ми не очікуємо проблем до наших
ланцюгів створеної доданої вартості, скоріше може подорожчати імпорт, що, в цілому,
добре для економіки, особливо для вітчизняного виробника", - резюмує міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

09.03.2020

На кордоні з Польщею виявили “сіру схему” ввезення товарів в Україну.
Про це повідомля служба новин порталу УНН із посиланням на повідомлення
пресслужби ДПСУ.
“Одній з оборудок завадили на кордоні з Польщею. Підозру прикордонників
Мостиського загону викликала вантажівка з понад 13 тоннами вантажу, заявлена вартість
якого, що ввозилась в Україну, складала не повних 40 тисяч доларів. До того ж у охоронців
кордону вже була завчасна інформація про можливе незаконне переміщення товарів”, —
йдеться у повідомленні. За даними прикордонників, щоб викрити схему та підтвердити
невідповідність заявленої вартості прикордонники ініціювали спільно з працівниками
митниці поглиблений огляд вказаного транспортного засобу. Після чого автомобіль
повністю розвантажили та перерахували тисячі одиниць товару. “... у переліку виявлених
порушень і невідповідність товаро-супровідним документам, і перевищення кількості
задекларованих товарів, та найголовніше — більшість товарів високої якості, від іменитих
світових виробників, значаться у товаросупровідних документах під іншою країною
походження і значно нижчої якості”, — йдеться у повідомленні. Для прикладу, заявлена
вартість велосипедів, які також були серед товарів у цій вантажівці — лише трохи більше
100 доларів за одиницю. Насправді ж реальна вартість різних моделей цього відомого
виробника коливається від 600 до 2000 євро, відзначили прикордонники. Загалом
фактична вартість товару, що переміщувався може сягати близько 350 000 євро, а це аж
ніяк не та сума, яку було вказано у документах, повідомили у ДПСУ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
• ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Міністерство промисловості:
за і проти
Мінфін опублікував звіт про виконання
Державного бюджету за 2019 р.

27.02.2020

Виконання бюджетних показників 2019 р. здійснювалося на тлі
проведення подвійних виборів в країні, змін цінової кон’юнктури на
міжнародних ринках та нових макроекономічних трендів в Україні.
Новому Уряду, який був призначений 29 серпня 2019 року, довелося оперативно
реагувати на поточні виклики та вживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення
виконання бюджетних показників. В цілому, дефіцит державного бюджету у 2019 році
утримано у межах граничного показника, затвердженого законом «Про державний бюджет
України на 2019 рік» (план – 99,6 млрд грн, факт – 81 млрд грн), а державний борг по
відношенню до ВВП було знижено (за попередніми оцінками нижче 50% до ВВП). Уряд
України в 2019 році забезпечив фінансування захищених статей видатків, а також ряду
інших видатків, які сприяють розвитку економіки та добробуту громадян. Серед них: 46,7
млрд грн – пільги та житлові субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива і скрапленого газу; 182,3 млрд грн – трансферти Пенсійному
фонду (включно з 7,1 млрд грн, отриманих від пільгового розмитнення автомобілів з
іноземною реєстрацією); 122,1 млрд грн – на освіту (включно з трансфертами місцевим
бюджетам); 94,7 млрд грн – на медицину (включно з трансфертами місцевим бюджетам);
Видатки на посилення обороноздатності держави склали 218 млрд грн, що на 13,7% більше
2018 року. Державний бюджет за доходами у звітному періоді виконано на 99,1% річного
показника, затвердженого ВРУ зі змінами. В 2019 році існували кілька чинників, які не
дозволяли виконувати планові показники по доходам. Ключовими були зміцнення гривні,
внаслідок чого зменшились митні надходження, повільніше зростання імпорту (зокрема
через зниження цін на природній газ та нафтопродукти), падіння виробництва тютюнових
виробів, нижчі обсяги видобування природного газу. В цілому, доходи державного бюджету
в 2019 році зросли на 7,6% у порівнянні з 2018 роком до 998,3 млрд грн. ...
ю

Читати повністю >>>
За матеріалами mof.gov.ua

Читайте також: Звіту про виконання
Державного бюджету за 2019 р. >>>

• ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЮЮЧІ ІНІЦІАТИВИ (ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ)
• ВРУ. ОПУ. КМУ. БПО. СОУ. МОВ. ІОВ

СБУ блокувала відшкодування незаконно сформованого
ПДВ на півмільярда гривень

24.02.2020

Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у
сфері економічної безпеки СБУ блокувала відшкодування з бюджету
незаконно сформованого ПДВ у розмірі півмільярда гривень.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що в оборудці задіяно
майже 100 комерційних структур, зареєстрованих у різних регіонах України. Їх реквізити
використовували організатори та учасники так званих «транзитно-конвертаційних» груп.
Через ці суб’єкти господарювання вони надавали «послуги» з ухилення від сплати податків
і обов’язкових платежів до державного бюджету через здійснення безтоварних операцій. У
межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу
України, судом накладено арешт на суму незаконно сформованого ПДВ у розмірі майже 500
млн грн у системі електронного адміністрування платників податків. Тривають слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
НБУ підписав меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки
інформації про кінцевих бенефіціарних власників
24.02.2020

НБУ спільно з іншими державними органами та громадськими
організаціями 24 лютого підписав Меморандум про співпрацю у розбудові
механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників.
Від НБУ меморандум підписав заступник Голови НБУ Олег Чурій. Меморандум
укладено строком на 3 роки. Він окреслює основні напрями співпраці між сторонами, які
мають на меті створити екосистему механізму проведення перевірки достовірності
інформації про кінцевих бенефіціарних власників з метою протидії корупції, відмиванню
коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та іншим злочинам, що пов’язані з
фіктивною діяльністю компаній. Для досягнення цієї мети буде створена Транснаціональна
електронна лабораторія (TeЛАБ). Це офіційна платформа для комунікації та тестування
інноваційних технологій між урядовими структурами, громадськими організаціями,
бізнесом та експертами на міжнародному рівні, що працюватиме на засадах електронного
офісу. Основні напрями діяльності ТеЛАБ: 1) правові: аналіз та розробка законодавства на
міжнародному та національному рівнях; 2) організаційні: вироблення політик та процедур,
аналіз бізнеспроцесів для інтеграції ресурсів, напрацювання методик проведення
експертиз; 3) технічні: розробка, тестування та впровадження технічних рішень; 4)
моніторинг ефективності діяльності. Крім Національного банку, такі зобов’язання взяли на
себе
також
Міністерство
юстиції,
Міністерство
цифрової
трансформації,
Держфінмоніторинг, ДП «Національні інформаційні системи». …
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
В Украине необходимо создать Министерство обороннопромышленного комплекса

27.02.2020

В
Украине
необходимо
создать
Министерство
обороннопромышленного комплекса, которое было бы в подчинении вице-премьерминистра по оборонной промышленности, считает Владимир Горбулин.
"Хотя было уже немало разговоров о создании министерства ОПК, это была
бронзовая мечта нашей всей оборонной среды. Это министерство подчинялось бы вицепремьер-министру. Тогда бы появился в стране человек, который был бы ответственен за
оборонную промышленность в стране. Сегодня нет такого человека ни в правительстве, ни
в Офисе президента", - сказал глава наблюдательного совета Украинского института
исследований безопасности и первый вице-президент Национальной академии наук (НАН)
Владимир Горбулин на "круглом столе" "Ключевые акценты в развитии оборонного
потенциала Украины" в Киеве в четверг. По словам Горбулина, такое министерство и вицепремьер занимались бы системным развитием отечественных вооружений и технологий.
"Появится просто человек и соответствующий орган, который системно будет заниматься
не только текущим делами, но самое главное - развитием отечественных вооружений и
технологий. Это ответственность конкретного лица, это прямое влияние на внешний вид
армии в будущем. Это также планирование развития оборонного потенциала, поскольку
именно через профильное министерство и созданное в нем соответствующее
подразделение, например, Агентство по развитию передовых технологий (это тоже мечта)
можно было бы реализовать настоящие реалистичные подходы к стратегическому
планированию перевооружения нашей страны", - пояснил Горбулин.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підтвердив чутки про те, що
влада планує відтворити в складі Кабміну посаду віце-прем’єра з питань
промисловості. Про це пише gmk.center
Голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха, тим часом,
запропонував повернути ціле міністерство промисловості. Його підтримали колеги Дмитро
Кисилевський, Сергій Тарута, Олександр Завітневич. Більшість українців, утім, не згодні з
парламентаріями. Найпоширеніший з аргументів – «якщо хочете, щоб в країні не стало
яблук, створіть міністерство яблук» (підзаголовок зі статті екс-міністра фінансів Віктора
Пинзеника. – Ред.). Натомість за створення профільного міністерства виступає бізнес. Це,
зокрема, принципова позиція Федерації роботодавців України. Переважна більшість
власників виробничих підприємств вважають необхідним існування міністерства, яке
лобіюватиме і захищатиме їхні інтереси. Чому промисловці вимагають повернути
міністерство? Для відповіді на це питання варто поглянути на деякі показники роботи
української економіки. Обсяги промислового виробництва 2019 р. станови лише 75% від
обсягів виробництва 2010-го, і перспектив для зростання не видно. У 2019 р. споживання
сталі в країні скоротилося до 4,9 млн т (з 12 млн т у 2000). Частка зерна й руди в експорті
зросла з 11,9% у 2010 р. до 21,7% у 2019-му. Частка судо-, авіа-, авто- і вагонобудування в
експорті України сьогодні в два рази менша, ніж частка деревини, що вивозиться. Кількість
штатних співробітників за 2019 рік скоротилася на 300 тис. осіб (і це за видимого зростання
економіки). У 2012 році сума грошових переказів фізосіб вперше перевищила обсяг коштів,
що надійшли в Україну у вигляді прямих іноземних інвестицій – $7,5 млрд проти $6 млрд. У
2018 році прямі іноземні інвестиції становили лише $2,4 млрд, тоді як перекази заробітчан
– $11,5 млрд. Усе це прояви одного і того самого процесу – деіндустріалізації та
примітивізації економіки. За відсутності промислової політики економіка розвивається за
рахунок сільського господарства, а з технологічного сектору країна випадає. Ось уже кілька
років поспіль влада встановлює і провалює терміни підготовки і затвердження Стратегії
промислового розвитку. Мінекономіки займається то дерегуляцією і рейтингом Doing
Business, то ринком землі та приватизацією. Згадані вище провали в економіці їх не
особливо стосуються. Зате міністерство підписує договори про вільну торгівлю з іншими
країнами всупереч протестам виробників. Промисловість – це хребет держави.
Вантажоперевезення залежать від кількості виробленого товару, як і торгівля. …
Чого бізнес очікує від міністерства промисловості? >>>
© Арсен Литвиненко
За матеріалами gmk.center
Онлайн-платформа для підприємців Дія.Бізнес
запрацювала в тестовому режимі

28.02.2020

Міністерство цифрової трансформації 28 лютого 2020 року
презентувало онлайн-платформу для підприємців малого та середнього
бізнесу Дія.Бізнес. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Підприємець отримав доступ до порталу, на якому можна переглянути: каталог
бізнес-ідей зі зручними шаблонами, перелік усіх необхідних юридичних документів для
відкриття бізнесу через проходження тесту; онлайн-сервіси та програми підтримки для
підприємців на одній сторінці; довідник підприємця - на основі матеріалів профільних
державних органів та провідних компаній України; кейси - історії успіху простих людей, які
хотіли розпочати свою власну справу; консалтинг-зона - можливість консультацій із
фахівцями за допомогою месенджера. Підприємці зможуть отримувати консультації із
систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології
бізнесу, HR, маркетингу та продажів. Цей блок запрацює пізніше, наприкінці квітня.
Дія.Бізнес - це частина масштабного національного проєкту з розвитку підприємництва,
який має також офлайн-складову - в різних регіонах України планується відкрити центри
підтримки та хаби для підприємців. Окрім консультацій, у консалтингових зонах
підприємці зможуть представити свій продукт іншим підприємцям і отримати зворотний
зв’язок, пройти освітні програми та отримати додаткові послуги. Відкриття першої
консалтинг-зони для підприємців заплановано на квітень-травень 2020 року в Харкові. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінцифри
Офіс фінконтролю: Уряд зробив черговий крок задля
реорганізації Держаудитслужби

03.03.3030

Кабмін продовжує реорганізацію Державної аудиторської служби:
своєю постановою від 3 березня 2020 р. Уряд здійснив низку змін. Про це
повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Прийнята Урядом постанова зокрема: ліквідує юридичні особи міжрегіональних
територіальних органів Держаудитслужби у зв’язку з її реорганізацією та утворенням Офісу
фінансового контролю; оптимізує чисельність працівників Офісу фінконтролю з
урахуванням необхідності виконання відповідних функцій та повноважень; удосконалює
порядок планування заходів державного фінансового контролю, зокрема, в частині
переходу від квартального до піврічного планування, уточнює підстави планування, а
також включення до планів контрольних заходів за високоризиковими операціями щодо
використання державних ресурсів. Реформування Держаудитслужби та створення нового
органу державного фінансового контролю дозволить в цілому підвищити ефективність
контролю за використанням державних ресурсів, забезпечить оперативність та мобільність
роботи відповідних територіальних органів, а також мінімізувати корупційні ризики в їхній
діяльності. Прийнята постанова спрямована на досягнення цілей 6.1 «Українці живуть в
державі, яка передбачувано розпоряджається публічними фінансами» та 6.6 «Українці та
добросовісний бізнес захищені від фінансового шахрайства» Програми діяльності Уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами МінФіну

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

БІЗНЕС ГРУПИ

• ДЕРЖАВНІ КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

АРМА за минулий рік отримало майже 170 млн грн
від реалізації арештованих активів

• ОСОБИСТОСТІ

02.03.2020

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за минулий рік
отримало від реалізації арештованих активів майже 170 млн грн.
Так, всього АРМА отримало майже 170 млн грн та плюс понад 14 млн грн відсотків
від реалізації арештованих активів у 2019 році. В АРМА повідомляють, що найбільше
отримали коштів від реалізації цукру – 63,39 млн грн, від реалізації зернових 28,53 млн грн
та піску – 27,39 млн грн. Також, отримано 21,64 млн грн через реалізацію майнових та
інших прав, 13,60 млн грн через реалізацію добрив та 11,07 млн грн від реалізації
земельних ділянок. Нагадаємо, АРМА протягом 2018 року отримало понад 3 мільйони
гривень від реалізації зерна кукурудзи та легкових транспортних засобів.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Артемсіль, Більшовик та інші: Кабмін передав
на приватизацію 435 держоб'єктів

03.03.2020

Уряд передав 435 державних об'єктів на приватизацію, серед них чотири великі підприємства. Про це повідомляється на Урядовому порталі за
результатами засідання уряду 3 березня.
"Уряд передав рекордний 431 державний об'єкт на приватизацію Фонду державного
майна для проведення подальшої приватизації. Разом уряд за 6 місяців уже передав 961
об'єкт, що в 10 разів більше, ніж за 10 років до того", - йдеться у повідомленні. З цього
приводу Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що для порівняння з 2008 по
2018 рік було передано всього 93 об’єкти на приватизацію. Крім того, уряд передав на
велику приватизацію 4 великі держкомпанії: завод “Більшовик” (АТ “Перший київський
машинобудівний завод”), АТ “Державно-продовольча зернова корпорація”, ДАК “Хліб
України”, ДП “Артемсіль України”. На підприємствах буде проведено реструктуризацію та
підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора. Глава уряду Олексій
Гончарук наголосив у Telegram, що зокрема, Кабмін скасував монополію на виробництво
солі в Україні і ДП “Артемсіль” приватизують через прозорий аукціон. За його інформацією,
підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету обсягом 3,14
млн гривень через маніпуляції з ціною на сіль, а керівництво держпідприємства є
фігурантами справ про хабарі у 800 тисяч гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Уряд встановив рівень зарплати керівникам
держкомпаній

03.03.2020

Розмір місячної заробітної плати керівника державної компанії в
контракті не повинен перевищувати 1,25 млн грн. Про це йдеться в постанові
Кабінету міністрів №141 від 5 лютого.
«Установити, що місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта
господарювання державного сектору економіки, що визначається в контракті, не повинен
перевищувати 1 250 тис. грн», - йдеться в документі. Цією постановою уряд також
переглянув умови виплат членам наглядових рад, прив'язавши їх до середньомісячної
зарплати в галузі за підсумками попереднього кварталу: від 5 середніх зарплат з річним
обігом до 1 млрд грн до 22 зарплат при виручці понад 20 млрд грн на рік. Раніше річні
виплати членам наглядових рад були обмежені 548 тис. грн (45,7 тис. грн на місяць) при
виручці держкомпанії до 950 млн грн на рік та до 6,328 млн грн (527 тис. грн на місяць) при
виручці від 31,64 млрд грн на рік. При цьому Кабмін прибрав 10% доплати членам
наглядових рад за участь у роботі комітетів. Уряд також рекомендував держорганам і
наглядовим радам переглянути контракти з керівниками держкомпаній і членами
наглядових рад, укладені до набрання чинності цієї постанови. Згідно рішенню уряду,
зарплата всіх перших посад у Кабміні буде прив'язана до середньої зарплати в Україні.
Прем'єр і міністри будуть отримувати 5 середніх зарплат; заступники міністрів - 4,5.
Максимальна премія має бути не більше, ніж один оклад. У грудні 2019 року середня
зарплата в Україні становила 12 264 грн, тому зарплати міністрів можуть становити по 61,2
тис. грн. При цьому премії не повинні перевищувати оклад. Це означає, що міністри
зможуть отримувати до 122,4 тис. грн на місяць. За даними Держстату, заробітну плату від
15 тисяч грн у грудні минулого року отримали близько 9,5% українців. Нагадаємо, уряд у
січні 2020 року змінив принципи оплати праці та встановив новий рівень окладів і премій
для міністрів, їх заступників та інших високопосадовців. Наприклад, міністри мали
отримувати по 33,6 тис. грн (без врахування надбавок і премій). Після цього президент
Володимир Зеленський доручив Гончаруку зробити зарплати нормальними, а прем'єр
доручив Мінекономрозвитку переглянути заробітні плати топменеджерів і членів
наглядових рад держкомпаній і зробити їх конкурентними та справедливими.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
АМКУ застерігає суб’єктів господарювання, які планують
взяти участь у приватизації

10.03.2020

У зв’язку з активізацією процесу приватизації, АМКУ вважає
необхідним застерегти учасників процесу малої та великої приватизації від
можливих порушень конкуренційного законодавства.
Придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління
(безпосередньо або опосередковано) часток (акцій), що забезпечує досягнення чи
перевищення 50 % голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта
господарювання, активів, що забезпечують здійснення господарської діяльності, зокрема
шляхом відкритих конкурсних процедур (аукціону), може підпадати під визначення
концентрації і потребувати отримання дозволу Комітету у випадках перевищення
порогових показників. Звертаємо увагу, що при розрахунку порогових показників може
враховуватись не лише балансова вартість об’єкта придбання, а і реальна (ринкова,
стартова) вартість акцій/активів суб’єкта господарювання. Заява може подаватись як до
початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше тридцяти днів з дати оголошення
переможця, якщо інше не передбачено законом. Концентрація, яка потребує дозволу
Комітету, забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого дозволу
учасники концентрації зобов’язані утримуватися від дій, які можуть призвести до
обмеження конкуренції та неможливості відновлення початкового стану. Для АМКУ, так
само як і для бізнесу, важливо вчасно оцінити необхідність отримання попереднього
дозволу на концентрацію і запобігти порушенню конкуренційного законодавства.
Читати повністю >>>
За матеріалами АМКУ
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Суди відбирають в АРМА активи
по справі «АІС»

25.02.2020

Суди відбирають в Агентства з розшуку та менеджменту
активів (АРМА) нерухомість у так званій справі “АІС” – групи
компаній, що контролює близько 10% українського автомобільного
Д.СВЯТАШ
ринку. Про це стало відомо з судового реєстру.
Як раніше повідомляли ЗМІ, в рамках справи “АІС” прокуратура Києва повідомила
про підозру колишньому нардепу Дмитру Святашу. Досудове слідство в СУ ГУНП у м. Києві
встановило, що екс-нардеп змовився з посадовими особами “АІС” і шахрайським шляхом
заволодів грішми, одержаними від “УкрСиббанку” на підставі кредитних договорів. Збитки,
за версією слідства, сягають 1,1 млрд грн. Після повідомлення про підозру Дмитро Святаш
зник і його оголосили у розшук. Активи в рамках справи “АІС” почали передавати в АРМА з
квітня 2018 року. Утім, наразі пішли позитивні оскарження ухвал, якими ці активи
передавалися в Агентство. Зокрема, 29 січня 2020 року слідчий суддя Голосіївського
райсуду Києва Микола Шкірай своєю ухвалою задовольнив клопотання ТОВ «Фав-Україна»
Лариси і Володимира Святашів, яких ЗМІ називають батьками Дмитра Святаша. Шкірай
скасував арешт нерухомості, всі заборони та передачу АРМА низки нерухомості в Києві,
Рівному, Харкові, Житомирі, Черкасах та Кременчуці, яка належить ТОВ «Укрбізнес ЛТД».
89,75% цієї компанії володіє ТОВ “Фав-Україна”, 10,24% – панамська “Файрмарк рісорсиз
корп” Лариси Святаш. За версією слідчого судді Шкіря, у постановах, якими частину цих
активів визнано речовими доказами, немає будь-яких достатніх даних про те, що активи
набуті протиправним шляхом, є предметом скоєння кримінального правопорушення,
містять інформацію про скоєння таких правопорушень. Більше того, у матеріалах, на
підставі яких накладено арешти, міститься протоколи допиту свідків, в яких відсутні будьякі дані про те, що вказані особи підписували договори чи будь-які інші документи, в яких
фігурувало ТОВ «Укрбізнес ЛТД». Щодо іншої частини нерухомості, то і з клопотання
слідчого про накладання арешту, і з ухвали слідчого судді, який цей арешт наклав, видно
лише, що корпорація “АІС” була власником цієї нерухомості, а потім активи, змінюючи
власників, неодноразово продавали. Проте у постанові про визнання нерухомості речовим
доказом не вбачається достатніх даних про те, що майно, яке належить ТОВ «Укрбізнес
ЛТД» відчужено незаконно. Згадується лише, що актив відчужили внаслідок підробного
рішення Ворошилівського районного суду м. Донецька, але при цьому, в матеріалах, на
підставі яких накладено арешт, відсутнє вказане судове рішення або будь-які матеріали
щодо перевірки його незаконності чи підробки. При цьому, слідчим суддею встановлено, що
вказані договори купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна в судовому порядку не
оскаржувались та не визнавались недійсними, що свідчить про законність набуття ТОВ
«Укрбізнес ЛТД» прав на вказане майно, і встановлює його добросовісність набуття.
Відзначимо, активами групи компаній “АІС”, які лишилися в АРМА, управляє ТОВ
“Житловий комплекс “Воздвиженка” Олександра Туршукова. Як заявили в самій “АІС”, дана
ТОВ підконтрольна власнику і президенту групи DCH Олександру Ярославському. У вересні
2019 року Ярославський звернувся до Президента, парламенту та правоохоронців з листом
щодо відшкодування боргів групи “АІС” на приблизно $100 млн перед DCH як кредиторомправонаступником “УкрСиббанку”. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Який бізнес вивів політика Нестора Шуфрича
в список найбагатших українців

28.02.2020

Нестор Шуфрич, набагато більше відомий як політик, ніж як
бізнесмен, у топ-100 найбагатших українців НВ і Dragon Capital
займає 65 місце з $98 млн, поступившись за рік 13 рядками і 10%
Н.ШУФРИЧ
статку.
Нестор Шуфрич вперше потрапив до Верховної Ради в 1998 році у віці 31 року. З тих
пір лише одного разу — під час короткої каденції п’ятого скликання 2006-2007 років — він
не ставав народним обранцем. Двічі побував міністром надзвичайних ситуацій — за часів
Януковича-прем'єра в 2006—2007 і Януковича-президента в 2010—2012 роках. Тепер
Нестор Шуфрич — народний депутат від проросійської партії Опозиційна платформа — За
життя (ОТЗЖ). За цей час він запам’ятався численними, що доходили до бійок, конфліктами
— як з політичними опонентами, так і з соратниками. Серед найвідоміших його «жертв» —
Сергій Льовочкін, Микола Рудьковський та Юрій Луценко. У бізнес, причому сімейний,
Нестор Шуфрич прийшов ще в кінці 1980-х. Разом з батьком Іваном Юлійовичем, який
очолював в останні радянські роки Закарпатське обласне спортивне товариство Динамо,
Шуфрич заснував і очолював цілий ряд компаній. Це були, в тому числі спільні
підприємства з американським, словацьким та австрійським капіталами. Сфери інтересів
сімейного бізнесу були найрізноманітнішими — від поставок палива до видобутку
будматеріалів, мисливського господарства та експорту деревини. За словами самого
Шуфрича, в кінці 90-х кількість працівників на сімейних підприємствах перевищувала 4
тисячі. Бізнес-вплив посприяв приходу Шуфрича в політику — він став однією з ключових
фігур в СДПУ (о) Віктора Медведчука, яка обрала Закарпаття базовим електоральним
регіоном. У свою чергу, присутність в рядах есдеків призвело Шуфрича в великий газовий
бізнес. 2003 року він разом з Миколою Рудьковським (№ 38 в топ-100) стає співвласником
компанії Нафтогазвидобування, що розробляє родовище в Полтавській області. Причому
спочатку частка Шуфрич належала Петру Порошенко (№ 6 рейтингу). Порошенко втратив її
через те, що розірвав з СДПУ (о) і перейшов в Нашу Україну Віктора Ющенка.
Нафтогазвидобування стала найбільшою приватною газовидобувною компанією України, а
Шуфрич і Рудьковський побили горщики — аж до рукоприкладства в 2008 році і
детективної історії з викраденням директора компанії Олега Семінського в 2012-му (був
визнаний зниклим безвісти і знайшовся через три роки). У підсумку компаньйони продали
свої частки, і до 2017 року мажоритарним власником Нафтогазвидобування (75%) стала
ДТЕК Ріната Ахметова (№ 1 рейтингу). Сума операції з викупу часток Рудьковського і
Шуфрича, за деякими даними, склала до $250 млн. Згідно з останньою поданою
декларацією нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич і його дружина Катерина Майкова є
власниками лише чотирьох компаній: ТОВ Вітал-Плюс (діяльність — виробництво соків) і
ТОВ Мисливський клуб Кремінка в Закарпатті, а також ТОВ Інформаційні технології
менеджменту і ЗНВКІФ Реал Груп в Києві. Втім, вважається, що кількість компаній, так чи
інакше пов’язаних з родиною нардепа набагато більше. Бізнес-інтереси сім'ї Шуфрича після
виходу з газового бізнесу зосереджені в сфері столичної нерухомості. Разом з Михайлом
Бродським вони володіють ПАТ Київський річковий порт. Ця компанія в 2016 році
отримала в оренду земельну ділянку на Рибальському півострові, на якому розгорнула
будівництво житлового комплексу. А партнером Шуфрича і Бродського з реконструкції
річкового вокзалу і забудови на Рибальському став один з найбільш «медійних» в останні
роки київських забудовників — Андрій Вавриш. Серед невдалих проектів Шуфричабізнесмена — ФК Говерла. Син Шуфрича Олександр у 2007 році провів кілька матчів в дублі
закарпатської команди, після чого завершив кар'єру. І вже в 2012 році став віцепрезидентом Говерли, яка після 2015/2016 фактично припинила існування.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Испанцы закрыли уголовное дело
олигарха Фирташа

• КОМПАНІЇ

11.03.2020

Судебное следственное управление № 21 Барселоны сдало в
архив уголовное дело, заведенное 5 лет назад на украинского
миллиардера, бывшего партнера "Газпрома" Дмитрия Фирташа. Об
этом сообщает в среду, 11 марта, испанский портал El Confidencial.

Д. ФИРТАШ

Разбирательство окончательно прекращено по указанию судьи Игнасио Санчеса.
Последний обосновал свое решение предложением самого следствия. Ну, а следствие, в
свою очередь, исходило из того, что Антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор
уголовного преследования Фирташа - не представила "весомых доказательств" вины
подозреваемого. Олигарху вменялось "отмывание" крупных сумм денег на территории
Испании и "членство в преступном сообществе".
Недоказанные обвинения. По настоянию прокуратуры следственное управление
дважды, начиная с 2017 года, направляло в Австрию, где проживает Фирташ, запрос на его
экстрадицию в Испанию, напоминает El Confidencial. И дважды получала отказ. Австрийское
правосудие в лице Земельного суда Вены считало приводившиеся для экстрадиции доводы
"неубедительными". Речь шла, к примеру, о подозрениях испанцев в том, что олигарх
приобрел дорогостоящую недвижимость в элитном поселке Сагалета (провинция Малага)
на "деньги сомнительного происхождения" и таким образом "отмыл" несколько миллионов
евро. Впрочем, по версии прокуратуры, в Испании - в Барселоне и в провинции Малага была "отмыта" гораздо большая сумма. Капиталы якобы поступали из оффшорных зон и
вкладывались, помимо упомянутой недвижимости в Сагалете, в гостиничный и
ресторанный бизнес. Занимался этим, также по данным прокуратуры, не сам Фирташ, а его
уполномоченные, в том числе бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф.
Бесперспективное дело. Еще одним просочившимся в прессу доводом испанской
прокуратуры были предполагаемые контакты Фирташа с Семеном Могилевичем.
Последнего прокуратура называет "крупнейшим лидером преступного мира", который до
недавнего времени входил в список десяти самых разыскиваемых американским ФБР
правонарушителей. Однако и этот довод был отвергнут австрийской стороной как
"несостоятельный" и "недоказанный". По заявлению защищавшей Фирташа в Испании
адвокатской конторы Business&Law, олигарх "располагает значительными легальными
средствами и не нуждается в их отмывании". Впрочем, даже опрошенные DW независимые
адвокаты считали дело в Испании с самого начала бесперспективным, учитывая, что
защите Фирташа удается все последние годы отстоять его даже от запроса на выдачу в
США, где он обвиняется в более тяжком преступлении - создании коррупционной схемы
для закупки индийского титана.
Читать полностью >>>
© Виктор Черецкий, Мадрид
По материалам dw.com
Пропозиція Бахматюка з виплати боргів банку вигідна Україні
і підтримується МВФ, - ФГВФО

13.03.2020

Голова ФГВФО Світлана Рекрут розповіла про те, що
пропозиція Олега Бахматюка з виплати боргів VAB банку державі є
найбільш вигідною для бюджету Таке мирне врегулювання
О.БАХМАТЮК
питання підтримується міжнародними фінансовими інституціями і
буде пріоритетом для ФГВФО на цей рік.
Про це Світлана Рекрут розповіла в інтерв'ю НВ. На питання, яка ситуація навколо
мирного врегулювання питань і пропозиції Олега Бахматюка, керівник Фонду заявила, що
"мирне врегулювання - це один з наших пріоритетів на цей рік. Шляхом війни ми вже йдемо
кілька років. Це довго, дорого і не завжди успішно ". Рекрут заявила, що є воля Фонду
гарантування взяти на себе практичну реалізацію цього проекту. "Бахматюк став першим,
хто офіційно виявив бажання піти за таким сценарієм. Яка у нього мотивація? Йому треба
вести і розвивати бізнес, йти далі, що дуже складно в обставинах, коли по ньому є ряд
кримінальних проваджень, йому і кільком учасникам його команди вручено підозру. Нам
же треба, щоб він повернув гроші державі і кредиторам. А джерелом повернення грошей є
той же бізнес. Тому Україні, мені здається, дуже важливо зараз скористатися цією синергією
і спробувати все-таки піти цим шляхом ", - заявила голова Фонду. За словами Світлани
Рекрут, Фонд обговорював і знаходить підтримку МВФ щодо необхідності ведення цієї
роботи, оскільки це "абсолютно зрозумілий і правильний шлях поповнення державного
бюджету". Механізм врегулювання, який прописаний у відповідному законопроекті №2571,
був узгоджений з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком. Нагадаємо, що Олег
Бахматюк є єдиним екс-акціонером виведених з ринку банків в результаті банківської
кризи, що почалася в 2014 році, який виступає з пропозицією виплати 8 млрд грн боргів
державі через механізми реструктуризації.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Суд США надіслав повістки Коломойському і Дубінському:
опубліковано документ

19.03.2020

Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і
нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.
Відповідний документ опублікував у Facebook колишній глава
И.КОЛОМОЙСКИЙ
Закарпатської області Геннадій Москаль.
"Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або
позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство
юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному
депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та
кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для
ознайомлення громадськості)", - написав Москаль. Зазначається, що Міністерство юстиції
має негайно вручити повістки адресатам, в іншому випадку суд винесе рішення проти них
автоматично. "Згідно згаданої конвенції, Мін’юст повинен вручити ці повістки адресатам
негайно. Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський,
автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду
щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе
рішення проти них автоматично. В той же час, ні Солом’янський ні Подільський суди
столиці поки так і не відреагували на аналогічні позови пана Алекса Ровта, так що у
заочному змаганні американського й українських судів поки виграють Штати)", - зазначив
Москаль. Раніше Велика палата Верховного суду відклала на невизначений термін
засідання в справі братів Суркісів і "ПриватБанку" через заміну одного з відповідачів з
Міністерства фінансів на Кабінет міністрів. Нагадаємо, у спільній заяві Ради асоціації
Україна-ЄС Україна взяла на себе зобов'язання притягнути до відповідальність винних у
розкраданні "ПриватБанку" і захистити свободу преси. Нагадаємо, "ПриватБанк" ініціював у
Ізраїлі новий судовий процес проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та
Геннадія Боголюбова. Сума судових позовів становить 600 мільйонів доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
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Группа «Евраз» Абрамовича продал последний
свой актив в Украине

28.02.2020

Российская горно-металлургическая компания Evraz 15 ноября 2019
года продала свой последний актив в Украине - ООО «ЕвразТранс Украина»,
которое занимается грузовыми перевозками
Согласно отчету компании, сумма сделки составила $8 млн. Имя покупателя не
называется. По состоянию на 31 декабря 2019 г. данная сумма еще не была заплачена. При
этом, как говорится в отчете, Evraz признал $36 млн. убытков от продажи ООО «ЕвразТранс
Украина». Кроме того, согласно документу, ликвидирована компания по управлению
украинскими активами – ООО «Евраз Украина», 100% акций которой принадлежали Evraz.
Ее юридический адрес находился в г. Днепр, ул. Ударников, 31. Напомним, что в 2017-18 гг.
Evraz последовательно избавился от все своих ключевых металлургических активов в
Украине: ГОКа «Сухая Балка», Южккокса и ДМЗ.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Смарт-Холдинг у 2019 році сплатив до бюджетів
усіх рівнів майже 1,8 млрд грн.

17.03.2020

За підсумками 2019 року підприємства, що входять до групи СмартХолдинг (без урахування підприємств Метінвест і HarvEast), сплатили до
бюджетів усіх рівнів 1,775 млрд грн податків і зборів.
Відрахування з податку на прибуток склали 249 млн грн, а рентні платежі – 641,1
млн грн. Сума податків за фондом оплати праці 2019 р. зросла на 26% – до 333,8 млн грн. До
місцевих бюджетів перераховано 157,4 млн грн як податок на доходи фізичних осіб і 32 млн
грн як податок на землю. «Наші підприємства, які видобувають газ, залишаються лідерами
зі сплати податків. За поганої цінової кон’юнктури 2019 р. рентні платежі газовидобувників
показали мінімальне зниження. Усе тому, що обсяги видобутку зросли на 35%. Значне
зростання податкових відрахувань показали група «Верес» і бізнес нерухомості Smart
Urban: 64% і 95%, відповідно. Вкажу на поліпшення показників групи «Верес», що свідчить
про правильно обрану стратегію оздоровлення та реструктуризації цього активу», –
прокоментувала податкову звітність перша заступниця генерального директора,
фінансовий директор Смарт-Холдингу Юлія Кир’янова. Група «Метінвест» з урахуванням
асоційованих компаній та спільних підприємств у 2019 році перерахувала до бюджетів усіх
рівнів 21,1 млрд грн податків і зборів, що на 5% нижче за торішній рівень. Смарт-Холдинг –
одна з найбільших промислово-інвестиційних груп України, яка об’єднує підприємства, що
поділяють спільні стратегічні цілі та принципи ведення бізнесу. Інтереси групи
зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Смарт-Холдинг інвестує в
об’єкти гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, банківського сектору,
сільського господарства, суднобудування та нерухомості. Як портфельний інвестор
підприємства групи також беруть участь у низці інших бізнес-проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Смарт-Холдингу
Офіційна заява SCM: ініціатива створення Штабу
з економічного здоров'я України

17.03.2020

Коронавірус став причиною проблем у світовій економіці та економіці
України. Карантинні заходи, спрямовані на збереження життя людей,
неминуче ведуть до зниження економічної активності.
Влада більшості країн світу вживає активних заходів для запобігання економічній
кризі. Україна - не виняток. Великий бізнес має намір активно допомагати владі. Компанія
SCM звертається до Президента і Прем'єр-міністра з ініціативою про створення Штабу з
економічного здоров'я України. Мета створення Штабу - спільними зусиллями влади і
бізнеса знайти інструменти для збереження економічного здоров'я країни в нинішніх
складних умовах. Пропонуємо невідкладно розглянути на засіданні Штабу з економічного
здоров'я України заходи підтримки: населення; медицини; регіонів; малого та середнього
бізнесу; базових галузей економіки. Компанія SCM готова делегувати своїх кращих
професіоналів в Штаб з економічного здоров'я України. Закликаємо зробити це і інших
представників великого національного бізнесу. Криза - це не тільки проблеми, а й
можливості. Штаб з економічного здоров'я України повинен стати мозковим центром
відродження нашої країни. Спільними зусиллями ми повинні зробити економіку України
сильніше і стійкіше. Відзначимо, в 2019 бізнеси SCM на 17,4% збільшили інвестиції в
розвиток і модернізацію підприємств в Україні в порівнянні з 2018 роком. Цей показник
перевищив 42 мільярди гривень всупереч важкій ситуації в гірничо-металургійному та
паливно-енергетичному комплексах, яка негативно вплинула на виробничі та фінансові
результати. Серед найбільших інвестиційних проектів 2019 року: капітальний ремонт
доменної печі №3 металургійного комбінату «Азовсталь» з одночасним встановленням
установки вдування пиловугільного палива, реконструкція листопрокатного цеху 1700 на
ММК ім. Ілліча, запуск Приморського вітропарку і Покровської СЕС, завершення
будівництва інфраструктури і установка вітротурбін на Орловській ВЕС. Обсяг сплачених
податків бізнесами SCM до державного бюджету склав у 2019 році 58,5 мільярдів гривень.
Бізнеси SCM також збільшили фінансування соціальних програм в містах та селищах, де
працюють підприємства - до 10,8 мільярдів гривень в 2019 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
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• ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ & START-UP

Обсяг торгів на ПФТС в лютому
склав 5 млрд грн

$544 млн за 2019 год: все сделки и инвестиции
в украинском IT
09.03.2020

За минулий місяць загальний обсяг торгів на українській біржі ПФТС
знизився до 5 млрд грн, і склав 86% від обсягу, зафіксованого в січні. В
основному на біржі торгували держоблігаціями.
Всього з початку року на ПФТС уклали 729 біржових контрактів загальною вартістю
10,8 млрд грн. Це менше половини (44%) результату, що спостерігався в січні-лютому 2019
року. У лютому поточного року 35 учасників ПФТС укладали угоди по 46 випусків цінних
паперів, в основному це були угоди купівлі-продажу держоблігацій (36 випусків ОВДП,
загальний обсяг таких угод – 4,83 млрд грн). У 14 випадках угоди стосувалися акцій, в п’яти
– корпоративних облігацій, в чотирьох – муніципальних облігацій, також був реалізований
один інвестиційний сертифікат і один випуск облігацій, емітентом яких виступала іноземна
держава. Серед 36 випусків ОВДП, за якими укладалися угоди, 14 випусків мають бути
погашені в 2020 році, 11 випусків – в 2021 рр, 4 випуски – у 2022 році, 4 – в 2023 році, і ще по
одному випуску з датами погашення в 2024, 2025 і 2027 рр. Найактивніше держоблігаціями
в перші два місяці 2020 року торгували Сітібанк, ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна», ОТП
Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, Міжнародний інвестиційний банк, ТОВ «Універ Капітал»,
інвестиційна компанія «Говерла», компанія «Арт Капітал» і Райффайзен Банк Аваль. …
Читати повністю >>>
За матеріалами maanimo.com
З початку запровадження сквіз-ауту міноритарні акціонери
отримали майже мільярд гривень

10.03.2020

З моменту запровадження у 2017 р. процедури обов’язкового викупу
акцій на вимогу мажоритарного власника в розмірі 95% (сквіз-ауту), 317
акціонерних товариств пройшли через цю процедуру.
Зокрема, 216 сквіз-аутів із загальної кількості відбулися згідно із Прикінцевими та
перехідними положеннями Закону України від 23.03.2017 №1983-VIII щодо підвищення
рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах. 101 сквіз-аут відбувся за
процедурою, яка описана у статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Станом
на 1 березня 2020 року на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), які були
відкриті в рамках здійснення процедур обов’язкового викупу акцій у міноритарних
акціонерів («сквіз аут»), зберігалося 436 мільйони гривень. Ці кошти призначені для
виплати фізичним і юридичним особам, які є міноритарними акціонерами товариств, де
відбулась процедура сквіз-ауту. З початку запровадження сквіз-ауту з рахунків ескроу
відповідно до надісланих вимог було виплачено вже 980 мільйонів гривень. Під час викупу
акцій кошти отримали 33 тисячі міноритарних акціонерів. Однією з причин, чому кошти
можуть залишатися на рахунках незатребуваними, є неточність або зміна адреси акціонера,
яка була зазначена ним при відкритті рахунку в цінних паперах у депозитарній системі.
«Наріжним каменем сквіз-ауту залишається порядок визначення ціни викупу акцій.
Потрібно покращити процедуру і допомогти сторонам наблизитися до справедливої ціни.
Законодавчу конструкцію, яка дозволить вирішити це питання, ми запропонувати в проекті
нової редакції закону «Про акціонерні товариства» (№2493)», – зауважив Максим Лібанов,
Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами nssmc.gov.ua
Регулятор узгодив покупку майже 50% української
біржі ПФТС китайської BOCE

12.03.2020

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила
покупку 49,9% української ПФТС китайської біржею BOCE і асоційованим з
нею Янь Дуншенем (Yan Dongsheng).
Повідомлення про покупку української біржі з'явилося на сайті ПФТС 9 січня 2020 р.
Тоді зі складу власників вийшли Primeview LTD (Беліз), Dakal LTD (Беліз), Crookston Limited
(Беліз) і Boline LTD (Маршаллові острова), а Parvana LTD знизила свою частку з 8,9% до
0,12%. ТОВ Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів Альтана
Інвестмент Менеджмент збільшила частку з 2,3% до 5,1%. Фондова біржа ПФТС є однією з
найстаріших на українському фондовому ринку. У 2018 році вона отримала 1,7 млн грн
чистого прибутку проти 0,82 млн грн роком раніше. У 2018-му вартість біржових
контрактів на біржі ПФТС склала 114,092 млрд гривень, що на 74% перевищує показник
2017 року. За перші дев'ять місяців 2019 року (Січень-вересень) ПФТС отримала 1,4 млн грн
збитку. Нагадаємо, що BOCE заявила про намір придбати біржу ПФТС в грудні минулого року.
Також китайська товарна біржа з 2017 р. володіє Українським банком реконструкції та
розвитку. У 2018 році Антимонопольний комітет України схвалив повторну заявку BOCE на
придбання частки в ПФТС у розмірі понад 25%. Крім цього, наприкінці серпня 2018 року
акціонери фондовій Української біржі вирішили запропонувати BOCE стати акціонером з
часткою 36% в результаті додаткової емісії, однак ця угода не відбулася.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
В 2019 році активи в управлінні українських КУА
продовжували зростати

12.03.2020

За даними УАІБ, на кінець 2019 року активи в управлінні компаній з
управління активами в Україні зросли і сягнули 355,1 млрд. грн., у тому числі
активи ІСІ –353,3 млрд. грн.
За 2019 рік приріст усіх активів в управлінні в цілому та активів ІСІ в управлінні
зокрема становив 12,8% (після, відповідно, +18,7% та +18,8% у 2018-му). Цьому сприяло,
зокрема, збільшення кількості ІСІ в управлінні: за даними звітів КУА – із 1237 у грудні 2018
року до 1338 у грудні 2019-го (+8,2%, як і за попередній рік). Активи НПФ в управлінні КУА
у 2019 році прискорили зростання до +16,9% (із +15,6% у 2018-му), до 1 653,0млн. грн. При
цьому кількість НПФ в управлінні за результатами року не змінилася (58). Активи
страхових компанійв управлінні КУА загалом зросли у 2019 році на 20,7% (після -35,4% у
2018-му), до 96,4млн. грн., за незмінної кількості таких СК (дві). Кількість КУА упродовж
2019 року коливалася, а станом на 31.12.2019 – зменшилася на три порівняно з початком
року – до 293 компаній. ВЧАвідкритих ІСІу 2019 році зменшилася на 6,5%, до 82,5 млн. грн.
(після +17,9% у 2018-му), за незмінної кількості таких фондів (17). Це супроводжувалося
зниженням індексів вітчизняного фондового ринку на 10-11% та чистим відтоком капіталу
з цього сектору ІСІ. Чистий притік капіталудовідкритих ІСІ у 2019 році був негативним
вперше за три роки – -5,8 млн. грн. (після +3,0 млн. грн. у 2018-му та +2,2 млн. грн. у 2017му). Незначний чистий притік упродовж 2019 року було зафіксовано тільки у 3-му кварталі.
Водночас, загальний негативний показник руху капіталу в секторі на дві третини був
зумовлений результатами діяльності одного фонду, а два фонди з найбільшим чистим
відтоком сформували 90% результату всього сектору за рік. Проте у 4-му кварталі два інші
відкриті фонди залучили додаткові вкладення інвесторів, а за весь 2019 рік таких фондів
було три з 17-ти.
ю

Читати повністю >>>
За матеріалами УАІБ
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AVentures Capital опубликовал актуальный выпуск своего ежегодного
исследования венчурного рынка Украины DealBook. Редакція издания AIN.UA
выбрала самое интересное.
Ключевые факты: 2019 год стал новым рекордом по размеру привлеченного
капитала в украинский IT-сектор. Впервые суммарные инвестиции превысили отметку в
$0,5 млрд, составив в общей сложности $544 млн. Более 75% от этой суммы приходится
всего на три компании, а точнее их инвестиционные раунды поздней стадии: Grammarly —
в рамках последнего раунда компанию оценили в $1+ млрд, GitLab — оценка в $2,5 млрд в
последнем раунде, People.ai — оценка в $0,5 млрд. Объем сделок на ранних стадиях по
сравнению с 2018 года не изменился. Суммарно количество привлеченных инвестиций на
посевных и А раундах составило $44 млн. Украинские продуктовые компании осуществили
экзитов на общую сумму в $478 млн. Большинство экзитов — до $100 млн, стартапы с
оценкой выше этой суммы остаются частными компаниями.

Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам ain.ua

Читайте также: AVentures
DealBook 2020 >>>

ICU Ventures стала головним партнером наймасштабнішої платформи,
присвяченої екосистемі стартапів України

12.03.2020

Dealroom.co, найбільша платформа даних щодо IT-індустрії в Європі, у
партнерстві з консорціумом провідних венчурних гравців України запустили
платформу, присвячену екосистемі стартапів та венчурного капіталу України.
Головним партнером платформи став ICU Ventures – венчурний фонд групи ICU, який
інвестує в технологічні компанії з українським та східноєвропейським корінням. Іншими
партнерами проекту є Українська асоціація венчурного капіталу та приватного капіталу
(UVCA, яка об’єднує більше 50 інвестиційних фондів України та світу), Western NIS
Enterprise Fund (регіональний фонд з капіталом $150 млн), Horizon Capital (з активами
понад $850 млн під управлінням), TechUkraine (національна платформа, що об’єднує
технологічних стейкхолдерів для розвитку екосистеми), AVentures Capital (інвестор на
стадії seed) та AIN.ua, провідний інтернет-ресурсом в Україні з понад 1 млн відвідувачів
щомісяця. Українська платформа Dealroom.co детально відображає інформацію про
українські стартапи, скейлапи та інвестиції в розрізі галузей. «Україна багата на
талановитих ІТ-підприємців та розробників. Чого нам не вистачає, так це екосистеми, яка б
дозволила їм рости та розвиватися. Як один з лідерів українського фінансового сектору, ІСU
ставить за мету допомогти українським стартапам стати успішними та вийти на
міжнародний рівень. Тому ICU Ventures не тільки інвестує у стартапи, але й підтримує такі
проекти, як створення української платформи Dealroom. Це буде універсальний ресурс для
венчурних інвесторів, які шукають інформацію про українські компанії. Відкритість даних
щодо ринку допоможе нарощувати інвестиції, що критично важливо для зростання
стартапів», - підкреслив Роман Нікітов, директор ICU Ventures. Будь-хто може долучитися до
розвитку онлайн-платформи і внести або оновити дані про стартапи та технологічні
компанії. Таким чином можна буде сформувати цілісну картину української технологічної
екосистеми, яка буде інформувати місцевих та міжнародних інвесторів щодо можливостей
в Україні. «Надаючи потужний та доступний у всьому світі інструмент з інформацією про
досягнення української IT сфери, особливо стартапів та венчурних інвесторів, ми
сподіваємося привернути більше уваги до одного з найшвидше зростаючих ІТ-хабів
Європи», - говорить Йорам Уінгаарде, СЕО та засновник Dealroom.со.
Читати повністю >>>
За матеріалами ICU
• ФІНАНСОВІ (ІНВЕСТИЦІЙНІ) АФЕРИ (ПРОЕКТИ)

НКЦПФР попереджає щодо ризиків інвестицій в проект
“Український народний банк”

25.02.2020

НКЦПФР звертає увагу на те, що останнім часом в мережі Інтернет і
соціальних мережах стрімко розповсюджується пропозиція інвестувати в
акції неіснуючого «Українського народного банку».
В той же час у Держреєстрі банків, який ведеться НБУ і містить відомості про
державну реєстрацію усіх банків, відсутня інформація про «Український народний банк».
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», банком може називатися
лише юридична особа, яка має банківську ліцензію і відомості про яку внесені до
Державного реєстру банків. Так само у Державному реєстрі випусків цінних паперів, який
ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і містить відомості
щодо усіх зареєстрованих випусків цінних паперів, відсутня інформація про реєстрацію
випуску акцій емітенту з таким найменуванням. При спробі придбати акції зазначеного
проекту через його веб-сайт, користувачу пропонуються три варіанти оплати за акції:
Money Storage, Perfect Money та оплата у криптовалюті Bitcoin. Функція оплати банківською
картою нібито передбачена, але не працює. Доступні користувачу варіанти оплати є
електронними гаманцями, платежі через які практично не можливо відслідкувати та
встановити куди були переведені кошти клієнта. На веб-сайті проекту відсутня будь-яка
правова інформація щодо юридичної особи та підстав надання нею інвестиційних послуг. У
особистому кабінеті користувача є посилання на такі розділи як Документи, Контакти
компанії, Умови користування, Політика конфіденційності, але всі вони не працюють. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами НКЦПФР

Читайте також: Кількість КУА та
активи в управлінні >>>
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Украина - страна пирамид. Milton Group обманула людей
из 50 стран на более чем $70 млн

НАДРА & ЗЕМЛЯ

• КОРИСНІ КОПАЛИН

02.03.2020

Сайты многих европейских СМИ рассказывают о пирамиде,
организованной и работавшей в Киеве. Мошенники обманули более 1000
человек на миллионы долларов.
На шестом и седьмом этажах Mandarin Plaza находился офис компании Milton Group.
Официально она занималась разработкой ПО и финансовыми сервисами, в реальности это
оказалась масштабная финансовая пирамида. Более сотни сотрудников ежедневно
убеждали жителей разных стран вложить деньги в биткоин и другие криптовалюты, и
получать стабильный доход. Деньги потеряли более 1000 человек из 50 стран. Только в
2019-ом мошенники выманили более $70 млн. Об этой истории пишут издания Dagens
Nyhete и The Guardian. Liga.Tech подготовил сокращенный пересказ их материалов.
Как человек становился жертвой. Новых клиентов предполагаемые аферисты
привлекали при помощи рекламы на Facebook и в мобильных играх. Им обещали хорошую
прибыль от их инвестиций. Для большей привлекательности в рекламных объявлениях
незаконно использовались фотографии знаменитостей, например, британского шеф-повара
Гордона Рамзи, киноактера Хью Джекмана, финансового эксперта Мартина Льюиса. Тем,
кто заинтересовался обещанной прибылью, звонил менеджер из офиса в Киеве. В офисе
Milton Group работало 200 человек. Чтобы избежать утечки информации они были обязаны
оставлять свои телефоны на проходной. Работники использовали профессиональные
телефонные системы и системы управления взаимоотношениями с клиентами.
Исполнительным директором компании является Якоб Кесельман. Отдел продаж был
разделен на группы, состоящие из десяти операторов и одного директора по продажам. Они
также разделялись по языку: русский, английский, итальянский, испанский. Их задачей
было посадить потенциального клиента на крючок, заставив его сделать первый взнос.
Жертв с большим потенциалом передавали в так называемый отдел удержания, где
работали топовые продавцы. Они убеждали человека вложить еще больше денег. Все
разговоры записывались и анализировались директорами по продажам. Они могли давать
инструкции рядовым продавцам непосредственно во время их бесед с клиентами. Данные
по клиенту, а также ходе общения с ним вносились в базу данных.
Высокие цели. Всем продавцам устанавливались ежемесячные показатели.
Например, русскоязычный отдел должен был собрать $40 000, испаноязычный - $60 000,
англоязычный - $100 000. Только за 2019 год совокупно организация получила $70 млн. За
полученные переводы продавцы получали комиссию, которая зависела от источника
поступления денег. По кредитной карте было 4%, через сервисы перевода денег Western
Union или Moneygram - 6%, через криптовалюты – 9%. В среднем продавцы осуществляли
по 300 звонков в день. Работники должны были демонстрировать продажи не ниже 40% от
установленных, иначе их увольняли. Задачей отдела удержания было максимальное
выжимание денег из жертв. Для этого их убеждали устанавливать на смартфоны и
компьютеры программное обеспечение, которое открывало злоумышленникам доступ к
банковской информации жертв. Также организаторы просили прислать им копии ID-карты
или паспорта и свежей платежки, как доказательство их личности и домашнего адреса. На
экранах своих гаджетов пользователи видели фальшивую информацию о том, как растут их
вложения. Одному клиенту показали, как вложенные им ?2 000 якобы принесли ?35 000.
Это повышало доверие к Milton Group и пострадавшие легче инвестировали
дополнительные деньги. При помощи удаленных инструментов также продавцы брали от
имени клиентов кредиты, которые переводили своей компании. Других клиентов
убеждали продать их дома. Когда пользователь пытался вывести якобы заработанные
деньги, он сталкивался с проблемами. Одной жертве ее трейдер заявил, что
предварительно необходимо внести ?1 000 для оплаты банковской комиссии. Другим
просто сообщали, что их деньги в процессе вывода. Когда жертва понимала, что она не
увидит свои деньги, с ней связывался юрист или финансовый советник. В разговоре жертва
часто узнавала, что может получить больше, чем фактически вложила. На пути к деньгам
оказывалась комиссия за услуги или налог. Оплатить этот взнос необходимо было авансом.
На самом деле "продавцы" и "юристы" находились в одном офисе Milton Group и работали
на одну цель – выполнить месячный показатель сборов.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
B2B Jewerly: в Украине раскрыли крупнейшую
аферу десятилетия

06.03.2020

О невероятном распространении по всей стране системы обмана
населения рассказал в своем видео в YouTube журналист Денис Бигус,
который исследовал совсем не хитрую работу злоумышленников.
Так, 59 с лишним ювелирных магазинов, открытых в Украине, Казахстане и России,
на самом деле оказываются совсем не точками по реализации продукции откровенно
слабого заводика "Шарм" владельца Николая Гонты, а обычными пунктами приема денег в
виде "инвестиций". Только в данный момент вся компания работает исключительно на
привлечение новых лохов-клиентов. В каждом магазине в Киеве, к примеру, каждый день
можно увидеть толпу пенсионеров, которые стремятся отнести аферистам свои деньги в
надежде их отбить и обеспечить себе безбедную старость. Только вот окупиться их
вложения вряд ли смогут. Вся схема работает следующим образом: чем больше клиентов,
которые отдадут деньги "продавцам", ты привлечешь, тем больший % "кэшбэка" будешь
получать в виде выплат. При покупке сертификата на серебро в год аферисты обещают
вернуть 468%, а на золото - еще более баснословные 780. Причем проценты компания B2B
Jewerly платит регулярно - для обеспечения притока клиентов. Само собой, уже в
ближайшее время пирамида громко схлопнется, поскольку экономически подобная модель
просто не может существовать, а ее владельцы - сбегут за границу. Или вообще останутся в
Украине, ведь юридически никто не сможет доказать факт передачи средств кому-либо из
непосредственных участников махинации - взносы через интернет они прогоняют как
благотворительный взнос, а в самих магазинах не существует ни чеков, ни работы с
безналом. Прибыльность "бизнеса" для его владельцев, нужно сказать, колоссальная.
Каждый день к каждому из магазинов приезжают вооруженные люди на внедорожниках,
которые вывозят набитые наличкой мусорные пакеты. Лишь по предварительным
подсчетам, в пирамиде в данный момент крутится от миллиарда гривен. ...
Читать полностью >>>
По материалам beztabu.net

Із Інвестиційного атласу виставили на
аукціони дванадцять об‘єктів

27.02.2020

У Держгеонадрах прийняли рішення про виставлення на аукціон
спецдозволів на 12 ділянок загальною початковою вартістю 7 944 767 грн.
Вперше серед лотів — ділянки, номіновані надрокористувачами.
«Це перші електронні торги, які ми ініціюємо після низки законодавчих змін та
запуску Інвестиційного атласу. Серед пропозицій є ділянки, відібрані спеціалістами
Держгеонадр, а є ті, які майбутні учасники аукціонів номінували самостійно, — і це також
вперше для Служби, – зазначив голова Роман Опімах. – Усі охочі можуть долучитися до
торгів і чесно вибороти можливість розробляти ту чи іншу ділянку. Ми також спростили
механізм участі в аукціонах для іноземних бізнесменів: прибрали необхідність реєструвати
юридичну особу в Україні для участі у аукціоні». Сьогодні виставили ліцензії на геологічне
вивчення та видобування із мінеральними, лікувальними, столовими, підземними водами,
пісковиками, піском, вапняком, глиною, молібденовими рудами. Уся детальна інформація
по об‘єктах з‘явилася на сайті публічних закупівель Prozorro.
Читати повністю >>>
За матеріалами geo.gov.ua

Читайте також: Держгеонадра обирає
політику прозорості >>>

Єдина екологічна платформа забезпечить рівний
доступ до природних ресурсів країни

27.02.2020

Міністерство енергетики та захисту довкілля планує до кінця року
запустити єдину електронну екологічну платформу, що акумулює
інформацію про всі природні ресурси країни.
"Ми працюємо над оцифруванням усіх даних, що дасть змогу усім охочим стати
учасником процесу користування природними ресурсами, а також якісно і прозоро
отримати всю необхідну інформацію про них", - повідомив міністр Олексій Оржель на
презентації проекту єдиної екологічної платформи. За його словами, нині інформація про
природні ресурси є закритою або обмеженою. Це, у свою чергу, створює високі корупційні
ризики під час отримання права на користування ними й обмежує інтерес інвесторів, що
значно знижує доходи держави. Крім того, відсутність системного контролю в цій сфері
призводить до незаконного природокористування, констатує Оржель. У результаті, за його
словами, збитки держави, зокрема від незаконного вирубування лісових насаджень, за
п'ять років сягнули близько 1 млрд грн. Окрім цього, щорічно країна недоотримує понад 1
млрд грн через незаконний вилов риби і тіньовий оборот аквакультурних водних
біоресурсів. Як зазначив Оржель, із запуском єдиної екоплатформи доступ до природних
ресурсів реалізовуватиметься виключно через відкриті аукціони. Міністр уточнив, що
платформа міститиме інформацію за такими чотирма напрямами: надрокористування,
лісова, водна та рибна галузі. За кожним із цих напрямів, зокрема, будуть доступні реєстри
відповідних природних ресурсів, інструмент для отримання їх у користування, реєстри
суб'єктів господарювання в напрямі, дані екологічного моніторингу та інспекції. Заступник
міністра енергетики та захисту довкілля Володимир Головатенко, зокрема, пояснив, що всі
охочі зможуть через так званий єдиний кабінет обрати на публічній електронній карті
необхідний об'єкт і в "один клік" подати заявку на оформлення дозвільних документів або
проведення аукціону. Крім того, за його словами, через платформу можна буде передавати
матеріали до правоохоронних органів про незаконне використання природних ресурсів. Як
зазначають у міністерстві, деякі модулі, які з часом увійдуть до екологічної платформи,
зокрема атлас надрокористувача, доступні вже нині. Як повідомлялося, Кабінет Міністрів
України вніс зміни до постанови про надання спецдозволів на користування надрами, які
спростять залучення інвестицій у цю сферу. За даними Мінекоенерго, документ, зокрема,
виключив необхідність погодження місцевою владою надання ділянок на видобуток
корисних копалин для надр загальнонаціонального значення, а також розширив
бурштином перелік видів користування, на які можна отримати спецдозвіл. Наприкінці
2019 року глава Держслужби геології і надр України Роман Опімах презентував
Інвестиційний атлас надрокористувача, що акумулює інформацію про надра країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
• ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ. ТРЕЙДИНГОВІ КОМПАНІЇ & БІРЖІ

Компания «ДТЭК Энерго» сократила прибыль
почти в два раза

06.02.2020

Компания «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова в 2019 г. сократила чистую
прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом — до 2,55 млрд грн. Об этом
свидетельствуют данные неаудированной отчетности компании.
Доход «ДТЭК Энерго» в прошлом году снизился на 15,4% (на 13,96 млрд грн) — до
76,83 млрд грн, валовая прибыль — на 35,5% (на 6,83 млрд грн), до 12,43 млрд грн. Как
уточнили в компании, ухудшение финансового результата связано со снижением
производства электроэнергии в четвертом квартале на 40% по сравнению с октябремдекабрем 2018 года, а также с наличием задолженности ГП «Энергорынок» в размере 6,8
млрд грн. В то же время благодаря укреплению гривни «ДТЭК Энерго» на курсовых
разницах заработала 6,6 млрд грн, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.
Инвестиции в развитие производства в 2019 году составили 5,2 млрд грн, выплаты в
центральный и местные бюджеты — 14,5 млрд грн. Напоминим, что «ДТЭК Энерго» в 2018
году получило чистую прибыль в размере 5,25 млрд грн, тогда как 2017 год компания
завершила с чистым убытком в размере 2,92 млрд грн. «ДТЭК Энерго» — операционная
компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга
ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем
Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Компанія Ахметова заробила понад 200 мільйонів
на торгівлі електроенергією

25.02.2020

Чистий прибуток компанії Д.Трейдінг, що здійснює торгівлю
електроенергією, газом, газовим конденсатом та вугіллям за 9 місяців 2019 р.
становив 236,9 мільйона гривень.
Про це йдеться у звіті про фінансові результати компанії, який є в розпорядженні
Економічної правди. Валовий прибуток трейдера становив 1,735 мільярда гривень. Чистий
дохід від реалізації продукції – 24,09 мільярда гривень. Чистий прибуток іншої структури
ДТЕК - вугледобувного підприємства "Павлоградвугілля" – за 9 місяців 2019 року становив
5,744 мільярда гривень після оподаткування. Валовий прибуток "Павлоградвугілля"
становив 10,27 млрд грн, чистий дохід від реалізації продукції – майже 25 млрд гривень.
ТОВ "Д.Трейдінг" зі структури ДТЕК здійснює оптову торгівлю електроенергією,
природним газом і вугіллям на внутрішньому і зовнішніх ринках енергоресурсів. ДТЕК
створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем кепітал
менеджмент" Ріната Ахметова. Нагадуємо, компанії групи ДТЕК наприкінці 2019 року
перестали платити за послуги передачі енергії державній компанії "Укренерго" і станом на
10 січня накопичили борг у розмірі 544,48 мільйона гривень. Найбільший борг у розмірі
362,50 млн грн накопичила "Д.трейдінг", яка перестала платити за транспортування
електроенергії магістральними лініями у листопаді. "ДТЕК-Західенерго" з жовтня
накопичила борг 118,86 млн грн. Ще 63,12 млн грн винна "ДТЕК Павлоградвугілля".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ДТЭК Ахметова получил 15 миллиардов
операционной прибыли

15.03.2020

Энергетический холдинг ДТЭК в 2019 г. получил операционную прибыль
до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере $607 млн, что
позволило получить рентабельность по EBITDA 20,4%.
Как свидетельствуют расчеты компании Dragon Capital на основании данных
холдинга, по курсу НБУ на 5 марта показатель EBITDA компании "ДТЭК Энерго" составил
15,11 млрд грн, что на 34% меньше, чем в 2018 году. По данным Dragon Capital, в 2019 году
продажи компании "ДТЭК Энерго" составили $2,98 млрд, что на 11% ниже, чем в 2018 году.
Рентабельность EBITDA ДТЭК в 20,4% остается высоким показателем по сравнению с
финансовыми данными других компаний. Например, EBITDA маржа компании "Метинвест",
которая также входит в СКМ Ахметова, за 2019 год составила 15,3%. Также из отчетов ДТЭК
следует, что холдинг в прошлом году выплатил почти $100 млн долга, в том числе и
держателям евробондов. Эти облигации были выпущены в 2013 году. Известно, что среди
покупателей бумаг в 2013 и 2015 годах была компания ICU, совладелец которой Макар
Пасенюк был финансовым советником прошлого президента Петра Порошенко. В
компании ICU и "Рошен" Петра Порошенко работал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, за
время руководства которого комиссия ввела так называемую формулу "Роттердам+" для
расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. Формула предполагала, что в
тариф закладывается стоимость угля по котировки в порту Роттердама, к которой
добавляется стоимость доставки топлива в Украину. После этого отбыло резкое
подорожание еврооблигации ДТЭК. Как сообщалось, согласно данным неаудированной
отчетности компании, "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую
прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн. Доход
"ДТЭК Энерго" в прошлом году снизился на 15,4% (на 13,96 млрд грн) – до 76,83 млрд грн,
валовая прибыль – на 35,5% (на 6,83 млрд грн), до 12,43 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
•

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Україні на чверть зменшилося
використання вугілля

25.02.2020

За січень 2020 року в Україні було використано 3,4 млн тонн кам’яного
вугілля, що на 24,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про
це повідомляє Державна служба статистики.
За січень в Україні використано 3,4 млн тонн кам’яного вугілля (на 24,2% менше, ніж
за січень 2019 року); 4,4 млн кубометрів природного газу (на 10,3% менше); 21,4 тис. тонн
важких паливних мазутів (на 111,7% більше). Також за вказаний період (без урахування
обсягів продажу населенню через автозаправні станції) було використано 33,5 тис. тонн
моторних бензинів (на 5,4% менше, ніж за січень 2019 року); 250,1 тис. тонн дизельного
палива (на 6,1% більше); 11,9 тис. тонн скрапленого газу (на 17,3% більше). Як повідомляв
Укрінформ, згідно із даними Держстату, за минулий місяць у роздріб через автозаправні
станції було продано 91,4 тис. тонн дизельного палива на 2,7 млрд грн, 82,5 тис. тонн
скрапленого газу на 1,8 млрд грн, 92,9 тис. тонн моторних бензинів майже на 3,2 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Зеленський передасть правоохоронцям скаргу
вугільників на Кропачова

25.02.2020

Президент України отримав скаргу від працівників центральних
збагачувальних фабрик на їхнього власника Віталія Кропачова щодо
пневиплати зарплат та заявив, що передасть її до правоохоронних органів.
"Кропачов - він аферист?", - запитав у відповідь у залу Зеленський. За словами
голови держави, він, "коли йому ставлять завдання, як дресирований пес". "Кропачов почув. Потім ви сказали Насалик (екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор
Насалик - ред.). Його туди ж? Інформацію передам, нехай правоохоронні органи
розбираються", - підкреслив Зеленський у відповідь на звинувачення на адресу Насалика за
нібито вилучене у шахти "Україна" обладнання. Нагадаємо, центральні збагачувальні
фабрики "Україна", "Росія" та "Мирноградська" належать компанії "Укрдонінвест" Юлії
Кропачової та Віталія Кропачова. Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від
колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка Ігоря Кононенка. У липні ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з
початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій
власника Віталія Кропачова. Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а
підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у
нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля. Госпсуд Києва задовольнив
клопотання Фонду держмайна та розблокував приватизацію "Центренерго". Компанія
"Укрдонінвест" Віталія Кропачова домоглася повторного забезпечення позову до Фонду
державного майна у справі про приватизацію ПАТ "Центренерго". Прокуратура міста Києва
розпочала кримінальне провадження проти судді Гопсуду Києва за фактом "постановлення
завідомо неправосудного рішення", яке заблокувало приватизацію "Центренерго". …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Менеджер Орлова узяв 35 мільйонів на вуглезбагачення
за ціною майже як у Кропачова

26.02.2020

ДП «Торецьквугілля» 21 лютого за результатами тендеру замовило
ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» послуги зі збагачення вугілля на
35,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч мають переробити 250 тис т вугілля марки Ж (0-200) максимальною
зольністю 41-44% до марки 0-100 максимальною зольністю 9% за ціною 141 грн. за тонну.
У червні 2018 року «Торецьквугілля» замовляло ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика
«Мирноградська» такі послуги на 3% дорожче – по 145 грн. за тонну. Ціна нинішньої угоди
на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 36,25 млн грн. Фірму «Збагачувач» нині
зареєстровано в Києві на директора Анатолія Подопригору із Бучі. Однак раніше вона
належала Олександру Зарицькому, який свого часу керував ТОВ «Центренергобуд» –
сімейною структурою екс-нардепа від Партії регіонів Андрія Орлова. Подопригора керував
ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» з окупованого Донецька, чию угоду за 2015 рік із ДП
«Лисичанськвугілля» про переробку розірвала прокуратура в суді. Із жовтня 2019 р.
«Збагачувач» отримав всі підряди державних шахтоуправлінь щодо вуглезбагачення, крім
ДП «Селидіввугілля» і ДП «Львіввугілля», на суму 148,72 млн грн. Нині єдиним конкурентом
був попередній підрядник – фабрика «Мирноградська», яка належить ТОВ «Укрдонінвест»
Юлії Кропачової та екс-депутата Донецької облради Віталія Кропачова. Його називали
представником у вугільній галузі колишнього першого заступника голови фракції БПП та
бізнес-партнера Петра Порошенка – Ігоря Кононенка. У липні 2019 р. стало відомо про
усунення від контролю за вугільною галуззю бізнесмена Віталія Кропачева, який за часів
Порошенка вважався «смотрящим» від імені Ігоря Кононенка. За даними «ЕП», з ініціативи
Ігоря Коломойського новим неофіційним куратором вуглепрому нібито став бізнесмен
Віталій Бєляков. Після того у державних шахтоуправлінь було змінено керівництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Угольная компания Coal Energy S.A. отложила
публикацию финотчета

27.02.2020

Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в Украине отложила до
конца марта публикацию финансового отчета за первое полугодие 2020
финансового года (ФГ) – 6 месяцев, завершившихся 31 декабря 2019 года.
Как говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, задержка с
публикацией связана с техническими сложностями. В конце октября прошлого года Coal
Energy приняла решение о реструктуризации бизнеса и отчуждении активов, находящихся
в зоне военных конфликтов на территории, не контролируемой украинскими властями.
Компания уточнила, что эти активы не работают с 2017 года, принося убытки. Coal Energy
указала, что сосредоточит усилия на активах по добыче угля на подконтрольной
украинским властям территории: ОДО "Арендное предприятие "Шахта им. Святой Матроны
Московской" и ООО "Техиновация". За первый квартал 2020ФГ выручка Coal Energy
сократилась на 21,4% – до $2,71 млн, однако компании удалось получить операционную
прибыль $0,3 млн против операционного убытка $0,36 млн за аналогичный период 2019ФГ.
Помимо того благодаря девальвации EBITDA составила $1 млн против $0,5 млн, а чистая
прибыль – $2,2 млн против чистого убытка $3,1 млн. Компания заявила, что по-прежнему
стремится завершить процесс реструктуризации и инвестировать в рост добычи и
модернизацию своих угледобывающих активов, расположенных на подконтрольной
украинским властям территории.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
В Україні план з видобутку вугілля у лютому
виконали на 99,8%

02.03.2020

У лютому 2020 р. в Україні було видобуто 2,55 млн тонн вугілля, що на
0,2% менше планових показників. Про це 2 березня повідомили у Профспілці
працівників вугільної промисловості України.
"У лютому 2020 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності
видобули 2 550 125 тонн вугілля. План виконано на 99,8%", - повідомили в профспілці з
посиланням на Міністерство енергетики та захисту довкілля. Також зазначили, що у
Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності в лютому
видобули 998,8 тис. тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто
93,2 тис. тонн. При цьому обсяг видобутку вугілля на державних шахтах області
недовиконано на 66,4 тис. тонн. На підприємствах Міненерговугілля Луганської області
піднято на-гора майже 13 тис. тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 18,5 тис.
тонн. Вугільне об'єднання Дніпропетровської області ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" у
лютому 2020 року видобуло 1,41 млн тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на
162,2 тис. тонн. У Львівській області трудовий колектив ДП "Львіввугілля" добув 120,5 тис.
тонни вугілля. Планове завдання перевиконано на 19,5 тис. тонн. Гірники ПАТ "Шахта
"Надія" видобули 8,700 тис. тонн вугілля. Планове завдання виконано на 100%.
Держпідприємство "Волиньвугілля" у лютому видобуло 3,7 тис. тонн вугілля. Планове
завдання виконано на 32,9%. У профспілці зазначили, що з початку року вугледобувні
підприємства України всіх форм власності видобули 5,2 млн тонн вугілля. Планове
завдання виконано на 103%. Державні вугледобувні підприємства з початку року підняли
на-гора 468,8 тис. тонни вугілля, що менше від планового завдання.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Шахта “Павлоградвугілля” наростила чистий
прибуток на 11% до 6,7 млрд

12.03.2020

Компанія “ДТЕК Павлоградвугілля” 2019 р. отримала чистий прибуток
у розмірі 6,72 млрд грн, що на 11% вище, ніж в 2018 р. Про це йдеться у
фінансовій звітності компанії, яка є у розпорядженні «БізнесЦензору».
Згідно з фінансовим звітом, чистий виторг “ДТЕК Павлоградвугілля” в 2019 р. склав
30,9 млрд грн., При тому що в 2018 році він становив 36,9 млрд грн. При цьому, собівартість
реалізованої продукції в 2019 році знизилася з 22,58 млрд грн до 18,53 млрд грн. Як відомо,
ДТЕК наполягає на нерентабельність продажу електроенергії на теплових електростанціях
і вимагає закрити імпорт електроенергії в країну. Нагадаємо, з 22 листопада 2019 р.
Бурштинська ТЕС “ДТЕК Західенерго” оголосила про вимушений простій. Тоді керівник
станції Олег Івахів скаржився, що імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми
договорами замістив електроенергію національних ТЕС. А збільшення частки виробництва
“дешевої електроенергії вітчизняних АЕС” знизило ціни для ТЕС. Як повідомлялося, на
Всеукраїнській раді працівником вугільної галузі 25 лютого 2020 р. президент Володимир
Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля і електроенергії в Україні, щоб підтримати
вітчизняні вугледобувні компанії. Близько 90% енергетичного вугілля в Україні видобуває
ДТЕК Ріната Ахметова. “ДТЕК Павлоградвугілля” – найбільше вуглевидобувне підприємство
в складі ДТЕК. Нагадаємо, раніше стало відомо, що енергетичний холдинг ДТЕК у 2019 році
отримав операційний прибуток EBITDA 15,1 млрд грн, рентабельність становила понад
20%. При цьому «ДТЕК» контролює понад 90% виробітку електроенергії в Бурштинському
енергоострові, де ціни на е/е втримуються на 75% вищими від сусідньої Словаччини
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Начато банкротство Sadovaya Group с угольными
активами на Донбассе

•

13.03.2020

Начато банкротство частного производителя энергетического угля в
Украине Sadovaya Group S.A. (Люксембург), активы которой расположены на
неконтролируемой украинскими властями территории (НКТ) Донбасса.
Согласно сообщению совета директоров компании на сайте Польского агентства
печати, банкротство начато по заявлению Bureau de Recette de Contribution de Luxembourg в
связи с неуплатой Sadovaya Group S.A. налогов и сборов в размере 29,67 тыс. евро. Как
сообщалось, "Садовая Груп" неоднократно переносила сроки выхода отчетов, объясняя это
военными действиями на Донбассе. В связи с такими нарушениями сроков отчетности
Варшавская фондовая биржа (WSE) с 4 мая 2017 г. приостановила обращение акций
Sadovaya Group S.A. (Люксембург, холдинг угольной компании "Садовая Груп"). Оно было
возобновлено лишь с 4 апреля 2018 г., однако 11 мая снова приостановлено. "Садовая Груп"
до сих пор не опубликовала отчеты за 2017 и 2018 годы. Последний раз в декабре прошлого
года она сообщила о намерении обнародовать их до 1 марта 2020 года, однако этот срок
также был нарушен. В начале марта 2020 года "Садовая Груп" внесла в повестку дня
собрания акционеров, которое внеочередно намечено на 16 марта в Киеве, вопрос передачи
расположенных на НКТ дочерних компаний во внешнее долгосрочное управление. "Садовая
Груп" основана в 1995 г. В декабре 2010 г. холдинговая компания Sadovaya Group провела
первичное размещение 25% акций на WSE по курсу PLN10,44 за акцию и привлекла PLN92,6
млн финансирования ($31,9 млн в долларовом эквиваленте). В 2014 году выручка "Садовая
Груп" увеличилась на 23,8% – до $2,54 млн, валовый убыток сократился на 9,4% – до $1,34
млн, операционный – на 30,1%, до $19,81 млн. Однако из-за $26,26 млн курсовых потерь
чистый убыток возрос на 57,6% – до $50,07 млн. Чистый долг компании в 2014 году
увеличился на 4% – до $52,64 млн. Основным акционером Sadovaya Group S.A. с долей в 75%
выступает кипрская Connectico LLC, финальными акционерами которйо являются
Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Перед приватизацією «Центренерго» Держгеонадра
взялися за шахту Кропачова

16.03.2020

Державна служба геології та надр надала ТОВ «Краснолиманська» 30
днів на усунення порушень користування надрами при видобуванні
вугілля. Про це йдеться в додатку до наказу №85 голови Держгеонадр
Романа Опімаха від 10 березня.
З наказу відомо, що рішення про надання строку для виправлення порушень було
прийнято ще 28 лютого. Причиною такого рішення вказано порушення 24 та 51 статей
Кодексу України про надра, які в загальному стосуються прав та обов’язків користувача та
порядку розробки родовищ. ТОВ «Краснолиманська» ще з 2003 року працює на вугільних
пластах державної шахти «ВК «Краснолиманська». Її спецдозвіл дійсний до кінця 2032 року.
Однойменну з державною шахтою фірму заснували менеджери бізнесмена Ігоря Гуменюка
– Олександр Нелюб та Валерій Дудінов. Пізніше Гуменюк купив контрольний пакет акцій
ПАТ «Донбасенерго», за версією ЗМІ, на користь старшого сина тодішнього президента
Віктора Януковича – Олександра. Після втечі Януковича і початку війни на Донбасі «ВК
«Краснолиманська» контролювалася батальйоном «Дніпро-1», до фінансування якого був
причетний Ігор Коломойський. Пізніше шахта стала постачати вугілля для «Центренерго»
по невигідній посередницькій схемі через ТОВ «Торгівельний Дім-Ресурс», підконтрольну
народному депутату від БПП Сергію Трегубенка. В 2015 році його називали «смотрящим» за
вугільною галуззю від першого заступника фракції БПП Ігоря Кононенка, давнього бізнеспартнера президента Петра Порошенка. В серпні 2016 року Трегубенка в ролі неофіційного
куратора змінив Віталій Кропачов, якого за даними ЗМІ, з Кононенком познайомив
нинішній зам міністра МВС Антон Геращенко. Кропачов спочатку став співвласником
приватної «Краснолиманської», а пізніше повний контроль перейшов до його сім’ї, коли
співвласницею фірми стала його дочка Юлія Кропачова. Кропачов також став власником
вуглезбагачувальних фабрик «Україна», «Росія» та «Мирноградська». Голова Незалежної
профспілки гірників Михайло Волинець стверджував, що підконтрольні Кропачову
структури стали основними постачальниками вугілля для «Центренерго». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Суд арестовал двух подозреваемых в т.н.
«деле Кропачева»

19.03.2020

Суд взял под стражу двух человек, которых НАБУ и САП подозревают в
причастности к организации завладения более 51 млн грн угледобывающих
государственных предприятий.
«Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с
альтернативой внесения залога в размере 3 млн гривен и 1,2 млн гривен», – заявляют в
прокуратуре. По информации «Слово и Дело», речь о идет об Александре Дырде и Дмитрие
Вацнере. 16 марта НАБУ и САП сообщили им о подозрении в задании 51,17 млн грн ущерба
трем угледобывающим «Селидовуголь», «Мирноградуголь и «ШУ Южнодонбасское №1».
Следствие установило, что в течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в
результате которой фактически установила контроль за государственными закупками трех
ГП «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление Южнодонбасское №1». Речь
идет о всю цепь – от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирование
условий тендеров, коммуникации с потенциальными поставщиками к определению
ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним. В 69
закупкам указанных угледобывающих предприятий, исследовали НАБУ и САП и в которых
установили факты нарушения законодательства, договора на поставку получала одна
компания - ООО «Доненергоекспорт». При этом речь шла о поставках самых позиций:
горюче-смазочные материалы, запасные части к горно-шахтного оборудования, метизы,
кабельная продукция для шахт. Однако, фактически эта компания выполняла роль
посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального
сектора. Те, в свою очередь через специально созданные участниками схемы препятствия
не имели реальных шансов направления сотрудничать с госпредприятиями. По данным
«Слово и Дело», техническими участниками тендеров, в которых побеждало ООО
«Доненергоекспорт», были компании «Триалтрейд» и «Универсал Инвест-Строй».
Указанные компании якобы связаны с бизнесменом Кропачевым. Детективы установили,
что фирмы «Доненергоекспорт» и «Триалтрейд» использовали один и тот же IP-адрес при
подаче налоговых деклараций. Более того, часть полученных от госпредприятий средств
было перечислено «Триалтрейд» на счет компании «ВБ Недвижимость», подписантом
которой является дочь Кропачева Юлия. Кроме того, основателем «ВБ Недвижимость»
является фирма самого бизнесмена «Укрдонинвест». В течение почти трех лет эти три
государственные предприятия, выполняя указания организаторов схемы, закупили по
завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные, расходные материалы и
другие товары, иногда даже без необходимости на общую сумму почти 174,5 млн грн,
незаконно переплатив более 51,17 млн грн. По данным НАБУ, следствие принимает все
необходимые меры для установления других лиц, причастных к организации
коррупционной схемы, и привлечения их к ответственности.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
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Атом проти вітру: якою буде енергетика
України у 2050 році

10.03.2020

Наприкінці лютого аналітики компанії Wartsila продемонстрували
українським енергетикам, як потрібно моделювати розвиток об'єднаної
енергосистеми (ОЕС) країни на довгострокову перспективу.
В ході спеціального заходу «Енергетичний перехід: яким є оптимальний шлях до
вуглецево-нейтральної енергосистеми?» 26 лютого фіни запропонували до розгляду
математичну модель двох сценаріїв розвитку нашої енергетики до 2050 року. Перший з
них,
оптимальний,
базувався
на
міркуваннях
максимально
дешевої
та
конкурентоспроможної енергосистеми. Другий сценарій – безвуглецевий – мав на меті
досягнення нульових викидів і перехід до 100%-ї відновлюваної енергетики протягом 30
років. Обидва сценарії не претендують на остаточну істину і є, радше, базисним проектом
для подальшої дискусії та доопрацювання. «Це не вирок і не рекомендація. Це запрошення
до діалогу, щоб ми ефективно використовували ті ресурси, які маємо», – сказав директор з
розвитку ринків у Східній Європі компанії Wartsila Energy Ігор Петрик. Діалог уже
розпочато. За підсумками дискусії з українськими колегами, представники компанії
вирішили скоригувати низку ключових показників у запропонованих сценаріях. Звісно,
спрогнозувати з високою ймовірністю, що буде з енергетикою до 2050 року, неможливо.
Однак довгострокове високоточне моделювання енергосистеми дозволяє чіткіше
зрозуміти тенденції та перспективи світового енергетичного мейнстріму, а також
математично розрахувати найоптимальніші варіанти розвитку в коротко- і
середньостроковому періодах. Mind вивчив запропоновані фінськими аналітиками варіанти
і пояснює суть ключових моментів кожного з них.
Як проводиться моделювання? >>>

За матеріалами mind.ua

© Олег Кільницький

Читайте також: Шлях до 100%
відновлюваної енергосистеми >>>

Результати роботи ринку електроенергії в 2019 році

12.03.2020

Минулий рік став історичним для електроенергетичного комплексу
країни. З 1 липня 2019 р. було запущено оптовий ринок електроенергії. Про
це пише Сергій Головньов на biz.censor.net.ua
Якщо до цього ринок працював за принципом "єдиного котла", коли всі ціни на
електроенергію (е/е) встановлювала Нацкомісія з регулювання ринку електроенергії та
комунальних послуг (НКРЕКП), то із запуском ринку частина е/е продається на
конкурентних сегментах ринку. Це Ринок на добу наперед (РДН) та Внутрішньодобовий
ринок (ВДР). Втім, велика частина е/е досі продається по низьких регульованих цінах для
забезпечення пільгових тарифів для населення та часткової компенсації зеленого тарифу.
Це так звані спеціальні обов'язки, які покладені на держкомпанії НАЕК "Енергоатом", що
продає 85% своєї е/е поза ринком, та "Укргідроенерго", що продає 35% за фіксованими
тарифами. Ці обов'язки затверджені постановою Уряду №483 від 5 червня 2019 року.
Велика частина е/е з липня продавалась за двосторонніми договорами. Цей ринок, за
виключенням двосторонніх договорів держкомпаній, ніяк не регулюється і не
контролюється. За результатами 2018 року можна було скласти повну картину ринку
електроенергії, спираючись на дані держпідприємства "Енрегоринок". В 2019 році
середньозважену ціну е/е для теплової генерації, більша частина якої контролюється
енергохолдингом ДТЕК, неможливо дослідити чи порахувати. Інформація з виробничими
показниками по видах генерації опублікована на сайті Мінекоенерго. В 2019 році обсяг
виробництва е/е в Україні досяг 153,96 млн МВт*г. Це на 5,39 млн МВт*г (3,4%) менше,
порівняно з 2018 роком. В 2018 році було вироблено 159,35 млн МВт*г. Виробіток включає
в себе виробничо-технологічні втрати е/е в мережах та експорт з Бурштинської ТЕС у
Європу. Обсяг споживання е/е в країні менше виробництва. Зменшення виробництва е/е
сталось через падіння промисловості. Так, восени 2019 року зупинились два металургійні
заводи: ДМЗ Олександра Ярославського та ДМК Сергія Тарути, що знаходився в управлінні
"Метінвесту" Ріната Ахметова та Вадима Новинського. На зменшення виробництва е/е
також вплинула тепла зима 2019-2020 років. Крім того, в 2019 році через запуск ринку е/е,
збільшився імпорт електроенергії з РФ, Білорусі та європейських країн.
•
Атомна генерація. Найбільшим виробником е/е в Україні за 2019 р. залишається
державна НАЕК "Енергоатом", яка має в структурі 54% виробництва. Компанія оперує
чотирма АЕС в країні. Це Запорізька (ЗАЕС), Рівненська (РАЕС), Южно-Українська
(ЮУАЕС) та Хмельницька (ХАЕС) станції.
•
Гідрогенерація. На другому місті ГК ТЕС, де найбільшу частку має ДТЕК Ріната
Ахметова. Частка ГК ТЕС майже не змінилась і залишається на рівні 30%. Значно
зменшила частку "Укргідроенерго", яка оперує великими ГЕС та ГАЕС на Дніпрі та
Дністрі – з майже 8% до 5%. Це сталось через теплу зиму та низький рівень опадів в
2019 р. Якщо порівнювати структуру генерації 2019/2018р., саме в "Укргідроенерго"
найбільше скоротився виробіток – майже на 35%. В інтерв'ю БЦ гендиректор компанії
Ігор Сирота розповів, що "Укргідроенерго" звернулось до Мінекоенерго з проханням
зменшити прогнозний баланс виробітку ГЕС та ГАЕС в 2020 році з 10,5 млн МВт*г до 5,5
млн МВт*г. За прогнозами керівництва компанії, в 2020 році через "низьку воду" і далі
буде скорочуватись виробництво гідроелектроенергії.
•
Теплова генерація. Порівняно з 2018 р. значно зменшився виробіток ГК ТЕС. Падіння
виробітку - 6% або 2,88 млн МВт*г. Зменшення виробітку ТЕС обумовлено теплою
зимою, через що знизилась потреба в тепловій енергії для опалення. А також –
регуляторною політикою Уряду щодо ринку е/е. В жовтні-грудні 2019 р. це призвело до
зменшення цін на е/е. В сегменті теплової генерації в Україні працюють три великі
генерації. Це енергохолдинг ДТЕК Р.Ахметова (8 ТЕС), держкомпанія "Центренерго" (3
ТЕС), яку контролює Ігор Коломойський, та "Донбасенерго" (1 ТЕС), яка офіційно
належить нардепу Максиму Єфімову (група "Довіра") і її менеджеру Едуарду
Бондаренко. В минулі роки виробничі результати публікував лише ДТЕК. Цього року
холдинг оприлюднив виробничі результати 10 березня. Але в січні 2020 року, вперше за
останні роки, інформацію про виробіток оприлюднило "Донбасенерго". Через це можна
скласти структуру теплової генерації. Як видно, найбільшу частку в структурі теплової
генерації зберігає ДТЕК – 63%. Хоча в минулі роки його частка доходила до 75%. Значно
наростила частку виробітку державна "Центренерго". Це сталось через те, що
керівництво компанії, в інтересах феросплавних заводів Ігоря Коломойського, почало
закуповувати імпортне вугілля та вугілля державних шахт за цінами вище ринкових.
•
Зелена генерація. Виробіток в 2019 році збільшили Блок-станції. Це електростанції, що
не входять до сфери керування диспетчера енергосистеми. Їх приріст склав 17%, але їх
частка в енергосистемі складає близько 1%. Найбільший приріст показала зелена
генерація – 110%, або 2,9 млн МВт*г, порівняно з 2018 роком. В структурі генерації її
частка зросла з 1,5% до 3,6%. За даними НКРЕКП, в 2018 на компенсацію зеленого
тарифу було витрачено 14 млрд грн, в 2019 – 28 млрд грн. В 2020 році НКРЕКП та
Мінекоенерго прогнозують виплати по зеленому тарифу в розмірі 49 млрд грн. Як
повідомляв БЦ, за результатами першої половини 2019 р., найбільшими виробниками з
ВДЕ є ДТЕК Ріната Ахметова, "Віндкрафт" Карла Штурена, китайська CNBM, активі якої
раніше належали Андрію Клюєву та "Вітряні парки України" Максима Єфімова. ...
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Сергій Головньов
За матеріалами biz.censor.net.ua
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СБУ раскрыла атомный секрет
Геннадия Буткевича

02.03.2020

Днепровский районный суд Киева выдал следственному управлению
Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области доступ к документам
ООО «Атомные энергетические системы Украины» (АЭСУ).
По данным «ОЛИГАРХА», речь идет об изъятии материалов, которые эта компания
использовала для получения специального разрешения на пользование недрами Сурской
площади урановых руд. «В частности, схем расположения, каталогов координат угловых
точек месторождения, ситуационных планов, геологических карт, типового разреза
месторождения, ресурсной справки по объекту. В случае невыполнения решения о доступе
к документам, суд по ходатайству истца имеет право вынести решение о разрешении на
проведение обыска с целью розыска и изъятия указанных документов», – говорится в
решении суда. Санкция на изъятие бумаг у АЭСУ выдана судом в рамках уголовного
производства №22019101110000111 от 30.07.2019 г., открытого по признакам нарушения
одной из самых «тяжелых» статей Уголовного кодекса – №328 (Разглашение госутайны).
Забегая наперед, есть смысл сказать, что в нарушении этой статьи подозреваются не
сотрудники АЭСУ, а работники Казенного предприятия «Кировгеология». По информации
«ОЛИГАРХА», в поле зрения подопечных Ивана Баканова они попали еще летом прошлого
года, когда до СБУ дошла информация о разглашении секретных геологических данных.
Получить подтверждение этому оказалось не сложно: выяснилось, что ЧП было
зафиксировано во внутренних документах самой «Кировгеологии», точнее – в материалах
служебного расследования, которое было проведено еще в 2017 г. Так, в материалах
говорится об утечке информации из фондов предприятия, при этом там речь идет не
только про вышеупомянутую Сурскую площадь урановых руд. А еще про четыре участка –
Садовое, Сафоновское, Новогурьевское и Михайловское месторождения урана. Владельцем
специальных разрешений на пользование недрами по всем пяти этим участкам является
ООО «Атомные энергетические системы Украины». Как сообщал «ОЛИГАРХ», получению
соответствующих лицензий предшествовал трехлетний судебный процесс между АЭСУ и
Государственной службой геологии и недр, в рамках которого истец намеревался
принудить ответчика выдать ему соответствующие документы на внеконкурсной основе.
Эта процедура была запущена еще когда «Атомные энергетические системы Украины»
контролировались окружением экс-народного депутата Игоря Котвицкого, а закончилась
когда эта компания перешла под управление совладельца сети «АТБ» Геннадия Буткевича.
Но в свете последних событий больше похоже на то, что тогда Буткевич купил не бизнеспроект, а билет на войну. Дело в том, что в материалах упомянутого уголовного
производства СБУ указывается, что передача геологической информации заказчику (АЭСУ)
проводилась «с нарушением действующего законодательства». «На передачу этой
информации не было согласия ее распорядителя (Госгеонедр – «ОЛИГАРХ»). Это же
касается договоров на выполнение работ на месторождениях по составлению базы данных
геологических материалов», – говорится в материалах дела. Как раз на эту документацию и
проведенные работы в свое время в АЭСУ опирались как на преимущественные права на
получение лицензий в суде против Госгенедр. Но сейчас Службой безопасности поставлен
вопрос о незаконности распространения конфиденциальной информации. А это может
повлечь за собой пересмотр решения геологического ведомства о выдаче компании
Геннадия Буткевича прав на разработку урановых участков. По крайней мере, на такое
развитие событий явно настроены у Ивана Баканова. Его подопечные в конце года
получили от Днипровского районного суда Киева разрешение на изъятие в
Государственной службе геологии и недр документов, «которые стали основанием для
выдачи приказов о выдаче специальных разрешений на пользование недрами для ООО
«Атомные энергетические системы Украины».
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
• ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

АО "Укргидроэнерго" сократило прибыль
до 3,2 млрд. грн.

02.03.2020

ЧАО "Укргидроэнерго" в 2019 году уменьшило чистую прибыль на
12,2% (на 445,7 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,22 млрд грн. Об
этом соообщает пресс-служба компании.
Чистый доход в 2019 году увеличился на 3,8% (на 301,6 млн грн) по сравнению с
2018 годом – до 8,26 млрд грн. "Укргидроэнерго" по итогам 2019 года уплатило в бюджеты
всех уровней 3,23 млрд грн. В компании отмечают, что в настоящее время подготовленная
к выпуску финотчетность за 2019 год проходит аудит ООО "Грант Торнтон Легис". Как
сообщалось, Кабинет министров в связи с внедрением с 1 июля нового оптового рынка
электрической энергии обновил финансовый план ЧАО "Укргидроэнерго" на 2019 год,
увеличив ожидаемую чистую прибыль предприятия на 44,5% (на 0,8 млрд грн) по
сравнению с ранее утвержденным показателем – до 2,6 млрд грн. "Укргидроэнерго" по
итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 3,67
млрд грн. Отметим, ЧАО "Укргидроэнерго" не смогло стать поставщиком вспомогательных
услуг на рынке электроэнергии. «По "Укргидроэнерго" основной вопрос - это его участие в
рынке дополнительных услуг. "Укргидроэнерго" один из первых кандидатов на включение
в этот рынок. Компания уже подавала соответствующую заявку, как и "ДТЭК Кураховская
ТЭС". Но правила оказались слишком суровы», - сообщил председатель Национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк. После этого, по его словам, НКРЭКУ и НЭК
"Укрэнерго" решили смягчить эти требования. «Думаю, что в первом полугодии эта работа
(по выходу "Укргидроэнерго" на рынок вспомогательных услуг - ред.) завершится», рассказал Тарасюк. Как сообщалось, в прошлом году «Укрэнерго» тестировало 8 ГЭС,
которыми управляет «Укргидроэнерго», и Кураховскую ТЭС для участия в рынке
вспомогательных услуг. В декабре 2019 года Кураховской ТЭС и лишь одной из
гидроэлектростанций, входящих в "Укргидроэнерго" (Днепровской ГЭС-1), были выданы
первые свидетельства о соответствии требованиям к поставщикам вспомогательных услуг
на
рынке
электроэнергии.
"Укргидроэнерго"
эксплуатирует
все
крупные
гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра.
Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103
гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и
угольной промышленности владеет 100% акций общества. "Укргидроэнерго"
эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках
Днепра
и
Днестра.
Суммарная
установленная
электрическая
мощность
гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт. Государство
владеет 100% акций общества.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Мінекоенерго запропонувало інвесторам ВДЕ новий, більш жорсткий сценарій
добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу
27.02.2020

Міністерство енергетики та захисту довкілля запропонувало
інвесторам у поновлювані джерела енергії (ВДЕ) новий, більш жорсткий
сценарій розв'язання ситуації на ринку.
Оновлений варіант відомства, представлений заступником глави Мінекоенерго
Костянтином Чижиком в ході Ukrainian Energy Forum в Києві в четвер, передбачає для СЕС,
введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу
(з / т) у вигляді його зниження: на 15% - для станцій потужністю менше 10 МВт, на 20% для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт, на 25% - для СЕС потужністю понад 50 МВт. При
цьому для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років. Зі
свого боку для ВЕС передбачено зниження тарифу на 10% також із продовженням терміну
виплат на п'ять років. Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у
вигляді можливості добровільного зниження з / т на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без
продовження терміну виплат. "Логіка такої опції полягає в тому, що таке зниження є значно
меншим, ніж зниження при продовженні терміну виплат. Або ви йдете на
реструктуризацію, продовжуючи термін виплати, але при цьому знижуєте з / т на більшу
кількість відсотків, або ви можете не продовжувати термін виплат, але взяти дещо менше
зниження тарифу", - сказав Чижик. Для тих, хто погодиться на добровільну
реструктуризацію пропонується, ввести 100% -у відповідальність за небаланси з 2022 року;
для тих, хто не погодиться на неї, - з 2020 року, з урахуванням короткого перехідного
періоду з моменту прийняття закону до моменту набуття чинності даної норми, уточнив
заступник міністра. Він зазначив, що на тлі сформованої з ВДЕ ситуації, в 2020 році
очікуються "як мінімум відтермінування з виплат з / т". У зв'язку з цим, міністерство
вважає за необхідне забезпечити інвесторам, котрі погодилися на реструктуризацію,
першочергове право на отримання компенсацій. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
• ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Рішення щодо зміни менеджменту "Центренерго" ухвалено
й буде виконано, заявляє прем'єр

02.03.2020

Рішення щодо зміни менеджменту "Центренерго" ухвалено, його буде
виконано,. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає служба
новин порталу interfax.com.ua
"За моєю інформацією, рішення ухвалено, його буде виконано", - сказав він на пресбрифінгу в понеділок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо
можливого блокування виконання відповідного розпорядження уряду. Раніше ЗМІ
повідомляли про блокування офісу нинішнім керівництвом "Центренерго", щоб
перешкодити призначенню нового керівника. Проте у Фонді держмайна України агентству
"Інтерфакс-Україна" повідомили, що для зміни в.о. голови правління необхідно дочекатися
опублікування розпорядження Кабінету Міністрів, затвердженого 26 лютого. Згідно з
наявною інформацією, очолити "Центренерго" може екс-гендиректор компанії "ТехНова"
(Чернігівська ТЕЦ) Олександр Корчинський.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
АО "Донбассэнерго" Ефимова получило за год
69 миллионов чистого убытка

02.03.2020

ПАО "Донбассэнерго" по итогам работы в 2019 г. получило убыток до
налогообложения в сумме 82,01 млн грн, чистый убыток предприятия
составил 69 млн грн, по сравнению с чистой прибылью в 104,11 млн грн
годом ранее.
"Показатель EBITDA за 2019 год составляет -63,91 млн грн, что обусловлено
ухудшением результатов операционной деятельности, с одновременной положительной
корректировкой резервов расходов и обеспечений", – сказано в сообщении. В прошлом году
на производство э/э в общем объеме товарной продукции основным ПАО "Донбассэнерго"
составило 99,5 %. В общей структуре производства электроэнергии в Украине за 2019 год
компания занимает 2,2% рынка, в структуре тепловой генерации – 7,5 %. По итогам года
Славянская ТЭС компании выработала 3,37 млрд кВт-ч электроэнергии и реализовала 3,04
млрд кВт-ч. Утвержденная задача по производству электроэнергии выполнена на 105,5%.
За отчетный период компанией перечислены обязательные платежи в бюджет и фонды в
сумме 717,29 млн грн, освоены капитальные инвестиции на сумму 169,87 млн, что
составляет 97,3% от планового показателя. "За прошлый год "чистый оборотный капитал"
уменьшился по сравнению с 2018 г. на 591,3 млн грн и составил 2,97 млрд грн вследствие
снижения уровня расчетов ГП "Энергорынок" за электрическую энергию, отпущенную до
30.06.2019 г., и погашения ПАО "Донбассэнерго" ранее привлеченных авансов и кредитов в
сумме 442,88 млрд грн", – отмечается в сообщении. ЧАО "Энергоинвест Холдинг"
принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит
государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк,
после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль
над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр. В июле 2018 года
стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату
Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Китайская компания построит под Киевом
"мусорную электростанцию"

11.03.2020

Китайская государственная энергетическая группа China Energy
Engineering объявила о планах построить завод по переработке отходов в
Киеве. Об этом пишет Renewables Now.
Две дочерние компании группы подписали контракт на проектирование и
строительство на сумму около $238 млн и сроком на 36 месяцев, говорится в сообщении.
China Energy построит два 750-тонных блока, а также предоставит услуги по эксплуатации
и техническому обслуживанию электростанции. Она будет способна перерабатывать 1500
т. мусора в день. Власти Киева ищут инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода уже несколько лет. В 2018 г. мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что
такой завод появится в 2020 г. Речь шла о мощности 430 000 тонн в год и стоимости
проекта - 50 млн евро. Тогда же был объявлен конкурс на исполнителя работ.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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ЕБРР выделит "Киевтеплоэнерго"
140 миллионов евро

19.03.2020

ЕБРР в рамках программы "Зеленые города" намерен предоставить КП
"Киевтеплоэнерго" кредит в сумме 140 млн евро на модернизацию
инфраструктуры централизованного теплоснабжения.
Проект, утверждение которого запланировано на 27 мая, будет направлен на
обеспечение устойчивой и эффективной работы ТЭЦ и котельных Киева, повышение
надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения. Как сообщалось, в
прошлом году "Киевтеплоэнерго" заявило о планах привлечь кредит ЕБРР в объеме 140
млн евро с трехлетним льготным периодом кредитования на модернизацию
муниципальной системы теплоснабжения. Тогда сообщалось о трех основных
направлениях проекта – закрытии 45 мелких котельных (из 200 котельных, которыми
располагает предприятие), замене конденсационного теплообменника на малом блоке
ТЭЦ-5, установке новых генерирующих мощностей на ТЭЦ-6. ЕБРР является крупнейшим
международным финансовым инвестором в Украине. руководство КП “Киевтеплоэнерго”,
похоже, скрывает от депутатов и общественности, как реально истратили 2,3 млрд
гривен уставного фонда, сформированного за счет столичного бюджета. В частности, в
“Киевтеплоэнерго” утверждают, что на закупку тепловой энергии ушло 350 млн гривен,
которые просят списать. Однако, в ответах на депутатские запросы говорится, что более
50% этих средств КП получило обратно в виде оплаты услуг населением. Также депутатам
непонятна ситуация с покупкой у Ахметовского “Киевэнерго” некоего имущественного
комплекса за 258 млн грн. В расходах эта закупка значится, а в реальности ее вроде бы и не
было. Куда делись по меньшей мере 600 млн гривен уставного фонда КП, в скором времени
собираются выяснять на заседании бюджетной комиссии Киевсовета, а возможно и с
помощью правоохранителей. Как KV стало известно из отчета об использовании средств
уставного капитала КП “Киевтеплоэнерго”, с мая 2018 г. по декабрь 2019 г. это предприятие
получило из бюджета столицы 2,3 млрд гривен (решения Киевсовета от 22.03.2018 г. №
360/4424, от 20.09.2018 года № 1517/5581, от 14.03.2019 года № 189/6845).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua, kievvlast.com.ua
• ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Укренерго на 80% збільшило відрахування
до бюджету

10.03.2020

ПрАТ "НЕК "Укренерго" з початку року перерахувало до державного
бюджету на 80% більше, ніж у 2018-му. Про це повідомляє пресслужба
компанії, передає служба новин порталу ukrinform.ua
"За підсумками 2019 р. НЕК "Укренерго" перерахувало до державного бюджету на
80% більше, ніж у попередньому 2018 році: 3,4 млрд грн проти 1,9 млрд грн", - йдеться у
повідомленні. Завдяки цьому компанія увійшла до ТОП-20 найбільших платників податків в
Україні журналу «Рейтинг», піднявшись з 47-го на 18-те місце у загальній стрічці. А серед
енергетичних компаній Укренерго піднялося на 7 пунктів, посівши 10-те місце. Збільшення
обсягу відрахувань відбулося за рахунок зростання платежів з податку на прибуток, ПДВ та
податку з доходів фізичних осіб. Нарахування та сплата ПДВ збільшилися майже в 1,5 раза
(з 543,9 млн грн до 1 426,8) після запровадження з 1 липня 2019 р. нової моделі ринку
електроенергії. На збільшення сплати податків на доходи фізосіб вплинуло зростання
витрат на оплату праці. Податок на доходи фізосіб склав у 2018 р. – 363,5 млн грн, а у 2019
р. – 414,3 млн грн. Відзначимо, компанія "Укренерго" підписала контракт з консорціумом
Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH (Хорватія/Німеччина) на реконструкцію підстанції
750 кВ "Дніпровська" у Дніпропетровській обл. "Підстанція "Дніпровська" є останнім з 4-х
об’єктів модернізації у складі проєкту "Реконструкція підстанцій у східній частині України",
що фінансується за рахунок банку розвитку KfW та уряду Німеччини. Вартість контракту –
31,7 млн євро. Термін реалізації – 3 роки", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".
Реконструкція ПС 750 кВ "Дніпровська" передбачає заміну зношеного та застарілого
високовольтного обладнання 750 і 330 кВ підстанції, у т. ч. двох фаз автотрансформатора
750 кВ та трансформатора поперечного регулювання, часткову заміну пристроїв релейного
захисту та автоматики, системи електропостачання власних потреб та будівництво пункту
цивільного захисту. При реконструкції буде впроваджено автоматизовану систему
управління технологічними процесами, що дозволить керувати підстанцією дистанційно,
без необхідності постійної присутності на об’єкті оперативного персоналу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Крупнейшая частная польская энергокомпания
открыла "дочку" в Украине

20.03.2020

Крупнейшая польская частная энергетическая компания Polenergia
Obrót SA зарегистрировала в Украине ООО "Полэнергия Энерджи Украина",
которое планирует заняться трейдингом электрической энергии.
Соответствующее решение НКРЭКУ, о выдаче обществу лицензии на осуществление
деятельности по перепродаже электроэнергии планируется утвердить на заседании
регулятора 25 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Согласно
данным в Едином государственном реестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей,
руководителем компании является Назар Бичуя. Уставной капитал ООО составляет 531,7
тыс. грн. Polenergia – польская вертикально-интегрированная группа, занимающаяся
производством электроэнергии из традиционных и возобновляемых источников энерии, а
также трейдингом и распределением электроэнергии. Была основана в 2014 году путем
консолидации Polish Energy Partners SA и Polenergia Group, контролируемых Kulczyk Holding
S.àr.l. Зарегистрированная в Вашаве Polenergia Obrót SA специализируется на оптовой
торговле электроэнергией и газом. Является участником Polish Power Exchange (TGE),
European Power Exchange (EPEX SPOT), European Energy Exchange (EEX).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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PGNiG почне розробку газового родовища у
Львівській області цього року

25.02.2020

Польська компанія PGNiG планує розпочати розробку вуглеводнів у
Львівській області в третьому кварталі цього року. Про це повідомляє служба
новин порталу thepage.ua
Початковим етапом розробки стане буріння розвідувальної свердловини, глибина
якої близько 2,5 тис. метрів, а також проєктування місцезнаходження інших свердловин. Як
заявив віцепрезидент ради директорів компанії Роберт Перковські, головне від української
сторони — правила гри на ринку. Розробка відбуватиметься в рамках угоди між PGNiG SA та
українською групою компаній «Енергетичні ресурси України» (ЕРУ) про добування
природного газу, яку компанії підписали в грудні минулого року. Polskie Gornictwo Naftowe i
Gazownictwo — найбільша нафтогазова компанія Польщі. Вона розробляє газові й нафтові
родовища, видобуває, зберігає і транспортує енергоносії, а також будує та розвиває
нафтогазову транспортну мережу, експортує та імпортує газ. «Енергетичні ресурси
України» — група компаній, яка реалізує проєкти в галузі енергетики країни. Вона має
іноземні інвестиції. Власники групи — Ярослав Мудрий та Дейл Перрі. У липні 2019 року
ЕРУ першою імпортувала електроенергію з Європи. Обидві компанії з 2016 року
експортують природний газ в Україну та спільно постачають газ «Укртрансгазу».
Читати повністю >>>
За матеріалами thepage.ua
РФ незаконно добыла 10 миллиардов кубометров
украинского газа

26.02.2020

Россия с момента аннексии Крыма незаконно добыла 10,4 млрд м3
украинского природного газа, сообщила гендиректор ГАК "Черноморнефтегаз", дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины", Светлана Нежнова.
"За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла с месторождений,
которые принадлежат Украине, 10,4 млрд куб. м. Мы наблюдаем падение добычи с 2 млрд
куб. м в 2014 году до 1,5 млрд куб. в 2019 году", – сказала Нежнова. "Им мешают
международные санкции. Они не могут обслуживать буровые, не могут пользоваться
вертолетами, которые там есть для доставки вахты", – отметили она. Как сообщалось, после
аннексии Россией Крыма в 2014 году подконтрольные России власти аннексированного
полуострова при поддержке российских военных захватили имущество АО
"Черноморнефтегаз", которое в 2013 году добыло 2,4 млрд куб. м газа. Год спустя добыча на
захваченных месторождениях сократилась до 2 млрд куб. м, в 2015 году – до 1,84 млрд куб.
м, в 2016 году – до 1,64 млрд куб. м. Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" привлек
компанию Covington&Burling LLP (США) к защите своих интересов в рамках тяжбы по
утраченным крымским шельфовым активам, и в феврале 2016 года вручил РФ
официальное письменное уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего
соглашения о взаимной защите инвестиций между странами. В сентябре 2017 года
"Нафтогаз Украины" сообщила о подаче совместно с шестью дочерними компаниями в
сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге трибунал исковое
заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом РФ активов группы
в АР Крым. В феврале 2019 года, Трибунал при Постоянной палате подтвердил вину России
в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму. В феврале 2020 года группа
"Нафтогаз" в рамках арбитражного производства в Гааге подала уточненную оценку
компенсации убытков в размере примерно $8 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ДТЕК Нафтогаз збільшить видобуток
газу до 5 млрд куб.м

02.03.2020

ДТЕК Нафтогаз планує наростити видобуток газу до 2 млрд куб. м в
2021 р. і збільшити цей показник до 5 млрд куб. м. в найближчі п'ять років, –
повідомив генеральний директор компанії Ігор Щуров на Українському
енергетичному форумі.
За його словами, зростанню видобутку сприятимуть системні інвестиції та інновації,
які зараз впроваджуються компанією. Так, завдяки застосуванню сучасних технологій ДТЕК
Нафтогаз успішно розробляє щільні колектори (поклади тайт-газу) і скоротив термін
буріння глибоких свердловин до рекордних 3,5 місяців. «Щорічно інвестуючи мільярди
гривень в буріння, геологію та інновації, ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток більш ніж в
три рази на двох родовищах, які знаходяться в зрілій стадії розробки. У наступні п'ять років
ми плануємо вийти на нову динаміку розвитку і потроїти сьогоднішній показник», –
підкреслив Ігор Щуров. Як відзначили на форумі експерти, другий рік поспіль
спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення обсягів видобутку газу приватними
компаніями. «У 2019 видобуток приватних компаній зріс на 5,05% і досяг рекордних 4,6
млрд куб. м газу», – зазначив під час свого виступу виконавчий директор Асоціації
газодобувних компаній України Артем Петренко. Нагадаємо, сьогодні частка приватного
сектора становить 22% в загальній структурі видобутку газу України. Відзначимо, сьогодні
вся нафтогазова галузь України гостро потребує сучасних технологій для підвищення
ефективності розробки родовищ та збільшення видобутку газу. Тому ДТЕК Нафтогаз
розпочав реалізацію масштабного національного проекту – створення технологічного
нафтогазового хаба, який зможе на системній основі залучати інновації, провідні технології,
міжнародні стартапи та експертів світового нафтогазового ринку. Рівноправними
учасниками хаба стануть видобувні і сервісні компанії, стартапи, наукові локальні і
міжнародні інституції. Технологічний хаб стане ефективним інструментом для залучення в
Україну нових технологій і майданчиком, де будуть вирішуватися складні кейси
газодобувних компаній для збільшення видобутку природного газу.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
JKX Oil & Gas продає угорську Folyopart Energia для
фінансування активів в Україні

09.03.2020

Нафтогазова компанія JKX Oil & Gas узгодила умови продажу
угорського дочірнього підприємства Folyopart Energia кіпрській компанії
Starhol Holding. Про це повідомляє Natural Gas World.
«Угода, вартість якої становить $2,9 млн, буде закрита після отримання дозволу від
українських антимонопольних регуляторів через чотири-вісім тижнів», – сказано в
повідомленні. Виручка від продажу угорського активу буде використана для фінансування
робіт з розвитку JKX на сході України. Зокрема, компанія планує зосередитись на скупченні
газових родовищ у Полтавській області, де минулого року збільшила видобуток на 52%.
Відзначимо, ПГНК з січня по грудень 2019 р. збільшила обсяги видобутку всіх вуглеводнів.
Компанія успішно пробурила чотири нові свердловини (ЗМ-03, НН-81, Ігн-142 та ЗМ-04) та
розпочала буріння п’ятої свердловини НН-82, яке завершила у січні 2020 року. Обсяги
видобутку газу за 12 місяців 2019 року склали 280,7 млн куб. м.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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Компания Злочевского начала разработку одного
из своих «спящих» месторождений

• ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

РГК почала транспортування газоводневої
суміші через газопроводи

17.03.2020

ООО «Мироновкабудмонтаж» планирует бурение поисковой скважины
на Южно-Крестищенской площади (Харьковская область), глубиной до 4150
метров. Об этом сообщается в материалах реестра оценки влияния на
окружающую среду.
При получении приплыва углеводородов планируется монтаж собственной
установки подготовки углеводородного сырья. Ориентировочное расстояние планового
газопровода-шлейфа от скважины до установки – до 1000 метров. Сообщается, что ЮжноКрестищенская площадь хорошо исследована. В 2018 г. тематические исследования по
уточнению геологической модели площади были проведены ОО «Геоюнит». По
результатам исследований были надраны рекомендации на проведение поискового
бурения. В сообщении о плановой деятельности не сообщается, какой объем углеводородов
компания планирует добывать на Южно-Крестищенской площади. Лицензия на добычу
газа, нефти и газоконденсата на Южно-Крестищенской площади была продана в 2011 году.
Приобрело специальное разрешение ООО «Мироновкабудмонтаж», контролируемое
партнером Януковича Юрием Иванющенко. В 2017 году стало известно, что компанию
«Мироновкабудмонтаж» у Иванющенко приобрел экс-министр экологии времен Януковича
Николай Злочевский. Как сообщалось ранее, принадлежащее экс-министру экологии
Николаю Злочевскому ООО «Альянс Эссет Менеджмент» завершило сделку по покупке 100%
уставного капитала «Промышленной компании «Газдобыча» (Полтава). «Альянс Эссет
Менеджмент» официально стала владельцем компании 2 марта 2020 г. ООО «ПК
Газдобыча» в 2001–2016 гг. владело лицензией на разработку Покровской
нефтегазоносной площади (49,5 км. кв) в Полтавской области. До октября 2019 г.
владельцем этой компании была британская Cadogan Petroleum PLC. 29 октября
«Газдобыча» была продана ООО «Укринвест Группы», аффилированной со структурами
«Скелы Терциум» Сергея Белашова за $2,8 млн. 19 декабря 2019 г. «Газдобыча» была
перепродана ООО «Финансовая Компания Экспресс Инвест». Компания Злочевского
получила разрешение на покупку компании в начале февраля 2020 г. Газодобывающий
бизнес Николая Злочевского оформлен в группу Burisma. В состав Burisma входят 12
операционных компаний «Эско-Пивнич», «Пари», «Первая украинская нефтегазовая
компания»,
«Алдеа-Украина»,
«Системойлинжиниринг»,
«Бурисма
Сервис»,
«Технокомсервис», «Надрагаз», «Надрагазвыдобування», «Газойлинвест», «Куб-Газ»,
«Нефтепромышленная геология». Николай Злочевский занимал должность министра
экологии в правительстве Николая Азарова со 2 июля 2010 г. по 20 апреля 2012 г. В начале
2015 г. Н.Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении.
Спустя два года уголовные дела в отношении Н.Злочевского и группы Burisma были
закрыты. В 2018 г. группа добыла 1 млрд куб. м газа (четвертая по объему добычи в стране)
и около 70 тыс. т нефти с конденсатом.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua, enkorr.ua
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Оператор ГТС: ціни на газ в Україні
знизилися

24.02.2020

Ціни на газ в Україні знизилися, чому сприяло зменшення цін на газ на
європейських хабах. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор
ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook,
Завдяки новим міжоператорським угодам і сусіди України можуть отримувати газ
дешевше - зокрема Молдова може купувати газ через Україну на 16% дешевше, ніж вона
купує у російського ПАТ "Газпром". "Зниження цін на газ на європейських хабах призвело і
до зниження цін в Україні. Останні торги на УЕБ закінчилися за ціною трохи нижче 4000 грн
з ПДВ", - зазначив Макогон. Водночас він заявив, що підписані в кінці грудня нові
міжоператорські угоди на кордонах замість транзитного контракту 2009 року відкривають
нові можливості і для наших сусідів. Тепер і вони можуть вільно використовувати нашу
інфраструктуру ГТС для поставок газу з ЄС, додав посадовець. "Наприклад, Молдова зараз
купує газ у Газпрому за $174. Якщо купувати газ з ЄС з поставкою через Україну, то ціна на
вході в Молдову буде близько 146 доларів. Економія близько $28 (-16%). Не знаю, чи
зможе/захоче Молдова почати поставки з ЄС, але аргументи для переговорів явно є", зауважив гендиректор ОГТСУ. З його слів, наявність альтернативних джерел поставки
значно підсилює переговорну позицію і дозволяє домогтися справедливої ціни. Нагадаємо,
Нафтогаз знизив ціну газу для промисловості у березні на 12-15%.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Суд скасував арешт рахунків та майна
"Укртрансгазу"

12.03.2020

Північний апеляційний господарський суд задовільнив апеляційні
скарги "Укртрансгазу" у справі щодо неправомірного стягнення з
підприємства 2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
Зазначається, що скасовані попередні ухвали суду про заміну способу виконання
рішення та про зміну сторони виконавчого провадження, які були винесені на користь
позивачів –ТОВ "Фінансова компанія "Фін – Інвест" та ПрАТ "Укренергозбут". "Зараз
Укртрансгаз очікує на розблокування своїх рахунків державним виконавцем. Станом на
сьогодні з рахунків УТГ вже списано більше 226 млн грн на користь приватних компанійпозивачів. Наразі зусилля Укртрансгазу будуть спрямовані на повернення незаконно
списаних коштів", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 5 лютого держпідприємство
"Укртрансгаз" звернулось до Ради нацбезпеки і оборони з приводу арештів усіх рахунків та
активів компанії за рішенням суду. Після накладання арешту приватним виконавцем на
рахунки і майно Укртрансгазу на користь ТОВ "Фінансова Компанія "Фін - Інвест", з
рахунків держпідприємства списали вже 50,3 млн грн. Приватний виконавець відкрив
провадження щодо стягнення коштів з компанії "Укртрансгаз" на користь "Фінансова
компанія "Фін-Інвест". На все майно "Укртрансгазу" і кошти на рахунках накладено арешт.
Справа стосується рішення Арбітражного суду Києва від 2007 року у справі про постачання
газу споживачам ЗАТ "Укренергозбут". В УТГ вважають дане рішення неправомірним, а дії
"Укренергозбуту" і "Фінансової компанії" Фін-Інвест" щодо стягнення такими, які мають
ознаки шахрайства. У зв'язку з цим УТГ звернулося до Державного бюро розслідувань і
Національного антикорупційного бюро.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Регіональна газова компанія (РГК) почала транспортування суміші
водню та природного газу через газопроводи у 5 областях України. Про це
йдеться в повідомленні РГК.
"РГК вперше в Україні приступила до тестової транспортуванні суміші водню і
природного газу на закритих ділянках газорозподільної системи в п'яти областях країни.
Мета проекту – модернізація газових мереж з урахуванням сучасних обсягів споживання і
нових екологічних видів енергії", - йдеться в ньому. Наголошується, що РГК приступила до
першого в Україні проекту, який дозволить використовувати газотранспортну
інфраструктуру для транспортування чистих видів енергії. До них відноситься "зелений"
водень, який виробляють за допомогою електроенергії з відновлюваних джерел енергії
(сонячні і вітряні електростанції, в Європі ця технологія відома як Power-to-Gas). "Зараз
енергетика на порозі революції, коли чисті види енергії витісняють вуглецеві енергоносії.
Це слід врахувати при модернізації нашої газової інфраструктури - вона повинна бути
готова до транспортування нових, чистих видів енергії, серед яких і "зелений" водень. Тому
в цьому році ми розпочали проект по тестовій транспортуванні водню", - сказав директор
РГК Никоноров Олег на Українському енергетичному форумі в Києві. В РГК повідомляють,
що в проекті задіяні п'ять експериментальних полігонів у Волинській, Дніпропетровській,
Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. На них фахівці РГК спільно з
науковцями Національної академії наук України та Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу протестують вплив водню на всі елементи газової
інфраструктури.Для цього будуть використані суміші природного газу з воднем в
концентраціях від 2% до 100%. Таким чином, Україна вийде на рівень провідних
європейських проектів формату Power-to-Gas, які вже діють у Великобританії, Німеччині та
Нідерландах. В рамках EuropeanGreenDeal в країнах Євросоюзу стартували вже більше
десятка проектів Power-to-Gas, коли "зелений" водень транспортують в діючих
газопроводах в суміші з природним газом. Крім того, використання "зеленого" водню в
масштабах газотранспортної системи України дозволить вирішити проблему акумуляції
енергії в пікові періоди її виробництва і зняти обмеження на розвиток таких видів
відновлюваної енергетики, як сонячна та вітряна.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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Білорусь планує почати імпорт нафти
трубопроводом Одеса-Броди

25.02.2020

Білорусь у березні розраховує почати поставки нафти на свої НПЗ
нафтопроводом Одеса-Броди. Про це заявив заступник голови концерну
"Білнафтохім" Володимир Сизов, передає "БЕЛТА".
"Ведеться робота із закупівлі альтернативної нафти з використанням південного
маршруту, з української території. Поставки по "Одеса - Броди" почнуться найближчим
часом, в березні. Обсяг - кілька танкерів", - сказав Сизов. Він зазначив, що нафтопровід
Одеса-Броди буде використовуватись як найекономічніший, швидкий та надійний варіант.
Водночас Сизов не уточнив, яка саме країна може виступити постачальником. "Ми ведемо
роботу з придбання ресурсів в Чорному морі. Є можливість придбання ресурсів як
виробництва азербайджанської компанії, так і виробника з Російської Федерації", - додав
він. Нагадаємо, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність відбору
транзитної нафти з нафтопроводу "Дружба", якщо Росія не поставить в республіку
затверджений балансом обсяг нафти. Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти
контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року. В кінці січня "Білоруська нафтова
компанія" (БНК) купила партію норвезької нафти Johan Sverdrup обсягом 80 тисяч тонн.
Зазначається, що норвезьку нафту доставлять до білоруського нафтопереробного
комплексу компанії "Нафтан" через порт Клайпеди (Литва).
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Украина приняла второй танкер
нефти для Беларуси

16.03.2020

Укртранснафта начала разгрузку на нефтяном терминале "Южный"
второго танкера с нефтью Urals для Белорусской нефтяной компании (БНК).
Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты.
Партия нефти сорта Urals объемом 80 000 тонн прибыла в рамках договора между
Укртранснафтой и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней
компанией БНК, о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Беларусь. После
разгрузки Укртранснафта транспортирует нефть через нефтепроводы "Одесса-Броды" и
"Дружба" до Мозырского НПЗ по маршруту МНТ "Южный" - ЛПДС "Броды" - ЛПДС "Мозырь".
Отмечается, что Укртранснафта обеспечивает одновременно бесперебойный транзит
российской нефти Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с
действующими контрактными обязательствами. В Белнефтехиме рассчитывают получить
через Украину несколько танкеров азербайджанской нефти. Республика начала искать
альтернативных России поставщиков нефти на фоне конфликта с РФ по поводу цен на
нефть и газ. Как сообщалось ранее, морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» в
четверг, 12 марта, принял к разгрузке первый танкер с легкой нефтью сорта Azeri Light для
ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу «Одесса — Броды» в направлении НПЗ
Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба администрации порта «Пивденный». В феврале
2020 года белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о заключении с Государственной
нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) сделки на поставку трех танкеров нефти
общим объемом 250 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по
нефтепроводу «Одесса — Броды» в марте. В конце января стало известно, что
администрация морского порта «Пивденный» рассчитывает на увеличение грузоперевалки
в порту на 10 млн тонн в год в случае договоренности между Азербайджаном и Беларусью о
поставке нефти с использованием нефтепровода «Одесса — Броды». Морской нефтяной
терминал (МНТ) «Южный» (принадлежит ПАО «Укртранснафта») предназначен для приема
нефти с танкеров и из нефтепровода «Одесса-Броды» в резервуарный парк,
транспортировки нефти из МНТ «Южный» по нефтепроводу «Одесса-Броды» и отгрузки
нефти в танкеры. С 2017 года терминал не совершал операций по перегрузке нефти.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net, ports.com.ua
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ПАО "Укртатнафта" Коломойского продолжит
покупку нефти в США

Украина и США договорились о поставках 6-8 млрд куб. м/год LNG
для создания хаба – замглавы Минэкоэнерго

13.02.2020

16.03.2020

ПАО "Укртатнафта" ожидает прибытия первого в текущем году
танкера с американской нефтью в Одессу в начале 20-х чисел марта. Об этом
сообщает отраслевое издание enkorr.
По словам собеседников издания, речь идет о танкере Minerva Kythnos, который, по
данным портала MarineTraffic, 27 февраля был загружен в порту Port Neches (США, штат
Техас). Прибытие судна в Одессу намечено на утро 23 марта. Сейчас судно находится в
Средиземноморье, возле берегов Сицилии. Это уже вторая танкерная партия нефти для
Кременчугского НПЗ в текущем году. Первая партия азербайджанского сырья прибыла в
Одессу в феврале. Как сообщалось, в 2019 г. Кременчугский НПЗ впервые закупил
американскую нефть. Всего летом-осенью прошлого года было закуплено три танкерных
партии в объеме 250 тыс. тонн. ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине
нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. 43,054%
"Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", остальными
акциями владеют структуры, аффилированные с группой "Приватбанка" Игоря
Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бизнесменом Александром Ярославским.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Суд скасував півмільярдні вимоги податківців до
Wexler Group

27.02.2020

Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов ТОВ “Анвітрейд” до
Офісу великих платників податків ДПС (в справі №640/19498/19) та скасував
податкові повідомлення-рішення.
Згідно з судовими матеріалами, ТOB «Анвітрейд» у період з 16.07.2015 по 31.03.2018
купувало російське та білоруське дизпаливо по імпортних контрактах, укладених з
контрагентами - нерезидентами Wexler Global LP (Великобританія) та Wexler Global Trading
Sp.z.o.o (Польща). Як зазначається, TOB «Анвітрейд» оформило тимчасові митні декларації
та сплатило ПДВ на суму 3,14 млрд грн, по яких завершено митне оформлення на суму ПДВ
2,74 млрд грн. Під час перевірки податківці встановили, що за період з 16.07.2015 по
31.03.2018 TOB «Анвітрейд» задекларувало податковий кредит з ПДВ на 3,49 млрд грн (з
урахуванням уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ). За оцінками фіскалів, TOB
«Анвітрейд», порушуючи п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу, віднесло до складу
податкового кредиту суму ПДВ на 402,7 млн грн. Водночас суд констатував, що “по суті,
тимчасова митна декларація - це повноцінна митна декларація, яка вже після завершення її
оформлення надає право на випуск товару у вільний обіг”, а “регламентоване митним
законодавством поняття митної декларації охоплює, зокрема, й тимчасову митну
декларацію, а норми податкового законодавства не містять імперативних приписів саме
щодо неможливості включення до складу податкового кредиту сум ПДВ, сплачених на
підставі тимчасової митної декларації”. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Россия вновь заняла 45% украинского
рынка дизтоплива

11.03.2020

Поставки российского дизельного топлива в Украину в феврале
выросли на 40% по сравнению с январем и позволили частично
компенсировать снижение импорта из Беларуси.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой
на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95". Так, в февральском балансе
украинского рынка российское топливо заняло 45%, что соответствует доле, которую
российские производители имели до введения спецпошлин на поставки по трубопроводу
"ПрикарпатЗападтранс". В целом баланс украинского рынка дизтоплива в феврале
составил 448,4 тыс. тонн, что на 3% (на 12,7 тыс. тонн) больше чем в феврале 2019 года и на
25% (на 90 тыс. тонн) больше января 2020 года. В том числе украинские НПЗ в
февральском балансе заняли около 14% (64 тыс. тонн), импорт – 86% (384 тыс. тонн). При
этом из России в феврале 2020 года было импортировано 200,8 тыс. тонн дизтоплива, что
на 58,6 тыс. тонн больше, чем в январе (142,5 тыс. тонн). Основной прирост пришелся на
канал поставок через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь), с которого отгрузки
в Украину в феврале увеличились до 118 тыс. тонн с 75 тыс. тонн в январе. Прямые
железнодорожные поставки выросли с 36,7 до 50 тыс. тонн за счет как увеличения отгрузок
ресурса компании "Лукойл", так и возобновления импорта салаватского топлива. Поставки
через терминалы трубопровода "ПрикарпатЗападтранса", которые облагаются 4%-й
пошлиной, в феврале практически сохранились на уровне января и составили 33 тыс. тонн.
Как отмечают в "А-95", рост импорта из России позволил компенсировать большую часть
"выпавших" из баланса объемов белорусского топлива. Из-за противоречий с РФ и
нефтяными компаниями белорусские НПЗ в 2020 года вынуждено снизили объем отгрузок
дизтоплива в Украину. В феврале Мозырский и Новополоцкий НПЗ поставили 92,6 тыс.
тонн топлива, включая 6,8 тыс. тонн по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс". Для
сравнения, среднемесячный объем поставок в 2019 году превышал 200 тыс. тонн, а в
пиковый сезон августа-сентября, достигал 300 тыс. тонн. Ожидалось, что в 2020 году объем
импорта из Беларуси будет составлять 250 тыс. тонн в месяц. Мажейкяйский НПЗ (Литва) в
феврале нарастил поставки в Украину до 56 тыс. тонн с 48 тыс. тонн в январе. В целом, в
январе-февраля 2020 года группа Orlen удерживает объем поставок в Украину на уровне,
близком к максимальному для последние несколько лет. Через морские порты в феврале
оформлен импорт 32 тыс. тонн, что вдвое больше, чем в январе. Это также рекордный
объема морского импорта в феврале за последние как минимум 5 лет. За период январяфевраля 2020 года баланс рынка дизтоплива составил 807 тыс. тонн, что на 6% (на 52 тыс.
тонн) меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Снижение поставок топлива было
частично компенсировано накопленными с конца прошлого года запасами, но уже в начале
марта рынок столкнулся с первыми признаками дефицита, что повлекло за собой
ажиотажный рост цен на 4% за первую неделю марта. Как сообщалось, после введения
пошлин на импорт трубопроводного дизтоплива из РФ, к концу 2019 года доля дизеля из
России на украинском рынке сократилась почти вдвое - с 44% до 25,5%.
Читать полностью >>
По материалам biz.censor.net.ua
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Правительства США и Украины договорились о поставках в Украину
LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд м3 ежегодно с
последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе
украинских подземных хранилищ (ПХГ).
"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana
natural gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными
цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на
отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание
такого контракта", – сообщил замминистра энергетики Константин Чижик. Оператором в
этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз
Украины", но, учитывая очень большой геополитический вес этого проекта, его реализация
будет проходить под патронатом президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил
Чижик, речь идет о беспрецедентном полномасшабном проекте, который позволит усилить
энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от России, а также
будет иметь большой экономический эффект. "Это вопрос энергетической независимости и
безопасности нашей страны и региона в целом. Таким образом, мы уменьшим зависимость
всей Европы от РФ, в чем, в частности, заключается и идея американской власти. С
экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто
хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении
Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в
Европу", – заключил замминистра. По его прогнозам, для запуска этого проекта в полном
объеме необходимо от двух до трех лет, поскольку сегодня остаются ограниченными
возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд куб м.
Чижик напомнил, что Украина, располагающая самыми большими газовыми хранилищами
в мире, готова уже в ближайшее время принять такой объем газа, и это не требует
существенных инвестиций в инфраструктуру. "Но сейчас польский маршрут позволяет
транспортировать до 2 млрд куб. м газа. Необходима реконструкция и продление
газопровода с польской стороны. Также в ее планах строительство нового LNG-терминала",
– пояснил замминистра. Он добавил, что вопросы участия польской стороны в этом проекте
решаются с США. "Я лично встречался с заместителями министров энергетики и экономики
США, заместителем Госсекретаря, и этот вопрос рассматривался как приоритетный. И были
достигнуты такие политические договоренности. Также проект готовится в тесном
контакте с американским посольством", – отметил замглавы Минэкоэнерго.
Читать полностью >>
По материалам interfax.com.ua
• РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
• ТРЕЙДЕРИ. МЕРЕЖІ АЗС. ЕЛЕКТРОЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ

Сеть АЗС Shell уплатила 80 млн грн
штрафа

03.03.2020

Управляющая сетью автозаправочных станций Shell в Украине ООО
"Альянс Холдинг" уплатила в бюджет штраф около 80 млн грн по решению
Антимонопольного комитета (АМКУ).
"Компания "Шелл" уплатила в бюджет штраф и пеню по решению АМКУ от ноября
2016 года на общую сумму около 80 млн грн", – сообщил глава комитета Юрий Терентьев в
Facebook.. И добавил, что хозсуд первой инстанции также поддержал позицию АМКУ и по
делу о согласованных действиях на рынке в 2019 году против SOCAR, штраф по которому
составляет 27 млн грн. Напомним, ранее UBR.ua писал, что хозсуд Киева выполнил
требования АМКУ и постановил взыскать с ООО "Альянс Холдинг" 79,4 млн грн. Половина
из этой суммы состоит из штрафа за антиконкурентные согласованные действия. Вторая –
из пени за несвоевременную его уплату. Этот штраф на "Альянс Холдинг" наложили еще в
октябре 2016 года вместе с другими шестью операторами АЗС, которых комитет обвинил в
сговоре. Компания получила третий по размеру штраф после таких сетей, как ОККО и WOG.
Осенью 2016-го АМКУ оштрафовал семь нефтетрейдеров на общую сумму 204,325 млн грн,
обвинив их в согласованных действиях при установлении цен на топливо.
Читать полностью >>
По материалам ubr.ua
"Приватбанк" пытается вернуть переданные в лизинг
247 АЗС из-за долга в 2 млрд. грн.

13.03.2020

Государственный
"Приватбанк"
уведомил
владельцев
АЗС
консолидированной сети "Приват" о расторжении договоров лизинга по 247
автозаправочным станциям. Об этом пишет biz.censor.net.ua
Согласно данным судебного реестра, 10 марта Хозсуд города Киева по иску 38
компаний-арендаторов этих АЗС ввел обеспечительные меры и запретил банку
предпринимать любые действия по возврату объектов в собственность банка, передает
БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr. Из материалов суда следует, что в
2016 году 15 компаний из орбиты группы "Приват" заключили договоры финансового
лизинга, по которым получили от банка 247 АЗС в 20 областях. В дальнейшем эти компании
передали заправочные станции 38 компаниям-операторам, но перестали платить
лизинговые платежи государственному банку. Общая сумма задолженности 14 из 15
компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга составляет 2,02 млрд грн, согласно
материалам судебных процессов, которые в 2019 году проходили между "Приватбанком" и
этими компаниями. Из этих судебных процессов также стало известно, что в 2017 году ПАО
"Укрнафта" официально обращалось в "Приватбанк" с просьбой дать согласие на передачу
компании в сублизинг как минимум часть этих АЗС. "По состоянию на сегодня,
"Приватбанком" совершаются активные действия по разрыву договоров лизинга и
возврату объектов лизинга", – сказано в определении суда. Из судебного документа
следует, что "ПриватБанк" уже разослал по юридическим адресам компаний-владельцев
уведомления о разрыве договоров и получил исполнительные надписи нотариусов
(распоряжение нотариуса относительно принудительной передачи или возвращения
имущества кредитору) о возврате имущества. Также на основании распоряжений
нотариуса открыты исполнительные производства. "Заявители (компании-арендаторы)
считают, что указанными действиями "Приватбанк" нарушает их права на мирное
владение и пользование переданными им на основании договоров аренды объектами
недвижимого имущества – автозаправочными станциями в общем количестве 247 единиц",
– говорится в судебном решении. Суд запретил "Приватбанку" расторгать договоры
лизинга, а также совершать любые действия, направленные на расторжение договоров
аренды между компаниями группы "Приват". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

• ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Кіпрський суд заморозив активи брата Новинського
в окупованому Криму

В покупке ОГКХ заинтересованы 15 компаний,
из них 12 иностранных
27.02.2020

Кіпрський суд за позовом фінансової компанії "Інвестохіллз Веста"
заблокував активи компанії Kagerol Holdings Limited, яка контролює ЗАТ
"Балаклавське рудоуправління ім. А. Н. Горького".
Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" у лютому 2019 року придбала у Фонду
гарантування вкладів фізосіб пул активів збанкрутілого банку "Форум", серед яких є і борги
підприємств колишнього акціонера банку Вадима Новинського. "Таким чином, ФК
"Інвестохіллз Веста" є правонаступником права вимоги за кредитами ЗАТ "Балаклавське
рудоуправління ім. А. Н. Горького". Заборгованість на суму 440 млн грн підтверджена
рішеннями українських судів", - відзначили в прес-службі. Компанія з кіпрською
реєстрацією Kagerol Holdings Limited раніше входила в "Смарт-Холдинг" Вадима
Новинського і контролювала ЗАТ "Балаклавське рудоуправління ім. А. Н. Горького". У 2014
році Новинський виступив із заявами, що в знак протесту проти окупації продав свій бізнес
в Криму неназваному покупцеві. Як писало LB.ua, новим власником Kagerol Holdings Limited
став рідний брат Вадима Новинського, громадянин Російської Федерації та бізнесмен з
Санкт-Петербурга Ашот Малхасян. Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" - один з
найбільших операторів українського ринку щодо врегулювання проблемної
заборгованості. Компанія надає допомогу банкам, у тому числі міжнародним, щодо
врегулювання заборгованості проблемних позичальників, а також інвестує у великі лоти
проблемних кредитів ФГВФО, і домагається врегулювання проблемних боргів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
VESCO реалізувала 2,7 млн тонн
глини у 2019 році

05.03.2020

Група підприємств VESCO, що входять до глиновидобувного напрямку
інвестиційної компанії UMG Investments, у 2019 році реалізувала 2,7 млн тон
глини. Про це повідомляє прес-служба компанії SCM.
Близько 86% глини VESCO було реалізовано на експортних ринках у 25 країнах світу.
Найбільшими споживачами глини стали виробники керамічної плитки в Іспанії на яких
припадало понад 30% усіх продажів. Компанія отримала 97,2 млн дол валового доходу, що
на 6% нижче відносно 2018 року. «Ми маємо стійку бізнес модель та роками сформовані
міжнародні зв’язки. Тому чітко розуміємо періодичні незначні коливання на ринках. У
минулому році клієнти з Іспанії та Італії переглядали свої складські запаси, тому ми
відкоригували обсяги виробництва. Працювали в плановому режимі зі стовідсотковою
завантаженістю персонала, але без зростання об’ємів реалізації. Наразі ми одержали
попередні замовлення від наших ключових клієнтів і розуміємо, що втрачені при
оптимізації складів партнерів обсяги у 2020 році повертаються. Враховуючи, що в світовій
економіці очікується уповільнення темпів розвитку, що може викликати зниження обсягів
виробництва в багатьох галузях промисловості, найбільш реалістичний сценарій поточного
року - це збереження обсягу реалізації на рівні минулого, — пояснює генеральний директор
VESCO Євген Цимарман. — У 2020му році сфокусуємося на реалізації стратегічних цілей –
зміцненні балансових запасів сировини та розвитку «гнучкості» продуктового портфелю. У
будь який час ми готові забезпечити відвантаження як існуючих, так і додаткових об'ємів
глини». VESCO завжди вчасно і в повному обсязі виконує зобов’язання з виплати зарплат та
сплати податків, а також інвестує у розвиток співробітників і територій присутності.
Перерахування до бюджетів різних рівнів у 2019 році склали понад 348,3 млн грн у якості
податків та зборів. Соціальні інвестиції VESCO в регіон присутності склали 2,8 млн грн, що
на 55% вище за показник минулого року. Пріоритетними напрямами корпоративної
відповідальності були: соціальна інфраструктура, спорт, освіта, медицина, допомога
соціально незахищеній групі населення України. VESCO входить до інвестиційного
портфелю компанії UMG Investments. Є одним з провідних виробників на ринку глин в
Україні та належить до світових лідерів з виробництва та експорту білих пластичних глин.
Технічне оснащення та сучасні технології виробництва дозволяють виконувати повний
виробничий ланцюжок – від видобутку сировини до виробництва напівфабрикатів і готової
продукції. Виробнича потужність підприємств компанії складає 3 млн тон на рік. Продукція
групи експортується до 25 країн світу. Група підприємств VESCO складається з ПрАТ Веско,
ПрАТ Дружківське рудоуправління, ПрАТ Огнеупорнеруд. Власником 100% акцій групи є
компанія VESCO Limited. UMG Investments – інвестиційна компанія з фокусом на розвиток
бізнесів у сировинній та переробній сферах. На сьогодні UMG Investments має портфельні
компанії в трьох галузях: видобування корисних копалин, керування побічними
продуктами і відходами виробництва, промислові товари та послуги, логістика. Сумарна
вартість активів під управлінням UMG Investments оцінюється в понад 500 млн долл США.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
АО "ArcelorMittal Берислав" получило чистую
прибыль в размере 10,4 млн грн

06.03.2020

ПАО "ArcelorMittal Берислав" (Берислав Херсонской обл.) по итогам
работы в 2019 году получило чистую прибыль в размере 10,417 млн грн,
тогда как 2018 год завершило с чистым убытком 1,86 млн грн.
Согласно повестке дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО
"ArcelorMittal Берислав", назначенного на 9 апреля, активы предприятия за минувший год
возросли на 7,6% - до 29,811 млн грн, основные средства - на 0,2%, до 2,401 млн грн.
Текущие обязательства ПАО снизились на 4,9% - до 162,866 млн грн, долгосрочные
отсутствуют. При этом суммарная дебиторская задолженность снизилась на 72,4%, до 1,992
млн грн. Нераспределенный убыток по состоянию на конец 2019 года составил 134,118 млн
грн. Согласно проектам решений собрания акционеров, предлагается полученную в 2019
году прибыль направить на погашение убытков в предыдущие годы. Акционеры также
намерены изменить тип общества с ПАО на ЧАО. ПАО "ArcelorMittal Берислав" (ранее - ОАО
"Бериславский завод строительных материалов", созданное в 1994 году путем
преобразования одноименного госпредприятия) занимается в основном добычей
известняка. ArcelorMittal приобрел Бериславский завод строительных материалов в июле
2010 года. По данным НДУ, в собственности компании Juanson Finance Limited находилось
24,8195% акций ПАО "ArcelorMittal Берислав", компании Woodgraft Limited (обе - Кипр,
зарегистрированы по одному адресу) – 49,6391%, ArcelorMittal Netherlands B.V.
(Нидерланды) – 24,8195%. Уставный капитал ПАО "ArcelorMittal Берислав" составляет 1,063
млн грн, номинал акции – 0,25 грн. ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горнометаллургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и также рядом мелких компаний,
в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Интерес к приватизации Объединенной горно-химической компании
проявили 15 потенциальных покупателей, из которых 12 — иностранные. Об
этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
По его словам, с некоторыми из них уже подписаны соответствующие документы
для ознакомления с информацией о предприятии. Конкурс по приватизации ОГХК намечен
на конец мая 2020 года и станет вторым после запланированного на середину апреля
конкурса по продаже гостиницы Днепр. Отметим, АО "Объединенная горно-химическая
компания" могут приватизировать в интересах Glencore International. Об этом в блоге для
"Украинской правды" написал журналист Сергей Лямец, комментируя представленный
Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) во вторник, 25 февраля, новый
менеджмент компании. "На операционное управление ОГКХ поставили представителя
потенциального покупателя", - пишет Лямец, указывания на то, что советники временно
исполняющего главы ОГКХ Михаила Макарова Питер Девис и Татьяна Гогенко - сотрудники
Glencore International. В связи с этим, журналист убежден, задача нового руководства должным образом подготовить ОГКХ к продаже в пользу Glencore. "Это почти как с
"Укрзализныцей" и Deutsche Bahn, только покупатель УЗ неизвестен, а в ОГКХ тут
оптимизацию процессов будет проводить будущий владелец. Второй момент - конкурса на
главу ОГКХ не было. Вместо конкурса назначили исполняющего обязанности председателя
правления. А в данном случае не нужен конкурс, достаточно приказа по ФГИ. Именно так в
предыдущие годы поступали олигархи, когда хотели приватизировать предприятие", отмечает Лямец. Кроме того, журналист также указывает на интерес Glencore International в
российском бизнесе. "Glencore принадлежат доли в ОК "РусАл" (8,65%) и казахском АО
"Казцинк" (50,7%). А в 2018 году компания купила 0,57% акций российской "Роснефти" за
300 млн евро. Сомневаюсь, что это была просто портфельная инвестиция. За 300
миллионов можно создать собственную компанию средней руки в Украине. Но, видимо,
нужно было войти именно в компанию, которой управляет Игорь Сечин", - резюмировал
журналист. Напомним, 25 февраля председатель Фонда государственного имущества
Дмитрий Сенниченко представил нового исполняющего обязанности председателя
правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Михаила Макарова и его
советников Татьяны Гогенко и Питера Дэвиса. Сенниченко выразил убеждение, что
многочисленные публикации и уголовные дела в отношении бывшего менеджмента не
способствуют доверию инвесторов. "Новой команде предстоит провести аудит компании и
вместе с советником по приватизации BDO&KPMG Baker McKenzie подготовить полное
раскрытие информации о компании. Вопросам чрезвычайной важности является
восстановление доверия к учреждению. Доверия не к словам, а к реальным действиям
нового менеджмента, позволит государству получить справедливую цену за компанию и
привлечь компетентных инвесторов, которые приведут ее к успеху", - заявил Дмитрий
Сенниченко. На сайте Фонда госимущества отмечается, "Михаил Макаров опытный
управленец; имеет 26 лет опыта на руководящих должностях. Обладает успешным
управленческим опытом по повышению эффективности деятельности предприятий и
ведомств; разработки и внедрения стратегий их долгосрочного развития. Имеет глубокое
понимание финансовых процессов на предприятиях частного сектора." В свою очередь,
советник исполняющего обязанности председателя ОГХК Татьяна Гогенко - руководитель с
многолетним опытом в сфере международного горнодобывающего и металлургического
бизнеса: имеет 23 года опыта на руководящих должностях в одной из крупнейших мировых
производственно-трейдинговых компаний Glencore International AG (Швейцария). Питер
Дэвис - гражданин Великобритании, имеет украинское происхождение, что побудило его
участвовать в изменениях в экономике Украины, где сейчас работает и проживает. Имеет
29 лет опыта работы в крупных международных корпорациях. Обладает навыками в сфере
финансовой аналитики, в сочетании со знанием украинских и международных
бухгалтерских практик и стандартов, дает глубокое понимание успешного
функционирования отраслей. ГП Объединенная горно-химическая компания начала
фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло
решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горнометаллургического комбината (Днепропетровская обл.) и Иршанского горнообогатительного комбината (Житомирская обл.). ОГХК реализует продукцию более чем в
30 стран мира. Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Уставный капитал — 1,94 млрд грн. Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к
списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании
Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua, rbc.ua
• ТОРФ'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Чиї вуха визирають з-за приватизації
торфозаводів?

26.02.2020

Замглайський торфозавод (Ріпкинський район на Чернігівщині) —
колись найбільше в Європі спеціалізоване підприємство, яке закрили через
борг перед податковою в півтора мільйона гривень.
Офіційна версія – закінчились запаси торфу. До речі, до цього торфозаводу було
прив’язане двотисячне селище Замглай, яке збудували як селище торфовидобувників й
торф’яників. Майно підприємства тоді оцінили у 7,5 мільйона доларів і після закриття
порізали на металобрухт. Після ліквідації підприємства для підтримки соціальної
інфраструктури селища Замглай, починаючи з 2005-го року, Україна витратила близько 500
мільйонів гривень. Розповіді про те, що там закінчились ресурси – всього-на-всього байки.
Реальна картина була інакшою, бо насправді треба говорити про те, що, знищуючи місцеві
енергетичні підприємства, прокладали дорогу російському газу... Отже, 28-го грудня 2019го року вийшло розпорядження Фонду Державного майна України №1574, у додатку № 7
якого йдеться про те, що державне підприємство «Чернігівторф» як єдиний майновий
комплекс підлягає приватизації. Виходячи зі статуту держконцерну «Укрторф», ДП
«Чернігівторф» має бути приватизоване через відділення ФДМУ в Чернігівській області.
Натомість їх виділили для приватизації не через апарат ФДМУ, а через Міністерство
енергетики та захисту довкілля України. Такі рокіровки дивують навіть бувалих
чиновників з фонду держмайна. Але чи варто говорити про приватизацію, коли йдеться
фактично про продаж цілісних майнових комплексів з працівниками та підприємствами, які
приносять прибуток? У цій статті ми спробуємо коротко описати, хто, для чого і як
знищував торфогалузь на Чернігівщині, та розібратися, чиї насправді вуха визирають із-за
ініціативи так званої малої приватизації «Чернігівторфу». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами bilahata.net
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• ГРАНІТНО-ЩЕБЕНЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

• СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

СБУ разоблачила сотрудников “УЗ”, промышлявших
незаконной добычей гранита

У Львівській ОДА пропонують зберегти як пам’ятку
Дрогобицьку солеварню
28.02.2020

Служба безопасности Украины заблокировала незаконную добычу
гранита, которую организовали чиновники “Укрзализныци”. Об этом
“ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы СБУ.
Незаконную добычу свыше 500 тыс. м3 гранита блокировали в Житомирской обл.
Гранит добывался на территории площадью 60 га и продавался частным структурам. “По
версии следствия злоумышленники нанесли ущерб окружающей среде на более чем 1,3
млрд грн. Сделку в течение 2017-18 г. осуществляли служебные лица одного из
производственных подразделений филиала “Центр управления промышленностью” ПАО
“Укрзализныця”. Должностные лица, на которых возложен контроль за выполнением
установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на
территории карьера общества”, – отметили в СБУ. Незаконная добыча, в частности,
проводилась с применением взрыво-технических средств.Сообщено о подозрении в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 240 Уголовного кодекса Украины
бывшему руководителю производственного подразделения филиала “Центр управления
промышленностью” ПАО “Укрзализныця”. Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ и ГБР
разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали рейдерский
захват имущества и имущественных прав собственника гранитных карьеров в
Житомирской и Полтавской областях на сумму почти 230 млн гривен. Правоохранители
установили, что для осуществления рейдерского захвата участники группировки
привлекли чиновника Государственной службы геологии и недр Украины, а также других
должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов. Силовики
задокументировали, что с декабря 2018 до июня 2019 для захвата предприятия были
совершены заведомо необоснованные сделки: регистрационные действия внесены в
Единый государственный реестр юридических лиц с использованием поддельных
документов, в частности печатей и штампов предприятия. При возврате одного из
карьеров от владельца бизнеса злоумышленники требовали 10 миллионов гривен.
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
• БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Житомирщині готуються до легалізації видобутку
«сонячного каміння»

26.02.2020

Житомирська ОДА разом із Держгеонадрами розробляє оптимальний
шлях підготовки бурштинових ділянок для винесення на електронні
аукціони. Про це пише golos.com.ua
На території Житомирщини було попередньо сформовано 200 ділянок із покладами
бурштину площею 10 га кожна, що їх планується реалізовувати на електронних аукціонах з
продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Як повідомляє прес-служба ОДА,
нині облдержадміністрація разом із Держгеонадрами розробляє оптимальний шлях
підготовки бурштинових ділянок для винесення на електронні аукціони. Для формування
карти бурштинових покладів використовуватимуться супутникові технології та
дистанційне зондування поверхні землі. Первинне виділення ділянок бурштиноносних
надр здійснюється за результатами опрацювання космічних та аерофото-знімків, після чого
їх просторове розміщення зіставляється з інформацією про розміщення тих ділянок, на які
вже видано спецдозволи користування надрами, уточнюється їхня типова геологічна
характеристика та опрацьовується з органами місцевого самоврядування на предмет
відсутності обмежень щодо надання в користування цих земель. Застосування такого
механізму вже дало змогу сформувати картосхему розміщення аукціонних ділянок для
видобутку бурштину на території Житомирської області.
Читати повністю >>>
За матеріалами golos.com.ua
Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу
щодо видобутку бурштину

05.03.2020

Президент підписав законопроект №2241 "Про внесення зміни до
статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру
ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".
Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.
Зокрема, законом зменшується ставка рентної плати за користування надрами для
видобутку бурштину. Так, передбачено зменшити з 25 до 10% ставку рентної плати за
користування надрами для видобування корисних копалин - бурштину. "Тимчасово
встановити ставку рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину,
визначену пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу: до 31 грудня 2020 включно - у розмірі
5 відсотків; до 31 грудня 2021 року включно - у розмірі 8 відсотків", - свідчить текст закону.
Нагадаємо, на початку лютого Рада прийняла в другому читанні законопроект №2241, за
документ проголосували 290 нардепів. Як писало РБК-Україна, 19 грудня минулого року
Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2241 "Про внесення зміни до
статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати
за користування надрами для видобутку бурштину". Тоді документ підтримали 265
нардепів. Крім того, у кінці вересня у Верховній раді створили робочу групу для
законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину. Також повідомлялося, що
Кабмін вніс у Раду три законопроекти про видобуток бурштину.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua

24.02.2020

Львівська обласна державна адміністрація пропонують зберегти
Дрогобицьку солеварню як пам’ятку. Про це повідомив заступник голови
Львівської ОДА Юрій Холод.
Відповідно до закону, необхідно дотримуватися режиму використання: якнайменше
змін і доповнень пам'ятки, збереження матеріальної автентичності, просторової композиції, елементів обладнання, оздоби тощо. Забороняється змінювати призначення пам'ятки, її
частин та елементів, без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.
Нагадаємо, що Дрогобицький солеварний завод перебуває в межах охоронних зон двох
пам’яток архітектури національного значення: Церкви Св.Юра та Церкви Воздвиження
Чесного Хреста. Треба наголосити, що Церква Святого Юра (поч. ХVІ ст., 1678 р.) та дзвіниця
церкви (1670 р.) на вул. Солоний Ставок внесені до Списку об’єктів Світової спадщини
ЮНЕСКО. Таким чином, у зазначеній охоронній зоні забороняється реконструкція,
будівництво, земляні роботи і впорядкування територій, що порушують засади збереження
пам’ятки та традиційного характеру її середовища. Солеварний завод (Жупа) на вул.
Солоний Ставок, 27 у Дрогобичі внесено до переліку щойно виявлених пам’яток археології.
Відтак, згідно з законом, всі пам’ятки археології, включаючи пов'язані з ними рухомі
предмети, перебувають лише у державній власності. На початку лютого цього року Уряду
надійшло звернення з проханням про черговий перегляд рішення Уряду щодо приватизації
чи змін у комплексі солеварні в Дрогобичі. ?У відповідь на звернення Народних депутатів,
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підписав доручення: надати повний експертний
висновок для фонду держмайна. Наша відповідь змістовно містить всі вище перелічені
пункти. За всіма експертними висновками та на моє тверде переконання, солеварня у
Дрогобичі має стати цікавим діючим підприємством-пам’яткою?, - зазначає Юрій Холод. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами galinfo.com.ua
Сіль Солотвина, яку ще можна
повернути

25.02.2020

На Закарпатті представили результати європейського проєкту
ImProDiReT з дослідження ризиків та перспектив відомого закарпатського
солерудника і курорту в смт Солотвино.
З історичних часів тут був солерудник, до того ж, у минулому столітті це місце було
також відоме як здравниця для алергіків та астматиків. Наразі тут припинена
солевидобувна діяльність, через затоплення шахт закриті й підземні корпуси унікальної
алергологічної лікарні, селище забруднене побутовими стоками, а в карсти скидають
сміття — типова картина постехногенного занепаду. Втім, курорт все-таки живе (в
Солотвині досі є певна кількість приватних басейнів та озер, куди подають воду із
затоплених шахт і де відпочивають туристи, щоправда, лікувальний ефект – сумнівний,
адже за якістю соляного розчину у водоймах ніхто насправді не стежить). Ну і час від часу в
пресі порушують питання Солотвина у зв’язку із загрозою для життєдіяльності місцевих
мешканців, які, попри перманентне нагадування про небезпеку і вірогідність утворення
нових карстів у селищі – як не захотіли п'ять років тому відселятися у збудоване владою
для евакуації містечко в сусідній Тереблі, так і досі не бажають цього робити. Власне,
держава тут присутня як ДП “Виробнича дирекція “Солерудникліквідація” – у цього
підприємства є бюджет і мандат, яким передбачено стежити за ситуацією на солеруднику
та реагувати на можливі небезпеки. На все інше (осушення шахт, запобігання утворенню
нових карстів, відновлення солевидобутку та підземної лікарні, очисні споруди та
вирішення проблеми зі сміттям) у держави грошей, звісно, нема. Як і нема наразі чіткої
програми розвитку Солотвина на перспективу. Тому вирішення проблеми Солотвина
законсервоване — до кращих часів. Утім, не всіх це влаштовує, зокрема й сусідів у Європі.
Річ у тім, що неконтрольований рух води у шахтах засолює води річки Тиса, яка є
найбільшою притокою Дунаю. А це викликає глибоке занепокоєння. Відтак, ЄС в останні
роки профінансував одразу два проєкти, які стосувалися Солотвина. Одним із них —
ImProDiReT — з 2016 року передбачалося вивчення проблем у селищі з подальшим
окресленням напрямків роботи “на порятунок”. Результати цього проєкту якраз і
представили в лютому на Закарпатті. Керівники проєкту вказують, що з огляду на
сьогоднішню ситуацію є три сценарії дій для Солотвина. Перший — нічого не робити і
залишити все, як є, другий — відновити тільки бальнеологію та рекреацію (з очищенням
вод від стоків і розробкою програми поводження з ТПВ для місцевого населення), ну й
третій — відновити і курорт, і солевидобуток (що, з утратою Артемівська на Донбасі та
Криму для країни мало би бути стратегічною метою). Ці результати на звітній конференції
проєкту ImProDiReT дослідники представили науковцям, представникам місцевої та
регіональної влади, зацікавленим сторонам. Про що йшлося та якою була реакція —
детальніше у нашому матеріалі на Укрінформі. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Кабмін призначив в.о директора "Артемсолі"
Вадима Фіоктістова

03.03.2020

Кабінет міністрів ухвалив призначення Вадима Фіоктістова
виконуючим обов'язки директора державного підприємства "Артемсіль".
Відповідне розпорядження уряду від 26 лютого № 180-р.
"Погодитися з пропозицією Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського
господарства щодо призначення Фіоктістова Вадима Васильовича виконуючим обов'язки
директора державного підприємства "Артемсіль", - наголошується в розпорядженні.
Відповідно до реєстру декларацій, Фіоктістов раніше обіймав посаду директора
департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської
держадміністрації (КМДА). Як повідомлялося, Кабмін 3 березня ухвалив рішення про
приватизацію ДП "Артемсіль". Відзначимо, державне підприємство "Артемсіль", яке раніше
наростило видобуток солі, відправлять на приватизацію. "Уряд скасував монополію на
виробництво солі в Україні. ДП "Артемсіль" приватизують" , – написав Гончарук в своєму
Telegram-каналі за результатами засідання Кабінету міністрів. Голова уряду нагадав, що
підприємство вже отримувало штраф від Антимонопольного комітету в 3,14 млн гривень
через маніпуляції з ціною на сіль. "Більш того, керівництво держпідприємства є
фігурантами справ про хабарі на 800 тисяч гривень. Уряд ставить крапку в цій історії.
"Артемсіль" буде приватизована через прозорий аукціон", – повідомив прем'єр-міністр
України Олексій Гончарук. ДП "Артемсіль" - одне з найбільших підприємств з видобутку і
реалізації кухонної солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи. Виробничі
потужності ДП "Артемсіль" знаходяться в Соледарі Донецької області. Підприємство
експортує продукцію в 15 країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua, segodnya.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
• МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

ГК "Метинвест" в январе нарастил выручку
на 5,5% к декабрю 2019

Мировое производство стали выросло
в январе на 2,1%

25.02.2020

Мировое производство стали для 64 стран, представивших отчеты в
Мировую сталелитейную ассоциацию (Worldsteel), составило 154,4 млн т. в
январе 2020 г., что на 2,1% больше, чем в январе 2019 г.
Производство стали в Китае в январе 2020 года составило 84,3 миллиона тонн,
увеличившись на 7,2% по сравнению с январем 2019 года. Индия произвела 9,3 миллиона
тонн стали в январе 2020 года, что на 3,2% меньше, чем в январе 2019 года. Япония
произвела 8,2 миллиона тонн стали в январе 2020 года, что на 1,3% меньше, чем в январе
2019 года. Производство стали в Южной Корее в январе 2020 года составило 5,8 миллиона
тонн, что является снижением на 8,0% в годовом сравнении. В ЕС Италия произвела 1,9
миллиона тонн стали в январе 2020 года, что на 4,9% меньше, чем в январе 2019 года.
Франция произвела 1,3 миллиона тонн стали в январе 2020 года, что на 4,5% больше, чем в
январе 2019 года. В январе 2020 года в США было произведено 7,7 миллиона тонн стали,
что на 2,5% больше, чем в январе 2019 года. Производство стали в Бразилии в январе 2020
года составило 2,7 миллиона тонн, что на 11,1% меньше, чем в январе 2019 года.
Производство стали в Турции в январе 2020 года составило 3,0 миллиона тонн, что на
17,3% больше, чем в январе 2019 года. Производство стали в Украине в прошлом месяце
составило 1,8 миллиона тонн, что на 0,4% ниже уровня января 2019 года.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
• ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
• ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Метинвест Ахметова планирует выкупить у ИСД
меткомбинат в Польше

25.02.2020

Группа Метинвест планирует купить целостный имущественный
комплекс компании ISD Huta Czestochowa (Ченстохова, Польша). Об этом
свидетельствует повестка заседания АМКУ.
Как говорится в сообщении, АМКУ рассмотрит предварительные выводы об
отсутствии необходимости получения разрешения на опосредованное приобретение
компанией Metinvest B.V (Нидерланды) активов ISD Huta Czestochowa. В АМКУ отмечают,
что совокупно активы обеспечивают хозяйственную деятельность по производству и
реализации стальных полуфабрикатов, плоского горячекатаного проката и стальных
конструкций из плоского горячекатаного проката. В сентябре 2019 года глава правления
ISD Polska Константин Литвинов рассказал Интерфакс-Украина, что корпорация
Индустриальный союз Донбасса (ИСД) рассматривает группу Метинвест как наиболее
приемлемый и перспективный вариант для находящегося в процессе банкротства
металлургического комбината Huta Stali Czestochowa (Польша). В августе 2018 года
Метинвест объявил о покупке до 25% акций шахтоуправления Покровское олигарха
Виктора Нусенкиса за $190 млн. В августе 2019 года АМКУ рассматривал дело о
приобретении нидерландской Metinvest B.V. предприятий, которые ранее входили в группу
Донецксталь. В октябре Метинвест привлек $350 млн от выпуска новых евробондов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Суд зобов'язав ІСД виплатити $350 млн
боргу по кредитах

03.03.2020

Київський апеляційний суд визнав борг корпорації «Індустріальний
союз Донбасу» (ІСД) за кредитами західних банків на суму понад $350 млн.
Про це пише портал finclub.net
У рішенні суду від 24 лютого зазначається, що Київський апеляційний суд
задовольнив заяву компанії Indumet SA, визнав і дав дозвіл на виконання рішення
Лондонського міжнародного арбітражного суду від 25 березня 2019 року про стягнення
грошових коштів із Landmont Ltd (позичальник), ПАТ «Алчевський металургійний
комбінат», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», ПАТ «Алчевський коксохімічний
завод», корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (поручителі). Компанія Indumet SA
звернулася до суду 20 вересня 2019 року. У заяві йдеться про те, що починаючи з листопада
2012 року заявник уклав низку угод із кредиторами ІСД і таким чином отримав права
нового кредитора. Згідно судовим матеріалам, первинними кредиторами були Calyon Bank
та Кредіт Свісс (Credit Suisse), які володіли правами вимоги по основній сумі кредиту в
розмірі $150 млн. Вони передали свої частки кредиту загальним розміром $225 млн 13
структурам (Deutsche Bank, Societe Generale, Raiffeisen, OTP, Barclays, Morgan Stanley, Citibank
і т.д.). Внаслідок подальших транзакцій Indumet SA придбав право вимоги по основній сумі
позики в розмірі $255 млн. Згідно рішенню суду, стягнення на користь Indumet SA
складають: $255 млн основної заборгованості за кредитним договором з позичальником
Landmont Ltd, поручителями «Алчевський металургійний комбінат», «Дніпровський
металургійний комбінат», «Алчевський коксохімічний завод» і корпорації «Індустріальний
союз Донбасу»; $103,3 млн відсотків, нарахованих за період до дати арбітражного рішення;
$96,3 млн відсотків з Дніпровського меткомбінату за принципом, що будь-який платіж,
здійснений будь-яким з боржників звільняє Дніпровський меткомбінат від
відповідальності в обсязі такого платежу і навпаки; відсотки поки не буде здійснено платіж
в повному обсязі, за річною ставкою в розмірі ЛІБОР в доларах США за три місяці, + 2%
щорічно. Крім цього боржники мають сплатити всі судові витрати. Зазначається, що ДМК
заперечував проти надання Київським апеляційним судом дозволу на виконання рішення
Лондонського міжнародного арбітражного суду. Меткомбінат посилався на те, що Східний
апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Indumet SA і залишив
без змін рішення Господарського суду Дніпропетровської області, яким було відхилено
вимоги Indumet SA на загальну суму 23,64 млрд грн (включаючи вимоги, що виникли на
підставі рішення міжнародного арбітражного суду). Суд визнав заперечення ДМК
безпідставними і підкреслив, що арбітражне рішення визнається обов'язковим і
виконується з дотриманням спеціальної процедури, порушень якої не встановлено.
Нагадаємо, що ще в 2016 році тодішня очільниця Національного банку Валерія Гонтарева
заявляла, що ІСД винен банкам і міжнародним компаніям понад $3 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горнометаллургической группы "Метинвест", в январе 2020 года возросла на 5,5%,
или на $43 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $821 млн с $778 млн.
Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным
ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, общий показатель EBITDA по
итогам января составил $73 млн, что на $112 млн больше декабрьского показателя
прошлого года ("минус" $39 млн), при этом EBITDA от участия в СП – $7 млн (в декабре - $2
млн). Скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за январь-2020
составила $12 млн (в декабре - "минус" $85 млн), в том числе "минус" $8 млн - от участия в
СП ("минус" $9 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $75 млн (в декабре - $49 млн),
в том числе от СП - $15 млн ($12 млн). Расходы управляющей компании составили $6 млн
($5 млн). Общая выручка в январе состояла из выручки метдивизиона в размере $681 млн
(в декабре - $620 млн), горнодобывающего - $234 млн ($254 млн), внутригрупповые
продажи - $94 млн ($95 млн). Отметим, компания Metinvest B.V. в 2019 году снизила чистую
прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до $341 млн с $1,188 млрд при снижении
маржи на 7 процентных пункта (п.п.) - до 3% с 10%. Согласно обнародованным компанией
аудированным консолидированным финансовым результатам за 2019 год, ее выручка
сократилась на 10% – до $10,757 млрд, EBITDA - на 52%, до $1,213 млрд при падении маржи
на 10 п.п. - до 11% с 21%. Общая задолженность компании за 2019 год возросла на 11% по
сравнению с 2018 годом - до 3,032 млрд с $2,743 млрд. При этом объем денежных средств
снизился на 2% - до $274 млн с $280 млн. Чистый долг возрос на 12% - до $2,758 млрд.
Капитальные инвестиции увеличились на 17% - до $1,055 млрд с $898 млн. В пресс-релизе
среди ключевых операционных показателей отмечается, что в прошлом году "Метинвест"
завершил крупные инвестиционные проекты, в том числе капремонт доменной печи №3 на
"Азовстали" с одновременным монтажом установки вдувания пылеугольного топлива
(ПУТ), а также реконструировал листопрокатный цех (ЛПЦ) 1700 на ММК им. Ильича.
Также были приобретены доли в двух украинских коксохимических предприятиях, в том
числе 23,71% акций "Южкокса" и 49,37% акций Днепровского КХЗ. По состоянию на 2019
год рейтинг группы в сфере ESG (экологический, социальный аспекты и корпоративное
управление) от агентства MSCI был оценен на уровне "B". Агентство MSCI ESG Research
предоставляет рейтинги в сфере ESG глобальным публичным и частным компаниям по
шкале от "AAA" ("лидер") до "CCC" ("отстающий") в зависимости от степени
подверженности отраслевым рискам в сфере ESG и способности управлять этими рисками
по сравнению с аналогичными компаниями. В течение 2019 года установлен новый рекорд
группы "Метинвест" по инвестициям в экологические проекты, объем которых превысил
$155 млн. В отчете отмечается, что в сентябре 2019 года кредитные рейтинговые агентства
Fitch и S&P повысили кредитный рейтинг "Метинвеста" до уровней "BB-" и "B"
соответственно с прогнозом "стабильный". На сегодняшний день рейтинг Fitch на два
уровня выше украинского суверенного рейтинга, а рейтинг S&P - на одном уровне с ним. В
ноябре того же года рейтинговое агентство Moody's изменило свой прогноз
корпоративного кредитного рейтинга "Метинвеста" на "положительный", подтвердив
рейтинг на уровне "B3", что является потолком для долгосрочных облигаций Украины в
иностранной валюте.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, interfax.com.ua
Компания "Интерпайп" сохраняет планы по реализации программы
развития производства на сумму $136 млн

18.03.2020

Компания "Интерпайп" в настоящее время сохраняет планы по
реализации усиленной инвестиционной программе развития производства в
2020-2022 гг. на сумму $136 млн.
"Пока мы сохраняем такие планы. Тем не менее ждем понимания, как именно
изменится ситуация на глобальном рынке. Мы считаем, что рынок еще не отреагировал
должным образом на все события. Конкретные выводы делать рано", - сообщил агентству
"Интерфакс-Украина" директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов.
Ранее Морозов заявлял агентству, что после успешной реструктуризации задолженности у
компании теперь есть возможность осуществлять усиленную инвестпрограмму на $136
млн на три года. При этом он пояснял, что завершение реструктуризации позволит
компании реализовать все ключевые проекты, которые ранее планировались или
предлагались к реализации. "Это очень важно – компания будет развивать дальше свое
производство", - отмечал финдиректор. Как сообщалось, "Интерпайп" за 9 мес.-2019
увеличил сумму капитальных инвестиций на 8% – до $42 млн. При этом инвестиции в
стратегические проекты увеличились на 19% – до $19 млн, тогда как инвестиции в
проекты поддержания основных фондов остались на прошлогоднем уровне и составили
$22 млн. Приоритетом компании было расширение мощностей по финишной обработке,
нарезке и термообработке труб на "Интерпайп – НТЗ" и "Интерпайп Нико Тьюб", а также
инвестиции в линии по производству новых видов колес и осей. В свою очередь
генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе констатировал, что устойчивый
операционный денежный поток компании позволяет уверенно преодолеть рыночную
волатильность в будущем, сохранять фокус на стратегических инвестициях и оставаться
конкурентоспособными в долгосрочной перспективе. Отметим, в течение 2019 года
компания ИНТЕРПАЙП перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 3,25
млрд. грн. В сравнении с 2018 годом объем налоговых отчислений возрос на 50%. Объем
отчислений в государственный бюджет составил около 2,167 млрд. грн. (+62%), в местные
бюджеты – около 625 млн. грн. (+38%). Еще около 462 млн. грн. (+21%) Компания
перечислила в качестве ЕСВ. Средств, уплаченных компанией ИНТЕРПАЙП в 2019 году,
хватило бы для покрытия сразу двух с половиной бюджетов такого областного центра, как
Ужгород. Или профинансировать, например, все расходы на медицину Днепропетровской
области. Денис Морозов, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП: «Каждая тонна
произведенной нами продукции в 2019 г. принесла бюджету Украины 3805 грн.
Производство продукции с высокой добавленной стоимостью обеспечивает приток валюты
от экспорта и рабочие места в нашей стране». 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 2019 г. ИНТЕРПАЙП реализовал 798
тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов
осуществляются под брендом KLW. В ИНТЕРПАЙП работают 12 тыс. сотрудников. В 2019 г.
Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн. "Интерпайп" входит в
десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по
величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре
компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный
завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп НикоТьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь"
под брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, interpipe.biz

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

СевГОК начал масштабную диджитализацию
управления ж/д транспортном

03.03.2020

Железнодорожники Северного горно-обогатительного комбината
запланировали масштабную диджитализацию, сообщает «Метинвест
Кривой Рог». Об этом пишет uaprom.info
«На комбинате продолжается наладка двух автоматизированных систем - диспетчерского управления «Маршрут» и управления железнодорожными станциями», - сказано в
сообщении. Автоматизация позволит отслеживать местонахождение подвижного состава,
контролировать скорость передвижения тепловозов и расход энергоресурсов, оперативно
реагировать на нестандартные ситуации в работе железнодорожного транспорта.
«Благодаря работе системы сократятся холостые пробеги и оптимизируется график
передвижения транспорта», - подытожили на предприятии.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Ferrexpo увеличила долю на мировом рынке
поставщиков окатышей до 8%

18.03.2020

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине по
итогам 2019 года увеличила долю на мировом рынке поставщиков
окатышей до 8% с 7% в 2018 году.
Согласно годовому отчету, опубликованному компанией на Лондонской фондовой
бирже в среду, Ferrexpo сохранила третью позицию в мировом рейтинге экспортеров
окатышей с 10,3 млн тонн (в 2018-м – 10,2 млн тонн). При этом первое место по итогам года
занимает Vale-group (Бразилия-Оман) с объемом 32,7 млн тонн, на втором месте – шведская
LKAB с 16,3 млн тонн. Группа "Металлоинвест" (РФ) находится на 6-м месте с экспортными
поставками в размере 7,2 млн тонн (в 2018-м – 4,2 млн тонн), на 10-м месте - "Метинвест"
(Украина) с поставками 5 млн тонн (в 2018-м – 5,4 млн тонн), на 11-м месте – "Северсталь"
(РФ) – 3,8 млн тонн (в 2018-м - 5,5 млн тонн). В целом мировой рынок глобальных
экспортеров окатышей по итогам 2019 года оценивается в 135 млн тонн, снизившись на 3%
по сравнению с 2018 годом (139,6 млн тонн). В отчете прогнозируется, что из-за низких
премий и стимулов объем новых поставок окатышей в 2020 году маловероятен. Так,
производители могут сбалансировать предложения путем переключения производства с
доменной печи на окатыши прямого восстановления или с международного экспорта на
внутреннее потребление. В 2020 году поставки морем окатышей не должны увеличиться
из-за снижения мировых цен до исторических уровней и продолжающихся проблем с
поставками из Бразилии. Длительный период низких премий за окатыши может привести
к некоторому сокращению мощностей для производителей с высокими затратами на
переработку окатышей. В конце 2019 года отраслевые уровни запасов окатышей были
выше, чем исторические средние значения, и рынку может потребоваться некоторое время,
чтобы поглотить эти запасы, особенно с учетом воздействия вируса COVID-19. Это может
предотвратить рост премий окатышей в краткосрочной перспективе, отмечается в отчете.
Кроме того, сообщается, что Ferrexpo в 2019 году снизила долю поставок окатышей в
натуральном выражении в Центральную и Западную Европу, а также в Северо-Восточную
Азию (СВА), резко нарастив реализацию в Китай и Юго-Восточную Азию (ЮВА). Так, доля
продаж окатышей в тоннах в Центральную Европу является наибольшей - 36% (в 2018 году
- 47%). Доля продаж в Западной Европе за прошлый год снизилась до 13% с 16%, в СевероВосточной Азии - до 16% с 17%, в макрорегионе Турция, Средний Восток, Индия
реализация сократилась до 5% с 6%. При этом резко возросли поставки в Китай и ЮВА – до
30% с 13%. Поставки окатышей в Северную Америку отсутствовали в 2019 году, тогда как в
2018 году составляли 1%. В целом в 2019 году было реализовано 10,312 млн тонн
окатышей по сравнению с 10,227 млн тонн в 2018 году. Отметим, выручка Ferrexpo в
минувшем году увеличилась на 18,3% – до $1 млрд 506,724 млн. EBITDA выросла на 17% - до
$586 млн (в 2018 году она составляла $503 млн). Компания увеличила чистый денежный
поток от операций на 62% - до $473 млн ($292 млн). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Читайте также: Ferrexpo увеличила
капитальные инвестиции на 83% >>>

Південний ГЗК у січні-лютому скоротив
випуск концентрату на 8,1%

19.03.2020

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (Південний ГЗК) у січнілютому знизив випуск залізорудного концентрату на 8,1% порівняно з
аналогічним періодом минулого року – до 1,917 млн т.
Комбінат не виробляв агломерат у січні-лютому. У лютому підприємство виробило
930 тис. т залізорудного концентрату. За підсумками 2019 року Південний ГЗК збільшив
виробництво концентрату на 0,1% порівняно з попереднім роком – до 12,3 млн т. Випуск
агломерату за рік впав на 45,8%, до 945,8 тис. т. Відзначимо, яскравий приклад економічного
успіху і можливості економічного розвитку в Україні - саме так зараз можна
охарактеризувати ПрАТ «Полтавський ГЗК». «Сьогодні підприємство працює згідно з
найвищими світовими стандартами і відповідає найвищим вимогам міжнародних ринків
щодо видобутку руди, її збагачення та переробки, виробництва окатків і постачання
високоякісної продукції нашим клієнтам по всьому світу. З моменту заснування
Полтавський ГЗК ніколи не позиціонувався як найкрупніший виробник окатків в Україні,
але нині завдяки нашим інвестиціям, самовідданій і дуже старанній праці трудового
колективу він став лідером галузі. Так, за результатами роботи у 2018 і 2019 роках ПГЗК
випустив продукції більше, ніж решта вітчизняних виробників окатків (Північний та
Центральний гірничо-збагачувальні комбінати) разом. Наша доля у виробництві окатків в
Україні складає понад 50%, і це дуже серйозна цифра. Обсяг експорту продукції комбінату
торік склав майже 2% від всього експорту країни. А це податки для міста Горішні Плавні,
Полтавської області та країни загалом. А ще непрямі податки, які є результатом нашої
співпраці з Укрзалізницею, портами, розрахунків з енергетиками, газовиками тощо. Також
варто наголосити, що завдяки роботі на експорт Полтавський ГЗК забезпечує надходження
до України значних обсягів валюти, що є чинником для стабілізації національної грошової
одиниці та економічної ситуації загалом.
Також наше підприємство є головним
експортером на пострадянській території. До цієї мети ми йшли більше 15 років,
планомірно підвищуючи якість і кількість своєї продукції, шукаючи нових надійних
партнерів. Нам вдалося відкрити та завоювати ринки, де наших пострадянських
конкурентів взагалі немає. Сьогодні ми єдині, хто за довгостроковими контрактами
поставляє залізорудні окатки до Японії та найкращих і найпотужніших заводів Німеччини,
хто має довгострокові відносини із підприємствами Австрії та Південної Кореї. На даний
момент компанія є третім у світі експортером залізорудних окатків для доменного
виробництва. Я пишаюся тим, що всі сталеливарні компанії з першого десятка світового
рейтингу є споживачами нашої продукції. Щоб зберігати такі лідируючі позиції, необхідна
щоденна важка праця. Я щиро вдячний трудовому колективу за відданість та кропітку
роботу, завдяки чому вдалося досягнути таких високих результатів», - розповідає
мажоритарний акціонер підприємств групи компаній Ferrexpo Костянтином Жеваго.
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center, kg.ua
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Сырьевая база и производство кокса: экс-замминистра промполитики
Грищенко рассказал о приоритетах в металлургии
11.03.2020

Украина должна восстанавливать сырьевую базу и увеличивать
производство кокса для поддержки отечественной металлургии, чтобы
уменьшить угрозу кризиса в отрасли. Об этом пишет "Главком".
"Риски кризиса действительно существуют, особенно в таких экспортно ориентированных отраслях, как металлургия. Безусловно, правительству потребуется принимать
протекционистские меры ... Главная помощь - это развитие внутреннего рынка. Его
емкость, с учетом износа металлофонда - более 300 млн тонн. Это - трубопроводы, сети
коммунальные, транспорт, строительство, заказ металла для оборонных нужд и т.д.", отметил бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей
Грищенко. По его мнению, первоочередной задачей правительства является поддержка
отечественной металлургической отрасли, и одним из направлений этого должно стать
повышение производства кокса, необходимого для металлургии. "В отношении кокса - его
производство в последние годы значительно сокращено, вследствие потери угольной
сырьевой базы на Востоке Украины. Сегодня потребители кокса обеспечивают
коксохимические предприятия сырьем исключительно для собственных нужд, то есть
объемы экспорта кокса несущественные, наоборот - определенная доля кокса сейчас
импортируется", - сказал Грищенко. Ранее народный депутат, председатель Независимого
профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что разрешение АМКУ компании
"Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает
дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.
Ранее СМИ сообщали, что холдинг "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие
ШУ "Покровское", которое является крупнейшим в Украине добытчиком коксующегося
угля, после приобретения контрольного пакета акций компании. И отмечали, что, после
того как "Метинвест" 2018 вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его
акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистой
прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018 был чистый убыток 988 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua
ГК "Метинвест" завершила сделку по приобретению доли "ДКХЗ"
и в владеет около 73% акций предприятия

13.03.2020

Metinvest B.V. завершила сделку по приобретению доли ЧАО
"Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) и в настоящее время владеет
около 73% акций предприятия.
"Группа "Метинвест" еще в 2014 г. направила заявку в Антиминопольный комитет
Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций Днепродзержинского
коксохимического завода (ДКХЗ). Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учетом
ряда ограничений. В настоящее время "Метинвест" стал владельцем приблизительно 73%
акций ДКХЗ", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании в ответ
на запрос агентства. Как сообщалось, АМКУ дал согласие Metinvest B.V. на установление
контроля над ДКХЗ в связи с планами по вводу новых коксохимических мощностей на
других заводах и дополнительными обязательствами группы. До этого "Метинвест"
получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение
данного предприятия, однако о завершении сделки официально не сообщалось, перевод
завода в группу не был подтвержден. По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года,
компаниям Мisandaiko Holdings Ltd. и Mastinto Trading Ltd. (обе - Кипр) принадлежало по
23,6384% уставного капитала, Metinvest B.V. (Нидерланды) - 47,28%. Уставный капитал ЧАО
составляет 170,584 млн грн. "Метинвест" – международная вертикально интегрированная
горно-металлургическая
группа
компаний,
управляющая каждым
звеном
в
производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до
производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и
металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом
всех ключевых мировых рынков. "Метинвест" - крупнейший горно-металлургический
холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской,
Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста"
являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие
компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
• МЕТАЛУРГІЙНІ ВОГНЕТРИВИ

АО "Запорожогнеупор" освоил выпуск девяти новых
видов огнеупорной продукции

03.03.2020

АО "Запорожогнеупор" в 2019 г. освоил выпуск девяти новых видов
огнеупорной продукции в соответствии с запросами потребителей. Об этом
сообщает служба новостей портала fixygen.ua
Среди новых видов продукции – леточные массы для доменных печей, опытные
испытания успешно прошли в доменном производстве "Запорожстали" и Мариупольского
меткомбината им.Ильича. Специалисты "Запорожогнеупора" также разработали
беспремиксный бетон, которым футеруют днища сталеразливочных ковшей – он был
применен в конвертерном производстве меткомбината "Азовсталь". В производство также
запущены новые марки шамотных изделий. Кроме того, "Запорожогнеупор" изменил
технологию производства стартовой смеси для выпускного отверстия сталеразливочного
ковша, торкрет-массы для обслуживания конвертера, смеси для утепления зеркала металла
в сталеразливочном ковше и саморастекающихся масс. На Днепровском меткомбинате
(ДМК) успешно прошли испытание новые корундоуглеродистые изделия, применяемые в
футеровке сталеразливочных ковшей. После опытно-промышленных испытаний новые
виды продукции будут запущены в производство, констатируется в пресс-релизе. Как
сообщалось, 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%. "Запорожогнеупор" - крупнейшее в
Украине предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов высокого
качества.
Производит
шамотные,
муллитокремнеземистые,
муллитовые,
муллитокорундовые, периклазовые, периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые
электронагреватели и неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия
широко используется в Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.
"Запорожогнеупор" входит в "Метинвест", основными акционерами которой являются
донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг"
(23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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• ФЕРОСПЛАВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ферросплавные предприятия Украины суммарно
сократили выпуск продукции на 30%

• ЛОМОЗАГОТІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

АО "Запорожский втормет" нарастил
чистый убыток на 66%
02.03.2020

Ферросплавные предприятия Украины в январе текущего года
суммарно сократили выпуск продукции на 30% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 62,66 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в
понедельник, в январе текущего года выпуск силикомарганца на Запорожском (ЗЗФ) и
Никопольском (НЗФ) ферросплавных заводах снизился на 39% - до 45,16 тыс. тонн. При
этом возрос суммарный выпуск ферромарганца на трех заводах - ЗЗФ, НЗФ и Краматорском
ферросплавном заводе (КФЗ, в январе 2020 года произвел 6,4 тыс. тонн, данные за 2019 год
отсутствуют) - на 96,2%, до 11,40 тыс. тонн. Кроме того, производство ферросилиция (в
пересчете на 45%-ный) снизилось на 56,6% - до 3,36 тыс. тонн, металлического марганца на 79,7%, до 0,15 тыс. тонн. НЗФ также увеличил выпуск других ферросплавов в 2,2 раза - до
2,59 тыс. тонн. Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горнообогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и
обогащающие марганцевую руду, в январе текущего года суммарно произвели 104,48 тыс.
тонн марганцевого концентрата, что на 61,9% выше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. При этом МГОК в январе-2020 произвел 31,61 тыс. тонн
концентрата (снижение на 3,8% по сравнению с январем-2019), ПГОК - 72,87 тыс. тонн
(рост в 2,3 раза). При этом ПГОК не производил марганцевый агломерат, тогда как в
январе-2019 года выпустил 10,5 тыс. тонн данной продукции. Как сообщалось, Украина по
итогам 2019 года увеличила выпуск ферросплавной продукции на 1% по сравнению с 2018
годом - до 1 млн 45,14 тыс. тонн. Так, в прошлом году выпуск силикомарганца на ЗЗФ и НЗФ
снизился на 6,4% - до 804,68 тыс. тонн. При этом возрос суммарный выпуск ферромарганца
на ЗЗФ, НЗФ и КФЗ - на 90,1%, до 151,09 тыс. тонн. Кроме того, производство ферросилиция
(в пересчете на 45%-й) снизилось на 17,1% - до 62,56 тыс. тонн, металлического марганца на 17,7%, до 6,14 тыс. тонн. НЗФ также увеличил выпуск других ферросплавов на 57,2% - до
20,67 тыс. тонн. ПГОК и МГОК в 2019 году суммарно произвели 1,687 млн тонн
марганцевого концентрата, что на 10,8% выше по сравнению с 2018 годом. При этом МГОК
в прошлом году произвел 522,54 тыс. тонн концентрата (снижение на 8,4% по сравнению с
2018г), ПГОК - 1 млн 164,46 тыс. тонн (рост на 22,4%). Кроме того, ПГОК выпустил 91,08
тыс. тонн марганцевого агломерата, что меньше на 53,7%, чем в 2018 году. ПриватБанк
(Днепр) до национализации организовывал бизнес СЗФ (находится на НКТ) и ЗЗФ, МГОКа и
ПГОКа (ОГОКа). Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne,
созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также
группа "Приват" (обе - Днепр). ООО "Краматорский ферросплавный завод" создано в 2010
году на базе части мощностей ОАО "Краматорский металлургический завод им.Куйбышева"
в ходе санации предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина снизила импорт марганцевой руды
и концентрата 31%

16.03.2020

Украина в январе-феврале 2020 года снизила импорт марганцевой
руды и концентрата в натуральном выражении на 31% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 165,864 тыс. тонн.
Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС),
за указанный период импорт марганцевой руды и концентрата в денежном выражении
упал на 54,1% - до $21,778 млн. При этом основной импорт осуществлялся из Ганы (88,08%
поставок в денежном выражении), ЮАР (6,5%) и РФ (5,41%). За 2 мес. 2020 г. Украина
поставила на экспорт 1,116 тыс. т. марганцевой руды и концентрата на сумму $116 тыс.,
тогда как в аналогичном периоде прошлого года - 67 тонн на $10 тыс. При этом экспорт и
реэкспорт осуществлялся в Венгрию (57,76% поставок), Чехию (30,17%) и Польшу
(12,07%). Как сообщалось, Украина в 2019 г. увеличила импорт марганцевой руды и
концентрата в натуральном выражении на 28,8% по сравнению с 2018 г. - до 1 млн 209,052
тыс. т, в денежном выражении - на 15,2%, до $210,553 млн. При этом основной импорт
осуществлялся из Ганы (75,94% поставок в денежном выражении), РФ (19,12%) и Грузии
(2,7%). В 2019 г. Украина экспортировала 33,225 тыс. т. марганцевой руды и концентрата
на сумму $3,307 млн в Венгрию (44,03%), Чехию (23,44%) и Словакию (18,84%), тогда как в
2018 г. экспортировала 59,597 тыс. тонн на $3,829 млн. В Украине добывают и обогащают
марганцевую руду Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горнообогатительные комбинаты (оба - Днепропетровская обл.). ПриватБанк (Киев) до
национализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского ферросплавных
заводов (СЗФ и ЗЗФ), МГОКа и Покровского ГОКа. Никопольский завод ферросплавов (НЗФ)
контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 г. в результате реструктуризации
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (оба - Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина в январе-феврале сократила экспорт
ферросплавов на 13,7%

16.03.2020

Украина в январе-феврале 2020 года сократила экспорт ферросплавов
в натуральном выражении на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до 139,050 тыс. тонн.
В денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 20% - до $141,290 млн.
При этом основной экспорт осуществлялся в Нидерланды (27,53% поставок в денежном
выражении), Турцию (14,64%) и Италию (11,96%). Кроме того, за два первых месяца года
Украина импортировала 8,876 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 24,8% меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт
снизился на 30,7% - до $18,908 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Норвегии (20,52%),
Бразилии (19,40%) и Казахстана (19,02%). Украина в 2019 г. сократила экспорт
ферросплавов в натуральном выражении на 7,8% по сравнению с 2018 годом - до 833,608
тыс. тонн, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 6,9% - до $910,172
млн. Основной экспорт осуществлялся в Италию (17,44% поставок в денежном выражении),
Турцию (16,13%) и Нидерланды (9,61%). Кроме того, в прошлом году Украина
импортировала 44,411 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 26,4% меньше по
сравнению с 2018 годом. В денежном выражении импорт снизился на 23,5% - до $130,522
млн. Ввоз осуществлялся в основном из Казахстана (16,13%), Бразилии (15,68%) и Чехии
(15,07%). ПриватБанк (Киев) до национализации организовывал бизнес Стахановского и
Запорожского заводов ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ). Никопольский завод ферросплавов
контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации
группы "Интерпайп", а также группа "Приват".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Запорожский завод по переработке вторичных материалов ПАО
"Запорожский втормет" по итогам работы в 2019 году нарастил чистый
убыток на 66% по сравнению с предыдущим годом - до 3,191 млн грн.
Согласно повестке дня собрания акционеров, назначенного на 14 апреля, текущие
обязательства предприятия за 2019 год возросли на 1,2% – до 188,190 млн грн. При этом
суммарная дебиторская задолженность снизилась на 13,5% - до 11,033 млн грн. Стоимость
активов в минувшем году снизилась на 4,2% - до 132,733 млн грн, в том числе основные
средства – на 15%, до 58,621 млн грн. Акционеры намерены изменить тип общества с ПАО
на ЧАО. Также в повестке дня значится вопрос о даже согласия на заключение нового
договора между обществом и Ощадбанком в рамках ранее заключенного соглашения между
"Укрвторчерметом" и Ощадбанком о реструктуризации задолженности по ранее
привлеченному кредиту. Кроме того, акционеры намерены дать согласие
наблюдательному совету на заключение крупных сделок до $50 млн. ПАО "Запорожский
втормет" занимается заготовкой и переработкой лома черных металлов. По данным НДУ на
4-й квартал 2019 года, в собственности ООО "Металинвест Лтд" (Киев) находится 93,9315%
акций ПАО. Уставный капитал ПАО составляет 1996,3 тыс. грн, номинал акции - 2,5 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
За два месяца заготовка лома
выросла на 12%
18.03.2020

В январе-феврале объемы заготовки металлолома выросли на 12%,
до 397 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом
свидетельствуют уточненные данные ОП «Укрметаллургпром».
Украинским потребителям весь объем металлолома поставлен в качестве
привозного. Экспорт лома в январе-феврале не осуществлялся. Ранее мы писали, что
снижение мировых и внутренних цен и ужесточение условий экспорта сырья (повышение
экспортной пошлины на металлолом с €42 до €58 за т) сделали зарубежные поставки
фактически невозможными. Напомним, что уровень обеспеченности меткомбинатов ломом
в феврале составлял 104%. В феврале металлургам поставили 212,9 тыс. т лома при
расчетной потребности в 203 тыс. т. Крупнейшими потребителями лома в феврале были
«Азовсталь», ММК им. Ильича, «Запорожсталь» и «Интерпайп Сталь» – 37,7 тыс. т, 13,3 тыс.
т, 9,9 тыс. т и 62,2 тыс. т соответственно. Их обеспеченность металлоломом составила
110,9%, 266%, 198% и 107,2% соответственно. По итогам 2019 года ломозаготовка упала на
17%, до 3,052 млн т, по сравнению с предыдущим годом. Поставки металлолома на
метпредприятия сократились на 10% – до 3,011 млн т. Уровень обеспеченности
потребности металлургии в привозном металлоломе в 2019 году достигал 96%.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
• СТАЛЕПЛАВИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Банкрутство "ДМК": кредитори вимагають 130 млрд грн,
суди відхилили третину претензій

26.02.2020

Центральний апеляційний госпсуд вніс зміни в ухвалу в Госпсуду
Дніпропетровської області від 14.11.2019, якою було визнано вимоги
кредиторів на суму понад 87 млрд грн.
Так, ухвалою суду першої інстанції від 14.11.2019 було визнано вимоги в т.ч. таких
структур: ТОВ "Оптимал Трейд" - 20,45 млрд грн (4 черга) та 459,8 млн грн (6 черга); ТОВ
"Метінвест Холдинг" - 19,3 млрд грн (4 черга) та 1,4 млрд грн (6 черга); ТОВ "Таффі Плюс" 18,2 млрд грн (4 черга) і 689 млн грн (6 черга); ТОВ "Зета Інвест" - 10,97 млрд грн (4 черга)
та 187 млн грн (6 черга); ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" - 8,5 млрд грн (4 черга);
Indumet Limited - 2,76 млрд грн (4 черга); Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" - 1,3
млрд грн (4 черга); International Tranzit S.A.L. (Offshore) - 1 млрд грн (4 черга) та 148 млн грн
(6 черга); Nerselia Holding LTD - 901 млн грн (4 черга). Госпсуд Дніпропетровської обл.
відхилив вимоги Indumet SA - на 23,6 млрд грн, Indumet Limited - на 13,8 млрд грн,
Promeritum Fund SPC - 1,7 млрд грн, Landmont Limited - 1,3 млрд грн, Flodinal Limited - на 1,1
млрд грн, ПАТ “Алчевський коксохімічний завод” - на 928 млн грн тощо. Разом з тим,
постановою від 05.02.2020 Центральний апеляційний госпсуд на вимогу ПАТ “Дніпровський
металургійний комбінат” вніс зміни в ухвалу суду першої інстанції, серед іншого
відхиливши вимоги Indumet Limited на 16,3 млрд грн та визнавши вимоги компанії лише на
287 млн грн. Суд апеляційної інстанції також відмовився задовольнити апеляційні скарги
Indumet SA, Indumet Limited, Promeritum Fund SPC, Landmont Limited, ПАТ “Алчевський
коксохімічний завод”, які просили визнати їх грошові вимоги, які були відхилені судом
першої інстанції. ПАТ “ДМК” пов’язане з групою “ІСД”. Так, у держреєстрі власниками
істотної участі в ДМК вказані Корпорація “Індустріальна Спілка Донбасу”, Сергій Тарута,
Олег Мкртчан. Контролерами групи “ІСД” вважають структури, близькі до російської
держкорпорації ВЕБ.РФ (Внєшекономбанк; є власником Промінвестбанку). …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
В феврале Днепроспецсталь увеличила
сдачу стали

11.03.2020

В феврале 2020 года на ЧАО «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ» сдано 18 639 т
стали, что на 31,7% выше показателей января нынешнего года. Об этом
сообщает пресс-служба предприятия.
За этот же период на Предприятии произведено 12 352 т проката, что на 14,3%
больше производства предыдущего месяца. Общая стоимость товарной продукции,
произведенной в феврале 2020 г., составила 509 833 тыс. грн. (в действующих ценах). За два
месяца 2020 года на Предприятии сдано 32 788 т стали (на 4,6% больше, чем за
аналогичный период минувшего года) и произведено 23 160 т проката (на 4,4% больше,
чем за январь и февраль 2019 года). За два месяца 2020 года производство товарной
продукции составило 1 032 256 тыс. грн. В феврале перевыполнен план по сдаче стали в
СПЦ-5, ЦПМ и копровом цехе. В сравнении с плановыми заданиями увеличена отгрузка в
КПЦ и в отделении горячего прессования ЦПМ. Отметим, в автотранспортном цехе
Предприятия проводятся мероприятия по оптимизации работы технологического
транспорта. Для этих целей специалисты завода успешно используют систему
спутникового контроля работы транспорта «Глобус». На сегодня датчики установлены на
десять машин, занятых в СПЦ-2, СПЦ-3, КПЦ, прокатном, термическом цехе и на блоке
складов ЦПП. Все это грузовой и технологический транспорт – металовоз, длиномер,
самосвалы, бортовая машина и т.д. …
Читать полностью >>>
По материалам Днепроспецстали

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

• КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

• МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

Верховный Суд подтвердил фиктивность Gofer Mining и Cengard Financial,
претендовавших на месторождение ценных металлов

Метинвест-СМЦ прогнозирует стабилизацию
цен на сталь в 2020 году

Верховный Суд подтвердил фиктивность компаний Gofer Mining и
Cengard Financial, претендовавших на месторождение ценных металлов на
Закарпатье. Об этом пишет biz.censor.net.ua
"Рейдеры в течение года прикрывали свою деятельность инвестиционными намерениями. Они атаковали компанию Avellana Gold – иностранного инвестора Мужиевского
полиметаллического месторождения на Закарпатье, который построил здесь новое
предприятие", – подчеркивается в сообщении. В январе 2020 г. Западный апелляционный
Хозсуд признал незаконными инвестиционные намерения компании Gofer Mining PLC и
отменил решение о санации (восстановлении) обанкротившегося добывающего
предприятия "Закарпатполиметаллы". Инициатором санации выступала компания Gofer
Mining PLC, публично называла себя инвестором. Суд показал несостоятельность Gofer
Mining PLC восстановить предприятие "Закарпатполиметаллы" и добычу ценных металлов
на Мужиевском месторождении. "Предложение инвестора сводилась к намерениям в
будущем без подтверждения любыми доказательствами наличия достаточных активов для
реализации будущего плана санации", – отметил суд.В своем решении суд также указал на
"незаконность условий перехода корпоративных прав и права собственности на активы,
которые согласно названным доказательствам уничтожены, а о достаточности остатков
таких активов должника для осуществления дальнейшей хозяйственной деятельности и
соответственно реализации процедуры санации, анализ не проводился". В сообщении
отмечается, что компания Gofer Mining PLC, которая называла себя кредитором ООО
"Закарпатполиметаллы", была зарегистрирована 12 апреля 2019 г. Ее деятельность связана
с атаками на инвестора Avellana Gold и ее подразделение "Карпатскую рудную компанию".
Директором Gofer Mining PLC является Александр Маштепа, которого журналисты ранее
назвали рейдером столичного универмага "Украина". По данным британского открытого
реестра, Gofer Mining PLC, где Маштепа является директором, связано с компанией Cengart
Financial
Inc,
которая
путем
создания
фиктивных
долгов
довела
ООО
"Закарпатполиметаллы" до банкротства. Еще один компаньон, председатель комитета
кредиторов ООО "Закарпатполиметаллы" Дмитрий Зайцев, находится в базе сайта
"Миротворец", где его обвиняют в рейдерстве, сепаратизме и отмывании денег. После ряда
разбирательств в различных инстанциях Верховный Суд Украины постановил
"кассационные жалобы Cengard Financial inc и компании Gofer mining plc оставить без
удовлетворения". Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Цены на стальной прокат в 2020 году стабилизируются и будут
находится примерно на одном уровне с вероятностью незначительных
колебаний. Об этом пишет uaprom.info
Такой прогноз озвучил Игорь Тонев, генеральный директор компании «МетинвестСМЦ» в ходе выступления на VIII Национальной конференции участников рынка стального
строительства. «Если говорить про 2020 год, мы думаем, что цены будут относительно
стабильными. Рынки достаточно структурировались. Кто хотел закрыться пошлинами или
квотами, тот закрылся. Ситуация, при которой какой-то металлург будет продавать ниже
себестоимости, уже маловероятна. Все считают деньги и экономику. Цены на основное
сырье обещают быть стабильными. Поэтому в 2020 году, в отличие от предыдущих 5 лет,
мы ожидаем, что цены будут стабильными», - отметил Тонев. Согласно расчетам компании,
базовый прогноз предполагает, что цена на горячекатанный рулон (FOB Черное море)
составит 440 долл/т. При этом допустимы помесячные колебания в пределах +-20 долл – от
420 до 465 долл/т. Опираясь на данные инвестиционных банков, Тонев сообщил, что в
течение последующих 3-4 лет прогнозируется умеренно нисходящий ценовой тренд.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Кабмин сменил подконтрольного Фирташу главу
Запорожского титанового комбината

02.03.2020

Кабинет министров Украины согласовал назначение Сергея
Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский
титано-магниевый комбинат".
Согласно данным госреестра, руководителем ООО "ЗТМК" с 2013 г является близкий
к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак. Сивак возглавляет ООО ЗТМК с 2010 г,
до этого он занимал должность заместителя председателя правления – коммерческого
директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине – "Крымского
содового завода ", подконтрольного Group DF. Как сообщалось, Заводской суд Запорожской
обл. в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу Владимира Сивака о растрате
492 млн грн. НАБУ задержало Сивака в сентябре 2016 г. по подозрению в растрате 492 млн
грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти
на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компанияинвестор должна была сделать самостоятельно. Напомним, ООО "ЗТМК" было создано в
2013 г. государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51%
уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с
Дмитрием Фирташем. Последняя обязалась уплатить долги ГП, на основе которого создано
ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования
отечественных и зарубежных фирм. Однако, как выяснило следствие, большинство из
привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП
"ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти
средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом
на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с
негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Group DF вважає незаконним призначення Кабміном в.о. директора
ЗТМК Лубенникова і оскаржить його в суді

12.03.2020

ГК Group DF вважає незаконним призначення Кабінетом Міністрів
виконуючим обов'язки директора товариства з обмеженою відповідальністю
"ЗТМК" Сергія Лубенникова і оскаржить це рішення в суді.
"Group DF заявляє, що інформація про зміну директора ТОВ "ЗТМК", поширена в
кількох медіа, повністю не відповідає дійсності. Наголошуємо, що на сьогодні єдиним
повноважним директором ТОВ "ЗТМК" залишається Володимир Сивак, обраний на
загальних зборах учасників, які відбулися 14 листопада 2013 р.", - йдеться в повідомленні
групи. У повідомленні наголошується, що діяльність ТОВ "ЗТМК" здійснюється на підставі
норм Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", статуту ТОВ
"ЗТМК" та інших законодавчих актів. Відповідно до норм чинного законодавства України,
призначення директора або виконуючого обов'язки директора здійснюється не
розпорядженням уряду, а виключно шляхом прийняття рішення учасниками товариства Фондом державного майна і іноземною компанією TOLEXIS TRADING LIMITED на загальних
зборах учасників ТОВ "ЗТМК". При цьому таке рішення приймається виключно
голосуванням з обов'язковим дотриманням порядку і процедури проведення загальних
зборів учасників. "З метою захисту своїх законних інтересів компанія TOLEXIS TRADING
LIMITED, яка володіє 49% ТОВ "ЗТМК", звернеться до суду з позовом про визнання
недійсним розпорядження Кабінету Міністрів від 26 лютого 2020 №165-р "Про погодження
призначення Лубенникова С. В. виконуючим обов'язки директора ТОВ "Запорізький
титано-магнієвий комбінат", - йдеться в повідомленні. Також наголошується, що вчинення
будь-яких неправомірних дій з призначення директора або виконуючого обов'язки
директора з порушенням законодавчо встановленої процедури порушує права іноземного
інвестора. "Group DF зазначає, що призначення директора або в.о. директора незаконним
способом створить додаткову соціальну напруженість на підприємстві і призведе до
прямих
збитків на підприємстві,
оскільки блокується процес підписання
зовнішньоекономічних контрактів і виконання зобов'язань заводу перед іноземними
клієнтами", - йдеться в повідомленні. Group DF звертається до нового уряду і ФДМУ з
проханням приймати виключно виважені законні рішення, які не призведуть до
погіршення ситуації на "ЗТМК" і не зашкодять людям, які працюють на підприємстві. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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Компанія «Стальканат-Сілур» відіграв у росіян
частку ринку канатів і тросів

26.02.2020

26.02.2020

Україна запровадила антидемпінгове мито в розмірі 50,09% стосовно
імпорту з Росії сталевого дроту крученого, тросів, канатів без покриття або з
оцинкованим покриттям.
Таке рішення прийняла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ). Строк дії
антидемпінгового мита становитиме 5 років. Захисні заходи набудуть чинності через 30
днів, наприкінці березня 2020 року. Розслідування було розпочато в квітні 2018 року. Його
ініціатором виступило ПрАТ «Стальканат-Сілур». Період дослідження і розслідування
охопив 2016-2018 рр. за товарними кодами групи 7312100000. МКМТ встановила наявність
протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну. У 2018 році демпінгова
маржа для виробників і експортерів з РФ становила 50,09%. Упродовж 2016-2018 рр.
виробничі потужності «Стальканат-Сілур» скоротилися на 10,9%, обсяги зазначеного
товару на внутрішньому ринку знизилися на 1,9%, рівень зайнятості впав на 47,7%. У 2018
році загальний обсяг імпорту за товарною групою, про яку йдеться в розслідуванні,
порівняно з 2016 роком знизився в натуральному виразі на 5,9% – до 6,6 тис. т, у тому числі
з Росії на 5,3% – до 3,4 тис. т. Аналогічні показники в грошовому виразі, навпаки, зросли:
загальний імпорт – на 36,6%, до $14,5 млн, з Росії – на 52%, до $5,9 млн. При цьому в 2019
році імпорт з Росії порівняно з 2018 роком різко впав: у натуральному виразі – на 55,9%, до
1,5 тис. т, у грошовому – на 61,2%, до $2,3 млн. Іншими словами, можливі вигоди
«Стальканат-Сілура» від припинення російського імпорту можна оцінити на рівні частки
РФ у 2018-2019 рр. Вона оцінюється на рівні 1,5-3,4 тис. т на суму до $2,3-5,9 млн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center
ХІМІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

МКМТ возбудила расследование относительно импорта
в Украину полимерных материалов

26.02.2020

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ)
Украины возбудила специальное расследование относительно импорта в
Украину полимерных материалов.
Как пишет fixygen.ua, речь идет о независимо от страны происхождения полимерных
материалов, в частности полиэтилена с удельной плотностью 0,94 или более и не
смешанного с другими веществами поливинилхлорида, а также относительно их экспорта.
Как говорится в сообщении МКМТ в газете "Урядовый курьер" от 25 февраля, проведение
спецрасследования поручено Министерству развития экономики, торговли и сельского
хозяйства. Минэкономики в течение 20 дней от даты публикации проводит регистрацию
заинтересованных сторон. Спецрасследование возбуждено в связи с подачей заявления
ООО "Карпатнафтохим" (Калуш, Ивано-Франковская обл.) о росте импорта в Украину
полимерных материалов. Согласно данным Госстата, импорт полимерных материалов в
2019 г. составил $2,638 млрд, что на 2,3% ниже показателя за 2018 год, тогда как экспорт
составил $635,14 млн, что на 4,1% превышает показатель позапрошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украинские производители не могут покрыть потребность
промпредприятий в серной кислоте – ДКХЗ

26.02.2020

Отечественные
производители
серной
кислоты
не
могут
своевременно обеспечить потребности промышленных предприятий в
полном объеме. Об этом пишет издание uaprom.info
При этом отсутствие серной кислоты может привести к вынужденной остановке
заводов, говорится в письме директора Днепровского коксохимического завода Е. Дидуся
на имя главы Минэкономики Т. Милованова и торгового представителя Украины Т. Качки.
Отмечается, что реализация серной кислоты проводится не напрямую с предприятий
производителей, а через посреднические торговые компании, которые требуют 100%
предоплату. По данным руководителя ДКХЗ, в феврале 2020 потребность завода в серной
кислоте составляет 540 тонн. Этот объем был законтрактован и оплачен ООО «Торгсервис»,
которое выполняет продажу серной кислоты производства ГП «Восточный ГОК». «Однако, в
связи с аварийной остановкой производства на ГП «Восточный ГОК», по состоянию на
25.02.2020 фактическая поставка серной кислоты составила лишь 180 тонн. Недопоставка
серной кислоты привела к существенному снижению остатков на предприятии (запас
составляет 7 суток), никакой информации по отгрузке остатка объема серной кислоты в
ЗАО «ДКХЗ» нет», - говорится в письме. Дидусь отмечает, что узавода нет возможности
оперативно обеспечить потребность в серной кислоте за счет поставок от зарубежных
производителей в связи с введенными квотами на импорт. Отсутствие достаточного
количества серной кислоты на коксохимических предприятиях ведет к неизбежной
остановке технологического процесса очистки коксового газа от аммиака, что повлечет за
собой остановку процессов улавливания бензольных углеводородов и сероводорода,
отмечает руководитель ДКХЗ. В письме он просит Минэкономики отменить действующие с
2018 года квоты на импорт серной кислоты и олеума, что позволит диверсифицировать
поставки и снизить риски остановки предприятия. Правительство решило отменить квоты
на импорт серной кислоты и олеума 21 февраля…
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Демеркуризация столичного завода “Радикал” может
обойтись в 1,3 млрд гривен

26.02.2020

Демеркуризация завода “Радикал” является невозможной, так как
единственное предприятие, способное провести такие работы, осталось на
оккупированной территории Донецкой области.
Стоимость же утилизации ртутных веществ за рубежом составляет, по
предварительным оценкам, более 1,3 миллиарда гривен. Об этом KV стало известно из
сообщения депутата Киевского городского совета, главы постоянной комиссии горсовета
по вопросам экологической политики Константина Ялового (фракция “Единство”) на
странице в соцсети Facebook. Депутат сообщил, что бюджет Киева не сможет
самостоятельно справиться с финансированием всего комплекса мероприятий по
демеркуризации завода “Радикал”. По его мнению, соответствующие средства должно
предусмотреть государство в бюджете, в частности с привлечением финансирования от
международных доноров. Он объяснил, почему территорию предприятия до сих пор не
очистили от остатков ртути. “Киевсовет уже неоднократно выделял средства на
проведение работ по демеркуризации (подготовка ТЭО и т.п.). Так и в бюджете
предусмотрено 9 млн. грн. на финансирование проектных работ по этому объекту. Вместе с
этим сейчас муниципалитет не может выделить даже часть средств на "Радикал", ведь это
частное предприятие, деятельность которого прекращена из-за кредиторской
задолженности, которая составляет более 6 миллионов гривен”, – рассказал Константин
Яловой. Он также отметил, что проблема демеркуризации заключается в том, что
утилизацию ртути пока невозможно провести в Украине. “Следующая проблема –
невозможность провести демеркуризацию в Украине, ведь единственное предприятие,
которое имело мощности, чтобы хоть частично решить ситуацию с утилизацией ртути, ООО
“Микитртуть”, осталось на оккупированной территории. Именно поэтому, чтобы провести
санацию, ядовитые вещества нужно везти за границу или развивать собственные
мощности. Соответствующие предприятия есть в Англии и Франции”, – заявил депутат
Киевсовета. При этом, по словам Константина Ялового, препятствует решению ситуации с
ртутным загрязнением завода “Радикал” и высокая стоимость его демеркуризации,
которую не в состоянии осилить бюджет Киева. “Стоимость утилизации ртутных веществ
за рубежом составляет, по предварительным оценкам, более 1,3 миллиарда грн.
Соответственно и столичный бюджет не сможет предусмотреть такую сумму для санации
тех территорий завода, которые загрязнены ртутью”, – отметил глава постоянной
комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики. При этом депутат видит
несколько путей, чтобы утилизация ртути с завода “Радикал” все же состоялась.
“Самостоятельно Киев однозначно не справится с финансированием всего комплекса
мероприятий по демеркуризации, будь то вывоз или развитие собственных мощностей,
поскольку это проблема национального масштаба. Но соответствующие средства может
предусмотреть государство в собственном бюджете или с привлечением финансирования
от международных доноров, ратифицировав Минаматскую конвенцию, которая направлена
на защиту окружающей среды и людей от ртути”, – считает Константин Яловой. ...
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua
Чьи интересы лоббирует Николай Щуриков
в Одесском припортовом заводе?

26.02.2020

Судя по действиям силовиков, олигархи не прекращают борьбу за
контроль над Одесским припортовым заводом. Об этом пишет Дмитрий
Филипенко на портале delo.ua
Недавняя спецоперация НАБУ по задержанию группы лиц, пытавшихся дать взятку
главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко за назначение
"нужных" людей в руководство Одесского припортового завода (ОПЗ), и лоббирование
интересов определенных поставщиков газа на ОПЗ свидетельствует о том, что борьба
олигархических групп за контроль над этим предприятием не прекратилась в связи со
сменой власти в государстве в 2019 году. ОПЗ не первый год фигурирует на страницах СМИ
в связи с коррупционными скандалами. Тем не менее, ни один из них не сумел ослабить
позиции Николая Щурикова, формально первого заместителя директора ОПЗ, а де-факто —
реального руководителя предприятия с 2015 года. Даже старт нового политического цикла
не отобразился на Щурикове, который по-прежнему является "серым кардиналом" ОПЗ,
действующим в интересах своих закулисных покровителей. Первые сведения о "схемах"
Щурикова появились в ноябре 2015 года, когда тогдашний глава Одесской ОГА Михаил
Саакашвили обвинил его в подписании договоров на поставку газа для ОПЗ, содержавших
коррупционную составляющую. Согласно заявлениям Саакашвили, Одесский припортовый
завод заключил контракты, которые нанесли убытки государственному бюджету в размере
свыше 4 млрд грн — соответствующее расследование вела Одесская областная
прокуратура. В этой связи назывались две компании — австрийская Antra GmbH и
британская Newscope Estates Limited, у которых ОПЗ приобретала газ. По всей видимости,
это были офшорные структуры, за которыми скрывались украинские олигархические
группы. В июле 2016 года Щуриков вместе с заместителем главы правления НАК "Нафтогаз
Украины" Сергеем Переломой был задержан НАБУ в рамках уголовного производства,
открытого Специализированной антикоррупционной прокуратурой по подозрению в
растрате средств ОПЗ. По версии правоохранителей, в 2015 году Щуриков и Перелома
вступили в сговор, в результате которого ОПЗ закупал природный газ по завышенным
ценам через компанию "Энергоальянс", что привело к растратам в сумме 205 млн грн.
Судебное следствие в рамках "дела Переломы-Щурикова" тянется по сей день в
Шевченковском районном суде города Киева. Смена власти в 2019 году породила надежду,
что будут активизированы расследования многочисленных уголовных производств,
которые "зависли" во времена президентства Порошенко. По состоянию на сегодня следует
констатировать, что эти надежды оказались преувеличенными. Неуязвимость Щурикова
при предыдущей власти объясняется его близостью к одному из видных соратников
Порошенко Александру Грановскому, который считался куратором органов прокуратуры и
судебной системы от Банковой. На момент назначения связь с Грановским Щуриков
поддерживал через своего давнего знакомого Сергея Насвищука, который и
порекомендовал Грановскому кандидатуру Щурикова на должность первого заместителя
директора ОПЗ. На сегодняшний день коммуникацию с Грановским, сохраняющим
остаточное влияние на судебную систему, Щуриков поддерживает через руководителей
спонсируемых соратником Порошенко медийных проектов (прежде всего, портал "Буквы").
В то же время Щуриков с момента назначения на ОПЗ наладил коммуникацию с Николаем
Мартыненко, влиятельным экс-нардепом, одним из теневых кукловодов украинской
энергетики и спонсором партии "Народный фронт" Яценюка-Турчинова. Финансовые и
аппаратные возможности Мартыненко позволили ему фактически развалить "урановое
дело", которое ведет НАБУ с 2016-2017 годов. Несмотря на то, что дела против Мартыненко
расследуются как в украинских судах, так и в судах Швейцарской Конфедерации, шансы на
то, что экс-депутат понесет наказание, скорее, умозрительны. Получается, что залогом
"выживаемости" Щурикова во главе ОПЗ стало нахождение точек соприкосновения с
обоими крыльями власти Порошенко — как с Банковой, так и с "Народным фронтом".
Очевидно, что в обмен на личную неприкосновенность, сохранение должности и
возможность доступа к финансовым ресурсам ОПЗ, Щуриков обеспечивал бесперебойное
поступление коррупционной ренты в самые высокие киевские кабинеты. При этом, за годы
правления Щурикова, ОПЗ утратил статус флагмана химической промышленности…
Читать полностью >>>
© Дмитрий Филипенко
По материалам delo.ua
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Один із заводів Фірташа відновлює виробництво
мінеральних добрив

02.03.2020

На Сєвєродонецькому об'єднанні "Азот" розпочато підготовчі роботи із
запуску цехів виробництва аміаку і карбаміду. Про це повідомляє пресслужба Group DF, повідомляє epravda.com.ua
Потужність цеху виробництва аміаку 1-А, що запускається, становить 1700 т/добу,
цеху виробництва карбаміду - 1200 т/добу. "За хорошого сценарія ми плануємо в березні
випустити близько 39 тис т. аміаку, 31 тис тонн карбаміду, 49,6 тис тонн аміачної селітри", підкреслив Леонід Бугаєв, глава правління ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". Цехи
аміаку і карбаміду були зупинені у вересні 2018 р. У березні 2019 р. Сєвєродонецьке
об'єднання "Азот" відновило випуск аміачної селітри та КАС на давальницькому аміаку. В
результаті в 2019 р. було випущено 384,09 тис. тонн мінеральних добрив. Повідомляється,
що в березні 2020 р. на підприємстві буде відновлений повний технологічний цикл, коли з
природного газу буде вироблятися свій аміак, а вже з аміаку - інші види добрив (аміачна
селітра, КАС, карбамід). Зазначається, що відновлення заводом виробництва добрив і
збільшення завантаження потужностей стало наслідком введення Міжвідомчою комісією з
міжнародної торгівлі заходів щодо захисту українського ринку від імпорту добрив за
демпінговими цінами. "Проблема демпінгу не вирішена до кінця, тому що ми бачимо, що
імпортери з РФ продовжують заводити добрива за різними схемами через інші юрисдикції і
дуже елегантно обходити ембарго", - заявив Бугаєв. Нагадуємо, 21 серпня 2019 року
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розпочала проведення двох спецрозслідувань
щодо імпорту в Україну азотних добрив (нітрату амонію, вапняно-аміачної селітри,
карбаміду і карбамідо-аміачної суміші), і складних мінеральних добрив з вмістом азоту,
фосфору, калію. У квітні 2019 року було введено ембарго на ввезення азотних добрив з РФ.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Дніпровський завод міндобрив запустив виробництво
для забезпечення весняних потреб аграріїв

06.03.2020

У березні Дніпровський завод мінеральних добрив (м. Кам'янське)
запустив виробництво - після зимового простою. Про це повідомляє служба
новин порталу infoindustria.com.ua
Підприємство у цей сезон випускає дві марки добрив – одне гранульоване і одне
рідке. Зокрема селянам пропонується NPK 16:16:16 і рідке комплексне добриво NP 8:22
(суспензія). Не виключено, що з березня-квітня розпочнеться випуск ще двох марок РКД.
Завод завантажений замовленнями і вийшов на повну потужність виробництва. Обсяг
березневого випуску добрив вже розподілений. За даними Інфоіндустрії, підприємство не
виробляло продукцію після жовтня 2019 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua
Коломойский не будет поставлять
газ на ОПЗ

10.03.2020

Наблюдательный совет крупного производителя аммиака и карбамида
Одесского припортового завода (ОПЗ, Одесская область) отменил конкурс по
отбору поставщика давальческого сырья для предприятия.
"Набсовет ОПЗ отменил конкурс на отбор давальца, несмотря на привлекательные
предложения участников. Как я и говорил ранее, набсовет намеренно создавал условия для
срыва конкурса. Надеюсь, что эти факты в ближайшее время будут изучаться
правоохранительными органами", - написал на свой странице в социальной сети Facebook
первый заместитель председателя правления ОПЗ Николай Щуриков. По словам Щурикова,
если бы было принято предложение "Укрнефтебурения", то этот договор предоставил бы
возможность не только исправить финансовое положение ОПЗ, но и рассчитаться со
значительным количеством задолженности предприятия. Как сообщали Українськi
Новини, в начале марта частное акционерное общество "Укрнефтебурение" по результатам
финального этапа конкурса сделало лучшее ценовое предложение на конкурсе по отбору
поставщика давальческого сырья для ОПЗ. При этом официальный результат должен был
быть обнародован 10 марта. В конкурсе участвовали следующие компании: IBE Trade
(США), Basis Trade AG (Швейцария), MADDOX SA (Швейцария), а также украинские
компании: ООО "Тех Пром Газ", ООО "Торговый Дом "Сокар Украина", "Укрнефтебурение",
ООО "Юг Газ" и ООО "Агро Газ Трейдинг". В январе ОПЗ объявил конкурс по отбору
поставщика давальческого сырья. 99,5667% акций ОПЗ принадлежит государству и
управляется Фондом государственного имущества. 44,9% акций "Укрнефтебурения"
принадлежит кипрской Deripon Comercial Ltd, по 22,5% - британскими Ares Systems Ltd и
Ariana Bussines Ltd, еще 10% компании принадлежит нидерландской JKX Ukraine B.V. По
утверждению бывшего председателя депутатской группы "Партия "Відродження" в
Верховной Раде Виталия Хомутынника, "Укрнефтебурение" аффилированно с ним и
бизнесменом Игорем Коломойским.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
ЧАО "Ривнеазот" получил 4,1 млрд грн
чистой прибыли

17.03.2020

ЧАО "Ривнеазот" по итогам 2019 года получило 4,073 млрд грн чистой
прибыли, что многократно (в 17,6 раз) превышает показатель предыдущего
года.
Согласно обнародованной в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФР) информации к повестке дня собрания акционеров,
намеченного на 16 апреля, прибыль планируется направить на возмещение убытков,
полученных в предыдущие периоды. Активы компании возросли на 25,4% – до 5,714 млрд
грн. Дебиторская задолженность по состоянию на конец прошлого года составила 4,054
млрд грн, что на 36,3% выше чем годом ранее. Непокрытый убыток составил 22,363 млрд
грн против 30,398 млрд грн в 2018 году. Текущие обязательства снизились на 9% – до
29,830 млрд грн, долгосрочные – выросли на 22,9% – до 363,922 млн грн. Как сообщалось,
по итогам 2018 года "Ривнеазот" получил чистую прибыль 230,987 млн грн, тогда как 2017й завершил с чистым убытком 1 млрд 115,7 млн грн. Чистый доход от реализации
продукции снизился на 35% – до 1 млрд 119,614 млн грн. "Ривнеазот" по итогам прошлого
года увеличил производство минеральных удобрений в 2,4 раза – до 1,135 млн тонн. В
частности, производство аммиачной селитры составило 587 тыс. тонн (+48,2% к 2018 году),
известково-аммиачной селитры – 221 тыс. тонн (в 3,4 раза), неконцентрированной азотной
кислоты – 604 тыс. тонн (+70%), аммиака водного технического – 35 тыс. тонн (в 5,3 раза).
Производство технического аммиака составило 292 тыс. тонн. Активы азотной химии
Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по
производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО
"Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая
обл., контроль над этим предприятием утерян из-за оккупации части Донбасса).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Хімічна реакція: чому хімпром загруз у кризі та
до чого тут російський бізнес

12.03.2020

Кабінет Міністрів Олексія Гончарука пішов у відставку одночасно з
публікацією безжальних цифр Держстату, що фіксують рекордний для
останніх років спад промвиробництва в країні.
Згідно з офіційними даними, у січні 2020 р. падіння промислового виробництва в
Україні порівняно з січнем 2019-го склало 5,1%, а вже за січень 2020 р. до грудня 2019-го –
8,4%. Найбільше просіли фармацевти, металурги, машинобудівники, виробництво пішло
вниз і в низці інших галузей. Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль почав виконувати свої
обов'язки з оголошення трьох невідкладних кроків для поліпшення ситуації в
промисловому секторі: комунікація з промисловцями, лобізм на світових ринках і
створення сприятливих умов у податковій сфері. Чи можна ці кроки назвати вичерпними і
на які «больові точки» української промисловості слід звернути увагу оновленому уряду,
розбирався Mind. Очевидно, що новому Кабміну, особливо після формування економічного
блоку, буде корисно вивчити ситуацію в низці галузей, які на загальному негативному фоні
за підсумками 2019 року продемонстрували тенденції до «одужання». Так, зростання
відбулося у виробництві хімічної продукції – на цілих 24,4%. З одного боку, ця цифра –
приголомшлива на тлі інших – має не дуже вводити в оману. Адже падіння вітчизняного
хімпрому в попередні роки було настільки суттєвим, що сьогодні навіть найменші
зрушення в галузі дають моментальний ефект статистичних показників. З іншого – якщо
хімпром, всупереч загальним тенденціям, все ж таки продемонстрував позитивний тренд,
то цікаво зрозуміти, завдяки чому.
Як «вирулювали» вітчизняні хіміки? Особливо показовим може бути приклад
виробництва мінеральних добрив, яке у 2014–2017 роках було фактично зупинене в Україні
через безперешкодний доступ на український ринок виробників з РФ. Спочатку російські
хіміки пропонували українським фермерам порівняно дешеві азотні добрива. Це фактично
зробило заводи в Україні неконкурентоспроможними. Галузь опинилася на межі
вимирання. Але демпінгові ціни на добрива з РФ виявилися тимчасовим явищем. Уже у
2018–2019 роках російські виробники, а також їхні трейдери в Україні, почали підвищувати
ціни. Російська монополія на українському ринку міндобрив фактично протрималася до
липня 2019 року, коли Кабінет Міністрів ввів ембарго на поставки мінеральних добрив з
РФ. Українські хіміки отримали невеликий перепочинок – і змогли відновити роботу. Один
за іншим випуск продукції відновили «ДніпроАзот», що входить у сферу інтересів групи
«Приват» Ігоря Коломойського, пізніше – державний Одеський припортовий завод.
Наростили обсяги виробництва Черкаський і Рівненський «Азоти», що входять до Group DF
Дмитра Фірташа. Ще одне підприємство цієї ж групи – Сєверодонецьке об’єднання «Азот»
відновив повноцінну роботу на початку березня 2020 року, коли на заводі було запущено
власне виробництво аміаку і карбаміду. До цього підприємство було змушене працювати на
привізному аміаку і випускало в незначних обсягах лише аміачну селітру і КАС. Велике
містоутворююче підприємство поступово відновлює виробництво і повертає людей на
робочі місця. Для українського Кабміну цей приклад міг би стати свого роду success story, бо
до всього іншого завод знаходиться ще і на прифронтовій території. І повернення таких
промислових гігантів до більш-менш нормального життя – саме те досягнення, яке додає
балів будь-якому уряду. Однак на прикладі цього підприємства ясно вимальовуються
проблеми і перспективи (на жаль, не дуже райдужні) української хімічної галузі в цілому. І
причина не лише в тому, що зовсім поруч триває збройне протистояння. Причина ще й у
тому, що Україна поки не навчилася перемагати в торгових війнах. У першу чергу – проти
північного сусіда.
Чому раніше галузь опинилася в пастці? У 2014 році газ для української
промисловості почав коштувати в рази дорожче, ніж для російської. А для азотної хімії саме
він є ключовою сировиною. Витрати на газ становлять 70–80% всієї собівартості азотних
добрив. Через цінову різницю до 2017 року зупинилися практично всі хімічні підприємства
в Україні. Причина очевидна: на вітчизняний ринок хлинули російські добрива, а
Мінекономрозвитку запізнився з необхідними антидемпінговими заходами, фактично
підтримавши своїм зволіканням північного товаровиробника. Очевидно, що надлишок газу
в РФ тягне за собою і надлишок продукції хімічних підприємств. Передусім – мінеральних
добрив, для яких росіянам постійно потрібно шукати нові вигідні ринки збуту. І Україна, з її
розвиненим агропромисловим комплексом, – саме такий ринок з річним обсягом понад $1,5
млрд. Парадокс, але саме на нього в розпал бойових дій на Донбасі прийшли російські
корпорації, «поклавши» при цьому практично всі українські хімічні підприємства. Підсумки
нерішучої позиції уряду в 2014–2017 роках плачевні. За даними Союзу хіміків України,
кількість робочих місць у галузі за останні п'ять років скоротилася у 1,5 рази (з 164 000 до
105 000), а частка хімічної продукції в промвиробництві України – з 6,2 до 4,8%. Поставки
виробленої вітчизняними підприємствами продукції хімпрому на внутрішній український
ринок за 2012–2018 роки знизилися майже втричі – з $10,5 млрд до $3,69 млрд. При цьому
частка такої продукції на внутрішньому товарному ринку критично зменшилася з 41 до
22%, відповідним чином зросла частка імпорту.
Який досвід можна з цього отримати? Якщо перевести всі ці сухі цифри на просту
мову, то стане очевидно: у 2014–2018 роках, за всієї патріотичної риториці влади, Україна
фактично віддала вітчизняний АПК на «годування» російським корпораціям та їхнім
трейдерам. А ті, відчувши впевненість і відсутність конкуренції, почали диктувати
українським аграріям умови, поступово підвищуючи ціни на свої добрива. Не буде
перебільшенням сказати, що до середини 2017 року українських чиновників усі ці тенденції
мало турбували. Однак на ситуацію звернули увагу в РНБО, і вже через деякий час Кабінет
Міністрів був змушений ввести антидемпінгові мита на російські добрива, а минулого року
заборонив завозити їх в Україну. На жаль, тенденція до скорочення робочих місць у цілому
по галузі на сьогоднішній день не зупинена, але ембарго дало шанс українським заводам
принаймні повернутися в гру. Виявилося, що при відносно сприятливій ціні на природний
газ і при діючій заслінці для російських добрив, наші підприємства можуть працювати,
поступово відкликати працівників з вимушених відпусток і продавати свою продукцію на
внутрішньому ринку за доступним для аграріїв прайсом. Так, ціни на базові добрива у
2019–2020 році впали на 30–40% залежно від виду.
Чи вдалося розпрощатися з російськими добривами? Було б наївно думати, що
виробники з Російської Федерації відмовляться від українського ринку. Ембарго дало
українським хімікам короткий перепочинок, але «сусідні» підприємства були до нього
готові. Як тільки Україна перекрила російським хімічним корпораціям доступ на свій ринок,
його стали агресивно захоплювати виробники добрив із Сербії, Болгарії, Грузії, Польщі,
Туреччини, Литви, Білорусі. У всіх цих країнах росіяни або безпосередньо володіють
хімічними підприємствами, або активно заводять туди свою сировину для переробки.
Внаслідок нехитрих схем російські корпорації, як і раніше, завозять в Україну готову
продукцію, але вже немов не з РФ і часто з іншим сертифікатом походження. Сьогодні ані
для українських хіміків, ані для аграріїв не є секретом той факт, що російські мінеральні
добрива з українського ринку не зникли. Вони, як і раніше, тут присутні, незважаючи на
ембарго. Усі провідні російські виробники добрив («ФосАгро», «Уралхім», «Акрон» і
«Єврохім») постачають свою продукцію на український ринок. Обмеження, які ввела
Україна, тільки тимчасово послабили їхні позиції. У «Єврохімі», не соромлячись, говорять,
що компанія поставляє добрива в Україну не лише з Росії, але також зі своїх підприємств у
Європі, наприклад, в Бельгії або Литві. Загальний імпорт «Єврохіму» в Україні залишився
приблизно на рівні попередніх років – до 1 млн тонн. Аналогічна картинка щодо інших
виробників з РФ. «Проблема демпінгу не вирішена до кінця. Ми бачимо, що імпортери з РФ
продовжують заводити добрива за різними схемами через інші юрисдикції і дуже елегантно
обходити ембарго», – пояснює Леонід Бугаєв, керівник сєверодонецького «Азоту».
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Чому так відбувається? Російський хімпром – уже щось більше, аніж просто кілька
корпорацій зі своїми заводами з виробництва добрив безпосередньо у РФ. Російські
компанії входять в акціонерні капітали європейських хімічних холдингів (наприклад, у
Польщі), володіють хімічними підприємствами в інших країнах (як, наприклад, у Грузії),
мають величезні логістичні можливості в Східній Європі та країнах Балтії. Все це дозволяє у
разі потреби переорієнтувати поставки через інші країни. Ті самі турецькі заводи
працюють на російському аміаку. Після переробки аміаку добрива поставляються на інші
ринки, зокрема й на український. Наші сусіди з Білорусі також мають щільну кооперацію з
російськими виробниками, і частка їхніх добрив на українському ринку після введення
ембарго на продукцію з РФ неухильно зростає. Як захистити ринок? Зрозуміти, яка частка
добрив з таких країн-імпортерів на українському ринку є власне білоруською, турецькою,
литовською, а який відсоток у цьому імпорті може мати продукція з РФ – завдання не з
простих. Однак уряду під силу. Встановити точне походження продукції, що завозиться,
можна за допомогою спеціальних розслідувань, які сьогодні ведуть Мінекономрозвитку
України та Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ). У 2019 році стало
очевидним, що з потоком імпортних міндобрив, які різко почали надходити в Україну з
інших країн, необхідно розбиратися окремо. Позиція представників українських
виробників, які звернулися до МЕРТ і МКМТ, наступна: нехай наші торгові партнери з
Україною торгують, у тому числі й добривами, але тільки виключно своєю продукцією, а не
надлишками, яких у них ніколи не було й які раптово з'явилися. У результаті МЕРТ і МКМТ
у серпні минулого року оголосили про початок відповідних спецрозслідувань. Вони мають
завершитися до кінця квітня цього року. Боротися зі зловживаннями, якщо вони будуть
виявлені, можна додатковими обмежувальними заходами. Якщо виробники з тієї ж
Туреччини, Литви, Сербії чи Грузії не можуть чітко пояснити, яким чином за останній рік
імпорт їхніх добрив в Україні зріс ушестеро-усемеро і як була виготовлена ця продукція –
країнам може бути запропоновано повернутися до середніх історичних показників імпорту.
Іншими словами – завозьте тільки своє, а російську продукцію залишайте собі.
Чого чекати далі? Витрати росіян, пов'язані зі схемами обходу українських санкцій і
додатковими логістичними витратами, зросли. Однак добрива з РФ можуть дуже скоро
повторно захлеснути український ринок через інші країни, які фактично виконують роль
перевалочних баз або майданчиків з переробки дешевої російської сировини. Цікаво, що
навколо спецрозслідування у зв'язку з імпортом мінеральних добрив в Україні відразу
виникла небувала активність російських лобістів. На це, зокрема, раніше звернули увагу
деякі ЗМІ, виявивши, серед іншого, Російську асоціацію виробників добрив (РАВД) серед
зацікавлених сторін у розслідуваннях Мінекономрозвитку України. Здавалося б, яке
відношення мають російські лобісти до добрив з Сербії, Білорусі та Литви? У пошуках
відповіді на це питання доречно буде задуматися і про те, чому країни, багато з яких ще
декілька років тому самі потребували імпортних міндобрив, сьогодні виходять зі своєю
продукцією на український ринок. І не просто виходять, а починають на ньому активно
конкурувати і демпінгувати.
Читати повністю >>>
© Сергій Кучеренко
За матеріалами mind.ua
ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

• ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

Рубежанский картонно-тарный комбинат выпустил
36,2 млн кв. м гофроящиков

17.03.2020

Рубежанский картонно-тарный комбинат (РКТК, Луганская обл.) в
январе-феврале 2020 года выпустил 36,23 млн кв. м гофроящиков, что на
4,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", Рубежанский картоннотарный комбинат (РКТК, Луганская обл.) с учетом продукции дочернего Трипольского
упаковочного комбината (ТУК, Киевская обл.), сократили на 4,5% выпуск составляющих
для гофрокартона (картон и бумага для гофрирования) - до 32,37 тыс. тонн. С учетом
производственных показателей суммарный объем товарной продукции двух комбинатов в
денежном выражении снизился на 16,7% - до 306,08 млн грн. Рубежанский картоннотарный комбинат, работающий на рынке упаковки с 1991 г., специализируется на выпуске
составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для
тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона. В числе потребителей его
продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет
и других изделий. В 2002 году РКТК приобрел ТУК, где было создано производство
гофрокартона и гофроупаковки. Как сообщалось, в 2019 г. комбинаты выпустили 251,07
млн кв. м гофроящиков, что на 2,5% меньше, чем за 2017 г., а объем производства
сократился почти на 21% - до 4 млрд 440 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Киевский картонно-бумажный комбинат сократил
объем товарной продукции на 1,9%

17.03.2020

ККБК (Обухов Киевской обл.) в январе-феврале 2020 года сократил
объем товарной продукции (в денежном выражении) на 1,9% по сравнению
с тем же периодом 2019 года - до 837,35 млн грн.
Как сообщалось, в январе текущего года объем производства сократился на 7,6% к
январю 2018 года. Согласно статистическим данным ассоциации "Укрпапир", в
натуральных показателях комбинат увеличил выпуск гофротары на 3,1% - до 34,6 млн кв.
м, сохраняя вторую позицию по ее выпуску в Украине после Рубежанского КТК (совместно с
Трипольским упаковочным комбинатом). Кроме того, на 6,6% - до 13,7 тыс. тонн вырос
выпуск бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции (в январе он сократился
на 5,5% к январю-2018), но производство туалетной бумаги в рулончиках снизилось на
1,2% - до 72,67 млн шт. Небольшое отставание по итогам двух месяцев (на 7,6% - до 27,97
тыс. тонн) сохраняет выпуск картона. Но динамика по сравнению с январем (когда падение
превысило 22% к январю-2018) существенно замедлилась за счет роста выпуска
коробочного картона на 26,4% - до 8,77 тыс. тонн по сравнению с падением в январе почти
на 18%. В то же время выпуск тарного картона (включая бумагу для гофрирования)
ускорил темп снижения до 17,7% - его произведено 19,18 тыс. тонн По оценке ассоциации, в
целом предприятия отрасли в январе-феврале-2020 нарастили выпуск гофротары на 1,8% до 102,6 млн кв.м., бумаги и картона снизили на 6,3% - до на 14,8% до 120,87 тыс. тонн,
туалетной бумаги в рулончиках нарастили на 2,6% - до 111,79 млн шт. Киевский КБК - одно
из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом
около 2,2 тыс. чел. Продукция реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ
и дальнего зарубежья. Как сообщалось, в 2019 году комбинат сократил объем товарной
продукции на 1,6% к 2018 году - до 5 млрд 603 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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• ІНДУСТРІЯ ТАРИ & УПАКОВКИ

АТ «Імпульс» виграв у «Радію» 304 млн. грн. на
обладнання для Запорізької АЕС

Дніпровський завод «Новіс» освоїв виробництво пакетів,
що розкладаються за 90 днів

17.02.2020

Дніпровський завод компанії «Новіс» розробив і сертифікував за
міжнародними стандартами пакети, які розкладаються за 90 днів. Про це
повідомив керівник підприємства Андрій Береза.
«Протягом перших 3-х років (існування компанії - ред.) ми продавали пакети різних
компаній, були дистриб'юторами. Однак, 7 років тому все змінилося і ми відкрили власне
виробництво. Ми прийшли до цього, оскільки зрозуміли, що необхідно відповідати за якість
продукції, яку продаємо. Реалізуючи чужий продукт, ти, не бачиш процесу виробництва, не
можеш відповідати за його якість», - пояснив Береза. Ідею про пакети, що розкладаються,
побачили на виставці в Німеччині. Це були пакети з картопляного крохмалю, але для їх
переробки потрібні індустріальні компостні приміщення. Команда фахівців Дніпровського
підприємства почала розробляти пакети, які розкладаються в домашніх умовах. «Ми
можемо з упевненістю заявити, що наші пакети на 100% біорозкладні й компостуються в
домашніх умовах. Вони розпадаються на біологічні речовини і в подальшому можуть
використовуватися як добрива. За цим стандартом наше підприємство - перше в Україні,
яке почало виробляти подібний продукт, і це важливий крок до екологічної усвідомленості», - розповів він. Керівник підприємства впевнений, що місцева влада може допомогти
реалізувати в місті найпростішу модель сортування сміття. Для цього потрібно всього два
відра для сміття вдома, місцева влада може допомогти встановити 2 види контейнерів:
перший - для органічних відходів, другий - для інших видів відходів. При цьому органічні
відходи можна покласти в біорозкладні пакети. У той же час повністю відмовлятися від
поліетиленових пакетів Береза не радить, їх необхідно лише правильно використовувати
на вторинній переробці. Він стверджує, що сортування сміття на органічні й неорганічні
відходи мінімум удвічі скоротить територію полігону. Офіційно запустити у виробництво
новий продукт на заводі компанія «Новіс» збирається вже навесні цього року. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ
• БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Завод "Маяк" заборгував майже 26 млн грн
зарплати

24.02.2020

Керівництво
заводу
“Маяк”,
який
входить
до
концерну
“Укроборонпром”, заборгувало своїм співробітникам майже 26 мільйонів
гривень зарплати. Про це стало відомо із реєстру судових рішень.
Зокрема, працівники заводу не отримували зарплати з грудня 2017-го року по
вересень 2018-го. У Нацполіції, яка розслідує кримінальне провадження щодо цієї історії,
вважають, що людям в цей період не платили гроші умисно. Станом на 2018 рік
заборгованість становила 11 мільйонів гривень і стосувалася 380 працівників. Слідчі
з’ясували, що керівництво робило це умисно, адже на той час на рахунках підприємства
були кошти від держзамовлення з виготовлення зброї та здачі в оренду приміщень.
Прокуратура вже оголосила обвинувальний акт екскерівнику заводу, тож справа вже
слухається в суді. Крім того, за даними державного концерну “Укроборонпром”, кількість
працівників за останні роки зменшилася. У 2017 році на заводі працювало 418 людей, а на
початку 2020 — 292. За минулий рік середня заробітна плата працівника на оборонному
підприємстві становила 7 667 гривень. А заборгованість із зарплати на сьогодні вже
сягнула 25,8 мільйонів гривень.
Завод “Маяк” входить у державний концерн
“Укроборонпром”. На ньому модернізують бронетехніку, виробляють пристрої
спецпризначення для авіації, снайперську та стрілецьку зброю. Зокрема, на замовлення
Міноборони завод виготовляє для армії міномети “Молот”. У 2016 році міністерство купило
280 таких мінометів по 480 тисяч гривень кожен. Нагадаємо, рік тому “Слідство.Інфо”
опублікувало розслідування щодо цього оборонного підприємства. У цьому матеріалі
йдеться про те, що будівлі, які були на балансі заводу “Маяк”, приватизувала громадська
організація без відома заводу. Співзасновником цієї організації, як ми виявили, був
помічник тодішнього нардепа екрегіонала Фурсіна.
Читати повністю >>>
За матеріалами slidstvo.info
АСРЗ поставил первый грейфер
заказчику в 2020 году

26.02.2020

Грейфер сконструирован таким образом, чтобы легко загребать
разогретый до высокой температуры шлак в непосредственной близости от
стен и других внешних препятствий.
Азовский судоремонтный завод отправил заказчику стартовый в 2020 году грейфер.
Двухчелюстной и четырехканатный грейфер не только "пионер" года, но и первый из трех
в партии одинакового объема, заказанных металлургами МК "Азовсталь". Об этом сообщает
ЦТС со ссылкой на информацию АСРЗ. Грейфер создан для эксплуатации на магнитногрейферном мостовом кране грузоподъемностью 15/15 тонн, и предназначен для
перегрузки, в основном, гранулированного шлака. Объем изделия составляет всего 2,5 куб.
м, однако он, несмотря на малую емкость, имеет девятитонный вес. Грейфер
сконструирован таким образом, чтобы легко загребать разогретый до высокой
температуры шлак в непосредственной близости от стен и других внешних препятствий.
Для обеспечения гарантийного срока эксплуатации, конструкторам пришлось увеличить
толщину стенок и днища челюстей. Оставшиеся два из трех грейферов партии, заказчик
согласовал к отгрузке в марте и августе текущего года. Отмечается, что пакет заказов
предприятия сформирован до сентября 2020 года. В общем объеме работ значительное
место занимают заказы стратегических партнеров АСРЗ - предприятий холдинга
Метинвест. Всего в работе 18 грейферов объемом от 0,25 до 6 куб. м, из которых для
"Запорожсталь" изготавливаются три позиции грейферов, а для "ЗФЗ" - две позиции
грейферов и одна ковшей. Напомним, ранее ЦТС сообщал, что на АСРЗ завершены
швартовые испытания единственного в Украине ледокола АМПУ "Капитан Белоусов".
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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ДП «НАЕК «Енергоатом» 24 лютого за результатами тендеру замовило
ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс» обладнання
на 304,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
У серпні 2020 року виробник має поставити програмно-технічний комплекс другого
каналу керуючих систем безпеки (ПТК КСБ-2) для енергоблоку №5 Запорізької АЕС.
Комплекс включає обладнання, софт, сервісне та вимірювальне обладнання, підсистему
технічного діагностування та архівування, монтажні частини, запчастини, кабелі тощо.
Середній строк служби комплексу складає 30 років, гарантійний строк експлуатації – три
роки після введення в дію. Товар оплатять протягом 150 робочих днів після приймання.
Ціна угоди всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 304,80 млн грн. Єдиним
конкурентом був інший виробник – ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій» із
Кропивницького, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Його акціонерами є
бізнесмен Євгеній Бахмач (24%), Наталя Бахмач (10%), компанія «Ensol SA» (Швейцарія,
25%), екс-депутат Кіровоградської облради від «Батьківщини» Аліна Бегун (9%) та ПАТ
«Кіровоградграніт» Євгенія та Наталі Бахмачів (9%). «СНВО «Імпульс» належить кіпрській
компанії «ІД&С (Індастріал Дівайсіз & Сістемз) Лімітед». Вона була створена у вересні 2012
р. й записана на вірґінський офшор «Insat Corporation». Раніше акціонером «Імпульсу» через
фірму «Імпульс-інвест» був екс-директор заводу Володимир Єлісєєв, який нині вказаний
його кінцевим бенефіціаром. Усього з 2008 р. переможець отримав державних підрядів
приблизно на 4,47 млрд грн. Нагадаємо, у 2015 р. прокуратура відкривала кримінальне
провадження проти посадовців «Енергоатома» та «Імпульсу» за підозрою у заволодінні
коштів в особливо великих розмірах. У 2013-2014 рр. атомникам поставили бороміри,
непридатні до використання, за що «Імпульсу» заплачено 54,02 млн грн. За даними
слідства, частину цих коштів у сумі 22,10 млн грн. (40% від вартості підряду) «Імпульс» у
подальшому перерахував фірмам з ознаками фіктивності – загалом є дані про 18 компаній.
Із кінця 2016 р. нових ухвал по цій справі в судовому реєстрі не з’являлося.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Литовская Snaige увеличила выручку
в Украине на 11,6%

03.03.2020

Компания Snaige, единственный в странах Балтии производитель
бытовых холодильников и морозильного оборудования, в 2019 г. увеличила
выручку в Украине на 11,6% по сравнению с 2018 годом - до EUR6,706 млн.
Согласно обнародованному компанией неаудированному годовому отчету, убыток
Snaige в Украине за этот период составил EUR4 тыс. против EUR3 тыс. годом ранее. В целом
консолидированный неаудированный оборот компании Snaige в 2019 году сократился на
14% по сравнению с 2018 годом - до EUR32,42 млн "Одной из основных причин снижения
продаж являются финансовые трудности одного из крупнейших клиентов компании во
Франции и последующая потеря продаж. Эти убытки были частично компенсированы
компанией в течение года", - отмечается в отчете со ссылкой на генерального директора
Snaige АВ Миндаугаса Сологубаса. Наибольшие продажи были в Западную Европу –
EUR12,53 млн (годом ранее - EUR14,61 млн). Как сообщалось, в 2018 году в Украине Snaige
получила EUR3 тыс. убытка, тогда как в 2017-м чистая прибыль составляла EUR1 тыс.,
выручка снизилась на 20,8% - до EUR6,01 млн. Основанная в 1963 году компания Snaige в
настоящее
время
контролируется
российским
производителем
холодильного
оборудования группой Polair. Производственные мощности – 550 тыс. холодильников и
морозильников в год. ООО "Снайге-Украина" создано в 2002 году. В 2005 году доля
холодильников Snaige на украинском рынке составляла 15%. В 2014-2015 годах продажи
холодильников Snaige в стране резко сократились.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АО "Днепропетровский стрелочный завод" завершил
2019 год с чистой прибылью

10.03.2020

АО "Днепропетровский стрелочный завод" (ДнСЗ) по предварительным
данным, завершил 2019 год с чистой прибылью в размере 138,46 млн грн, что
в 3,2 раза меньше, чем в 2018 году.
Согласно информации к повестке общего собрания акционеров 17 апреля, на его
рассмотрение вынесен вопрос о распределении полученной прибыли и утверждении
размера дивидендов. Проектом решения собрания предусмотрено, что из полученной
прибыли в фонд дивидендов планируется направить 119,64 млн грн, на пополнение
оборотных средств – 18,82 млн грн. Планируется выплатить дивиденды в размере 470 грн
на одну акцию (номиналом 10,5 грн). Как сообщалось, в 2018 году чистая прибыль ДнСЗ
выросла на 13% к предыдущему году - до 441 млн грн. При этом решение о выплате
дивидендов в размере 400 грн на акцию было принято внеочередным собранием
акционеров в январе 2020 года со сроком выплаты с 20 января по 29 июля текущего года.
Согласно публикации, нераспределенная прибыль предприятия к началу текущего года
составила 1 млрд 599 млн грн против 1 млрд 460 млн грн годом ранее. Текущие
обязательства ДнСЗ за год сократились более чем вдвое до 44,47 млн грн, но долгосрочные
выросли в 2,2 раза – до 114 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность сократилась на
14% и к 1 января 2020 года составила 371,86 млн грн, активы в целом выросли на 9,5% - до
1 млрд 763 млн грн. Акционеры на собрании планируют, в частности, переизбрать на
новый трехлетний срок председателя правления Сергея Тараненко, избрать набсовет в том
же составе. По данным НКЦБФР на 4 квартал 2019 года, в частности, 20,154% акций АО
"ДнСЗ" принадлежит Джонен Кепитал Лимитед (Кипр), 5% владеет Загид Краснов (депутат
Днепровского горсовета), его сыновьям Руслану и Артему принадлежит соответственно
10% и 11,228% акций, еще 18,2959% - гражданке Израиля Виктории Корбан (сестра
бизнесмена Геннадия Корбана – ИФ). В числе акционеров, владеющих более 5% акций АО
"ДнСЗ", также глава правления Тараненко (почти 10%), Ирина Тараненко (8,658%),
финдиректор Валерий Крячко (7,3%). ДнСЗ выпускает различные типы стрелочных
переводов для магистрального и промышленного транспорта, метрополитенов. Основная
продукция - стрелочные переводы для скоростных и высокоскоростных магистральных
путей со скоростью прохождения пассажирских поездов до 200 км/час. Как сообщалось,
Украина по требованию ДнСЗ в ноябре 2019 года возбудила процедуру пересмотра
антидемпинговых мер в отношении импорта стрелочных переводов происхождением из
Российской Федерации в связи с окончанием срока их применения. Первоначально
ограничения были введены в 2002 году, затем продлевались.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АО "Бериславский машиностроительный завод" получил
прибыль в размере 35,3 млн грн

АО "Гидросила" получила чистую
прибыль в 0,73 млн грн

АО "Бериславский машиностроительный завод" (БМЗ) завершило 2019
г., по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 35,3 млн грн,
что на 7,3% меньше аналогичного показателя 2018 года.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров БМЗ 23 апреля,
непокрытый убыток к началу 2020 г. составил 1,2 млн грн против 40,24 млн грн годом
ранее. Как сообщалось, в 2018 г. завод нарастил чистую прибыль в 5,7 раз к 2017 г. – до 38,1
млн грн. По данным предприятия, за 2019 г. он нарастил текущие обязательства в 2,7 раза до 85,5 млн грн, а долгосрочные сократил на 30,6% – до 129,8 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность у компании выросла более чем вдвое - до 35,7 млн грн, а
активы в целом выросли почти на 15% - до 257,3 млн грн. Собственный капитал БМЗ к
началу текущего года составляет почти 42 млн грн против 5,5 млн грн годом ранее, в том
числе уставный 3,98 млн грн. Владельцем 87,68% акций АО "БМЗ" по состоянию на
четвертый квартал 2019 г. являлется ООО "Укрпроммаш" (Киев), совладельцами которого
выступают Василий и Людмила Мельники (соответственно 40% и 60%). Основными
видами выпускаемой БМЗ продукции являются запасные части к локомотивам и дизельпоездам, судовым двигателям и компрессорам, комплектующие для ремонта дизелей для
ВПК. К началу 2019 г. на предприятии работало около 500 человек. Согласно финотчету за
2018 год, чистый доход компании вырос на 35,4% к 2017 году - до 263,8 млн грн, продукция
реализовывалась в Украине (90%) и на экспорт в Беларусь, Казахстан, Германию, Вьетнам.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

АО "Гидросила" (Кропивницкий) завершило 2019 год, по
предварительным данным, с чистой прибылью 0,73 млн грн, тогда как годом
ранее этот показатель составлял 10,63 млн грн.
Согласно информации к повестке дня собрания акционеров компании, намеченного
на 21 апреля, нераспределенная прибыль "Гидросилы" к началу текущего года составила
348,46 млн грн, незначительно увеличившись за прошлый год. Как сообщалось, в 2018 году
"Гидросила" сократила чистую прибыль в 4,8 раза к 2017 г. За 2019 г. "Гидросила"
сократила текущие обязательства на 32% - до 67,21 млн грн, долгосрочные снизились до
0,31 млн грн с 0,4 млн грн годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность компании
на 1 января 2020 года составила 120 млн грн, сократившись на 22,4%, активы в целом
уменьшились на 7% - до 477,35 млн грн. Собственный капитал компании к началу текущего
года составил 409,83 млн, в том числе уставный – 50 млн грн. Собрание акционеров
планирует, в частности, заменить ревизионную комиссию из трех человек ревизором с
пятилетним сроком полномочий. "Гидросила" выпускает силовую гидравлику для
гидравлических систем тракторов, автомобилей, дорожно-строительной и коммунальной
техники: насосы шестеренные и гидромоторы, аксиально-поршневые насосы и
гидромоторы, а также компоненты гидромашин. В 2018 году чистый доход компании
вырос на 10% по сравнению с 2017 годом - до 571,23 млн грн. АО "Гидросила входит в
состав "Гидросила групп" кировоградского бизнесмена Павла Штутмана, которая владеет
99,27% акций АО "Гидросила". Отметим, входящее в состав "Гидросила Груп" АО "Гидросила
АПМ" (Кропивницкий), крупный производитель аксиально-поршневых машин в 2019 году
получило, по предварительным данным, чистый убыток в размере 11,43 млн грн, тогда как в
2018 году чистая прибыль составляла 38,63 млн грн. Согласно информации к
обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФР) повестке дня общего собрания акционеров ЧАО 3 апреля,
нераспределенная прибыль компании к началу 2020 года составила 234,62 млн грн (годом
ранее – почти 246 млн грн). Проектом решений собрания акционеров предусмотрено
погашение полученного в 2019 году убытка за счет нераспределенной прибыли прошлых
лет. Как сообщалось, "Гидросила АПМ" в 2018 году сократила чистую прибыль в 2,2 раза к
2017 году, а чистый доход вырос на 27,6% - до 485 млн грн. Согласно публикации, за
минувший год предприятие сократило текущие обязательства на 17% - до 31,17 млн грн,
долгосрочные не изменились и составляют 20 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность к 1 января 2020 года составила 104,4 млн грн – на 27,8% больше, чем на ту
же дату 2019 года, активы в целом уменьшились на 6,6% и составляют 325,7 млн грн.
Собственный капитал компании к началу текущего года составляет 274,52 млн грн, в том
числе уставный – 29,7 млн грн. АО "Гидросила АПМ" выделено из состава ОАО "Гидросила" в
2009 году, а на рынке гидростатических трансмиссий работает с 1980 года после получения
лицензии на выпуск объемных гидроприводов у немецкой фирмы Sauer - Sundstrand.
Специализация – разработка и выпуск аксиально-поршневых насосов и гидромоторов для
сельскохозяйственных, строительно-дорожных и других мобильных машин. К началу 2019
га на предприятии работало более 550 человек "Гидросила Груп" создана в результате
реструктуризации АОЗТ "Гидрокомплект" кировоградского бизнесмена Павла Штутмана и
разделения двух входящих в него направлений бизнеса в самостоятельные группы –
"Гидросила Групп" (производство гидравлических систем для мобильных машин) и
"Эльворти Групп" – производство сельхозтехники.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Китайские эксперты рассказали о причинах отказа Украины
продать «Мотор Сич» Китаю

11.03.2020

После отказа Украины продать акции корпорации «Мотор Сич»
Китаю, в КНР заговорили о главной причине отказа. У китайских
аналитиков нет никаких сомнений: виноваты в произошедшем США.
Корпорация «Мотор Сич» до ухудшения отношений Украины и России почти 80%
своей продукции, а это двигатели для вертолетов и самолетов, поставляла на российские
предприятия. Когда российский рынок оказался для украинского двигателестроения
потерянным, ситуацией воспользовался Китай. Как известно, в Пекине давно мечтают о
создании собственных авиационных двигателей с большим межремонтным периодом.
Более всего китайцев интересовали двигатели, установленные в самом большом в мире
вертолете Ми-26. Советские технологии, которые использует «Мотор Сич», должны были
помочь китайским специалистам в работе над собственными двигателями. В 2017 г. стало
известно о планах строительства совместного завода «Мотор Сич» и Beijing Skyrizon
Aviation Industry Investment Co в Чунцине (КНР). Тогда же появилась информация и о
готовящемся приобретении китайцами контрольного пакета акций «Мотор Сич». После
этого всполошились уже в США. США сейчас находятся в очень непростых отношениях с
Китаем и рассматривают Поднебесную как первоочередного военного противника.
Поэтому ситуация, когда Украина, вроде как зависимая от США и финансируемая США,
заключает сделку о продаже акций стратегически важного предприятия с Китаем,
выглядела для Вашингтона оскорбительно. Американское руководство сразу же
заморозило программу военной помощи Украине, задержало выдачу лицензий на поставку
в Украину оружия и боеприпасов. У Киева оказались выкручены руки и ничего не
оставалось делать, как применить политические инструменты к регулированию
экономики: добиться отказа от сделки с Китаем. В итоге Служба безопасности Украины
возбудила уголовное дело по факту вывоза части оборудования корпорации в Чунцин.
Руководителей компании заподозрили и в государственной измене, в том числе в поставке
деталей в Россию. Естественно, что в такой ситуации уже не могло быть никакой речи о
дальнейшей продаже акций Китаю. Тем временем объявился новый потенциальный
покупатель акций «Мотор Сич». Им стала американская компания Oriole Capital Group,
создателями которой значатся граждане США — Набил Баракат и Хоссейн Моусави. Но в
ситуацию вмешался Китай, которому такое развитие событий не понравилось. Поскольку
Китай – важный экономический партнер Украины, инвестирующий немалые средства в
украинскую экономику, ссориться с Пекином Киеву крайне невыгодно. В итоге
администрация Зеленского оказалась меж двух огней, но выбрала все же американскую
сторону. Для Украины едва ли не единственным выходом может стать выплата Китаю
достойных отступных за сорвавшуюся сделку. Но понятно, что Пекин интересуют не
деньги, поэтому не исключено, что КНР уменьшит свое благосклонное отношение к
Украине после такого поведения киевских властей. Информационное агентство Sohu
называет решение Украины по «Мотор Сич» огромной уступкой США. В то же время
аналитики китайского издания настроены оптимистично: по мнению китайских
специалистов, даже если КНР не приобретет акции «Мотор Сич», сильным ударом по
китайскому двигателестроению это обстоятельство не станет, поскольку Китай и так ведет
активную работу над созданием собственных авиационных двигателей.
Читать полностью >>>
По материалам nua.in.ua
Сумской завод "Насосэнергомаш" получило чистую
прибыль в размере 103 млн грн

13.03.2020

АО "Сумской завод "Насосэнергомаш" в 2019 году, по предварительным
данным, получило чистую прибыль в размере 103,04 млн грн против 2,12 млн
грн чистой прибыли в 2018 году.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров АО, намеченного
на 15 апреля, его нераспределенная прибыль к 1 января 2020 года составляла 1 млрд 029
млн грн (годом ранее – 923,97 млн грн). Согласно проекту решения собрания о
распределении поученной прибыли, планируется отчислить 5,15 млн грн в резервный
фонд, а 97,88 млн грн оставить нераспределенными "с целью недопущения дефицита
оборотных средств". По данным предприятия, за прошлый год оно нарастило текущие
обязательства на 43,6% - до 936,32 млн грн, а долгосрочные сократил на 10% - до 44,19 млн
грн. Суммарная дебиторская задолженность выросла на 74,3% - до 798,66 млн грн, а активы
в целом составили почти 2 млрд 180 млн грн, увеличившись на 21,3%. Собственный
капитал компании на 1 января 2020 года составил 1 млрд 199 млн грн, в том числе
уставный 24,72 млн грн. "Насосэнергомаш" выпускает сетевые, питательные,
центробежные перекачивающие и вакуумные насосы для разных отраслей
промышленности, в том числе для объектов тепловой и атомной энергетики, добычи
нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также для горнорудной,
металлургической, машиностроительной и химической отраслей. Как сообщалось, в 2016
году завод получил 2 млн грн чистой прибыли против 114,2 млн грн годом ранее, а чистый
доход вырос на 15% - до 1 млрд 230 млн грн. К началу 2019 года на предприятии работало
более 2,5 тыс. человек. Согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФР), по состоянию на 4 квартал 2019 года владельцем 90,61%
уставного капитала "Насосэнергомаша" является зарегистрированная на Кипре H.M.S.
Capital Limited. ПО данным госреестра, конечным бенефициаром является гражданин РФ
Владимир Лукьяненко (сын гендиректора Сумского НПО - ИФ) …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

29

17.03.2020

АО "Днепропетровский завод прокатных валков" получил
убыток в размере 9,73 млн грн

17.03.2020

АО "Днепропетровский завод прокатных валков" (ДЗПВ), входящее в
состав научно-производственной фирмы (НПФ) "Днепротехсервис" (Днепр), в
2019 году, по предварительным данным, получил убыток в размере 9,73 млн
грн, что на 21,8% меньше аналогичного показателя 2018 года (12,45 млн грн).
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании,
намеченного на 17 апреля, нераспределенная прибыль ДЗПВ к началу текущего года
составляла 62,88 млн грн (годом ранее – 56,41 млн грн). За минувший год компания
нарастила текущие обязательства на 24% - до 62,7 млн грн, а долгосрочные сократила
более чем вдвое, до 6,8 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность завода
увеличилась за год на 10,6% - до 44,8 млн грн, а активы в целом - на 80%, до 344,3 млн грн.
Собственный капитал АО "ДЗПВ" на начало текущего года составляет 274,78 млн грн, в том
ДЗПВ, основанный в конце 19-го века, производит чугунные прокатные валки для станов
горячей прокатки, неметаллургические валки, чугунные мелющие шары. По информации
на его сайте, ежегодно производит около 12 тыс. тонн валков. По состоянию на 4 квартал
2019 года 18,1584% акций АО принадлежит НПФ "Днепротехсервис", семья Зиновьевых
суммарно владеет более 81% акций, в том числе основатель "Днепротехсервиса" Алексей
Зиновьев – почти 25%. Финотчет предприятия за 2018 год в системе НКЦБФР и на сайте
предприятия отсутствуют, а в 2017 году чистый доход вырос на 39,4% к предыдущему году
- до 330,9 млн грн, чистая прибыль составила 0,64 млн грн против 0,8 млн грн. Основные
рынки сбыта – Украина, РФ, Беларусь, основные потребители – металлургические заводы.
Группа "Днепротехсервис" включает машиностроительные предприятия (ДЗПВ,
Днепротяжмаш), проектно-конструкторских и научно-исследовательские организации,
Группа осуществляет разработку, производство, продажу и сервисное обслуживание
оборудования, машин и оснастки.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Керівники заводу "Електроважмаш" завдали державі
понад 13 мільйонів збитків

18.03.2020

Детективи НАБУ викрили на державному підприємстві "Електроважмаш"
корупційну схему, яка завдала державі 13,7 млн грн збитків. Про це інформує
пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
"Детективи викрили двох заступників директора ДП «Завод «Електроважмаш»,
начальника управління «Заводу «Електроважмаш», кінцевого бенефіціара чеської компаніїучасниці схеми, а також директора чеської компанії-учасниці схеми на організації
корупційної схеми, внаслідок якої державному підприємству Завод «Електроважмаш»
завдано збитків на суму 13,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні. Так, за даними НАБУ, у
2017 році посадовці ДП «Завод «Електроважмаш» за посередництва підконтрольної їм
компанії, яка зареєстрована у Чеській Республіці (м. Прага), організували продаж запасних
частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка). Проте слідством
з’ясовано, що запчастини, які «Електроважмаш» продав чеській компанії за 600,3 тис. євро,
були реалізовані литовській компанії за майже вдвічі більшою вартістю, а саме 1,22 млн
євро. Внаслідок реалізації вказаної злочинної схеми ДП Завод «Електроважмаш»
недоотримало 13,7 млн гривень, що підтверджено експертизами. На сьогодні всім
учасникам схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364
(зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі
вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Вдихнути життя: як в Україні намагаються відродити
виробництво апаратів ШВЛ

19.03.2020

Заступник гендиректора «Укроборонпрому» Роман Бондар заявив про
те, що його колега Мустафа Найєм займається питанням запуску виробництва
ШВЛ на заводі «Буревісник».
Про що йде мова? Київський державний завод «Буревісник» був створений ще в 1967
році. Підприємство займалося виробництвом широкого асортименту продукції – від
радіолокаційних систем до медичного обладнання. Зокрема, «Буревісник» випускав
апарати штучної вентиляції легенів «Фаза-8», «Малятко», «БРИЗ» і «БРИЗ-Т» (апарат для
потреб швидкої медичної допомоги та медицини катастроф). Відмітна особливість апаратів
ШВЛ, вироблених на «Буревіснику», – в тому, що для їх роботи не потрібне розведення
стисненого повітря: кисень використовується лише для формування дихальної суміші.
Також в апаратах є можливість проведення інгаляційного наркозу за допомогою закису
азоту, передбачено режим високочастотної вентиляції. Виробники підкреслюють, що саме
по собі обладнання є дуже надійним і має високий рівень напрацювання на відмову. За
даними підприємства, до середини 2008 року «Буревісник» забезпечив українські клініки
ШВЛ в кількості понад 3100 штук. По суті, це і є ті апарати, про які говорив Віктор Ляшко.
Так, вони застарілі, але досі працюють. Крім того, «БРИЗ» коштує в рази менше, ніж
закордонні аналоги. Його ціна – близько $2000. Для порівняння, ШВЛ, які випускає
німецька компанія Draeger, коштують в межах $10-12 тис. До того ж, в умовах епідемії, яка
накрила Євросоюз, необхідну кількість таких апаратів Україна навіть при великому бажанні
придбати не зможе. У чому складнощі? Основна проблема полягає в тому, що завод
«Буревісник» з листопада 2011 року перебуває в процесі банкрутства. По суті, підприємство
вже майже дев'ять років не веде діяльність. Юлія Тимошенко, будучи прем'єр-міністром, в
листопаді 2009 року дала доручення Міністерству охорони здоров'я укласти з заводом
контракт на закупівлю 300 апаратів штучної вентиляції легенів. При цьому угода мала
передбачати 50% передоплати і 50% оплати за фактом здійснення закупівлі. Але МОЗ не
розмістив замовлення, і підприємство зупинило свою роботу. У квітні 2011 року
«Буревісник» увійшов до складу новоствореного концерну «Укроборонпром». А вже 30
листопада 2011 Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство підприємства.
Підставою для цього став позов з боку «Енергозбут Київенерго» – структурного підрозділу
компанії «Київенерго». Ініціатор банкрутства висунув заводу грошові вимоги в розмірі 1,7
млн грн, які суд задовольнив і на підставі цього відкрив процедуру банкрутства. Щоправда,
в 2015 році керівництво «Укроборонпрому» повідомило про те, що має намір відновити
роботу «Буревісника» і включити його до складу Українського центру радіолокації. В тому
числі, йшлося про співпрацю з Міністерством охорони здоров'я в частині розробки і
випуску сучасної медичної техніки. «Прийнято рішення про збереження кадрового,
науково-виробничого та технологічного потенціалу», – повідомила тоді прес-служба
концерну. Крім того, «Укроборонпром» навіть погасив 80% (17 млн грн) заборгованості по
зарплаті перед співробітниками, що залишилися у підприємства. Але на цьому все і
зупинилося. «Укроборонпром» – ні до чого. Керівництво заводу розповіло Mind, що ідея про
відновлення виробництва апаратів ШВЛ надійшла не з боку безпосередньо підприємства, а
від групи волонтерів з бізнес-спільноти. «Волонтери запропонували організувати
складання апаратів на давальницькій сировині. Чому «Буревісник»? Тому що у нього є
технічна документація на ШВЛ. Але самостійно завод запустити процес не зможе у зв'язку з
процедурою банкрутства і боргами», – пояснив Mind Євген Лахненко, арбітражний
керуючий, розпорядник майна заводу. Також є складнощі з тим, щоб дістати всі необхідні
комплектуючі для збирання апаратів. Їх потрібно закуповувати за кордоном – в Італії,
Китаї. І невідомо, скільки часу на це знадобиться. «Головний інженер поки не може сказати,
в які терміни реально запустити виробництво. Для цього потрібно з'ясувати, чим можна
замінити відсутні деталі. Хоча наявні потужності дозволяють протягом трьох місяців
зібрати 100 апаратів», – каже Лахненко. Виконуючий обов'язки керівника «Буревісника»
Віталій Ходзицький зі свого боку заявив, що підприємство повністю відключено від
комунікацій (електро- і водопостачання), і у нього заборгованість на суму понад 110 млн
грн. Тому повноцінно налагодити роботу практично неможливо. «Обладнання є, хоча воно і
простоювало всі ці роки. Необхідно буде зробити ревізію. На це піде приблизно тиждень.
Фахівців теж можна зібрати. Інше питання, хто буде все це фінансувати. Тільки борги за
електроенергію перевищують 6 млн грн», – журиться він. За словами в.о. гендиректора,
реалістичніший сценарій – якщо замовником виступить якесь інше підприємство в складі
«Укроборонпрому» або сам концерн, а «Буревісник» здійснюватиме складання,
налагодження та програмування обладнання. «Але жодних доручень з боку
«Укроборонпрому» ми не отримували. І у мене таке враження, що керівництву концерну
займатися цим питанням нецікаво», – зізнається Ходзицький. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
АО "Турбоатом" сократил чистую
прибыль в 2,4 раза

20.03.2020

АО "Турбоатом", 75,2% акций которого принадлежат государству,
завершил 2019 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в
размере 314,07 млн грн, что в 2,4 раза меньше, чем в 2018 году.
Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку повестке запланированного на 23 апреля собрания
акционеров "Турбоатома", нераспределенная прибыль общества на начало года составляла
3,4 млрд грн. Согласно публикации, вопрос о распределении полученной в 2019 году чистой
прибыли и утверждении размера годовых дивидендов с учетом требований
законодательства, внесен в повестку дня собрания. При этом проектом протокола собрания
предусмотрены несколько вариантов распределения прибыли. В частности, направить на
выплату дивидендов 90% полученной прибыли (262,66 млн грн) и 10% – на расходы,
предусмотренные финпланом на 2019 год; либо направить на эти цели соответственно
80% и 20%; 75% и 25%; по 50%; 30% и 70%. Согласно публикации, в 2019 году "Турбоатом"
нарастил текущие обязательства на 8,3% – до 1,86 млрд грн, долгосрочные сократились на
20,5% – до 201,3 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность компании возросла за год
на 56,7% – до 2,28 млрд грн, активы в целом немного сократились, составив 7,42 млрд грн.
Собственный капитал компании к началу текущего года составлял 5,36 млрд грн, в том
числе уставный – 105,62 млн грн. Акционеры на собрании, в частности, планируют
переизбрать наблюдательный совет. Как сообщалось, Кабинет министров в 2018 году
утвердил финплан "Турбоатома" на 2019 год с чистой прибылью 798,33 млн грн и
выручкой 2 млрд 736,56 млн грн. Напомним, правительство Украины в конце апреля 2019
года для предприятий с госдолей установило базовый норматив отчислений чистой
прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года на уровне 50%, однако в декабре
базовый норматив был повышен до 90%. "Турбоатом" – единственный в Украине
производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.
География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году - до
764,235 млн грн. В 2019 году чистый доход составил 2,823 млрд грн, что на 8% больше, чем
в 2018 году. По состоянию на четвертый квартал 2019 года государству в лице ФГИ
Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций)
является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет
Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598%
принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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• ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
• АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГП «Антонов» показало, как проходит
строительство АН-178 для Перу

12.03.2020

В производственном цехе ГП «Антонов» завершили стапельное
составление отсека грузового пола самолета Ан-178 для Перу. Об этом
сообщили в пресс-службе предприятия в Facebook.
Отмечается, что агрегат уже установили в стапель общей сборки для проведения
дальнейшего процесса работ по сборке. Завершение стапельной сборки отсека грузового
пола самолета позволит продолжить работы по составлению средней части фюзеляжа (Ф2).
Составление носовой части фюзеляжа (Ф1) на завершающей стадии. Самолет Ан-178 с
серийным номером 006 строится для Министерства внутренних дел Перу в рамках
соглашения, подписанного в 2019 г. ГП «Спецтехноэкспорт» и МВД Перу. ГП "Антонов"
поставит Ан-178 для Нацполиции Перу и будет осуществлять его обслуживание на период
гарантийного срока определенного настоящим договором. Ан-178 - средний транспортный
самолет, предназначенный для доставки личного состава, вооружения и легкой военной
техники посадочным и парашютным способами, транспортировки материальных средств,
почты и других грузов "в навал" или в стандартной таре и грузов на поддонах общей
грузоподъемностью до 18 т. В условиях чрезвычайных ситуаций Ан-178 может
использоваться для эвакуации населения из зоны стихийного бедствия, транспортировки
раненых на стандартных носилках, десантирования спасательных команд.
Читать полностью >>>
По материалам expert.in.ua
• СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Из Херсона в Нидерланды доставляют корпус
танкера-химовоза Synergy

27.02.2020

Третий корпус танкера-химовоза Synergy, построенный на верфи в
Херсоне для нидерландской компании Veka Shipbuilding, отправился к
достроечному причалу заказчика в Веркендаме (Нидерланды).
В настоящее время судно находится в испанском порту Ла-Корунья. Ему предстоит
достичь Роттердама. А уже оттуда судно по внутренним речным маршрутам будет
отбуксировано к финальной точке путешествия - верфи компании Veka Shipbuilding. "Если в
пути не возникнет никаких сложностей, то весь маршрут займет 25 дней", - сказано в
сообщении компании. Отметим, танкер-химовоз Synergy построен на Херсонской верфи
Smart Maritime Group, объединяющей судостроительные активы Смарт-Холдинга. Дедвейт
судна составляет 5320 тонн. Длина - 110 м, ширина - 13,5 м, высота борта - 6,6 м. Танкер
предназначен для перевозки нефтепродуктов и химических грузов на внутренних водных
маршрутах Европы. Напомним, ранее ЦТС сообщал, что 28 января на Херсонской верфи
Smart Maritime Group был спущен на воду третий по счету за последний год насыщенный
корпус танкера, изготовленный по заказу голландской компании Veka Shipbuilding.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
ССЗ «НІБУЛОН» спустив на воду друге
судно проєкту В1500

04.03.2020

У перші весняні дні суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН»
спустив на воду уже друге несамохідне судно-майданчик відкритого типу
проєкту В1500. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Менше трьох місяців минуло з моменту спуску першого судна-майданчика, закладна
секція якого була урочисто встановлена на стапельному майданчику суднобудівного заводу
під час міжнародного форуму TRANS EXPO ODESA MYKOLAIV 2019 у присутності тисяч
гостей. Ця подія була насправді важливою, адже ознаменувала початок будівництва серії
суден нового проєкту В1500. 4 березня «НІБУЛОН» спустив на воду вже друге несамохідне
судно-майданчик відкритого типу. Усього підприємство збудує чотири таких судна, і до
середини 2020 року усі вони будуть працювати на українських річках. Як і попереднього
разу, спуск несамохідного судна проходив у робочій обстановці, адже сьогодні на території
«НІБУЛОНівської» верфі активно триває розбудова флоту – суднобудівники працюють над
п’ятьма суднобудівними замовленнями. Символічні пляшки шампанського на вдачу об борт
новозбудованого судна NBL–040 розбила хрещена мати – Родичева Алла Олександрівна,
працівниця малярно-ізоляційної дільниці. Нагадаємо, проєкт В1500 – це несамохідні суднамайданчики відкритого типу вантажомісткістю 1500 тонн та площею вантажної палуби 835
кв. м, які призначені для перевезення контейнерів, генеральних і навалювальних вантажів,
у тому числі піску, гравію, добрив, пакетованих вантажів, лісу і лісоматеріалів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами НІБУЛОНу
Рада согласовала закупку французских катеров для
МВД Авакова на 4,4 миллиарда

05.03.2020

Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между
правительствами Украины и Франции об официальной поддержке усиление
морской безопасности и охраны Украины.
Согласно обоснованию к документу, проектом планируется строительство и
приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть
катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях. В 2020
г. предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости
контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на
2020 год. В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно
необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году. Согласно договору, правительство
Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн
евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана
уплатить украинская сторона. В то же время Главное научно-экспертное управление
Верховной Рады отмечает, что из финансово-экономического обоснования законопроекту
невозможно установить общую сумму, необходимую для реализации проекта, общий объем
средств для строительства катеров и уровень долговой нагрузки на бюджет. Как
сообщалось, 19 ноября 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал
межправительственное рамочное соглашение с Францией о покупке 20 французских
патрульных кораблей компании ОСЕА длиной 32 метра для Государственной пограничной
службы Украины на общую сумму 136 млн евро, 85% которой предоставит в виде кредита
французское казначейство. Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное
предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с
французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или
18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При
этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

• КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

Локомотивы GE оправдали себя по итогам
первого года эксплуатации

На Панютинском вагоноремонтном заводе –
новый директор

26.02.2020

Вячеслав
Коваленко
назначен
директором
Панютинского
вагоноремонтного завода. Об этом в своем телеграм-канале написал
председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
По словам губернатора, новый руководитель уже представлен коллективу. Отметим,
Панютинский вагоноремонтный завод (Лозовской район, Харьковская обл.) увеличил объемы
производства. Об этом сообщили в "Укрзалізнице", пишет на своей странице в Facebook
мэр Лозовой Сергей Зеленский. В 2019 г. предприятие получило от железных дорог страны
два заказа: на 87 млн.грн. и на 570 млн.грн. в июне и ноябре соответственно. В сентябре
завод отремонтировал 82 вагона, в октябре - 120 вагонов, в ноябре - 82 вагона. В декабре
завод планирует построить семь вагонов и отремонтировать 170.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Alstom, Siemens или CRRC? Через две недели объявят конкурс
на поставку 205 электровозов для УЗ

26.02.2020

Через две недели будет объявлен конкурс по отбору поставщика
электровозов для АО "Укрзализныця". Об этом в комментарии ЦТС заявил
советник министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.
Также он выразил надежду на то, что будет создано совместное предприятие в
Украине с одним из мировых лидеров по производству локомотивов. "Через две недели
будет объявлен конкурс на поставку и совместное производство электровозов - битва
Alstom, Siemens и CRRC", - сказал Довгань. При этом он уточнил, что претендовать на
поставки локомотивов могут и другие компании - ограничений в этом вопросе нет. Конкурс
будет объявлен "УЗ". Речь будет идти о закупке 205 электровозов. Также советник
министра инфраструктуры проинформировал, что "по 40 дизельным локомотивам Wabtec сейчас финализируются условия финансового лизинга". В "Укрзализныце", ссылаясь на
слова директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике компании
Антона Саболевского, уточнили, что из 205 планируемых к закупке магистральных
электровозов 135 будут переменного тока. "Приобретение электровозов позволит
"Укрзализныце" закрыть все направления по перевозке железорудного сырья, угольных и
зерновых грузов, транспортируемых на экспорт как на западные переходы, так и к портам",
- отметил Саболевский. Как уже сообщалось, китайская CRRC Datong хочет поставлять
"Укрзализныце" электровоз, который назовет "Казацкий". Речь об аналогах используемых в
Беларуси китайских электровозов БКГ1 и БКГ2, переоборудованных с учетом требований
УЗ. Ранее, в июне 2018 года, компания Alstom заявила, что разрабатывает проект по
производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до
2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для
Украины. По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, по
состоянию на конец прошлого года продолжались переговоры со Stadler, Alstom, СRRC
относительно возможности поставок электровозов для УЗ.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Підприємства Аурум Груп інвестували 250 млн грн
в нові вантажні вагони

28.02.2020

Оператори вантажних перевезень Аурум Груп, зокрема «Транс
Енерджи», «Аурум Транс» і «Аурум Рейл», протягом останніх трьох років
інвестували близько 250 млн грн у будівництво нових піввагонів і хоперівзерновозів, поповнивши таким чином власний парк вантажних вагонів на 39%.
Загалом внутрішнє споживання новозбудованих українськими вагонобудівниками
вантажних вагонів у 2019 році склало майже 80%. «Ми щорічно оновлюємо власний парк
вантажних вагонів за рахунок найбільш затребуваних на ринку піввагонів і хоперівзерновозів. Ми вважаємо, що – це одна із ефективних для економіки України інвестицій,
адже при виробництві вантажного вагону – 97% його вартості складають вітчизняні
комплектуючі, що виготовляються близько 100 національними підприємствами. Отже,
якщо врахувати ефект мультиплікатора, в економіці країни був створений загальний
продукт на суму близько 750 млн грн», – підкреслила Альона Лебедєва, засновниця Аурум
Груп. Втім, на жаль, за останні 5 років майже половину приросту загального парку
вантажних вагонів України склали вживані вантажні вагони, що були списані і імпортовані
з РФ. Втричі за 5 років зросла кількість вагонів з продовженим терміном експлуатації у
приватному парку. Саме за рахунок цих списаних в РФ вагонів наразі в Україні сформовано
профіцит рухомого складу, що робить придбання вітчизняних вантажних вагонів
недоцільним. Відзначимо, 26 лютого діяльність національного виробника магістральних
вантажних залізничних вагонів ТОВ «Дизельний завод» заблокувала слідча група Головного
слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, здійснюючі обшук в приміщеннях
заводу вже понад одну добу. Незважаючи на те, що підприємство одразу погодилось надати
всі зазначені в ухвалі документи, слідчі без належних на те підстав продовжили обшук в
нічний час. Хочемо звернути увагу влади, що Україна у 2019 році втратила два бали у
рейтингу «Індекс сприйняття корупції-2019», порівняно з 2018 роком, і повернулась на
рівень 2017 року, посівши 126-е місце із 180 країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами Аурум Груп
Крюковский вагонзавод отправил на экспорт 33%
построенных в 2019 году вагонов

02.03.2020

Доля экспорта продукции Крюковского вагоностроительного
завода составила 32,94 % от общего объема реализации за 2019 год. Об
этос ЦТС сообщили на предприятии.
Согласно информации КВСЗ, в прошлом году завод произвел около 5 237 вагонов. На
экспорт было отправлено примерно 1 725 единиц. Основным внешним рынком для
предприятия стала Беларусь с долей 30%. В этой стране у КВСЗ вагоны закупали частный
зернотрейдер "Содружество", завод "Беларуськалий" и Белорусская железная дорога.
"Рынок Молдовы составил 1,6%, рынок Монголии - 0,8%. Доля реализации продукции
завода на рынок стран ЕС составила 0,4%.В частности, предприятие отправляло свою
продукцию в Польшу, Германию, Эстонию и Латвию", - проинформировали на КВСЗ. При
этом на предприятии отметили положительную динамику, поскольку годом ранее на
экспорт было отправлено только 8,5% от объема реализованной продукции (напомним, в
2018 г. завод произвел всего 3 686 вагонов). Также известно, что в прошлом году на экспорт
свои вагоны отправляли "Днепровагонмаш" (ДВМ) и "Горнотранспортная компания" из
Кривого Рога. Aurum Group, Попаснянский вагоноремонтный завод и ОМЗ "Карпаты" для
внешних рынков в 2019 г. подвижной состав не производили. "Горнотранспортная
компания" выпускает подвижной состав для эксплуатации на путях промышленных
предприятий. В 2019 году она произвела 241 думпкар. На предприятии сообщили, что
отправляли свои вагоны на экспорт, не уточнив при этом, в каком количестве.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Локомотивы производства General Electric полностью оправдали себя
по итогам первого года эксплуатации в «Укрзализныце», сообщает прессслужба компании.
«Новые локомотивы GE вдвое производительнее старых тепловозов, на 20% более
экономичные по затратам топлива и на 70% - по показателю расхода масла. Следовательно,
решение о закупке следующей партии тепловозов GE принималось на основе реальных
показателей их работы на украинских железных дорогах», - сказал директор по
стратегическому развитию и инвестиционной политике Антона Саболевского. 23 февраля
2018 года был подписан договор поставки тепловозов между АО «Укрэксимбанк» и GE и
договор финансового лизинга между АО «Укрзализныця» и АО «Укрэксимбанк» на 30
тепловозов производства GE, которые начали работать на украинской железной дороге в
2019 году. Кроме того, «Укрзализныця», Министерство инфраструктуры Украины и
компания Wabtec (GE Transportation) 30 декабря 2019 года подписали меморандум о
взаимопонимании, предусматривающий усиление совместной работы для заключения
договоров по поставке еще 40 новых локомотивов серии TE33AC, производимых General
Electric, и оказание услуг по техническому обслуживания 70 таких локомотивов.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Чистая прибыль вагоностроительного завода Тигипко
превысила 330 миллионов

13.03.2020

АО "Днепровагонмаш", по предварительным данным, в 2019 г.
получило консолидированную чистую прибыль в размере 334,27 млн грн,
что на 12,6% превышает аналогичный показатель 2018 года.
Согласно опубликованной в прессе информации к запланированному на 16 апреля
общему собранию акционеров компании, ее нераспределенная прибыль на 1 января 2020
года составила 590,57 млн грн (годом ранее – 1,78 млрд грн), передает БизнесЦензор со
ссылкой на Интерфакс-Украина. Проектом решения собрания планируется полученную
консолидированную чистую прибыль оставить нераспределенной, дивиденды за 2019 год
не начислять. В повестку дня собрания вновь внесены вопросы распределение
консолидированной чистой прибыли за 2013,2016,2017 и 2018 годы, однако проектом
решения планируется оставить ее нераспределенной, а решение о выплате дивидендов за
эти годы рассмотреть в будущем на общих собраниях акционеров. Собрание также
планирует переизбрать набсовет и ревкомиссию в связи с окончанием срока полномочий, а
также выносит на рассмотрение вопрос дополнения в реестре видов деятельности, в
частности, ремонта и техобслуживания других транспортных средств, строительство
жилых и нежилых зданий, деятельность в сфере архитектуры. По данным предприятия, за
прошлый год его текущие обязательства выросли на 93,7% – до 849,05 млн грн,
долгосрочные выросли на 34% – до 74,55 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
компании сократилась почти вдвое – до 758,26 млн грн, а активы в целом сократились на
32,5% – до 1,59 млрд грн. Собственный капитал "Днепровагонмаша" к началу текущего года
составил 665,13 млн грн, в том числе уставный – 8,32 млн грн. Как сообщалось,
"Днепровагонмаш"в 2018 году получило консолидированную чистую прибыль в размере
296,93 млн грн, что в шесть раз превышает аналогичный показатель 2017 года. Общее
собрание акционеров по итогам 2018 года также решило оставить полученную чистую
прибыль нераспределенной. "Днепровагонмаш" производит полувагоны глуходонные и
люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации и другие
вагоны. В 2018 году реализовал 2,32 тыс. грузовых вагонов, что почти 2,7 раза больше, чем
годом ранее. Консолидированный чистый доход чистый доход в 2018 году вырос более чем
втрое - до 3,25 млрд грн, чистая прибыль – в 6 раз, почти до 297 млн грн. Предприятие
входит в состав группы "ТАС" Сергея Тигипко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Крюковский вагоностроительный завод увеличил
чистую прибыль на 70%

16.03.2020

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) завершило 2019
год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 828,87 млн
грн, что на 70% больше, чем годом ранее.
Проектом решения собрания акционеров планируется направить 95,4% полученной
прибыли (или 790,49 млн грн) на развитие предприятия, остальные 38,38 млн грн – на
"корректировку актуарных обязательств общества за 2019 год в соответствии с расчетами
независимого актуария, согласованного аудиторской компанией". Дивиденды по итогам
года выплачивать не планируется. Согласно публикации, нераспределенная прибыль ПАО к
1 января 2020 года составила 790,49 млн грн (годом ранее – 416,72 млн грн). Предприятие
за прошлый год нарастило текущие обязательства на 13,6% – до 925,64 млн грн, а
долгосрочные выросли на 39% – до 327,06 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
за год выросла на 85,5% – до 1,07 млрд грн, активы в целом увеличилась на 21,4% – до 4,5
млрд грн. Собственный капитал ПАО "КВСЗ" на 1 января 2020 года составил 3,25 млрд грн, в
том числе уставный – 86,01 млн грн. Как сообщалось, по итогам 2018 года КВСЗ впервые
после шестилетнего перерыва решил выплатить акционерам дивиденды в размере 1,75 грн
на одну акцию, направив на эти цели 200,7 млн грн из полученной в 2018 году чистой
прибыли в размере 487,25 млн грн. По данным Национальной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на 4 квартал 2019 года, в числе акционеров ПАО –
эстонские AS Skinest Finants (25% уставного капитала), Osauhing DELANTINA (25%), OW
Capital Management GmbH (Австрия, 25%) и зарегистрированная в Великобритании
Transbuilding Service Limited (20%). В то же время бенефициарными владельцами
(контролерами), совокупно владеющими более 90% акций компании, являются глава
набсовета Владимир Приходько, Приходько Н.В. (совпадает с инициалами жены), а также
эстонский бизнесмен Олег Осиновский и председатель совета директоров российского
производителя вагонов "Завод металлоконструкций" (Саратовская обл.) Станислав
Гамзалов. КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и
действующее производство двух видов вагонов: пассажирских и грузовых (вагоныплатформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает
региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги,
запасные части и тележки для грузовых вагонов. В 2019 году, по предварительным данным,
выпустил товарную продукцию более чем на 8 млрд грн, что на 43,7% превысило
аналогичный показатель 2018 года. КВСЗ собрал в прошлом году 5,28 тыс. грузовых
вагонов –на 43,2% больше, чем годом ранее (3686 ед.).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Укрзализныця решила ремонтировать двухэтажные
поезда Skoda в Запорожье

17.03.2020

УЗ планирует выполнить капремонт двух электропоездов EJ675 Skoda
City Elephant на мощностях "Запорожского электровозоремонтного завода"
(ЗЭРЗ) в партнерстве со Skoda Transportation.
Член правления "УЗ" и председатель наблюдательного совета отраслевых частных
акционерных обществ Франтишек Буреш заявил, что модернизация этих поездов в Украине
позволит сохранить до €2 млн. "Освоение коллективом ЗЭРЗ нового вида производственной деятельности не только сэкономит Украине немалую сумму валюты, но и привлечет
ремонтные и строительные технологии мирового уровня, которые, кстати, будут
задействовать и в других проектах железнодорожной компании. С этой же целью ведем
переговоры с руководством Skoda Transportation a. s. о стажировке наших сотрудников", –
отметил Буреш. Как отмечается в сообщении, ремонт чешских поездов на мощностях
"Укрзализныци" уже обсудили с представителями производителя Skoda Transportation a. s..
"Мы убедились, что ЗЭРЗ способен капитально отремонтировать поезда серии EJ-675.
Осталось обсудить детали. Готовы помогать инженерным, техническим и технологическим
сопровождением, поставкой необходимых запасных частей, участвовать в привлечении
специалистов для тех работ, которые сами не выполняем, а также в испытаниях
обновленных поездов. Считаю, что ремонт первого поезда продлится примерно полгода,
пока специалисты получат необходимый опыт и решатся все организационные вопросы.
Следующий можно будет обновить вдвое быстрее", – сказал директор по продажам Skoda
Transportation Иво Гурняк. Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" отказалась от
капитального ремонта этих поездов за рубежом, пояснив это дороговизной.
"Укрзализныця" приобрела указанные поезда перед чемпионатом Европы по футболу.
Сначала они ходили на маршрутах Харьков/Донецк - Симферополь, а после 2014 года были
переведены на маршруты Киев - Харьков/Тернополь. Они не работают с 2018 года из-за
технических неисправностей и сейчас находятся в одном из депо Киева, ожидая ремонта.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
• АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Производство продолжает падать –
итоги февраля

11.03.2020

В феврале на украинских заводах изготовлено 225 автотранспортных
средств. Таким образом, по сравнению с 2019 годом февральский объем
выпуска автотранспорта в стране упал на 28 процентов.
О производстве легковых автомобилей вновь отчитался только один завод –
«Еврокар», где за месяц было собрано 146 машин. По сравнению с прошлогодним февралем
объем крупноузловой сборки на Еврокаре снизился на 39 процентов. Коммерческих
автомобилей в феврале было произведено только 2 шт. – на заводе «Черкасский автобус».
Такой показатель на 60% меньше, чем год назад. В статистике отсутствуют данные по
КрАЗу, который по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об
объемах производства своих автомобилей с августа 2016 г. Февральский выпуск автобусов
увеличился на 6 шт. до 77 ед. Больше всего автобусов произвел «Черкасский автобус» – 30
ед., на Черниговском автозаводе изготовили 20 шт., завод «Часовоярские автобусы»
закончил месяц с результатом – 12 автобусов, Корпорация «Богдан» отчиталась о 10
автобусах и пять штук было произведено на ЗАЗе. Всего за два месяца с начала года в
Украине было выпущено 1077 ед. автотранспортных средств, что почти на 11% меньше,
чем годом ранее: легковых автомобилей – 933 шт. (-13%); коммерческих – 10 шт. (без
изменений); автобусов – 134 шт. (+2%). Отметим, за два месяца украинцы поставили на
учет 61 тыс. б/у-шных легковых авто, привезенных из-за границы. Таким образом,
первичный рынок подержанных легковушек почти в 4,4 раза превысил продажи новых
машин. Новых легковых автомобилей с начала года было реализовано 14 тыс. шт. Самым
популярным среди импортированного секонд-хенда легковым автомобилем в Украине
остается Volkswagen Passat. С начала года украинцы привезли и зарегистрировали 3585
подержанных Пассатов. Вторым стал Renault Megane, за два месяца на украинские номера
перешли 3485 авто этой модели. На третьем месте Skoda Octavia с результатом 3307
растаможенных и зарегистрированных авто. Продолжает список Volkswagen Golf, в активе
которого 2675 регистраций. Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых
автомобилей с пробегом Ford Focus, с января по февраль – 2310 шт.
Читать полностью >>>
По материалам Укравтопром
• ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Тариэл Васадзе назначил сына главой набсовета
Запорожского автозавода

06.03.2020

Согласно публикации в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое
решение принял новый набсовет на заседании 6 марта. Об этом сообщает
Интерфакс-Украина, пишет ukrrudprom.com
Председателем
наблюдательного
совета
АО
“Запорожский
автомобилестроительный завод” (ЗАЗ), входящего в состав корпорации “УкрАВТО”, избран
заместитель главы правления корпорации по продажам автомобилей и развитию
дилерской сети Вахтанг Васадзе, который накануне был введен в состав НС внеочередным
собранием акционеров АО “ЗАЗ”. Акционеры АО “ЗАЗ” в четверг на собрании переизбрали
состав набсовета, выведя из него председателя НС Александра Козиса (главу правления
“УкрАВТО”), который возглавлял набсовет с апреля 2015 года. Из состава наблюдательного
совета также выведен Олег Папашев (занимал должность замглавы правления “УкрАВТО”
по производству). Замглавы правления корпорации по финансам Наталья Бей переизбрана
в состав набсовета на новый срок. Как сообщалось, в конце 2018 года Хозсуд Запорожской
области начал дело о банкротстве ЗАЗа и ввел режим санации предприятия сроком на 6
месяцев. В 2019 году суд утвердил план санации должника и заявление управляющего
санацией ЗАО “Запорожский автомобилестроительный завод” об утверждении мирового
соглашения, заключенного между должником и кредиторами. Подробности мирового
соглашения пока не обнародовались. В итоге целостный имущественный комплекс ЗАЗа
был продан на аукционе за 168,1 млн грн ООО “ЗАЗ Индастриз”, конечным бенефициаром
которого является Тариэл Васадзе, который контролировал и обанкротившийся
“Запорожский автомобилестроительный завод”. Государственный “Укрэксимбанк” пытался
оспорить мировое соглашение ЗАЗа с кредиторами в суде, поскольку обанкротившаяся
компания осталась должна банку более 630 млн грн. Напомним, ЗАЗ в 2018 году прекратил
выпуск легковых автомобилей. По данным ассоциации “Укравтопром”, в 2019 году завод
выпустил один легковой, 15 коммерческих автомобилей и 70 автобусов. “УкрАВТО”
зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций АО “ЗАЗ”, польского
автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во
всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных
брендов. Владельцем корпорации является Тариэл Васадзе.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" получила
десятикратную прибыль

12.03.2020

АО "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы
корпорации "Богдан", в 2019 году, по предварительным данным, получила
272,79 млн грн чистой прибыли, что в 10,6 раза больше, чем годом ранее.
Согласно опубликованной в системе раскрытия НКЦБФР повестке общего собрания
акционеров компании на 22 апреля, непокрытый убыток "Богдан Моторс" к началу
текущего года составил 5 млрд 809 млн грн (годом ранее - 6 млрд 418 млн грн). Согласно
проекту решения собрания, полученную в 2019 г. чистую прибыль предполагается
направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не начислять. Текущие
обязательства автокомпании за прошлый год сократились на 21% - до 6 млрд 240 млн грн,
долгосрочные, как и годом ранее, отсутствуют. Суммарная дебиторская задолженность
"Богдан Моторс" за год сократилась в 4,6 раза – до 178,52 млн грн, активы в целом
уменьшились на 41%, до 1 млрд 528 млн грн. Собственный капитал АК "Богдан Моторс" к 1
января 2020 г. составлял "минус" 4 млрд 712 млн грн, уставный капитал – 1 млрд 101 млн
грн. В повестке дня собрания – досрочные перевыборы состава набсовета, в котором на
новый срок планируется переизбрать его нынешнего главу Александра Цымбала и члена
НС Евгения Котяка, а выведенного Юрия Тарасенко планируется заменить Михаилом
Соколом (представитель "Хюндай Мотор Украина"). АО "Автомобильная компания "Богдан
Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских
автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и
завод легковых авто в Черкассах). Компания в 2018 году нарастила чистый доход в 2,3 раза
к 2017 году – до 974,71 млн грн и получила 25,83 млн грн чистой прибыли против убытка
957,19 млн грн годом ранее. По состоянию на четвертый квартал 2019 года, в числе
акционеров автокомпании – ЗНВКИФ "Богдан Капитал" (23,5367% уставного капитала),
ООО "Хюндай Мотор Украина" (13,3816%), ЗНВКИФ "Бриз" (15,6425%), ООО "Мега Авто
Логистик" (10,7368%), ООО "Богдан Индустрия" (9,4697%). Корпорация "Богдан" создана в
феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на
создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.
Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные
заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6
тыс. автобусов и троллейбусов в год. В настоящее время завод в Черкассах легковые
автомобили не выпускает, на его мощностях, в частности, налажена сборка грузовых
автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей
(в рамках гособоронзаказа), коммерческих авто.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
• ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ
•

АВТОМОБІЛІ

Renault ведет переговоры о сборке Lada на
Запорожском автозаводе Васадзе

13.03.2020

Группа Renault ведет переговоры с корпорацией "УкрАвто" Тарила
Васадзе
относительно
организации
производства
на
мощностях
Запорожского автозавода (ЗАЗ, входит в структуру УкрАвто).
Как сообщила коммуникационный менеджер Groupe Renault региона Евразия
Калина Иорданова, обсуждение сотрудничества началось в прошлом году и сейчас оно
продолжается. Французский автоконцерн уже провел аудит качества линии сборки на
заводе ЗАЗ. В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько
автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus. "Аудит производственных
мощностей важен, но это только первый шаг в обсуждении производственных проектов.
Переговоры ведутся, и мы не можем раскрывать какие-либо подробности", - отметила
Калина Иорданова. Она уточнила, что Groupe Renault обсуждает потенциальное
партнерство только с УкрАвто. На вопрос, рассматривает ли Renault приобретения доли в
ЗАЗ Иорданова ответила, что "приобретение не обсуждалось". В октябре 2019 года
появилась информация, что в Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana. На
ЗАЗе тогда пояснили, что ведут переговоры по совместному проекту с группой Renault. В
начале марта 2020 года в Запорожских СМИ появилась информация о том, что ЗАЗ начал
тестовый выпуск автомобилей Lada. ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла
Васадзе. С 2019 года завод не производит легковых автомобилей. В прошлом году ЗАЗ
выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были
сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения
функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода
выпускаются автобусы и грузовые автомобили. Российский "АвтоВаз" входит в группу
Renault. Французская корпорация выкупила контрольный пакет акций российской
компании в январе 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
• КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ
•

ЛЕГКОВИЙ

Тернопіль за лізинговою схемою купив білоруські
автобуси вартістю 57 мільйонів

27.02.2020

КП «Тернопільелектротранс» 21 лютого уклало угоду з АТ КБ
«Приватбанк» про купівлю автобусів за схемою фінансового лізингу. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
До 20 березня 2020 року державний банк без відкритих торгів повинен придбати 20
нових низькопідлогових міських автобусів МАЗ 206086 (Білорусь) середнього класу, а потім
передати їх комунальникам у лізинг на три роки. Лізингова ставка і продавець автобусів
невідомі, оскільки «Тернопільелектротранс» не оприлюднив текст договору з банком. Ціна
одного автобуса складає 2,83 млн грн., а загальна вартість – 56,55 млн грн. із ПДВ.
Незрозуміло, чи це чиста вартість автобусів, чи їхня вартість з урахуванням відсотків. У
Росії їх продають без кондиціонера і відеонагляду по 6,73 млн руб., або 2,76 млн грн.
Закупівлю провели без відкритих торгів, бо послуги фінансового лізингу не підпадають під
закон «Про публічні закупівлі». У грудні 2019 року Тернопільська міськрада дала
«Тернопільелектротрансу» дозвіл укласти договір із «Приватбанком» на купівлю 20 нових
автобусів МАЗ 206086. Сума договору мала бути не вищою за 49,50 млн грн. (ймовірно, без
ПДВ), а відсоткова ставка – за 17,5% річних. Аванс повинен був складати 30%.
Читати повністю >>>

За матеріалами nashigroshi.org

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ВАНТАЖНИЙ

• АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Вперше в Україні самозавантажувальні візки!

Беларуский "Бобруйскагромаш" планирует собирать
тракторные прицепы в Украине
26.02.2020

Мікро-Ф представляє самозавантажувальні, напівелектричні візки з
висотою підйому 1300мм та вантажопідйомністю 500кг. Про це повідомляє
прес-служба компанії.
Модель CCD05Z має довжину вил 1150мм, вмонтований Li-Ion акумулятор ємністю
12V/45Аh та інтегрований зарядний пристрій. Привід ходу візка - ручний, а
підйом/опускання - електричне. З цим візком Ви можете забути про незручності роботи з
завантаженням/вивантаженням товару, коли потрібно дістати його з дальнього кінця
вантажного авто, причепа або з контейнера. Просте керування забезпечує без жодних
додаткових зусиль, самозавантаження вантажу разом з візком у авто і так само легко
вивантажити візок з вантажем на вилах.
Читати повністю >>>
За матеріалами mikro-f.com.ua
Український виробник представив нову
аварійно-ремонтну машину

27.02.2020

Українська виробнича компанія Polycar представила аварійноремонтну машину на базі ISUZU NPR-75 L-K. Про це повідомляє служба новин
порталу specmachinery.com.ua
Автомобіль оснащений 4-тактним, 4-циліндровим дизельним двигуном потужністю
155 к.с., який працює в парі з механічною коробкою передач. Загальна вантажопідйомність
авто 4 655 кг, колісна формула 4х2. На шасі зазначеного автомобіля встановлений
безкаркасний фургон сендвіч-панельного типу, плюсом якого є його корозійна стійкість.
Фургон складається з двох відсіків. Передній відсік - транспортний, призначений для
транспортування робочого персоналу до місця проведення аварійних робіт. Другий відсік
даного авто аварійної служби - технологічний, являє собою мобільну майстерню, в якій
можуть виконуватися різні технологічні операції слюсарного, складально-монтажного
характеру та інші види діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами specmachinery.com.ua
У Кривому Розі випускатимуть міські
електровантажівки

03.03.2020

Компанія Murmuration Technology з Кривого Рогу починає проект
виробництва міських електричних вантажівок під брендом CoolOn. Про це
повідомляє портал ecotown.com.ua
Головні принципи, закладені в новинку – модульність конструкції, інноваційність
технологій та надійність. Український стартап під керівництвом Віталія Бризгалова працює
з 2014 р. – почав з виробництва дронів для армії. У 2016 році фахівці компанії переробили
списаний турецький мікроавтобус на електробус. Виходячи з досвіду створення цього
транспорту, вирішили створити власний комерційний електротранспорт та вийти на
промислові об’єми. Вперше дві моделі різної вантажопідйомності (1,5 та 2,5 т) CoolOn
покажуть навесні 2020 року. Вони матимуть батареї ємністю 40 кВт*год та запас ходу 200
км. Кузов, кабіна, електромотор та акумуляторна батарея – власного виробництва. Всі
агрегати будуть створені за модульним принципом. Тобто акумулятор можна буде
замовити будь-якого об’єму, в залежностів від потреб замовника. Так само як кузов і тип
приводу. Автомобілі під брендом CoolOn призначені для логістичних компаній, кур’єрських
та сервісних служб, корпоративних парків. За вартістю вони будуть аналогічні бензиновим
чи дизельним авто такого ж класу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ecotown.com.ua
Виконали чергове замовлення на КрАЗ-7140Н6
для ВАТ «Азнафтомаш»

19.03.2020

ВАТ «Азнафтомаш» (Азербайджан) - багаторічний партнер компанії
«АвтоКрАЗ», який використовує КрАЗи у якості носія для важких підйомних
бурових установок.
Це підприємство — виробник різного нафтогазового устаткування, підйомних
агрегатів, спеціальної техніки та інструментів для нафтогазової галузі. Автомобіль-шасі
КрАЗ-7140Н6 колісної формули 8?6 призначений для монтажу установок промислового
призначення та технологічного обладнання, для експлуатації дорогами всіх категорій та
бездоріжжям. Шасі агрегатовано 375-сильним дизельним двигуном Євро-5 із механічною
дводіапазонною 9-ступеневою КЗП, сухим однодисковим зчепленням та АБС. Рульовий
механізм — інтегрального типу з вбудованим гідропідсилювачем. Кабіна автомобіля —
капотна, тримісна. Відзначимо, під час робочої поїздки в Полтавську область Президент
Володимир Зеленський відвідав завод ПрАТ «АвтоКрАЗ». На підприємстві президент України
Володимир Зеленський поспілкувався з генеральним директором ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Романом Черняком, поставив декілька питань, що стосуються напрямів роботи автозаводу,
кількості замовлень, локалізації виробництва, проблем, що потребують розв’язання на
сьогоднішній день, зокрема відсутності державник програм щодо підтримки вітчизняних
підприємств. В. Зеленський був стурбований тим, що наразі пріоритет у закупівлях
надається іноземним виробникам техніки: «Чому ми не підтримуємо вітчизняного
виробника? Тут працюють наші люди, це українська продукція, ми маємо вирішити
питання нових замовлень для того, щоб автозавод працював, як належить». Міністру
інфраструктури Владиславу Криклію, голові Полтавської облдержадміністрації Олегу
Синєгубову, міському голові Віталію Малецькому керівник держави дав завдання винайти
можливість, щоб для підтримки автозаводу розмістити на підприємстві нові замовлення на
комунальну та дорожню автотехніку, тим більше, що до її виготовлення залучено близько
150 українських підприємств. Щодо техніки військового призначення, оборонних
замовлень, із розумінням поставився і до пропозиції генерального директора Р. Черняка: «У
будь-якій-країні світу армія перевагу надає техніці вітчизняного виробника. КрАЗи теж
мають стати „хребтом“ української армії».
Читати повністю >>>
За матеріалами АвтоКрАЗу
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
від 500 грн.
від 10 тис. адресатів
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" планирует
в І полугодии 2020 г. организовать сборочное производство тракторных
прицепов модели 2ПТС-6 в Украине, сообщили на предприятии.
Договоренность об этом была достигнута по итогам переговоров, проведенных 4-5
марта в ходе визита делегации ПрАО "Нежинсельмаш" (г.Нежин, Черниговская обл.) во
главе с председателем правления Владимиром Коробко на ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш". "В
ходе переговоров компании обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в
рамках производственной кооперации, рассмотрели технические и организационные
вопросы создания сборочного производства, согласовали вопросы локализации
производства на производственных мощностях ПрАО "Нежинсельмаш", а также подписали
лицензионное соглашение и контракт на поставку в Украину машинокомплектов
тракторных прицепов 2ПТС-6", - говорится в сообщении на сайте предприятия. В качестве
перспективного направления работы стороны обсудили возможность и целесообразность
организации аналогичного сборочного производства прицепных загрузчиков кормов на
ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш". В рамках реализации достигнутых договоренностей в адрес
ПрАО "Нежинсельмаш" в течение ближайших шести месяцев будет осуществлена поставка
не менее 60 машинокомплектов тракторных прицепов. Отгрузка первой партии продукции
запланирована на первую половину апреля. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Січеславскій тракторний завод презентував
трактор «Січеслав-1604»

10.03.2020

Січеславскій тракторний завод з Дніпропетровської області розширює
свій модельний ряд. Підприємство презентувало свою нову машину –
«Січеслав-1604» тягового класу 30 кН.
Трактор оснащений 6-циліндровим дизельним двигуном виробництва китайської
компанії Weichai об’ємом 4750 см3, потужністю 160 к.с. Система вприскування палива
Longbeng і турбонаддув з проміжним охолодженням забезпечує 20-відсотковий запас
крутного моменту на оборотах 1400-1600 на хвилину. Трансмісія з постійним приводом на
задні колеса – тридіапазонна, з 4-ма передачами і редуктором ходозменшувача (16 передач
вперед і 8 передач назад). Гідравлічні баки для трансмісії і гідросистеми приводу причіпних
знарядь – окремі. Передній привід підключається, диференціал заднього моста блокується.
Конструкція «Січеслав-1604» – безрамна, суцільний литий картер двигуна і передній брус
забезпечує достатню зчіпну вагу при тягових роботах з грунтообробних знаряддями. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
Производитель аграрной техники "Эльворти" сменил
прибыль убытком в 50 миллионов

10.03.2020

АО "Эльворти" (ранее – "Червона Зирка"), по предварительным
данным, завершило 2019 год с убытком в размере 49,8 млн грн, тогда как в
2018 году чистая прибыль составляла 0,61 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров общества 15
апреля, его нераспределенная прибыль к началу 2020 года составляла 631,36 млн грн (к
началу прошлого года – 681,15 млн грн), передает БизнесЦензор со ссылкой на ИнтерфаксУкраина. Проект решений собрания предусматривает погашение полученного в прошлом
году убытка за счет резервного капитала (12,63 млн грн) и нераспределенной прибыли
прошлых лет (37,16 млн грн). Напомним, в 2018 году завод сократил чистую прибыль до 0,6
млн грн против 164,2 млн грн годом ранее. По информации компании, за 2019 год она
нарастила текущие обязательства на 28,5% – до 331,3 млн грн, но сократила долгосрочные
более чем в 17 раз – до 8,7 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность "Эльворти" к 1
января 2020 года составила 167,4 млн грн – на 44,5% меньше, чем годом ранее, а активы в
целом уменьшились на 10% – до 1,07 млрд грн. Собственный капитал АО к началу текущего
года составляет 732,2 млн грн, в том числе уставный – 9,5 млн грн. АО "Эльворти", входящее
в группу предприятий "Эльворти Групп" бизнесмена Павла Штутмана, специализируется на
выпуске посевной и почвообрабатывающей техники: сеялок для посева зерновых и
пропашных культур, культиваторов для сплошной и междурядной обработки почвы,
дисковых борон для ресурсосбрегегающей обработки почвы. Его производственные
мощности рассчитаны на выпуск 10,8 тыс. сеялок (в 2018 году реализовано 1,9 тыс.), более
4 тыс. культиваторов, 868 дисковых борон. В 2018 году компания сократила чистый доход
от реализации продукции на 16% по сравнению с 2017 годом – до 881,73 млн грн, в том
числе на экспорт реализована продукция на 418,55 млн грн (47,5%). В 2019 году компания
планировала получить более 1 млрд грн дохода.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ХТЗ Ярославского модернизирует производство и
увеличивает объемы выпуска тракторов

13.03.2020

Харьковский тракторный завод (ХТЗ), входящий в группу DCH
известного
украинского
бизнесмена
Александра
Ярославского,
продемонстрировал рост всех бизнес-показателей по итогам 2019 года.
В ушедшем году здесь произвели 585 единиц техники - это на 12% больше, чем
годом ранее, а количество реализованных тракторов разных модификаций составило 638
единиц - это на 16% больше показателя 2018 года. Выручка ХТЗ, выведенного из кризиса
Александром Ярославским, по итогам 2019 г. выросла на 22% в сравнении с предыдущим
годом, и составила почти 800 млн грн. В 2020 г. лидер украинского сельхозмашиностроения
планирует увеличить объемы производства на 10% по сравнению с 2019 годом, а выручку
— на 20%. "В компании отмечают, что прошлый год стал для предприятия годом
интенсивного обновления и модернизации. На заводе постепенно проводят реновацию
цехов, закупают и апробируют новое современное оборудование. Была установлена новая
линия химико-термической обработки металлов от компании Ipsen (США, Германия), что
значительно повысило качество термической обработки деталей, а в текущем году уже
запущен в работу новый участок механической обработки деталей", — пишут СМИ со
ссылкой на данные ХТЗ. Существенное обновление завода, где теперь используется
передовое технологическое оборудование немецкого, японского и американского
производства, позволило конструкторскому бюро ХТЗ предложить покупателям новые
решения, а также существенно осовременить технику своего производства: обновления
получили модели гусеничного трактора ХТЗ-181.22, колёсного ХТЗ-150К-09.172.10 и ХТЗ248К.20. По данным Харьковского тракторного завода, основными покупателями его
техники остаются украинские аграрии. Но предприятие прилагает усилия для расширения
географии поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Укроборонпром експортував озброєння
майже на мільярд доларів

21.02.2020

За підсумками 2019 року експорт озброєння та послуг підприємствучасників концерну "Укроборонпром" склав 908 млн доларів США, що на 19%
більше показника 2018 року.
Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпром" Айварас Абромавичус у
підсумках про результати роботи за 150 днів на посаді керівника Конценру. Цього року
показники мають зрости, вважає управлінець. "По динаміці перемовин на ключових ринках
можна прогнозувати зростання експорту на 30%", – вважає Абромавичус. Серед ключових
ринків для українського озброєння він виділив Індію, Саудівську Аравію, Турцію, країни
Азії та Близького Сходу. "Серед продукції Укроборонпрому найбільшим попитом
закордоном користуються: протитанкові ракетні комплекси, корабельні газотурбінні
двигуни та агрегати; серед замовлених послуг – ремонт радянської техніки та модернізація
літаків", – розповів Абромавичус. Водночас, для розвитку експорту в Україні досі існують
значні перепони. Зокрема, зазначив генеральний директор "Укроборонпрому", серйозному
прориву на експортних ринках заважають скромний перелік сучасної продукції, відсутність
фінансових інструментів для стимулювання експорту, в той час як багато країн кредитують
покупців, та нездорова конкуренція експортерів самого Концерну.
Для цього в
"Укроборонпромі" розпочато реформу спецекспортерів, мета якої покращити їх
координацію, кооперацію, прибрати зайву конкуренцію та чітко розподілити зони
відповідальності. "У "перехідний період" – поки в Концерні тривають зміни – на зовнішніх
ринках будуть працювати 4 експортери замість 6 і не більше двох на одному ринку. У
підсумку, в довгостроковій перспективі, залишиться всього 2 спецекспортери з правилом:
одна країна – один експортер", – розповів про деталі реформи Абромавичус. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Україна озброює світ: Які перспективи збройної
співпраці з Індією та Туреччиною

26.02.2020

Україна продовжує рух вгору у світовому рейтингу експортерів
зброї, нарощуючи об'єми реалізованої за кордон військової продукції.
Depo.ua продовжує відслідковувати стан справ на ринку озброєнь.
Днями генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус у підсумках
про результати роботи за 150 днів на посаді керівника держконцерну повідомив, що за
підсумками 2019 року експорт озброєння та послуг підприємств-учасників концерну склав
908 млн доларів США, що на 19% більше показника 2018 року. Також він повідомив, що
серед продукції "Укроборонпрому" найбільшим попитом за кордоном користуються:
протитанкові ракетні комплекси, корабельні газотурбінні двигуни та агрегати; а серед
замовлених послуг – ремонт радянської техніки та модернізація літаків. Серед ключових
ринків для українського озброєння Абромавичус виділив Індію, Саудівську Аравію,
Туреччину, а також країни Азії та Близького Сходу. Цікавим є експорт вітчизняного
озброєння в Індію, адже ця країна протягом семи останніх років є головним імпортером
озброєння на планеті – її частка складає 12% від усього світового експорту. На ринку Індії
має право працювати лише один український експортер зброї – "Спецтехноекспорт", який
входить до складу ДК "Укроборонпром". Тоді як інший державний експортер зброї –
"Укрспецекспорт" (також входить до складу "Укроборонпрому") – має повноваження
працювати на ринку Пакистану. Ці ринки було спеціально поділено, щоб не потрапити "під
роздачу" на фоні непростих стосунків між цими країнами. З Індією Україну пов'язує,
насамперед, давній і досить великий контракт на модернізацію і ремоторизацію парку
індійських літаків Ан-32. І хоч пік цього контракту вже позаду, та він дозволив Україні
закріпитися на індійському ринку – за останній час було суттєво розширено спектр робіт з
цією країною за новими напрямами і зараз в роботі перебуває більш як 90 проектів.
Насамперед, це комплекси радіоелектронної боротьби для захисту авіаційної техніки,
гідроакустичні буї. Зокрема, Індію дуже зацікавили наші нові РЛС метрового діапазону. …
Читати повністю >>>
© Руслан Рудомський
За матеріалами depo.ua
ДК "Укроборонпром" зменшиться
на 23 підприємства

11.03.2020

Концерн "Укроборонпром" ухвалив рішення про передачу 21
підприємства у Фонд держмайна. Ще два підприємства буде передано в
космічне агентство. Про це на прес-конференції розповів голова
підприємства Айварас Абромавічус.
Рішення, зазначимо, було ухвалено на засіданні наглядової ради два тижні тому. До
ФДМУ буде передано непрацюючі підприємства, на яких давно не виробляється продукція
військового призначення та проводиться не буде, уточнив Абромавічус: "Вони мали 100
співробітників на 21 підприємство та 1 млн дол. виручки. Передаємо практично
"пустушки". У космічне агентство буде передано "Конекс" (спеціалізується на розробці і
виробництві бортової апаратури для космічних апаратів, зокрема обладнання для обробки
даних дистанційного зондування Землі) та "Промінь" (спеціалізується на розробці та
виготовленні передавальної апаратури, антенних систем з різним діаметром дзеркал для
наземних станцій супутникового телебачення і зв'язку. Продукція підприємства
затребувана для виробництва систем ППО і авіаційної навігації). Абромавічус повідомив, що
спільно з наглядовою радою було ухвалено рішення, що "Укроборонпром" не повинен
займатися космічною діяльністю. "Таким чином, в найближчому майбутньому в
"Укроборонпромі" буде мінус 23 підприємства", - резюмував очільник концерну. Окрім того,
концерн "Укроборонпром" розробив законопроект про фінансове оздоровлення, який
передбачає списання безнадійних боргів на суму 4,4 млрд грн. "Це допоможе таким
легендарним підприємств як завод Малишева (ДП Завод імені В. О. Малишева),
"Шосткинський казенний завод "Зірка", Харківський авіаційний завод почати нове життя", сказав Абромавічус. Він уточнив, що законопроект отримав підтримку екс-прем'єра, але у
зв'язку з перезавантаженням Кабміну повинен пройти нову процедуру узгодження. Раніше
Абромавічус заявляв, що при перетворенні Укроборопрома в корпорацію більш 20
підприємств мали заборгованості не тільки по зарплаті, але й перед банками, органами
місцевого самоврядування, держбюджетом. Відзначимо, експерти Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України розробили проект політики
власності державного концерну "Укроборонпром" – основоположний документ, який
визначає мету існування концерну у державній власності, ключові завдання, фінансові та
нефінансові показники діяльності. Проект має бути затверджений Кабінетом міністрів
України. Запропонована редакція політики власності визначає, що у Концерна з’являється
ключовий клієнт та мета існування – створювати сучасні та високоякісні озброєння та
військову техніку для сил оборони та безпеки України, зокрема, двох міністерств – оборони
та внутрішніх справ. Окрім мети, політика власності також визначає цілі, підходи до
управління та принципи діяльності Концерну, напрямки його роботи, основні показники
ефективності.
ю

Читати повністю >>>
За матеріалами 112.ua
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Чиновники Житомирського бронетанкового заводу
купували запчастини сумнівної якості

02.03.2020

СБУ викрила посадовців ДП "Житомирський бронетанковий завод" на
зловживаннях - чиновники за державні кошти закуповували запчастини
сумнівної якості за завищеними цінами.
Навесні минулого року чиновники оголосили конкурсні торги на закупівлю деталей
на суму понад 1,5 млн грн. Переможцем тендеру, оголошеного у межах Державного
оборонного замовлення, стала комерційна структура із Київської обл. Умови конкурсних
торгів були штучно сформовані для перемоги. До тендеру було допущено лише двох
учасників, обидва із ознаками фіктивності. Єдиний конкурент фірми-переможця пов’язаний
із ним через третю комерційну структуру і має спільний персонал. Контррозвідники
спецслужби задокументували, що ціни на запчастини були завищеними у 2,7-5 разів від
закупівельної вартості. Сертифікати на продукцію, за умовами тендеру, також мали відповідати критерію виробництва у США. Натомість, документи мають ознаки фальсифікації – в
інформаційних базах власником бренду фірми, що проводила сертифікацію, є РФ, а
безпосереднім виробником продукції одна з країн Східної Азії. За висновками профільних
експертів, використання цих деталей могло призвести до передчасного виходу з ладу
бронетехніки, що передається Збройним Силам України. За попередніми даними
розслідування, через зловживання чиновників держпідприємства, вартість закупівель
невиправдано збільшилась на 750 тис. грн. держкоштів. СБУ провела обшуки на ДП та за
місцями реєстрації фіктивних фірм-учасниць тендерної оборудки у Київській обл. Вилучено
оригінали тендерної документації, фінансово-бухгалтерські документи, печатки всіх
суб’єктів господарської діяльності учасників оборудки, специфікації, що стосуються
закупівлі і порядку використання деталей, комп’ютерну техніку, а також майже 400 тисяч
гривень в національній та іноземній валюті. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами 112.ua
КБТЗ передав армії останню партію модернізованих
Т-72 за минулорічним контрактом

05.03.2020

У середу, 4 квітня, Київський бронетанковий завод, що входить до
державного концерну “Укроборонпром”, передав Збройним силам України
партію із шести танків Т-72.
Зазначається, що на танках Т-72 провели доробки з метою покращення їхніх бойових
та технічних характеристик. Цією партією Київський завод завершив постачання танків за
державним контрактом з Міністерством оборони України. Відомо, що всі танки прийнято
військовою прийомкою Міноборони та передано для укомплектування підрозділів
Збройних сил України. Ремонт із покращенням характеристик техніки реалізували
Київським бронетанковим заводом у тісній співпраці з Центральним бронетанковим
управлінням ЗС України Міністерства Оборони. За словами виконуючого обов’язки
директора Київського бронетанкового заводу Володимира Синявського, танки Т-72 є
результатом переосмислення досвіду сучасної війни на Сході України. На заводі комплексно
підійшли до ремонту та суттєво покращили тактико-технічні характеристики машин, щоб
вони краще могли виконувати бойові задачі українських захисників. Зокрема, покращення
характеристик надало змогу збільшити: захищеність, мобільність, вогневі спроможності,
управління машиною. Фахівці заводу доопрацьовали: оптику та стабілізаційну систему
гармати, покращили загальні ходові характеристики.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Бронетанковий завод купив хімічне обладнання
за 7 млн у фірми з карної справи

16.03.2020

ДП «Львівський бронетанковий завод» ДК «Укроборонпром» у
лютому-березні за результатами тендерів уклало три годи з ТОВ «Техінвест
Груп» про купівлю обладнання на загальну суму 7,16 млн грн.
До літа 2020 року мають поставити таке обладнання для обробки поверхні металу:
лінія хімічного оксидування та фосфатування сталі МЛХО.000000.000 за 3,18 млн грн.; лінія
цинкування барабанно-підвісного типу МЛЦ.000000.000 за 3,12 млн грн.; лінія анодування
МЛА.000000.000 за 864 тис грн. Вартість включає виготовлення та доставку обладнання, а
також виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт і навчання персоналу.
Гарантійний строк становить рік. При виготовленні обладнання «Техінвест Груп»
використовуватиме полімерні листи типів PP-H AlphaPlus та PVC-CAW виробництва
компанії «Simona AG» (Німеччина, Чехія). Сума переможних пропозицій на 25% нижча від
загальної очікуваної вартості закупівель. В окремих активних торгах також брали участь
ТОВ «Екопласт Штанцл Україна», АТ «Завод «Темп», ТОВ «Кунштофтехнік Україна» та ТОВ
«Полімерелектро». На найменшому тендері «Полімерелектро» із нижчою на 1 тис грн.
ціною відхилили. Вона подала аналогічний договір і лист-відгук про виготовлення лінії
підготовки деталей для проведення гальванічного покриття і двох установок колокольного
типу, а не повністю завершеної гальванічної лінії. До того ж за цим договором було
виконано 40% робіт. Хмельницька фірма «Техінвест Груп» зі статутником 1 млн грн.
належить Олександру Бебеху та Сергію Корбіну. Раніше її співзасновником також був
Євгеній Мутило. Корбін володіє місцевими ТОВ «ТВК « Техінвест » сам і ТОВ «Кальпіко» з
Наталею Лисенко, а Бебех – вінницьким ТОВ «Смарт Лайн» із земляком Олександром
Гончаром. «Техінвест Груп» фігурує у кримінальному провадженні №62019150000000244
від 08.042019 р. про недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.
Справа стосується закупівлі в серпні 2018 року Військовою частиною А2920 у виробника
«Смарт Лайн» автоматизованої гальванічної лінії фосфатування за 2,55 млн грн. Згодом
військові виявили можливу відсутність іонообмінного фільтруючого елементу в рамному
іонообмінному фільтрі РИФ-5 виробництва «Техінвест Груп». Наданий цією фірмою
техпаспорт на фільтр не містив жодних відомостей про наявність у ньому іонообмінних
волокнистих матеріалів. Військові звернулися до «Смарт Лайн» з претензією, а потім за
участі представника цієї фірми встановили іонообмінний фільтр ИФК-2к до рамного
іонообмінного фільтру РИФ-5. Тому слідчі ДБР у Миколаєві вважають, що посадовці
замовника прийняли товар неналежної якості, тим самим завдавши шкоду державі.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
З харківських конструкторів вимагають 6 млн грн
за зрив поставки бронетехніки

19.03.2020

Харківське конструкторське бюро ім. Морозова отримало передплату,
однак техніку не поставило. Про це Depo.Харків повідомили у військовій
прокуратурі Об’єднаних сил.
За даними відомства, на виконання контракту державного оборонного замовлення
ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова" зобов’язалось у
певний строк виготовити та поставити до військової частини Національної гвардії України
бронетехніку. Незважаючи на здійснення передплати ДП "ХКБМ", бронетехніку до
військової частини не поставлено. Прокуратура спрямувала до господарського суду Києва
позовну заяву про стягнення штрафних санкцій на загальну суму понад 6,3 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами kh.depo.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

•

• РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК

•

Україна поставила Туреччині радіолокаційні
станції на шасі КрАЗ

Международные аграрные компании планируют
создать ИТ-платформу
19.03.2020

Спецекспортер
«Укрспецекспорт»
поставив
до
Туреччини
радіолокаційні станції MARS-L та П-180У виробництва приватної компанії
НВП «Аеротехніка-МЛТ», повідомляють Ukrainian Military Pages.
Зокрема, наприкінці грудня 2019 року, турецькій компанії SSTEK Savunma Sanayi
Teknolojileri AS (Defense Industry Technologies Inc) було поставлено дві РЛС L-діапазону
MARS-L (на шасі «Урал» та «КрАЗ») з декларованою вартістю 7 544 000 дол та РЛС
дальнього виявлення метрового діапазону хвиль П-180У на базі двох «КрАЗів» з
декларованою вартістю 3,6 млн дол. Мобільна суміщена радіолокаційна станція L-діапазону
MARS-L являє собою наземну рухому РЛС, в якій реалізований принцип спільної роботи
каналів первинної і вторинної локації. В основу побудови РЛС закладені технології
побудови передавальних і прийомних радіолокаційних пристроїв з використанням
сучасних способів формування і обробки складних радіолокаційних сигналів, а також
захисту від перешкод. Спільне використання первинної і вторинної локації дозволяє при
порівняно малій потужності випромінювання значно збільшити дальність виявлення і
точність визначення координат повітряних об'єктів. Крім того, наявність додаткової
(польотної) інформації про повітряне судно (номер борту, поточна висота, залишок палива,
стан бортових систем і так далі) разом з первинною радіолокаційною інформацією істотно
підвищує безпеку польотів і зменшує ймовірність випадкового ураження цивільної авіації
засобами протиповітряної оборони (ППО). Наземна рухома радіолокаційна станція
дальнього виявлення метрового діапазону хвиль П-180У забезпечує автоматичний
супровід траєкторій руху повітряних об'єктів, прийом даних від інших РЛС і
радіовисотоміру, обмін радіолокаційною інформацією відбувається за наданими каналами
обміну даних в узгодженому протоколі обміну.
Читати повністю >>>
За матеріалами specmachinery.com.ua
• РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Уряд дозволив залучати до космічної діяльності
приватні підприємства

26.02.2020

Уряд зняв заборону на провадження космічної діяльності
приватними підприємствам. Дане рішення прийнято на реалізацію Закону
України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державного
регулювання космічної діяльності”.
Відповідне рішення прийнято на засіданні Уряду 26.02.2020. Зокрема,
передбачається, що відтепер суб'єкти господарювання приватної форми власності, можуть
отримати дозвіл на здійснення таких видів космічної діяльності: випробування (окрім
комп’ютерних) ракет-носіїв, в тому числі їх агрегатів та складових частин і космічних
апаратів; запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів; управління космічними
апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі; повернення космічних
апаратів та/або їх складових частин, що повертаються з навколоземної орбіти або
космічного простору на Землю. Прийнятий на засіданні уряду Порядок, окрім видачі
дозволів, також врегульовує відмови у видачі та анулювання дозволів на здійснення
окремих видів космічної діяльності. Крім цього, приватні підприємства, які мають намір
здійснювати космічну діяльність, мають подати центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, декларацію про
провадження господарської діяльності. Така декларація є інструментом входження на
ринок космічних технологій для суб'єктів космічної діяльності приватної форми власності.
“Зняття заборони на провадження космічної діяльності приватними підприємствами
збільшить кількість робочих місць та сприятиме розвитку високотехнологічній
промисловості”, - наголосила заступниця міністра розвитку економік, торгівлі та сільського
господарства Світлана Панаіотіді. За її словами, прийняте рішення також допоможе
збільшити обсяг інвестицій у галузь вже у 1-му кварталі 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінекономіки
ВО «Південмаш» та КБ «Південне» відвідали
високі гості зі столиці

13.03.2020

ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені
О.М. Макарова» 11 березня відвідала делегація Державного космічного
агентства України на чолі з головою Володимиром Усовим.
У рамках візиту члени делегації ознайомилися з виробничими потужностями
підприємства, зокрема, відвідали цех головного складання, вогневий випробувальний
стенд, підрозділи з виробництва рідинних ракетних двигунів, кулебалонів, завод ракетноавіаційних агрегатів, ливарне виробництво та інші підрозділи. Після відвідання
виробництва було проведено розширену нараду щодо стану та перспектив ПІВДЕНМАШу,
де керівництвом об’єднання було представлено програму розвитку підприємства.
Відзначимо, 12 березня народні депутати з Комітету Верховної Ради з питань економічного
розвитку та представники ДКА відвідали ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля». Як
повідомляється на сторінці КБ у Facebook, гості оглянули новітні високотехнологічні
виробничі потужності підприємства — цех складання і випробувань космічних апаратів та
ділянку адитивного виготовлення складних деталей ракетно-космічної техніки. Учасники
делегації ознайомилися з основними показниками роботи підприємства, перспективними
космічними та оборонними проектами, серед яких особливу увагу було приділено власним
новітнім технологіям КБ «Південне», супутникам і супутниковим платформам та
військовим розробкам. Таке особисте відвідування промислових об’єктів, як сказав
заступник голови Комітету Дмитро Кисилевський, має перевернути у політиків розуміння,
як насправді працює економіка та звідки беруться податки у держбюджеті та один із
найважливіших показників розвитку економіки – валовий внутрішній продукт. Як
повідомлялось, 12 березня у Дніпропетровській ОДА відбулося перше виїзне засідання
Комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку. Йшлося про
відродження космічної галузі в країні. Під час засідання були визначені конкретні кроки,
які зможуть дати поштовх вітчизняним підприємствам. А ще – домовилися про запуск
українського супутника. Інтелектуально та фінансово (1-2 млн доларів) підтримати проєкт
вже готова облдержадміністрація.
Читати повністю (фотозвіт) >>>
За матеріалами space.com.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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С/Г. АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ
В ЦІЛОМУ

25.02.2020

АМКУ разрешил крупным международным аграрным группам создать
в сфере ИТ совместное предприятие TechCo. Разрешение выдано ADM, Bunge,
Cargill, Glencore Agriculture и Louis Dreyfus Company.
Новая Платформа объединит и изменит процессы послепродажных операций в
торговле сельскохозяйственных товаров. Ручной документооборот постепенно перейдет к
автоматическому путем оцифровки. «Платформа не будет мешать другим участникам
рынка продолжать выполнять послепродажные процессы вручную и без использования
Платформы (как сейчас осуществляются эти процессы)», - указали в АМКУ. Отмечается, что
Платформу будут использовать только в послепродажных операциях на международном
уровне морскими перевозками (международные воды), то есть за пределами Украины.
Таким образом TechCo не повлияет на уровень конкуренции на любом рынке Украины.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
M&A в агропромисловому комплексі України:
підсумки-2019, прогнози-2020

06.03.2020

Сільське господарство традиційно є привабливим сегментом
українського бізнесу і чи не щороку очолює рейтинг лідерів за кількістю і
сумою угод M&A. Про це пише компанія Kreston GCG
У 2020 р. галузь, швидше за все, збереже привабливість. У той же час великий вплив
на М&A буде мати статус мораторію на продаж сільськогосподарських земель – українські
та зарубіжні інвестори хочуть чітко розуміти, як буде функціонувати ринок в нових умовах.
Хоча це не заважає зацікавленим особам вже зараз активно моніторити і визначати
привабливі для себе активи.
Світовий та український досвід. Минулий, 2019 рік. став досить вдалим для угод
M&A в світовій практиці. За оцінками дослідження Dealogic, їх загальний обсяг склав $4,09
трлн, скоротившись в порівнянні з 2018 р. всього на 1,3%. У порівнянні з минулим роком на
суттєві 30% знизилися лише європейські показники. Лідерами серед галузей, в яких
відбувалися угоди злиття-поглинання, стали нафтогазова промисловість, фінсектор,
нерухомість, охорона здоров’я і фармацевтика, інформаційні технології. Обсяг транскордонних угод різко знизився до $1,2 трлн. Найбільшою угодою 2019 р. стало поглинання
компанії Raytheon компанією United Technologies – загальна вартість угоди склала $89,8
млрд. В Україні ж загальна вартість угод M&A в 2019 р. склала $1,6 млрд за даними інвестиційної компанії InVenture. Незважаючи на те, що 2019 рік став роком президентських і
парламентських виборів, що зазвичай є маркером невизначеності і вносить сумніви в плани
потенційних покупців, в цей період завершилися кілька великих угод злиття-поглинання в
агросекторі. Однією з наймасштабніших стала покупка 75% акцій зернового терміналу
групи Orexim південнокорейською корпорацією POSCO Daewoo. На початку року
завершилася найбільша угода продажу активів агрохолдингу «Мрія» компанії Saudi
Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC). До переліку придбань арабської компанії
увійшли всі об’єкти інфраструктури і технічний парк. Ще однією гучною операцією стало
придбання аграрним холдингом «Кернел» Андрія Веревського 100% акцій залізничного
оператора «Рейл Транзит Карго Україна».
Перспективи M&A в українському АПК в 2020 році. Збільшення кількості угод в
2020 р. повинні забезпечити прозоро проведена «велика приватизація» держпідприємств і
запуск земельної реформи. 2020 рік може принести цікаві кейси по злиттю і поглинанню,
але їх зростання загрожує ряд чинників. Наприклад, діючі агрохолдинги і агрокомпанії
почали консолідацію внутрішніх ресурсів для викупу 10-15% від контрольованого
земельного банку, а це, в свою чергу, призведе до зменшення доступних засобів для нових
придбань і деякого зниження ціни придбання права довгострокового користування с/г
землею. Непередбачувана поведінка гривні також підсилює економічну невизначеність.
Сильне зміцнення нацвалюти (на 12% за 2019 г.) негативно позначилося на фінансовому
результаті багатьох підприємств АПК, традиційно орієнтованих на експорт, оскільки
витрати на посівну припали на період низького курсу гривні, а пік зміцнення національної
валюти припав на період продажу готової продукції. В який бік і наскільки зміниться курс
національної валюти в 2020 році, спрогнозувати складно, однак абсолютно ясно, що це
вплине на динаміку розвитку бізнесу в аграрному секторі. Поки на ринку домінують
оптимістичні настрої з приводу розвитку M&A в 2020 р. Одним з провідних чинників, що
сприяють цьому, стали «податкові канікули» для іноземних інвесторів. Таке послаблення
повинно сприяти поліпшенню інвестиційного клімату в Україні. Нагадаємо, що при
інвестиціях від $10 млн діє звільнення від податку на прибуток протягом 5 років. Також
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства раніше заявляло, що в
2020 році очікується приплив іноземних інвестицій на рівні $5-6 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами Kreston GCG
•

І ЗОКРЕМА

Компании "Укрлендфарминг" и "Авангард"
уплатили в бюджеты 7,7 млрд грн

27.02.2020

Группа компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" в 2017-2019 гг.
уплатила в бюджеты различных уровней 7,722 млрд грн, в том числе в
государственный – 3,9 млрд грн, в местные – 3,65 млрд грн.
Как говорится в сообщении компании на ее сайте, налог на доходы физических лиц
составил 2,4 млрд, НДС – 2,1 млрд, единый социальный взнос - 1,5 млрд, налог на землю и за
аренду земли - 779 млн, единый налог (4 группа) - 449 млн, военный сбор - 234 млн, налог
на прибыль - 31,4 млн, а другие налоги и сборы – 167 млн грн. "Вместе с тем за три года
получено дотаций от государства на сумму 449 млн грн. В 2019 г. сумма полученных нашей
группой компаний дотаций составляла лишь 12 млн грн из распределенных государством
между аграриями 4 млрд грн", – отмечается в сообщении. Согласно ему, последние два года
дотации компания получала только на содержание коров и молодняка крупного рогатого
скота. Отрасль требует особого внимания и помощи от государства, так как из-за ее
высокой затратности общее поголовье КРС в Украине стремительно сокращается. Группа
компаний подчеркивает необходимость поддержки украинского агропроизводителя и
считает наиболее эффективными инструментами обеспечение доступного кредитования
для агросектора, в первую очередь для малого и среднего бизнеса, и программу поддержки
животноводства. "Я противник дотаций. Создайте нам условия и плавные переходы,
направьте средства вместо дотаций на проценты. Дайте нам кредиты на 30 лет под 1%.
Дайте нам те стимулы, которые есть в других странах. Глобализация мира неизбежна, но
давайте поменяем стратегию отстранения политики от реальной экономики", –
цитируются в сообщении слова владельца группы компаний Олега Бахматюка. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Agromino показала позитивні фінансові
результати за 2019 рік

28.02.2020

Згідно з річним фінансовим звітом, компанія Agromino у 2019 році
отримала 2,6 млн євро чистого прибутку, порівняно із 9,6 млн. євро чистого
збитку у 2018-му. Про це повідомляє прес-служба компанії.
EBITDA компанії торік склала 9,9 млн євро за 12 млн євро, порівняно зі збитковим
показником EBITDA у 7,6 млн. євро за 12 місяців 2018 року. «Значна зміна чистого збитку за
12 місяців 2019 р., порівняно з 2018-м зумовлена відсутністю втрат від валютних операцій
під час вибуття дочірніх підприємств (10 мільйонів збитків за 12 місяців 2018 року)», –
йдеться в повідомленні. Обидва активи та зобов’язання були розширені станом на 31
грудня 2019 року через прийняття Групою МСФЗ 16. Зокрема, активи компанії збільшено за
рахунок збільшення земельного банку. Agromino у 2019 році також збільшила зберігальні
потужності до 121 тис. тонн завдяки створенню нових елеваторів для вирішення нагальних
потреб у сховищах після вилучення 237 тис. тонн ємностей для зберігання у 2018 та 2017
роках. Станом на 31 грудня 2018 року зберіг альні потужності компанії становили 85 тис.
тонн. Крім того, збір урожаю торік відзначився задовільними результатами, переважно за
рахунок збільшення середньої врожайності на 31% – до 3,54 т/га (2,7 т/га у 2018 році).
Загальний урожай групи компаній, включаючи придбаний Resilient, досяг 198 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
Компанія "Кернел" у першому півріччі 2020 ФР
скоротив чистий прибуток на 37,2%

28.02.2020

Компанія "Кернел" у І півріччі 2020 фінансового року (ФР, липень-2019
- червень-2020), отримав $ 104,76 млн чистого прибутку, що на 37,2% менше,
ніж за аналогічний період минулого року.
Згідно з фінансовим звітом компанії на сайті, її виручка в липні-грудня 2020 ФР
знизилася в 17,4% - до $ 1,862 млрд. Операційний прибуток "Кернел" у першому півріччі
знизився на 16,3% - до $ 161,91 млн, валовий - на 18,6%, до $ 178,29 млн, EBITDA - на 6%, до
$ 215,8 млн. Чистий прибуток "Кернел" у другому кварталі 2020 ФР знизився на 49% - до $
45,15 млн, виручка - 8,8%, до $ 1,016 млрд, EBITDA - на 15%, до $ 109,3 млн. За даними
компанії, дохід групи від переробки олійних у липні-грудні 2019 ФР знизився на 10% - до $
661 млн, від інфраструктурного сегмента і продажів - на 11%, до $ 1,557 млрд, від
рослинництва - на 1%, до $ 323 млн. За даними в звіті, компанія планує за підсумками 2020
ФР реалізувати 1,5 млн тонн соняшникової олії, експортувати 8 млн тонн зерна. "Урожай
озимих культур 2020 року перебуває в задовільному стані. Ми засіяли понад 74 тис. га під
озимою пшеницею і майже 13 тис. га під озимим ріпаком", - зазначили в компанії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Внутренний аудит "Аграрного фонда" показал
убытки на 3 млрд. грн.

02.03.2020

Внутренний аудит государственного ПАО "Аграрный фонд" показал,
что компания за 2019 г. понесла 3,27 млрд грн убытков. Об этом со ссылкой
на пресс-службу "Аграрного фонда" сообщает БизнесЦензор.
"В результате проведения внутреннего аудита было установлено, что в последние
годы умышленное скрывалось реальное финансовое состояние государственной компании
и размер причиненного вреда", - сообщает компания. Также было выявлено, что 2018 году
была неправомерно отражена прибыль компании. "Так, 0,17 млрд грн расходов, относимых
на финансовые результаты 2019 года, должны были указать в предыдущем отчетном году,
что фактически свело бы показанную на бумаге прибыль в 140 млн грн. до отрицательных
значений (убытку)", - говорится в сообщении. На балансе ПАО "Аграрный фонд"
учитывались запасы завышенной стоимости их приобретения в предыдущих периодах
(выше стоимость их возможной реализации на 744 млн грн), а также запасы над которыми
ПАО не имеет физического контроля (406 млн грн). Также аудит выявил несостоятельность
покрытия операционной деятельностью ПАО в полном объеме расходов на обслуживание
кредитного ресурса (за год - 388 млн грн) и административных расходов (за год - 329 млн
грн). "Одной из причин такой ситуации является то, что общество отошло от принципов
уставной деятельности (поддержка сельхозпроизводителя, закупка зерна и т.д.) и
сосредоточилось на несвойственных для фонда операциях на рынке минудобрений. Под эту
потенциально убыточную деятельность были вовлечены значительные кредитные
ресурсы", - сообщает "Аграрный фонд". Также была списана дебиторская задолженность и
сформирован резерв сомнительных долгов под дебиторскую задолженность банковских
учреждений, которые уже ликвидированы или находятся в стадии ликвидации (ПАО
"Брокбизнесбанк" и ПАО "Радикал Банк") в сумме 1,49 млрд грн. Такое списание фонд
должен был отразить в финансовом отчете, начиная с 2015 г. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Укрексімбанк подав позови до компанії
"Райз" на 3,8 млрд грн

03.03.2020,

Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/2162/20 за
позовом Укрексімбанку до ПрАТ "Компанія "Райз" про стягнення
заборгованості шляхом звернення стягнення на майно.
При цьому суд вирішив залучити до розгляду справи як третю особу (на стороні
відповідача) ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нива» (далі - ТОВ «СП «Нива»), з
огляду на те, що 07.10.2019 між Укрексімбанком, ПрАТ «Компанія «Райз» і ТОВ «СП «Нива»
було укладено договір про переведення боргу, відповідно до умов якого ПрАТ «Компанія
«Райз» перевело на ТОВ «СП «Нива» заборгованість за Генеральною угодою, що складається
із заборгованості за кредитним договором №151214К1, а ТОВ «СП «Нива» погодилось та
набуло усіх прав та обов`язків, пов`язаних із такою заборгованістю. “В зв`язку з укладенням
договору, до Генеральної угоди були внесені зміни додатковою угодою №15106N6-0045 від
07.10.2019, відповідно до яких, зокрема, змінено сторону позичальника за Генеральної
угодою з ПрАТ «Компанія «Райз» на ТОВ «СП «Нива»”, - йдеться в судових матеріалах. Крім
того, 13 лютого Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/1853/20 за позовом
Укрексімбанку до ПрАТ “Компанія “Райз” і ТОВ «СП «Нива» про стягнення 1,35 млн дол та
685,9 млн грн. Згідно з судовими матеріалами, Укрексімбанк зазначає, що внаслідок
порушення ПрАТ “Компанія “Райз” грошових зобов`язань за кредитними договорами
№151213К5 від 27.06.2013 та №151214К2 від 28.03.2014, у вказаної структури виникла
заборгованість, а ТОВ «СП «Нива» є поручителем (на підставі договору поруки №151213Р1
від 25.01.2013). 19 лютого Госпсуд м. Києва також надав Укрексімбанку 10-денний термін
на усунення недоліків позовної заяви в справі №910/1886/20, в рамках якої Укрексімбанк
хоче стягнути з ПрАТ "Компанія "Райз", ПрАТ “Райз - Максимко”, ТОВ «Сільськогосподарське
підприємство «Нива» 100,1 млн грн та 197,4 тис дол. Свої позовні вимоги Укрексімбанк
обгрунтовує неналежним виконанням з боку ТОВ «СП «Нива» як позичальником за
кредитним договором №151213К12 від 24.07.2013, укладеного в межах Генеральної угоди
№151213N3 від 24.07.2013, поручителями за яким, як зазначається, є ПрАТ "Компанія
"Райз" і ПрАТ “Райз - Максимко”. 3 лютого Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі
№910/638/20 про банкрутство ПрАТ "Райз-Максимко" ….
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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KSG Agro планирует выход на рынки стран
Африки и Ближнего Востока

16.03.2020

Агрохолдинг KSG Agro планирует выход на рынки стран Африки и
Ближнего Востока, в частности, анонсировал контракт с Анголой. Об этом
сообщает портал fixygen.ua
"KSG Agro в последнее время, осуществлял подготовку к выходу на рынки стран
Африки и Ближнего Востока, что особенно актуально в условиях турбулентности на
европейских рынках. Мы близки к подписанию масштабных контрактов с Анголой и
ближневосточными странами и уже в ближайшей перспективе намерены их реализовать", указано в пресс-релизе компании в понедельник. Вертикально интегрированный холдинг
KSG Аgro занимается свиноводством и производством, хранением, переработкой и
продажей зерновых и масличных культур. По состоянию на 30 июня 2019 года земельный
банк холдинга в Украине составлял около 27 тыс. га. KSG Agro по итогам 2018 года получил
$0,31 млн чистой прибыли, что в 2,9 раза меньше по сравнению с 2017 годом. Выручка за
прошлый год выросла на 7% - до $24,76 млн. KSG Agro в январе-июне 2019 года нарастил
чистую прибыль в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $5,48 млн.
Его выручка за этот период сократилась на 4% – до $8,38 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Зернову корпорацію України очолить француз українського
походження Олександр Мужель

19.03.2020

За даними декількох джерел, наразі Олександр Мужель вважається
основним кандидатом на заміну глави правління "Державної продовольчозернової корпорації України" Саймона Чернявського.
З біографії, доступної в Інтернеті, Олександр Мужель - досвідчений інвестиційний
банкір, що спеціалізується на операціях з міжнародного боргу та реструктуризації. Раніше
він був виконавчим директором американського банку Merrill Lynch та віце-президентом
нідерландського банку ING Bank. У Merrill Lynch керував департаментом міжнародного
боргового фінансування регіону СНД. Наразі він керує інвестиційним фондом Renedes,
орієнтованому на Україну. Відзначимо, ДПЗКУ програла судовий спір на $4 млн китайській
компанії ССЕС у міжнародному арбітражному суді при GAFTA (Міжнародна асоціація торгівлі
зерном і кормами, Grain and Feed Trade Association). "На жаль, корпорація зайняла пасивну
позицію в судовій суперечці, і вже програла перше рішення на 4 мільйони доларів. Зараз ми
посилюємо юридичну позицію ДПЗКУ в цьому питанні і будемо намагатися знайти
конструктивне рішення шляхом переговорів з китайською стороною", - повідомив в.о.
голови правління Саймон Чернявський. За його словами, зазначена сума вже виплачена
китайській компанії. Чернявський пояснив, що в 2015 році між ДПЗКУ та ССЕС був
підписаний додаток №3 до кредитною угоди на 1,5 млрд доларів, що була підписана з
китайським Ексімбанком у 2012 році. Китайська сторона вважає, що відповідно до додатку
№3, на кожну тонну зернових, експортовану ДПЗКУ не тільки в Китай, а й в будь-яку іншу
країну, корпорація зобов'язана виплатити китайській ССЕС 5 доларів комісії. І це –
додатково до виплат відсотків по кредиту і плати за його обслуговування. На думку
китайської сторони, ДПЗКУ не виконує цей пункт, і ССЕС звернулася в GAFTA. "На сьогодні
сума претензій ССЕС близько 82 млн доларів, але якщо додати туди 2018 і 2019 рік, які ще
не входить в зазначену суму, то потенційна сума позову може скласти до 126 млн доларів", додав керівник ДПЗКУ. За інформацією Чернявського, на сьогодні залишок боргу по
кредиту ДПЗКУ - понад 1 млрд доларів. На рахунках корпорації залишилося менше 387 млн
доларів з отриманих 1,5 млрд доларів кредитних коштів. "Цих грошей вистачить для
продовження регулярних виплат за кредитним договором тільки до липня 2021 року.
Бездіяльність у вирішенні цієї проблеми може призвести до активації державної гарантії і
коштувати Україні понад 900 млн доларів бюджетних грошей. І це без урахування
можливих штрафів і судових витрат", - заявив він. В.о. голови правління додав, що він ще на
початку лютого повідомив про ситуацію Міністерство розвитку економіки, сільського
господарства і торгівлі, а також членів аграрного комітету Верховної Ради, представив
можливі шляхи виведення корпорації з кризи, основний з яких - реструктуризація боргу. Як
відомо, ДПЗКУ отримав позику від Китаю у розмірі 3 мільярди доларів ще у 2012 році. У
своєму останньому публічному інтерв'ю, в березні 2020 року, Саймон Чернявський
повідомив, що Компанія збанкрутує до кінця 2021 року. Якщо інформація підтвердиться,
призначення Олександра Мужеля означало б, що уряд розглядає питання реструктуризації
позики з Китаєм як головного пріоритету Компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами znaj.ua, epravda.com.ua
ГК «Прометей» отримав $10 млн
кредиту від ЧБТР

19.03.2020

Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР) виділив кредитні
кошти групі компаній «Прометей». Сума фінансування склала $ 10 млн, кредит
виданий на 7 років. Про це власник компанії Рафаель Гороян.
«Вважаю, що це значний успіх не тільки для компанії« Прометей », але і для України
в цілому. Не дивлячись на страхові ризики: нестабільний курс долара, нелегку політичну
ситуацію в країні, розпалюються українськими ЗМІ, ми змогли добитися довіри такого
статусного банку як ЧБТР», – сказав Рафаель Гороян. Як зазначила керівник фінансового
департаменту «Прометея» Руслана Тиха, кредит ЧБТР був виданий на розвиток бізнесу – на
поповнення оборотних коштів, розвиток трейдингу, а також покупку нових елеваторів.
Останнє є однією з основних стратегій компанії. На сьогодні з суми кредиту витрачено вже
$ 4 млн на погашення угоди з компанією« Кернел »: покупка елеватора Миколаївка,
потужністю одноразового зберігання 62 тис. Т. Частина суми, що залишилася буде
спрямована на придбання ще одного елеватора і поповнення оборотних коштів, –
підкреслила Руслана Тиха. Як відзначили в компанії, процес переговорів з ЧБТР зайняв
близько 2 років. На думку керівника юридичного департаменту компанії «Прометей»
Романа Антоняна, вийти на підписання і підписати кредитний договір – складний процес.
Але ще більш складним виявилося його супровід. Сам процес підписання і вихід на
фіналізації цього кредитного договору десь недооцінений нами. Ми вважали, що буде
набагато простіше, десь майже ті самі кредитними договорами, які ми вже підписували з
іншими банками. Найскладнішим було відповідати всім вимогам 4 юридичних компаній (на
Кіпрі, в Швейцарії, Англії та Україні), які брали участь в даному процесі, – зазначив Роман
Антонян. Він також додав, що сьогодні не всі компанії вміють працювати з ЧБТР та
розуміють складність їх вимог. До того ж кредитний договір регулюється англійським
правом. Тому компанії довелося шукати фахівців в цій сфері.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com

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

Співпраця: (044) 235-51-1
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬ (ЗРОШЕННЯ)

• САДІВНИЦТВО

Названо три моделі розвитку
зрошення в Україні

Виноград та яблуня лідирують за скороченням площ
серед плодово-ягідних культур
02.03.2020

В Мінекономіки назвали три моделі зрошення, за якими можуть
взаємодіяти агровиробники з державою. Про це написав на своїй сторінці у
Facebook.Тарас Висоцький.
За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України, перша модель — це коли держава обслуговує весь ланцюг
водопостачання до кінцевого споживача від магістральних каналів, насосних станцій до
внутрішньогосподарських мереж та систем польового дренажу. «Серед плюсів цієї моделі
можна відзначити єдину систему взаємодії. Серед мінусів — це те, що держава немає
відповідного фінансово-інвестиційного ресурсу, щоб утримувати всю мережу в
задовільному стані, забезпечити високу операційну ефективність та розвивати відповідну
мережу», — вважає Тарас Висоцький. Друга модель передбачає передачу всього в приватну
власність. «Позитивним є те, що можна залучати інвестиції в інфраструктуру та впевненість
в їх окупності. А ось мінус — формування монополістів на різних рівнях (магістраль,
насосна станція) та завищені тарифи на послуги для інших користувачів», — додає
урядовець. Також заступник міністра розповів, що третьою моделлю взаємодії аграріїв та
держави у питаннях зрошення — є створення об'єднання водокористувачів (ОВК), щось на
кшталт ОСББ, тільки у сфері зрошення. …
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com
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ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

В Україні прогнозують зменшення
виробництва зернових

19.03.2020

Виробництво зернових в Україні у 2020 році становитиме 67,4 млн т,
що на понад 10% менше, ніж роком раніше. Такий прогноз оприлюднили в
Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".
"За прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, у 2020р. обсяги виробництва
зернових та зернобобових культур в Україні становитимуть 67,4 млн т. Це на 7,7 млн т або
на 10,3% менше за історично рекордний урожай зернових у 2019 році", - поінформував
директор Інституту академік НААН Юрій Лупенко, презентуючи чергову розробку
наукового колективу "Прогноз виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у
2020 році (лютий 2020 року)". Таке зниження відбудеться переважно за рахунок
зменшення виробництва озимої пшениці – до 24,2 млн т (-12,5%), кукурудзи на зерно – до
32,2 млн т (-10,3%), а також ячменю – до 8,1 млн т (-8,7%), пояснив Лупенко. Водночас,
зауважив він, зросте виробництво жита – до 355,4 тис. т (+6,7%), ярої пшениці – до 696,8
тис. т (+5,3%), гречки – до 96,4 тис. т (+13,3%) та гороху – до 687,4 тис. т (+20,0%).
Практично на рівні 2019 року збережеться виробництво рису – 54,5 тис. т (-0,2%). По решті
зернових культур також прогнозується невеликий спад. Виробництва вівса зменшиться на
2%, проса – на 1,6%, зазначив науковець. З урахуванням погодних умов та зниження
доходності основних сільськогосподарських культур торік, прогнозні показники
визначалися за песимістичним сценарієм, тоді як за середнім прогнозом зниження обсягів
виробництва зернових становитиме не більше 3%, зазначив Лупенко. Прогнозоване
зниження обсягів врожаю зернових у 2020 році не є критичним для України, тим більше, що
його обсяги поступатимуться лише рівню останніх двох років і спроможні задовольнити не
лише потреби внутрішнього ринку, а й експорту, підсумував науковець.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
•

ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Україні спостерігається скорочення
площ під овочами

26.02.2020

08.03.2020

Лідерство серед постачальників овочів в Україну традиційно
продовжувала утримувати Туреччина, на яку припало близько 41% всього
імпорту. Про це пише east-fruit.
«В Україні останнім часом відзначається негативну динаміку імпорту овочів і
картоплі. У 2019 році загальний імпорт овочів в Україну вперше перевищив позначку в $200
млн і досяг $212 млн. Це рівно в два рази більше, ніж загальний імпорт овочів в 2018 році і
на 21% більше попереднього рекорду, зафіксованого в 2013 році», — повідомляють
аналітики ринку. Зазначимо, що головними імпортними позиціями овочів для України в
2019 році були тепличні томати, цибуля і солодкий перець. На томати довелося більше
третини всієї вартості імпорту, на цибулю — 11% і на перець — 10%. Також великими
імпортними позиціями були огірок, картопля, сушені овочі, капуста та часник. «Головний
приріст імпорту спостерігався по цибулі — в 4,3 рази, по картоплі — в 2,3 рази і по насінню
картоплі — в 2,8 рази. У той же самий час більш ніж на чверть знизився імпорт в Україну
свіжих томатів, на 19% — імпорт перцю, на 18% — імпорт огірка, на 39% — імпорт часнику.
Правда, тут мова йде про динаміку імпорту в вартісних, а не абсолютних показниках», —
додають спеціалісти. Слід зазначити, що лідерство серед постачальників овочів в Україну
традиційно продовжувала утримувати Туреччина, на яку припало близько 41% всього
імпорту. Також приблизно по 11% імпорту забезпечували три країни: Нідерланди, Іспанія
та Польща. По 4% всіх овочів поставили Китай і Ізраїль. У десятку лідерів поставок увійшли
також Єгипет, Німеччина, Індія та Грузія.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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• ПРОМИСЛОВІ ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Кількість виробників хмелю в Україні
скоротилася втричі

02.03.2020

Кількість діючих господарств-виробників хмелю в Україні за останні
кілька років скоротилася з 60 до 19, або в 3,1 рази. Про це повідомляє служба
новин порталу agroreview.com
Канд. с.-г. наук, завідувач відділом селекції та інноваційних технологій хмелю
Інституту сільського господарства Полісся НААН України Ігор Штанько розповів, що значно
скоротилися і площі насаджень. Якщо у 1990 р. вони складали 7,4 тис. га, то у 2019 р. - 0,4
тис. га, тобто у 18,5 рази менше. Фахівець додає, що впродовж 2014-2019 рр. пивоварна
промисловість України споживала близько 100-120 т альфа-кислот, з яких вітчизняні
виробники хмелю забезпечують лише 20%, решта - імпортована хмелепродукція.
«Нестабільність цін та фактори невизначеності ринку призвели до того, що, починаючи з
2012 р., хміль в Україні вирощується лише в чотирьох областях, хоча ще у 2004–2005 рр.
налічувалось 9 регіонів-виробників хмелю. Хмелярство зникло в Чернігівській, Київській, а
згодом і в Луганській, Волинській та Вінницькій областях», - розповідає Ігор Штанько. Про
складнощі у галузі зазначає й фермер-хмеляр ПА «Щедрий урожай» Василь Гуляйгродський.
«По-перше, впливає непрогнозована погода, брак вологи. Також немає на 100% укладених
угод на реалізацію. В Україні ведуть діяльність підприємства, які виробляють пиво.
Практично всі - великі підприємства з власністю транснаціональних компаній, які
закуповують хміль у великих сільгоспвиробників. Не через те, що в нас хміль гірший,
просто у них - централізована закупівля», - ділиться фермер. Додає, що мають можливість
вирощувати хміль на 50 га, а фактично вирощують на 35. «Вирощуємо те, що спроможні
продати», - говорить Гуляйгродський. При цьому фермер звертає увагу, що, приміром, у
Німеччині, Польщі передбачена потужна підтримка виробників хмелю за багатьма
позиціями. І це добре, адже хміль - багаторічна культура і потребує багато строкових
затрат: шпалера, сушарки, комбайни, які використовуються три тижні за рік. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
• ПРОМИСЛОВА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН
• НАСІННЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Совладелец корпорации ИСД и нардеп от “Батькивщины” Сергей Тарута
временно лишен семенного бизнеса
04.03.2020

У структурі посівних площ під овочами спостерігається скорочення
під капустою, помідорами, перцем солодким та гірким, баклажанами,
огірками, цибулею, морквою та буряками.
Аналіз даних посівних площ під овочами 2010 та 2019 років показав, що найбільше
скорочення відбулося у посівних площах під помідорами (-14,9 тис. га). Також на 12,5 тис. га
аграрії скоротили площі під капустою та на 12 тис. га - під цибулею. За звітний період у
розрізі культур найменше скорочення площ зафіксовано під гірким перцем (-2,2 тис. га),
баклажанами (-2,5 тис. га) та перцем солодким (-3 тис. га). Трохи більше, а саме 4,7 тис. га,
скоротили наші аграрії під буряком, а 4,8 тис. га - під морквою та 5 тис. га - під огірками.
Однак, порівнюючи дані за звітний період, було зафіксовано збільшення площ посівів
кабачків та гарбузів, а також часнику. Аналіз даних 2010 та 2019 років показав, що приріст
площ під посіви кабачків збільшився на 3,8 тис. га, а гарбузів - 3,55 тис. га. В українських
аграріїв також зафіксовано приріст посівних площ під часником, який становив 2,8 тис. га.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Україна рекордно подвоїла
імпорт овочів

27.02.2020

За останні 8 сезонів площі під плодово-ягідними культурами в Україні
скоротили на 68,7 тис. га. Найбільше скорочення за звітний період
зафіксовано серед площ насаджень горіхів та яблук.
Про це свідчать дані динамічної інфографіки посівних площ під плодово-ягідними
культурами від SuperAgronom.com. Слід зазначити, що станом на 2011 рік площі насаджень
основних плодово-ягідних культур в Україні становили 335,1 тис. га, станом на 2018 рік
площі під культурами скоротились до 266,4 тис. га. Аналіз даних 2008-2018 рр. демонструє,
що найбільше скорочення площ зафіксовано серед таких плодово-ягідних культур:
виноград — -41,1 тис. га; яблуня — -19,3 тис. га; персик — -3,9 тис. га; черешня — -2,5 тис.
га; груша — -2,3 тис. га; абрикос — -2 тис. га; слива — -1,4 тис. га.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com

Печерский райсуд сообщил об аресте земли и семенного завода в селе
Солнечное Очаковского района Николаевской области, не чуждых нардепу
от “Батькивщины” и совладельцу корпорации ИСД Сергею Таруте.
Это случилось в рамках уголовного производства №12019000000001024, которое с
октября 2019 года расследует Офис Генерального прокурора по факту растраты имущества
Национальной академии аграрных наук Украины (НААН). Факты растраты зафиксировала
Государственная аудиторская служба по итогам проверки подразделения НААН –
Института масличных культур – за 2015-2017 годы. В ее ходе всплыло, что Институт и ООО
“Укрнасинняпром” еще в 2009 г. заключили договор о совместной деятельности и паевого
участия в строительстве на участке 3,14 га завода СІМВRІА по доработке и сортировке
семян масличных и зерновых стоимостью 42,6 млн грн. Тогдашние областные власти
хвалили инвестицию. “Мы обратились к правительству с инициативой поддержать
идеологию государственно-частного партнерства в этой сфере, потому что денег на
разработки всегда хватало. Идея поддержана соответствующим распоряжением Кабмина в
сентябре 2011 г., которым академии разрешено предоставлять в аренду целостные
имущественные комплексы по целевому назначению”, – говорил об уже построенном к
тому времени заводе в 2012 г. губернатор Николаевской области Николай Круглов. Правда
в этой инвестиционной победе оказалось сразу несколько брешей. …
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
Bayer рассматривает возможность увеличения в Украине
выпуска семян кукурузы в 2,5 раза

11.03.2020

В следующем сезоне на семенном заводе Bayer в Почуйках на
Житомирщине планируют увеличить производство семян кукурузы и
приблизиться к номинальной мощности завода.
Полностью достичь этого показателя в компании планируют за следующие два
года. Об этом журналистам сообщил директор по производству компании Bayer в Украине
Реми Дэй-Тос. «В семенной индустрии невозможно запустить семенной завод сразу на
полную мощность. Поэтому мы сейчас в процессе бюджетного менеджмента, есть время,
чтобы постепенно наращивать производство и повысить профессионализм нашей
команды», — отметил он. Сейчас в Украине спрос на семена кукурузы больше, чем может
произвести завод, поэтому понятно, что сейчас произведенные семена на заводе в
Почуйках реализуются только в Украине. «К тому же, пока регуляция ЕС не позволяет
экспортировать семена из Украины. Но при этом наше производство соответствует всем
требованиям ЕС. Вообще, мы имеем возможность увеличить мощности производства в 2,5
раза. Для этого у нас есть площадка для установки дополнительных сушилок и линий. Если
в Украине будут увеличиваться площади под кукурузой и будет возможен экспорт в ЕС, мы
сможем нарастить производство семян. Это среднесрочная стратегия компании», —
отметил Дэй-Тос. Он добавил, что сейчас фокус инвестиций Bayer в Украине сосредоточен
на сельскохозяйственную технику и ее оборудование системами точного высева.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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•

В Україні зріс забій сільськогосподарських тварин

28.02.2020

Обсяг реалізованих на забій сільськогосподарських тварин в 2019 році
збільшився на 4,8% в порівнянні з 2018 роком. Про це інформує ProConsulting, передає портал agronews.ua
У той же час, згідно з даними Державної служби статистики України, поголів’я
свиней в цей період скоротилося на 0,4% і склало 6,1 млн голів. Зменшилася і поголів’я
овець і кіз до 1,57 млн голів або на 2,6%. Поголів’я птиці, навпаки, збільшилася на 4,6% і
склало 210,3 млн голів. Поголів’я великої рогатої худоби на 1 травня 2019 року склало 3,7
млн ??голів, що на 3,5% менше, ніж на 1 травня 2018 року. Для порівняння найбільше
поголів’я великої рогатої худоби припадало на Бразилію – майже 215 млн голів, далі йшла
Індія – 185 млн голів великої рогатої худоби, США майже 94 млн голів великої рогатої
худоби, а в Китаї трохи більше ніж 83 млн голів ВРХ.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
• БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

На Київщині запрацювала ферма з
відгодівлі овець і бичків

24.02.2020

Компанія з іноземними інвестиціями Livestock4Export запустила у
Київській області нову ферму з відгодівлі овець і бичків м’ясних порід, пише
журнал The Ukrainian Farmer.
«Відгодівля бичків й овець на експорт є прибутковим напрямом тваринництва, зазначив директор Livestock4Export Сергій Голембівський. – У світі надзвичайно великий
дефіцит м’ясної продукції. Люди хочуть отримати якісний продукт, і Україна здатна його
забезпечити». Найперспективнішими напрямками збуту продукції є країни ПівденноСхідної Азії. Ферма вже має певні домовленості щодо поставок за кордон. Попит на
внутрішньому ринку незначний, а ціни на м’ясо – необґрунтовані: на низькоякісне – вищі
проти європейських, а високоякісне недооцінюється. «В Україні не сформована культура
споживання яловичини, – зауважив Сергій. – Вона зародилася лише кілька років тому й
потроху розвивається: наприклад, у великих містах відкриваються стейкхаузи, бургерні».
Тому експортний напрям нині є перспективнішим, ніж внутрішній збут, резюмував він.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
•

ПТАХІВНИЦТВО

На Владимир-Волынской птицефабрике сменился
генеральный директор

26.02.2020

Алина Сыч уволена с должности генерального директора «ВладимирВолынской птицефабрики» 25 февраля 2020 г. Об этом говорится в
сообщении компании, передает agroportal.ua
Расторжение трудового договора и освобождение гендиректора произошло по
соглашению сторон. Алина Сыч занимала эту должность с февраля 2013 г. Также набсовет
компании назначил гендиректором фабрики Вадима Шманова. Для справки: «ВладимирВолынская птицефабрика» занимает около 5% украинского рынка курятины под ТМ
«Чебатурочка». Инфраструктура фабрики состоит из 100 птичников, убойного цеха и
комбикормового завода. Голландский инвестиционный фонд Safedam стал акционером
«Владимир-Волынской птицефабрики», выкупив 23,76% акций предприятия. В 2017–2018
годах группа инвестировала более $1,5 млн в технологию, в оборудование, в разработку и
продвижение бренда «Эпикур».
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
У МХП розповіли про складові виробництва
високоякісної курятини

04.03.2020

Процес виробництва курятини компанії МХП (ТМ "Наша Ряба")
заснований на системі якості, яка контролює всі етапи вирощування птиці та
виробництва продукту. Про це директор з маркетингу компанії МХП.
На підприємствах МХП щодня проводиться близько 6000 тестів на фізико-хімічні та
мікробіологічні показники. "Ми контролюємо якість кормів, чистоту виробництва та
санітарні умови, в яких вирощується наша курочка, якість кінцевого продукту. Тобто,
здійснюємо повний контроль процесу виробництва, як то кажуть, від вирощування зерна
до полиці (магазинної, - ред.)", - підкреслила директор з маркетингу компанії МХП Марина
Сергієнко. Додатковий контроль здійснює система НАССР, яка впроваджена на всіх
підприємствах холдингу, продовжила Сергієнко. "Крім того, на підприємствах МХП
впроваджена інтегрована система управління якістю та безпекою харчових продуктів ISO
9001 (ДСТУ ISO 9001). Також, підприємства МХП пройшли сертифікацію за міжнародним
стандартом BRC (з безпеки харчових продуктів, - ред.). А ще заводи МХП сертифіковані по
системі Halal (продукція з відміткою Halal", - розповіла вона. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
У компанії Бахматюка спростовують інформацію
про перешкоджання стягненню майна

11.03.2020

У ГК "Укрлендфармінг" та "Авангард" назвали недостовірною
інформацію,
поширену
НБУ,
про
перешкоджання
працівниками
"Птахофабрики "Київська" працівникам Державної виконавчої служби.
"Там були присутні виключно працівники підприємства ПНВК "Інтербізнес". На
сьогодні виробництвом яйця на базі пташників птахофабрики "Київська" займається
агрохолдинг "Авангард", до складу якого і входить це підприємство. Працівники ДВС
(державної виконавчої служби) намагалися проникнути на територію, де здійснює
господарську діяльність юридична особа, яка не є боржником, а відповідно, не являється
стороною виконавчого провадження", - йдеться у повідомленні компанії. У компанії
заявляють, що за таких умов примусове проникнення є незаконним. "Відсутність
відповідної ухвали суду на проникнення до сторонньої юридичної особи визнав на камеру
один із представників ДВС. Ситуація є абсурдною - працівники ДВС прийшли просто не за
тією адресою, до іншого підприємства, та тим не менш продовжили проводити виконавчі
дії з порушенням закону: лише одна посадова особа ДВС пред’явила посвідчення, інші особи
навіть не представилися", - підкреслили в "Укрлендфармінг". …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
РИБА & РИБНІ ПРОДУКТИ (ІКРА, ТОЩО)

У 2019 році експорт української риби та продукції
з водних біоресурсів збільшився на 25%

25.02.2020

За статистичними даними, у 2019 році нашою державою
поставлено на зовнішні ринки 11,8 тис. тонн риби та продукції з водних
біоресурсів на загальну суму $46,4 млн.
Такий результат у грошовому вимірі на $9,2 млн (25%) більше, ніж за аналогічний
період 2018 р. Так, 37% всього експорту рибопродукції (у грошовому вимірі) здійснено до
країн Європи. До держав СНД поставлено 30% продукції та країн Азії – 29%. Найбільшим
покупцем української риби та продукції з водних біоресурсів (в абсолютному вимірі) стала
Молдова – 2 тис. тонн на $4,3 млн. Також серед лідерів: Данія – 1,5 тис. тонн на $7,6 млн,
Німеччина – 1,3 тис. тонн на $8,3 млн, Туреччина – 1,2 тис. тонн на $4,8 млн та Південна
Корея – 943 тонни на $2,7 млн. Україною здебільшого експортується риба готова або
консервована (сардини, сардинела, кілька, шпроти), свіже, охолоджене або морожене рибне
філе та інше м'ясо риб (лосось, тріска, судак), готові продукти із сурімі (крабові палички).
Читати повністю >>>
За матеріалами Держрибагентства
•

КРИВЕТКИ

Названо прибутковість вирощування
креветок в Україні

27.02.2020

Вартість кілограму вирощених в Україні креветок становить 500
гривень. Постачають їх переважно у ресторани. Загалом, як бізнес,
креветкова ферма може приносити до 19% чистого прибутку.
У селі Леляки, що у Вінницькій області, вже три роки діє ферма з вирощування
креветок. У її створення інвестували €2,5 млн. Відкрили ферму два роки назад у приміщенні
старої хутряної фабрики. Мальків закуповують в Малайзії та доставляють
авіаперевезенням. Далі їх поміщають у резервуари із морською водою, підігрітою до
температури + 29-30 С. Задля безперебійного енергоживлення побудували сонячну
електростанцію. На вирощування креветки для продажу йде близько пів року. Наразі,
продукцію переважно постачають до ресторанів у Вінницької області. Обсяги продажу
відносно невеликі: 50-100 кілограмів на тиждень, а вартість кілограму креветок – 500
гривень. Загалом, як бізнес, креветкова ферма може приносити до 19% чистого прибутку.
На креветочній фермі зазначають, що найвигідніше такий бізнес вести у південних
областях: Херсонській, Миколаївській, Одеській, адже там найсприятливіші умови.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
•

РАВЛИКИ

За останні два роки равликове м’ясо в Україні
здешевшало вдвічі

21.03.2020

В Україні помітно побільшало ферм, які займаються розведенням
равликів, однак країна не має можливості сама експортувати продукцію, –
вважає власниця равликової ферми з Сумщини Ярина Багатиренко.
“Навіть якщо ми знайдемо замовників за кордоном наша продукція має пройти
мінімум сертифікації по регіону і максимум по державі. Навіть це не гарантує остаточного
затвердження на міжнародному рівні”, – розповідає вона. Ринок в Україні наразі не дуже
великий, тож не багато поки що споживачів такої продукції. Українці досі не сприймають
равликів як їжу. Тож фермери не просто вирущують, але й переробляють свою продукцію.
“Є в нас равлик у власному соку, паштет з равлика, ікра, ескалоп – це напівфабрикат. Робимо
ми пельмені з равликовим м’ясом. Колись намагалися вареники робити, не вийшло – надто
затратним був процес”, – ділиться Ярина. На всю свою продукцію фермерка має дозвільні
документи, сподівається з часом отримати ще й дозвіл на експорт. “Мушу розчарувати тих,
хто досі вважає, що цей бізнес для лінивих. Це далеко не так. До того ж він далеко
недешевий”, – зауважує вона. А от сам равлик за два останні роки подешевшав вдвічі.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
•

ВЕТЕРИНАРІЯ & КОМБІКОРМ (В Т.Ч. ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН)

Ведмеді, рисі та дикі коти: у лісах Прикарпаття порахували
"червонокнижних" тварин

25.02.2020

В Івано-Франківській області, у мисливських угіддях підрахували
диких тварин - 113 ведмедів, 100 особин рисі та 65 диких котів, внесених до
Червоної книги України. Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.
"За даними обліку диких тварин на початок 2020 року, в мисливських угіддях ІваноФранківської області обліковано 113 особин ведмедя, 100 особин рисі та 65 особин дикого
кота, які занесені до Червоної книги України. Також облікуються рідкісні види тварин і
птахів, серед яких видра, глухар, горностай та інші", - йдеться у повідомленні. Окрім цих
видів, у лісах Прикарпаття мешкають понад 1,5 тис особин оленя благородного, кабана
дикого - 1640 голів, більше 6 тис. козуль, понад 700 лисиць, 1800 особин куниці лісової та
понад тисячу - куниці кам’яної, 23 тисячі особин зайця-русака та близько 26 тисяч птахів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Збереження та відновлення популяції зубра європейського
розглянули у межах екологічної наради

25.02.2020

В Україні серед тварин, що опинились на межі вимирання, одне з
перших місць займають зубри європейські (Bison bonasus L.), які колись
були розповсюджені майже по всій території нашої країни.
Відтак, у департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації
відбулась нарада щодо збереження та відтворення популяції зубра під головуванням
начальника управління охорони природних ресурсів Андрія Сенюка. Зазначимо, що цей вид
тварин занесений у Червону книгу України. Одним з основних питань наради було вжиття
заходів щодо збереження особини зубра, який має вади зору та блукає в межах населених
пунктів Сидинівки та Смільного Бродівського району. Вирішили пересилити цього зубра в
вольєр, який відповідає усім нормам одного з фермерських господарств області. Також
обговорили питання збереження та відтворення популяції зубра, як одного з пріоритетів у
роботі зі збереження біологічного різноманіття та охорони тваринного світу,
напрацювання дорожньої карти для підготовки Національного плану дій щодо збереження
популяції зубра європейського ((Bison bonasus L.) на загальнодержавному рівні. Варто
зазначити, що кількість зубрів на Львівщині найбільша на території України. Так, за
результатами моніторингу, обліку та спостережень за популяцією на початку 2020 року на
території області нараховується 114 особини зубра, а саме в НПП «Сколівські Бескиди» – 35
та в ДП «Мисливське господарство «Стир» – 79.
Читати повністю >>>
За матеріалами loda.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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FMCG ІНДУСТРІЯ
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ (ПРОДУКТИ & НАПОЇ)

•

ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Владеющая двумя фабриками в Украине Mondelez покупает
канадскую компанию за $1,2 миллиарда

Шепетівський цукровий комбінат отримає унікальну
для України сировинну лабораторію

Американская Mondelez International Inc. покупает канадского
производителя хлебобулочных изделий Give&Go у фонда прямых
инвестиций Thomas H. Lee Partners L.P.
По данным Bloomberg, покупка канадской компании обойдется Mondelez в $1,2 млрд,
передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Mondelez подтвердила сделку,
но не стала раскрывать ее финансовые условия. Американская компания сообщила, что
получает "существенный контроль" над Give & Go, выручка которой в прошлом году
составила порядка $500 млн. Команда менеджеров Give & Go сохранит за собой
миноритарную долю в компании.Give&Go производит брауни, капкейки, рулетики с
корицей и другую сладкую выпечку под брендом Two-Bite, которую продает в булочных и
поставляет в различные магазины. Кроме того, канадская компания продает имбирные
пряничные изделия для украшения дома под брендом Create-A-Treat. Mondelez International
– один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий,
работающий более чем в 160 странах. Бизнес Mondelez в Украине представлен ЧАО
"Монделис Украина". В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская
фабрика и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс". "Монделис Украина" реализует
продукцию под торговыми марками "Корона", Milka, "Ведмедик "Барни", Tuc, "Belvita!
Доброе Утро!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

На Шепетівському цукровому заводі (A’SPIK GROUP) визначатимуть
якість “солодких” коренів за допомогою першої на теренах держави
роботизованої сировинної лабораторії.
Про це повідомляє прес-служба компанії. Зазначають, що такий крок є вимогою часу,
оскільки продуктивність робота дозволить запровадити всебічний контроль за якістю
давальницької сировини, від якої залежить робота підприємства. «На старому обладнанні
ми могли робити лише 40 проб на добу, завдяки ж автоматизації продуктивність зросте у
понад 10 разів, адже робот відбирає 20?30 проб за годину. Нові технології дозволять нам
скласти розширену хімічну карту коренеплодів. Це надасть можливість, до прикладу, точно
визначити вміст ГМО у цукрових буряках, здійснювати оперативніший та якісніший
контроль за станом сировини і посівів на полях», — розповідає головний інженер
Шепетівського цукрового комбінату Роман Ковальчук. Більше того, будівництво
інноваційного комплексу для досліджень цукрових буряків у перспективі заощадить і
кошти для A’SPIK GROUP. Зокрема, компанія відмовиться від оренди земельних наділів поза
територієї пдіприємства для кагатних полів та старої сировинної лабораторії, оскільки у
новому сезоні цукроваріння всі ці об'єкти розташовуватимуться виключно на теренах
комбіната. Відтак, автоматизація не лише призведе до збільшення продуктивності,
зменшення витрат робочого часу і обігових коштів, а й принесе користь довкіллю.
Постачальником і розробником роботизованого обладнання стане польська компанія
Wikpol. Нагадаємо, група компаній A’SPIK GROUP до початку нового сезону встановить на
Шепетівському цукровому комбінаті лінію сухого транспортування буряків, пропускною
здатністю 5-6 тис. тонн на добу. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

25.02.2020
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ПРОДУКТИ
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Харькове реконструируют фабрику
«Мивина»

•

26.02.2020

На харьковском предприятии «Мивина» полным ходом идет
реконструкция. Информация об этом размещена на официальном сайте
Харьковской областной государственной администрации.
Со ссылкой на директора предприятия Ольгу Щербак в информации говорится, что к
лету текущего года запланировано осуществить ремонт помещений логистического центра
с целью последующего обустройства в них непосредственно производства; установку в
помещениях производственных линий; запуск линий по изготовлению вермишели
быстрого приготовления. Полностью реконструкция фабрики должна завершиться к
началу 2021-го года, говорится в сообщении. Это позволит сделать условия работы на
предприятии более комфортными для людей. Фабрика «Мивина» является крупнейшим
предприятием пищевой промышленности в области. На ней трудится свыше 1 000 человек.
Предприятие вносит существенный вклад в бюджет области.
Читать полностью >>>
По материалам kh-news.net
Cereal Planet по итогам 2019 г.
получила убыток

03.03.2020

Группа компаний Cereal Planet по итогам 2019 г. получила чистый
убыток в размере €75 тыс. против €162 тыс. прибыли годом ранее. Об этом
свидетельствуют данные отчета, опубликованного на Варшавской бирже.
При этом, выручка Cereal Planet за отчетный период осталась на уровне прошлого
года — €19,1 млн (+0,8%), а валовая прибыль — выросла на 4%, до €3,9 млн. В то же время,
чистый убыток в 4 квартале 2019 г. вырос более чем в 5 раз — до €163 тыс. Выручка
выросла на 34% — до €6,2 млн, валовая прибыль — в 1,5 раза, до €1,23 млн. Cereal Planet —
группа компаний, представленная в Украине с 1998 г. как Cereal Ukraine. Последняя в
настоящее время занимает до 10% украинского рынка круп. Основными видами
деятельности Cereal Ukraine являются производство, переработка и фасовка круп, оптовая
торговля бакалейными товарами и дистрибуция в восточном регионе Украины.
Производимая и поставляемая продукция представлена в большинстве оптовых и
розничных сетей Украины. Cereal Ukraine экспортирует крупы в более чем 50 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам agri-gator.com.ua
Виробництво гречки в Україні
під загрозою

11.03.2020

За останні 10 років посівні площі під гречкою в Україні значно
скоротились, ще складніша ситуація в сегменті насінництва культури. Про це
свідчать дані Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН.
За даними вчених, у порівнянні з попередніми роками площі посіву гречки в Україні
у 2019 р. скоротились у 2-2,5 рази. Водночас, вирощування елітного і репродукційного
насіння зменшилось в 4-6 разів. При цьому, дві третини підприємств, які виробляли якісне
насіння гречки внаслідок збитковості цього виду діяльності, відмовились від такого
бізнесу, а по третині сортів, занесених до Державного реєстру, припинено їх підтримання в
первинному насінництві. «З 18 суб’єктів насінництва, занесених у 2019 році до Державного
реєстру виробників насіння, 15 — це наукові установи і підприємства Національної академії
аграрних наук України, які виробили 85% від загального обсягу базового і сертифікованого
насіння гречки», — говорять науковці. Загрозлива ситуація складається на ринку насіння
гречки. У 2019 р., як і раніше, переважна кількість елітного та репродукційного насіння цієї
культури вироблялась в системі НААН, що забезпечувало його відповідність вимогам
державних стандартів до якості і сортової чистоти, то зараз на ринку насіння з’явилися
комерційні структури, абсолютна більшість яких не занесена до Держреєстру виробників
насіння і масово пропонують насіння невідомого походження і сумнівної якості. Такий стан
з насінництва гречки, як до речі, і багатьох інших культур, є наслідком слабкої
конкурентоздатності вітчизняної селекції та насінництва через відсутність державної
підтримки цієї галузі та низький рівень захисту прав інтелектуальної власності на сорти
рослин. Якщо такий стан в насінництві гречки продовжуватиметься і надалі, то наслідком
буде погіршення якості насіння і, як результат, зниження врожаїв у виробництві.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Україна в 2019 році скоротила імпорт
пальмової олії

28.02.2020

Імпорт пальмової олії в 2019 році склав 215 410 тонн на 144 736 тис.
USD. Про це йдеться в інформації Державної фіскальної служби, передає
служба новин порталу agri-gator.com.ua
Для порівняння – імпорт пальмової олії в 2018 р. становив 220 853 т. на 158 275 тис.
USD. Відповідно, імпорт цього продукту в Україну минулоріч знизився більше, ніж на 5,5
тонни. Найменшим за 3 минулі роки ввезення пальмової олії було у 2017 р. Тоді Україні
імпортувала пальмової олії 212 798 т. на 167 660 тис. USD. Експорт пальмової олії з Україні
минулоріч склав 5751 тонну на 3786 тыс. USD. Це вдвічі менше, ніж 11 153 т, експортованих
Україною у 2017 р. І майже втричі менше за прибуток дворічної давнини – 9 858 тис. USD.
Читати повністю >>>
За матеріалами agri-gator.com.ua
•

МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Асоціація виробників молока оприлюднила ТОП-15
найпродуктивніших господарств

28.02.2020

Асоціація виробників молока склала рейтинг продуктивності серед
господарств-учасників. До нього увійшли ТОП-15 ферм, річний надій у яких
на одну корову cтановить понад 10 тисяч кілограмів.
«Нам приємно констатувати, що з року в рік продуктивність у господарствахучасникх Асоціації виробників молока зростає. Так, у 2018 році середня продуктивність на
корову була 8500 кг у рік, а за підсумками 2019 – 8750 кг на рік. При цьому є господарства в
яких річна продуктивність фактично досягає 13?000 кг/голову. Варто зазначити, що
середня продуктивність промислових молочнотоварних ферм в Україні - 6206 кг», - каже
віце-президент АВМ Ганна Лавренюк. За її словами вітчизняні МТФ мають ще резерви для
нарощення продуктивності, проте без грамотної державної підтримки та аграрної політики
стосовно розвитку молочного скотарства більшість господарств нині думає над
призупиненням інвестиції у технології. До речі, цьогоріч аналітичний відділ АВМ оновив
«Молочну карту України». Це аналітично-інфографічний доробок Асоціації виробників
молока, створений за сприяння USAID. Основна ціль якого - показати, що попри кризові
явища в молочній галузі в Україні є якісне молоко і з кожним роком його обсяг зростає.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами АВМ
Українську молочку витісняє іноземна: чому бізнес невигідний
та приклади підтримки галузі в Європі

02.03.2020

В Україні вітчизняну молочну продукцію витісняє іноземна. Вона
дешевше, а отже — має більший попит у споживача. Виробляти молоко в
Україні стає все менш вигідно, пише agri-gator.com.ua
Відсутність державної підтримки вітчизняного виробника зумовив надлишок більш
доступного продукту з ЄС.За словами власника тваринницької ферми Володимира
Хвостова, в даний час українські аграрії не заробляють, а ледь «виходять в нуль». Тримати
худобу — збитково, і молочники збувають тварин. «Почали вирізати худобу. Останні 3
місяці дуже масштабно почав заходити імпорт. З тієї ж Європи, з Білорусі. Ця ніша дуже
швидко замінюється європейськой», — заявив він. Підприємство тваринника налічує 1,5
тис. корів, які виробляють щодня 40 т молока. До 2016 р. держава компенсувала ПДВ, в 2018
р. — давало дотації, в 2020 р. — жодної привілеї для національних молочників немає. Згідно
з повідомленням, європейці в той же час піклуються про своїх тваринників. Наприклад,
молочник в Парижі отримує € 580 на корову в рік. Це — 15,5 тис. грн, або в 2,2 рази більше,
ніж тваринник в Україні. «Українцям про таку допомогу можна тільки мріяти», — зазначила
експерт Асоціації виробників молока (АВМ) Олена Жупінас. За її словами, європейський
молочник платить ПДВ державі в розмірі 5?6%, український — 20%. Підтримку на корову
європейські аграрії мають, українські — на цей рік немає. І на додаток — відсоток по
кредиту: 0?2% в ЄС і 20% — в Україні. «І це ще добре, якщо ти візьмеш кредит під такий
відсоток», — підкреслила Олена Жупінас.
Читати повністю >>>
За матеріалами agri-gator.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1
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Вимм-Билль-Данн сократил чистую
прибыль в 1,4 раза в 2019 г.

•

19.03.2020

Производителей молочной продукции компания «Вимм-Билль-Данн
Украина» получила в 2019 г. на 41% меньше чистой прибыли, чем в 2018 г.
Об этом свидетельствуют данные отчета компании.
В общей сложности компания получила 95,99 млн грн чистой прибыли в 2019 г.
против 155,66 млн грн в 2018 г. Выручка компании составила 439,9 млн грн, что на 7,3%
больше за 2018 г. (409,54 млн грн). Валовая прибыль компании составила 63,2 млн грн
против 41,9 млн грн в 2018 г. Согласно отчету компании, операционная прибыть достигла
11,85 млн грн, что в 15 раз больше 2018 г. (774 тыс. грн). Компания «Вимм-Билль-Данн»,
принадлежыт PepsiCo, представлена в Украине двумя крупными молокозаводами —
Киевским городским молочным заводом №3 (переработка молока) и Харьковским
молочным комбинатом. Выпускает продукцию под торговыми марками «Славяночка»,
«Веселый молочник», «Домик в деревне», «Чудо» и другие. Отметим, компания PepsiCo
договорилась о покупке китайского онлайн-ритейлера снеков Haomusi Food Co., Ltd. (Be &
Cheery) у компании Haoxiangni Health Food Co. Как говорится в сообщении PepsiCo, сумма
сделки составит $705 млн. Соглашение еще должно получить одобрение акционеров
Haoxiangni и регуляторов. В PepsiCo заявили, что американская компания работает на
китайском рынке почти 40 лет и благодаря сделке рассчитывает занять лидирующие
позиции в сфере производства продуктов питания и напитков. Компания Be&Cheery
занимается продажей орехов, сухофруктов, а также мясных снеков, хлебобулочных и
кондитерских изделий и преимущественно продает онлайн через основные платформы
электронной коммерции в Китае. PepsiCo — американская транснациональная корпорация
в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других
продуктов питания. Штаб-квартира — в Перчейзе, штат Нью-Йорк. Компания образовалась
в 1965 году в результате слияния The Pepsi Cola Company с компанией Frito Lay. PepsiCo —
один из лидеров украинского рынка продуктов питания и напитков, представлена
компаниями «Сандора» и «Вимм-Билль-Данн Украина». Компания занимает ведущие
позиции на рынке соков и соковой продукции, где представлена брендами «Сандора»,
«Садочок», «Сандорик». В портфель компании входят также газированные напитки Pepsi,
7UP, Mirinda, холодный чай Lipton Ice Tea, минеральные воды «Ессентуки» и «Аква
Минерале». На рынке снеков компания представлена брендами Lay's и ХрусТeam. PepsiСo в
Украине также занимает уверенные позиции на рынке молочной продукции с брендами
«Чудо», «Слов'яночка», «Машенька», «Смачненький», «Ромол» и детского питания с
брендом «Агуша».
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Промышленное производство молока растет,
несмотря на сокращение поголовья

19.03.2020

Официальная
статистика
производства
молока
продолжила
фиксировать положительную динамику по сельхозпредприятиям, несмотря
на заметное падение поголовья. Об этом сообщает «Инфагро».
«За два месяца объемы производства в категории выросли на 1% к аналогичному
периоду прошлого года при снижении поголовья на 7%. Соответственно, растет и
предложение молока на переработку, о чем свидетельствовали неплохие объемы выпуска
молочной продукции в январе, и объемы экспорта за два последних месяца», - отмечают
аналитики. При этом, происходит снижение общего производства из-за снижения в
категории населения. Госстат по результатам двух месяцев показывает уменьшение удоев
по Украине на 2,4%, а отдельно по населению -4,6%. «Что касается перспектив ближайших
недель, то уже в третьей декаде месяца мы наверняка увидим существенное снижение
спроса: после скачка активизации, продажи ритейла упадут (HoReCa уже должна
демонстрировать спад), а удешевление гривни, похоже, не сможет перекрыть негативный
эффект от снижения мировых котировок по биржевым молочным товарам. И это без учета
вероятных сценариев по ограничению торговых потоков как вне, так и внутри страны», объясняют эксперты. Схожие тенденции, вероятно, будут актуальны и для всего второго
квартала. Дальше загадывать нет смысла, поэтому наиболее свежий прогноз говорит о
скором снижении закупочных цен сырого молока, уточняют в «Инфагро».
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Компания "Укрпродукт Групп" планирует выйти
на чистую прибыль в GBP2,1 млн

Салтівський м'ясокомбінат збільшить поставки
у фірмові магазини у 1,5 раза

19.03.2020

Салтівський м'ясокомбінат тимчасово призупиняє поставки
продукції посередникам і з 20 березня збільшує в 1,5 раза поставки
свіжого м'яса та іншої продукції у фірмові магазини.
"З метою недопущення дефіциту товару і запобігання ціновим спекуляціям ми
прийняли для себе ряд непростих рішень: тимчасово призупинити поставки свіжого м'яса
посередникам і направити весь обсяг виробленої продукції в нашу фірмову мережу;
збільшити виробництво і обсяг поставок в наші фірмові магазини в 1,5 раза, починаючи з
20 березня 2020 року", - цитує пресслужба звернення директора підприємства Михайла
Бондаренка.. Також Бондаренко пообіцяв збільшити швидкість обслуговування у фірмових
магазинах комбінату з дотриманням усіх рекомендованих заходів безпеки. Рішення про
перехід на реалізацію продукції виключно через фірмові магазини він пояснив різким
зростанням попиту на свіже м'ясо та іншу продукцію підприємства, а також непоодинокими
випадками "неадекватного, злочинного зростання цін на нашу продукцію на ринках і в
торгових точках". "З сьогоднішнього дня наші виробничі потужності працюють в повну
силу, а логістика готова до збільшення частоти поставок. Я гарантую, що в наших фірмових
магазинах буде тільки якісний товар за чесною ціною", - підсумував Бондаренко. Як
повідомлялось, ТОВ " Салтівський м'ясокомбінат" (м.Харків) - одне з найбільших
підприємcтв України у сфері м'ясопереробки і виробництва м'ясних та ковбасних виробів;
працює з 2003 року. М’ясні вироби і свіже м’ясо покупці можуть придбати у понад 600
фірмових магазинів, розташованих у Харкові, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі,
Полтаві, Кам'янському, Нікополі, Миргороді, Чернігові, Бердянську. У 2019 році
підприємство відкрило понад 50 нових магазинів у різних куточках України.
юю
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Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте також: Треба не боротися за клієнта, а
надавати йому якісний продукт та сервіс >>>

ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВАЦІЯ & КУЛІНАРІЯ

У компанії T.B. Fruit спростували інформацію
про втрату частини активів

27.02.2020

Група компаній T.B. Fruit спростувала інформацію щодо захоплення
частини активів і значних фінансових втратах. Про це повідомляє служба
новин порталу unian.ua
Згідно з повідомленням прес-служби, причиною чуток став кредитний договір 2011
року - ТОВ "Танк Транс" передало в заставу ВАТ "Дельта банк" земельну ділянку, на якій в
той період розміщувалося підприємство і офісне приміщення. 2 березня 2015 року НБУ
визнав "Дельта банк" неплатоспроможним. "Нові кредитори підприємства продали
зазначені об'єкти - 21 лютого 2020 року саме нові власники прийняли нерухомість в
управління", - йдеться на сайті компанії. Прес-служба T.B. Fruit пояснила, що ще в 2019 році
ТОВ "Танк Транс" через збільшення кількості транспорту, змінило місце розташування на
більш сучасний і зручний майданчик. У компанії запевнили, що старі приміщення і
земельна ділянка ніякої цінності не представляють - їх відчуження не вплинуло на
фінансові показники підприємства. Пропустить через 4 T.B. Fruit - провідний виробник
концентрованих соків в Європі, третій в світі виробник яблучного пектину. Українському
споживачеві компанія відома по сокам прямого віджиму ТМ "Galicia". У 2020 році на
території Львівської області компанія планує запустити потужності для шокової заморозки
овочів, фруктів і ягід. Кожна 10-я пляшка соку в світі зроблена з фруктів і ягід,
перероблених T.B. Fruit. До складу T.B. Fruit входять 7 заводів з переробки фруктів і овочів
(Україна, Польща, Молдова), а також транспортно-логістичний та інжиніринговий бізнес.
Залежно від сезону на підприємствах працює 2,5-3,5 тис. чоловік.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
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ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Экс-нардеп Табалов закрепился на
“Одесском каравае”

19.03.2020

Компания "Укрпродукт Групп", крупный украинский производитель
фасованного масла и плавленого сыра, планирует по итогам 2019 г. выйти на
чистую прибыль в GBP2,1 млн против GBP0,09 млн в 2018 году.
Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в четверг, выручка
"Укрпродукта" может вырости на 35% – до GBP50 млн, валовая прибыль – на 50%, до
GBP4,77 млн. "Валовая рентабельность улучшилась в результате роста цен на сухое
обезжиренное молоко и постоянного стремления группы к снижению затрат. Такая
экономическая эффективность помогла компенсировать инфляционное давление на
заработную плату", - указали в "Укрпродукте". По итогам 2019 года компания намерена
получила GBP1,57 млн операционной прибыли против GBP0,19 млн в 2018 году. В
"Укрпродукт" отметили, что EBITDA margin в по итогам прошлого года может составить 4%
(2018 год: 2%). Чистая валютная выручка - GBP1,08 млн против GBP0,40 млн в 2018 году.
"Хотя укрепление гривны в течение 2019 года оказало заметное негативное влияние на
украинский экспорт, оно увеличило покупательную способность населения. В связи с
ростом потребительских доходов розничные продажи значительно увеличились, причем в
третьем и четвертом кварталах рост превысил 10% в годовом исчислении. В результате
операционные показатели группы превзошли ожидания", - отметили в компании.
"Укрпродукт" планирует завершить прошлый год с чистыми активами в размере GBP3,14
млн по состоянию на 31 декабря 2019 года, включая остатки денежных средств в размере
GBP0,23 млн. "В течение 2019 года группа продолжала нарушать определенные кредитные
условия в отношении долга ЕБРР. Тем не менее, компания продолжала выплачивать ЕБРР
определенные суммы в соответствии с согласованным графиком. Директора уверены, что
ЕБРР не потребует ускоренного погашения кредита из-за нарушения условий", - сообщили
в "Укрпродукте". Кроме того, компания ожидает негативного влияния коронавируса COVID19 на результаты деятельности группы. "Несмотря на то, что компания планирует
консолидировать и развивать прогресс, достигнутый в 2019 году в отношении
рентабельности, торговля в первом квартале 2020 года соответствует ожиданиям совета,
COVID-19, вероятно, окажет негативное влияние на потребительские расходы и результаты
деятельности группы. На данном этапе сложно дать количественную оценку и прогноз.
Компания будет делать дальнейшие объявления по мере необходимости", - подчеркнули в
"Укрпродукте". "Укрпродукт Групп" является крупным украинским производителем
фасованного масла, плавленого сыра и кваса. Производит молочные продукты под
торговыми марками "Наш молочник", "Наш сырок", "Молендам", "Вершкова долына", квас
под ТМ "Арсеньевский". По итогам 2018 года "Укрпродукт" вышел на GBP0,09 млн чистой
прибыли против GBP1,12 млн в 2017 году. Выручка выросла на 21% - до GBP36,93 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

18.03.2020

11 марта стартовало банкротство ПАО “Одесский каравай” из группы
“Золотой урожай” хлебного короля Донбасса Александра Лещинского. Об
этом сообщает портал oligarh.media
Это уже второй заход монопольного в Одессе производителя хлебобулочных
изделий в процедуру банкротства. И если первый был инициирован собственником, чтобы
защититься от кредитора – “Сбербанка” – то в этот раз, судя по всему, происходит в
интересах владельца холдинга “Формула вкуса” Александра Табалова, выкупившего у банка
долги конкурента. Еще буквально полгода назад “Одесский каравай” – монопольный
производитель хлебобулочных изделий в Южной Пальмире, – оставался главным
производственным активом группы “Золотой урожай”, которая когда-то была №1 в стране.
“Стратегия развития Lauffer была и остается одна – стать лидером в своей нише”, – говорил
в 2013 году Александр Лещинский – бывший нардеп от Партии регионов, начинавший
бизнес-карьеру в 90-х в Донецке вместе с Ринатом Ахметовым. К тому времени группа,
помимо Одессы, контролировала почти все заводы на Донбассе, в Мариуполе, Харькове,
купила два крупнейших производителя в Крыму – “Симферопольский комбинат
хлебопродуктов” и “Крымхлеб”. Покупки совершались на заемные в украинских банках
деньги. Потеряв после аннексии полуострова активы в Крыму, группа начала распадаться, а
кредиторы – рвать ее на куски. В ходе стартовавшего банкротства “Золотого урожая” суды
зафиксировали долги к ней на сумму свыше 2 млрд грн из которых треть – за “Сбербанком”,
1,65 млрд грн – за украинским “Ощадбанком”, отдельно еще около 900 млн грн структуры
Лещинского были должны Первому украинскому международному банку (“ПУМБ”)
Ахметова. До 2017 года структуры, близкие к главному олигарху страны, забрали активы
на Востоке Украины, хлебозавод “Салтовский” (Харьков), агрохолдинг “Агро-Весна” и ряд
других. “Ощадбанк” добился взыскания завода в Славянске и имущества Уманского
консервного комбината, и сейчас отбивает атаки экс-собственника на эти активы. А
“Сбербанк” пошел в крестовый поход за “Одесским караваем”, имущество которого
выступало залогом по кредитам, выданным “Золотому урожаю” для крымской экспансии.
“Сбербанк” еще в 2017 году выиграл суды по принудительному взысканию 23 млн
долларов (общие исполнительные производства на 650 млн грн) и с тех пор охотился с
частными исполнителями за активами в Одессе. В начале июня 2019 года менеджмент
Лещинского подал заявление о банкротстве, после чего был введен временный мораторий
на удовлетворение требований кредиторов, но эту процедуру “Сбербанк” смог
заблокировать в судах и окончательно сбить в январе 2020 года в Верховном суде. …
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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Киевская фабрика Roshen сократила
чистую прибыль на 25%

На Буковині викрито чергове підпільне виробництво
контрафактних цигарок
28.02.2020

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2019 г. снизило
чистую прибыль на 25,1% по сравнению с 2018 г. – до 8,33 млн грн. Об этом
со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о
годовом собрании акционеров 30 марта, его активы выросли за год на 41,1% - до 1,4 млрд
грн. Нераспределенная прибыль увеличилась на 2,2% - до 381,58 млн грн. Акционеры
компании на собрании намерены рассмотреть вопрос распределения чистой прибыли. В
частности, 5% чистой прибыли, полученной обществом в 2019 году, планируется
направить на пополнение резервного капитала общества, 95% оставить нераспределенной.
Дивиденды намерены не начислять и не выплачивать. Кроме того, акционеры намерены
увеличить размер уставного капитала Киевской кондфабрики на 300 млн грн путем
дополнительной эмиссии 1,2 млрд штук простых именных акций общества, номинальной
стоимостью 0,25 грн каждая, общей номинальной стоимостью 300 млн грн (без
осуществления публичного предложения). После увеличения уставный капитал общества
составит 805,833 млн грн, что составит 3,223 млрд штук простых именных акций. Как писал
БизнесЦензор. корпорация Roshen не опровергает информацию о том, что бывший
президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего
кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
•
•

ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Укрспирт через коронавірус запустив
виробництво ще на 4 заводах

18.03.2020

ДП «Укрспирт» через підвищений попит на медичний спирт запустило
у роботу ще чотири спиртзаводи. Про це повідомяє пресслужба підприємства,
передає портал ukrinform.ua
«ДП «Укрспирт» запустило у роботу ще 4 заводи через підвищений попит на
медичний спирт у зв’язку з поширенням вірусу Covid-19 (коронавірусу)», - йдеться у
повідомленні. В. о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун поінформував, що у
виробничому плані на березень 2020 року було передбачено роботу 10 спиртових заводів,
але сьогодні ухвалено рішення запустити ще 4 заводи. «Ми швидко зреагували на
зростання запиту із сьогоднішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреб, ми
готові і надалі збільшувати об’єми виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина»,
- додав керівник підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
•

ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc)

АО "Коблево" нарастило чистую
прибыль на 9,7%

05.03.2020

АО "Коблево" (Николаевская обл.), одно из крупнейших в Украине
винодельческих предприятий, в 2019 году нарастило чистую прибыль на
9,7% по сравнению с 2018 годом – до 19,94 млн грн.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом собрании
акционеров 16 апреля, его активы за год сократились на 16,5% - до 388,07 млн грн.
Нераспределенная прибыль уменьшилась в 1,9 раза - до 19,94 млн грн. Акционеры
компании на собрании намерены принять решение о том, чтобы оставить чистую прибыль
за 2019 в полном объеме нераспределенной. Винзавод "Коблево" входит в состав "Баядера
Групп", созданной в 1991 году. Ее владельцами являются Наталья Бондарева и Святослав
Нечитайло. Группа объединяет профильные активы в алкогольной отрасли –
дистрибуторские компании и собственное производство ликеро-водочных изделий в
Украине и Беларуси, вин, вермутов и коньяков, а также является эксклюзивным
импортером мировых алкогольных брендов в Украине. Основные торговые марки – "Перша
Гильдия", Коzaцька Rаda, Hlibny Dar, Koblevo, Marengo и др.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
•

ПИВОВАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК СОЛОДУ. РИНОК ПИВА) & ВИРОБНИЦТВО СИДРУ

ЧАО "Абинбев Эфес Украина" получило 87,6 млн грн
чистого убытка

26.02.2020

Співробітники Служби безпеки України виявили та блокували у
Чернівецькій області діяльність підпільного цеху з виробництва
контрафактних тютюнових підакцизних виробів.
Двоє чернівчан облаштували незаконне виробництво цигарок в орендованому
складському приміщенні в одному із навколишніх сіл. Сировину вони отримували
контрабандою з Молдови, готову продукцію збували зі складу в Чернівцях до мережі
роздрібної торгівлі на території регіону, а також до Хмельницької та Івано-Франківської
областей. Частину фальсифікату ділки ймовірно нелегально переправляли до Євросоюзу.
Під час слідчих дій за місцем виробництва та на складі в обласному центрі правоохоронці
виявили лінію з виготовлення контрафактного підакцизу, 7 тонн сировини, понад 80 тисяч
пачок готової продукції, сировину та чорнові записи щодо збуту фальсифікату. Попередня
оцінка вилученої продукції та обладнання становить майже 6 мільйонів гривень. За даним
фактом відкрито кримінальне провадження, триває слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами cripo.com.ua
• ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

СЕО «Фармак» увійшов до складу
Наглядової ради ГД ООН

27.02.2020

На загальних зборах членів Мережі Глобального договору ООН в
Україні було обрано Наглядову Раду. Про це повідомляє прес-служба АТ
«Фармак».
До складу Ради увійшли генеральні директори компаній-учасниць – керівники
впливових бізнесів та громадських організацій. Наглядова рада сприяє поширюванню та
підтримці цінностей у сферах захисту права людини, трудових відносин, навколишнього
середовища та боротьби з корупцією. А також пропагувати слідування цілям Глобального
договору в малому, середньому та великому бізнесі. «Сьогодні бізнес не може працювати
лише заради зростання прибутків. Ми вже перейшли на той етап, коли компанії повинні
впливати на права людини з яким працюють. І бізнес повинен дбати про екосередовище, в
якому працює. До складу Наглядової ради увійшли представники організацій, які вже є
лідерами своїх секторів щодо імлементації Цілей сталого розвитку у поточні бізнес процеси.
Їх досвід та компетенції посилять стратегічний напрям Глобального договору по
просуванню та запровадженню Цілей сталого розвитку», – відзначила Тетяна Сахарук,
голова Правління Глобального договору ООН в Україні. У 2019 році «Фармак» приєднався
до Глобального договору ООН і став першою фармацевтичною компанією України, яка
увійшла до складу організації.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Фармак»
АО "Лекхим" сократил чистую
прибыль на 3,1%

08.03.2020

АО "Лекхим" в 2019 году сократило чистую прибыль на 3,1% по
сравнению с 2018 годом - до 91,523 млн грн. Об этом сообщается в системе
раскрытия информации НКЦБФР.
Результаты работы АО в 2019 г. акционеры рассмотрят на годовом общем собрании
6 апреля. Кроме того, на собрании акционеры планируют рассмотреть вопрос увеличения
уставного фонда СП "Лекхим" в форме ООО и уставного фонда ООО "Лекхим-Обухов", а
также одобрить совершение компаниями крупных сделок в период с 6 апреля 2020 года по
6 апреля 2021 года. АО "Лекхим" возглавляет группу компаний, в которую входят ЗАО
"Технолог", ЧАО "Лекхим-Харьков". В настоящее время в продуктовом портфеле АО
"Лекхим" - более 160 торговых наименований, в частности средства для пищеварительной,
сердечно-сосудистой, респираторной, нервной системы, системы крови и гемопоэза,
опорно-двигательные аппараты, противомикробные, дерматологические средства, а также
биологически активные добавки, изделия медицинского назначения, ветеринарные
препараты. По итогам 2019 года группа "Лекхим" сохранила 23-е место на фармрынке
Украины. Как сообщалось, фармацевтическая компания АО "Лекхим" (Киев) по итогам 2017
года получила 101,7 млн грн чистой прибыли, что на 6% больше, чем в 2016 году. Согласно
информации на сайте компании, ее производственные мощности составляют в год 130 млн
растворов в ампулах, более 2 млрд таблеток, более 500 млн капсул, более 1 млн драже,
более 30 млн суппозиториев и более 15 млн саше. По данным госреестра, бенефициарными
собственниками компании являются Игорь и Любовь Лазько, Инна и Леся Радькины,
Валентина Мазурик, Валерий, Ольга, Светлана и Татьяна Печаевы.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

09.03.2020

ЧАО "Абинбев Эфес Украина" (Киев), одна из крупнейших
пивоваренных компаний в Украине, в 2019 году получило 87,62 млн грн
чистого убытка, что в 2,8 раза меньше, чем в 2018 году.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о
годовом собрании акционеров 7 апреля, его активы выросли за год на 31% - до 4,52 млрд
грн. Нераспределенная прибыль по итогам года составила 103,66 млн грн против 320,2 млн
грн непокрытого убытка в 2018 году. Акционеры компании на собрании намерены убыток,
полученный в 2019 году, покрыть за счет дополнительного капитала и капитала в
дооценках общества. Кроме того, акционеры планируют продажу акций ЧАО, выкупленных
обществом в 2019 году. "Продать Ab Inbev Efes B.V. (Нидерланды) 3,876 млн простых
именных акций, выкупленных в 2019 году", - отмечается в сообщении. Общее количество
простых именных акций общества составляет 9,511 млрд штук. Отметим, крупнейший в
мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) спрогнозировал снижение
прибыли за первый квартал на 10% из-за влияния вспышки коронавируса. Компания
сообщила, что вирус привел к значительному снижению спроса в Китае, особенно во время
празднования Нового года по лунному календарю. Компания, которая продает больше пива
Budweiser в Китае, чем на ключевом для бренда американском рынке, оценила падение
выручки из-за эпидемии в Китае за первые два месяца этого года в $285 миллионов, что
соответствует 2,3% выручки группы за первый квартал прошлого года. Как сообщалось, AB
InBev Efes в Украине юридически закрепила новое название компании – ЧАО "Абинбев Эфес
Украина" вместо ПАО "Сан ИнБев Украина". …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, biz.censor.net.ua
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ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

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

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
від 500 грн.
від 10 тис. адресатів
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

• ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Львівська швейна фабрика «Троттола» шитиме
захисні костюми для медиків

•

Купуючи меблі, українці орієнтуються на ціни
і шукають готові рішення
17.02.2020

Львівська швейна фабрика «Троттола» під час падемії короновірусної
інфекції шитиме захисні костюми для медиків. Про це повідомив на своїй
сторінці у Facebook засновник фабрики, народний депутат Ярослав Рущишин.
«Закликаю львівські підприємства перепрофільовуватися для виробництва /
доставки товарів у боротьби з коронавірусом. Годі сподіватися, що зараза, яка йде світом,
буде подолана зусиллями однієї держави. До цього повинні долучатися і громадянське
суспільство, і бізнес у цілому світі», – заявив Ярослав Рущишин. Він наголосив, що
очолювані ним до обрання народним депутатом підприємства, «Троттола» та «Жива»,
будуть шити захисні костюми для медиків та інші швейні вироби необхідні для подолання
коронавірусної інфекції. Ярослав Рущишин – відомий львівський бізнесмен, співзасновник
мистецького об’єднання «Дзиґа», засновник мережі швейних фабрик «Троттола» та
співзасновник Львівської бізнес-школи LVBS. У 2006-2010 роках був депутатом Львівської
облради від «Нашої України». Ярослав Рущишин також був одним із засновників
Студентського Братства Львівщини і активним учасником Революції на граніті 1990 року. У
липні 2019 року Рущишин переміг на виборах до Верховної Ради в одномандатному
виборчому окрузі №117 у Львові.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
Підприємство "НОВАТОР" екстренно запустило
пошиття марлевих пов’язок

17.03.2020

Держпідприємство "Новатор", яке розташоване у місті Хмельницький і
входить до складу ДК "Укроборонпром", екстрено переорієнтувало
виробництво та запустило пошиття медичних марлевих пов’язок.
Також на підприємстві готуються до запуску виробництва перших вітчизняних
клапанних респіраторів FFP3. Всього на "Новаторі" планують виготовити та безкоштовно
поширити на підприємствах Укроборонпрому 100 000 багаторазових марлевих пов’язок. З
них, станом на сьогодні, 13 500 марлевих пов’язок вже передано співробітникам
хмельницького підприємства (з розрахунку 10 пов’язок для потреб одного співробітника та
його родини), 3 000 пов’язок – віддано на потреби ДП "Красилівський агрегатний завод",
розглядаються запити на постачання пов’язок до інших підприємств Укроборонпрому.
Також, за рішенням профспілкового комітету, на підприємстві планують створити резерв з
30 000 марлевих пов’язок. "Криза стимулює до оперативних рішень. У ситуації дефіциту
товарів особистого захисту підприємства оборонпрому знаходять альтернативні рішення і
переорієнтовують виробництво: "Новатор" – шиє маски і планує першим в Україні
виготовляти респіратори, миколаївська "Зоря-Машпроект" планує виготовляти
дезінфікуючий розчин, ще з десяток підприємств самостійно шиють для своїх працівників
медичні пов’язки. Я вважаю, що завдання будь-якого відповідального бізнесу сьогодні –
допомогти державі і своїм працівникам пережити кризу з мінімальними втратами", –
зазначив генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус. За словами
директора ДК "Новатор" Олексія Свістунова, підприємство оперативно відреагувало на
загрозу поширення коронавірусної інфекції в Україні та переорієнтувало своє виробництво
під нові виклики: "Ми поставили для себе мету забезпечити потребу у марлевих пов’язках
для всіх підприємств "Укроборонпрому" аби знизити ризики захворювань на цих
стратегічних для країни підприємствах. Водночас ми відгукнулися і на запит наших
місцевих партнерів та передали 500 пов’язок до управління праці міста Хмельницький, 100
– до відділення банку, яке обслуговує "Новатор", – зазначив пан Свістунов. Крім того, на
підприємстві планують встановити лінію зі стерилізації марлевих пов’язок, що сьогодні не
робить жоден з виробників в Україні, попри існуючий попит від закладів охорони здоров’я.
Також вже наприкінці травня на "Новаторі" планують випустити першу в Україні партію
високоякісних клапанних респіраторах FFP3 – наразі на підприємстві встановлюють нову
виробничу лінію, яка дозволить випускати до 3 млн цих спецзасобів щомісяця. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК "Укроборонпром"
Укрлегпром звернувся до Міноборони щодо подовження
термінів постачання речмайна

20.03.2020

Асоціація “Укрлегпром” звернулася до Міністерства оборони стосовно
подовження термінів І кварталу та системного удосконалення постачання
речового майна.
З 2015 було налагоджено постійну співпрацю між Міністерством та Виробниками
для швидкого якісного задоволення потреб ЗСУ з максимальним урахуванням вимог
Замовника, наявних можливостей та обмежених ресурсів держави. Однак, у ході
виробництва, процедур закупівель, виконання договорів та постачання продукції
військового призначення все ж виникають системні порушення, штучно створені
відповідними структурними підрозділами Міноборони, у т.ч. і останнім часом. Так, місяць
тому Асоціація «Укрлегпром» (лист від 17.02.2020 №1/2-20/1) інформувала про
несвоєчасне опрацювання Міноборони підписаних ще у грудні 2019 р. додаткових угод з
постачальниками на І квартал 2020 року та зазначала про можливі загрози щодо
своєчасного постачання речмайна! Адже, на той момент, непідписаних було – аж 74% від
загальної кількості угод. Справедливо зазначити, що після того, додаткові угоди таки були
підписані Міноборони із зазначенням кількості, розмірів та місць постачання – проте із
фактичним запізненням майже на два місяці. Тому в березні 2020р. акредитовані
випробувальні лабораторії настільки завантажені випробуваннями, що не в змозі виконати
в стислі терміни лабораторні дослідження предметів засобів речмайна, і терміни
випробувань розтягуються замість 5-6 днів до 2-3 тижнів. До того ж, ситуація наразі
ускладнилася форс-мажорними обставинами через введення карантину в Україні та
жорстких обмежувальних заходів у світі. Нагадаємо, 27 лютого 2020 року відбулась галузева
робоча нарада керівництва Мінекономіки з керівництвом Асоціації «Укрлегпром» під
головуванням Міністра Тимофія Милованова стосовно актуальних проблем розвитку легкої
промисловості. Приводом для проведення наради стала ініціатива президента-голови
правління Асоціації “Укрлегпром” Т.Ізовіт, висловлена під час засідання Комітету ВРУ щодо
спаду у промисловості наприкінці минулого року. Відзначимо, Українська Асоціація
підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» взяла участь у роботі галузевої Торгової
місії до Королівства Данії. Делегація складалася з 14 потужних українських виробників
товарів легкої промисловості. Торгова місія тривала з 2 по 6 березня 2020 року та була
організована з метою налагодження прямих бізнес-контактів місцевими Данськими (понад
50) та деякими шведськими виробниками одягу та рітейлерами. Також у рамках місії
українські компанії мали змогу провести аналіз та вивчення Данського ринку,
ознайомитися з наявними торговими можливостями та трендами, та провели низку
індивідуально запланованих b2b зустрічей у містах Копенгаген та Бредструп із
потенційними партнерами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації “Укрлегпром”

42

МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

02.03.2020

Меблевий ринок в Україні існує у тісній зв’язці з ринком нерухомості
— чим більше квартир продають, тим більше предметів інтер'єру купують.
Про це пише Директор напряму «Центр меблів» мережі ТЦ «Епіцентр».
У 2019 темпи зростання введення в експлуатацію житла склали 48%, при цьому
близько 80% угод відбувається в бюджетному сегменті. В результаті крива попиту на
меблевому ринку також змістилася в економсегмент. Сьогодні покупець рідко відразу
обставляє всю квартиру, воліючи купувати меблі частинами. І хоча сам ринок меблів
практично не продемонстрував позитивної динаміки, це зіграло на руку гравцям, які
працюють у сегменті мас-маркет. Так, з початку 2019 року продажі меблів у наших
«Центрах меблів» зросли на 22%. В основному покупець орієнтувався на практичні,
застосовні в будь-якому інтер'єрі речі. Лідером в офлайн- і онлайн-продажах стали кухні з
мінімалістичним фасадами під дуб. Великим попитом користувалися крісла темних
кольорів, а також офісні стільці та крісла. Будівельний бум не тільки підвищив продажі
предметів інтер'єру, а й призвів до появи нових категорій. Зокрема, йдеться про доступні
для мас-маркету смарт-рішення — крім класичних шаф-ліжок з’явилися, наприклад, смарткухні. Незважаючи на бажання заощадити, український покупець став більш вимогливим до
дизайну. Стандартних рішень вже недостатньо — він шукає оригінальні варіанти
виконання звичних елементів інтер'єру. Ще однією яскравою тенденцією сьогодні є
орієнтація більшої частини покупців на меблі українських виробників. Сьогодні в Україні
налічується понад 8 тис. виробників меблів, які фактично можуть задовольнити попит в
економ- і середньому цінових сегментах. Так, весь асортимент «Центрів меблів» у таких
категоріях, як корпусні та м’які меблі, спальні та кухні складає 98% українського
виробництва у всіх продаваних меблях. Частка імпорту становить лише близько 15%.
Імпорт ми возимо лише з однієї причини — в Україні цього ніхто не робить. Зокрема, це такі
групи товарів, як вішалки-стійки, металеві журнальні столики, скляні столи, розсувні столи
з МДФ, пластикові стільці. Варто відзначити і зростання частки онлайн-продажів.
Найчастіше саме інтернет є першою точкою контакту з покупцем — він обирає онлайн, а
потім приїжджає до торгового центру подивитися товар і здійснити покупку. На розвиток
цього напрямку ми будемо робити ставку і надалі. За нашими прогнозами, відсоток
продажів в онлайн цього року ще збільшиться і складе порядку 10% від продажів через
мережу. При цьому тенденція на смарт-квартири і функціональні меблі також збережеться.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

© Олександр Лукьянченко, Директор напряму «Центр
меблів» мережі ТЦ «Епіцентр»

Експорт меблів України
за 2019 рік зріс

13.03.2020

Експорт меблів (код 94) України 2019 зріс на 7,8% у порівнянні з 2018,
що становило 674,3 млн.USD і перевищило обсяг імпорту меблів майже у 2
рази (372,2 млн.USD).
Найбільше українські меблевики експортували до країн Європи – 84% загального
обсягу. 59% імпорту припадає на країни Азії. Меблева галузь України створила позитивне
торговельне сальдо в сумі 302,1 млн.USD. Обсяг експорту меблів, постільної білизни та
матраців (групи 9401, 9402, 9403, 9404) за 2019 рік становив 628,8 млн.USD. Загалом з 2009
року обсяг експорту товарів 94 коду ЗЕД (меблів, постільної білизни, матраців,
освітлювальних приладів та збірних будiвельних конструкцiй) щороку зростає на 11,4%,
обсяг імпорту за цей же період щороку зростає на 2,4%. Стратегічна мета Української
Асоціації Меблевиків – це зростання обсягів продажів меблів в Україні та світі. Задля цього
щомісяця для членів УАМ та інших учасників ринку проводяться навчальні заходи,
співпрацюють з урядовими організаціями, українськими та міжнародними громадськими
об’єднаннями та донорами. Завдяки підтримці донорських організацій представники
української меблевої галузі мають змогу брати участь у торговельних та скаутських місіях.
Ми розуміємо, що такі показники можливі завдяки нашим партнерам, які активно
підтримують розвиток меблевої галузі України Програма USAID «Конкурентоспроможна
економіка України», Export Promotion Office/Офіс з Просування Експорту, Taras Kachka,
Міністерство закордонних справ України, Тарас Ткаченко. Ми віримо, що всі дії пов’язані з
проектом Furniture of Ukraine Business Expo допоможуть збільшити ці показники в рази.
Читати повністю >>>
За матеріалами УАМ
Перший меблевий кластер розпочали
створювати на Рівненщині
19.03.2020

Новий надсучасний меблевий завод компанії Kronospan на Рівненщині
готується розкрити технологічний потенціал регіону. Про це пише видання
epravda.com.ua
На перетворення занедбаних промислових приміщень у майбутні виробничі цехи в
селі Городок вже витрачено €10 млн. Інвестиційні плани на створення виробництва 2020
року сягають 200 мільйонів євро у лінію виробництва ДСП, та ще стільки ж лінію OSB.
Потенціал економічного зростання регіону. Вже після спорудження першої
виробничої лінії деревообробний завод створить 200 прямих та 2000 непрямих робочих
місць, а після можливого запуску другої лінії - ця цифри можуть подвоїтися. Середня
заробітна плата на підприємстві становитиме 15-18 тисяч гривень. Після виходу на планову
потужність завод щорічно сплачуватиме майже 400 мільйонів гривень податків і зборів,
завдяки яким можна буде покращити інфраструктуру регіону. "Завдяки залученню
інвестицій одночасно створюється Рівненський меблевий кластер, який є типовим зразком
кластерного об’єднання представників влади, бізнесу і освіти. Мета організаторів кластеру
налаштувати процес співпраці та синергії для ефективної взаємодії та перспективного
зростання регіону без перешкод. І ми розуміємо, що зараз в Україні нам потрібно боротись
за кожного інвестора, який сприяє цьому процесу." - стверджує Володимир Патіс, Президент
Української Асоціації Меблевиків.
Експорт готової продукції українського виробництва з доданою вартістю. Крім
цього передбачається суттєве зростання економічних показників країни через експорт
готової продукції українського виробництва з доданою вартістю. Таким чином Kronospan
залучить додаткові фінансові ресурси в Україну та підтримає вітчизняного виробника. Для
здійснення цієї мети та налагодження співпраці із іноземними байєрами Рівненський
меблевий кластер буде представлено на конференції заступником голови Рівненської ОДА
Сергієм Гембергом, що відбудеться в рамках першої в Україні B2B виставки Furniture of
Ukraine Business Expo 15-17 вересня 2020.
Стратегічна сесія Рівненського меблевого кластеру. Вже зараз Рівненський
меблевий кластер реалізує виконання поставлених цілей у просвітницькій роботі для
власників і керівників меблевих підприємств. 20 березня 2020 року відбудеться стратегічна
сесія Рівненського меблевого кластеру, яку організовують Українська Асоціація Меблевиків
та Smart People. У рамках стратегічної сесії учасники визначать спільні проблеми та
перешкоди, які мають об'єднати усіх членів кластеру з…
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

•

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
МАКРОСТАТИСТИКА

•

Темпи зростання будівництва в Україні
сповільнилися в січні до 3,6%

Украина возбудила антидемпинговое расследование импорта
в отношении оконно-дверной фурнитуры из Турции
03.03.2020

У січні виробництво будівельної продукції в Україні збільшилося на
3,6% порівняно з відповідним періодом минулого року – до 7,4 млрд грн. Про
це свідчать дані Державної служби статистики.
Це найнижча динаміка будівельного індексу за останні 18 місяців. Нагадаємо, в
червні 2018 року виробництво будівельної продукції в Україні зросло лише на 2,8%. У січні
2020 року обсяги будівництва житлових будинків зросли на 22,4% порівняно із січнем
2019-го – до 1,97 млрд грн. Будівництво нежитлових будівель збільшилося на 20% – до 2,2
млрд грн. Виробництво будівельної продукції в сегменті інженерних споруд за цей період
зросло на 4,4% – до 3,2 млрд грн. У перший місяць 2020 року нове будівництво становило
49,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції. Капітальний і поточний
ремонти зайняли 25,3%. Частка реконструкції та технічного переоснащення сягнула 25%.
Як повідомляв GMK Center, обсяг будівництва в Україні за 2019 рік зріс на 20%. Найвища
динаміка була в сегменті нежитлових будівель та інженерних споруд – зростання на 27,4% і
23,3% відповідно. Будівництво житлових будинків зросло лише на 3%.
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

• ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ТПП України та Конфедерація будівельників України
підписали меморандум про співпрацю

27.02.2020

Партнерство має на меті консолідацію зусиль для розвитку будівельної
галузі України, створення сприятливих умов для залучення прямих взаємних
інвестиційних ресурсів у будівельну галузь.
Меморандум було підписано у ході засідання Президії ТПП України. «Завдяки
синергії ми посилимо наші кращі сторони. Завдяки взаємній допомозі – зможемо активніше
розвивати міжнародне співробітництво та реалізовувати будівельні проєкти як в Україні,
так і в країнах світу», – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков. Конфедерація
будівельників України – найбільше профільне об’єднання українського бізнесу, що
відстоює інтереси будівельної галузі та гравців ринку, орієнтоване на європейські цінності
й стандарти та створює привабливе бізнес-середовище. За роки існування Конфедерація
стала відомою та впливовою організацією, до складу якої входять понад 700 будівельних
холдингових компаній і професійних об’єднань, та має свої представництва в усіх регіонах
України. «Конфедерація будівельників України – сучасна, мобільна та високотехнологічна
платформа, яка надає бізнесу змогу налагодити партнерські зв’язки, а також взяти участь у
формуванні ринку будівельних послуг і прогресивних нормативно-правових правил гри.
Підтримуючи нові та реалізовані досягнення КБУ у галузі будівництва, ми разом зможемо
вивести на новий європейський рівень будівництво нашої країни», – сказав голова Ради
директорів КБУ Олександр Ротов.
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
Загальний реєстр всієї первинної нерухомості
вирішить проблему довгобудів

03.03.2020

В Україні до кінця 2020 року планують запровадити загальний реєстр
всієї первинної нерухомості. Забудовники зможуть виставляти на продаж
тільки зареєстровані в ньому квартири.
Нововведення покликане захистити інвесторів, вирішити проблему довгобудів і
подвійних продажів квартир на первинному ринку, повідомила заступник голови фракції
«Слуга народу», представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк. За даними
нардепа, з 2015 року українці щороку вкладають у первинну нерухомість понад 1 млрд
євро. Однак ці інвестиції залишаються незахищеними. «Українці можуть інвестувати свої
гроші в метри квадратні, а потім виявляється, що у будинку взагалі не було дозвільних
документів… Десь було відверте шахрайство, десь не вистачило коштів у забудовника… Це
проблема глобального масштабу для України», — наголосила Шуляк. Вона запевнила, що
цілком реально унеможливити незаконне будівництво в Україні вже в найближчій
перспективі — до кінця поточного року. Над відповідним рішенням зараз працює комітет
Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування спільно з Мін’юстом і експертним середовищем. «Це можна
зробити таким шляхом. Забудовник спочатку отримує всі дозвільні документи, а потім
додається до реєстру: причому там реєструється не просто будинок, а кожна квартира.
Продавати квартири він зможе тільки тоді, коли їх внесуть до реєстру. Немає квартир у
реєстрі — продавати нічого не можеш. А в реєстр можеш потрапити тільки тоді, коли є всі
дозвільні документи. Реєстратор все перевірить», — пояснила депутат. Шуляк зазначила,
що реєстр в тому числі вирішить проблему з «надбудовами», коли проект 6-поверхового
будинку в процесі будівництва раптом «перетворюється» на 20-поверховий. …
Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua
Уряд розпочав реформу системи
містобудування

13.03.2020

Уряд прийняв рішення щодо ліквідації Державної архітектурнобудівельної інспекції та утворення замість неї сервісної служби, агентства з
питань містобудуванні та інспекції містобудування.
Відповідні постанови прийняті з доопрацюванням протягом одного дня на виїзному
позачерговому засіданні Кабінету Міністрів за участі Президента України Володимира
Зеленського. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання наголосив, що ДАБІ – це
корупційна структура, яка поєднала в собі занадто багато функцій: ліцензування, контроль,
нагляд, дозволи та ін. і на сьогодні потребує реформування. «ДАБІ, на нашу думку та думку
учасників будівельного ринку, – це той корупційний кліщ, що забирав обігові кошти з
будівельного ринку. Сьогодні учасники просять ліквідувати ДАБІ, ліквідувати корупційні
схеми», - наголосив Глава Уряду. Створюючи нові центральні органи виконавчої влади
щодо архітектурно-містобудівної галузі, Прем'єр-міністр наголосив, що їхні структури
будуть приведені у відповідність до найкращих прикладів, які сьогодні діють у світі. «Ми
створюємо три органи: Державну сервісну службу містобудування, яка виконуватиме
реєстраційні функції у галузі будівництва; Державне агентство техрегулювання, яке стане
локомотивом реформи технічного регулювання в Україні стосовно параметральної
системи, ДБН, єврокодів; Державну інспекцію містобудування, яка здійснюватиме функцію
нагляду і контролю у будівництві», - повідомив Денис Шмигаль. За його словами, ухвалені
постанови враховують побажання учасників будівельного ринку, інвесторів. «Це перший
крок, який можна було врахувати постановами КМУ, наступний крок – внесення змін у
діюче законодавство, далі – розробка електронної системи», - зауважив Денис Шмигаль. …
Читати повністю >>>
Читайте також: Реформування галузі
За матеріалами kmu.gov.ua
містобудування (презентація) >>>
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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ)
возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в
Украину поворотно-откидных механизмов для оконных и балконных
дверных блоков происхождением из Турции.
Решение комиссии от 21 февраля 2020 года о возбуждении расследования вступает
в силу с момента его публикации, указано в уведомлении в газете "Урядовый курьер" от 25
февраля 2020 года, которую агентство получило в среду. Согласно сообщению,
соответствующую жалобу МКМТ получила от ООО "Аксор Индастри". Как утверждает
заявитель, в течение периода наблюдений вплоть до первого полугодия 2019 года доля
импорта фурнитуры из Турции возросла на 7%, в отношении потребления - на 1,1%. Кроме
того, цены на турецкую продукцию были значительно ниже себестоимости, а также ниже
цен на внутреннем рынке Турции. Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт
в Украину оконно-дверной фурнитуры мог осуществляться по демпинговым ценам, при
этом уровень демпинговой маржи нельзя считать минимальным, а объемы импорта незначительными. При этом объемы импорта турецкой продукции могли нанести ущерб
национальному товаропроизводителю. Расследование касается поворотно-откидных
устройств (механизмов) для оконных и балконных дверных блоков по коду УКТВЭД 8302
41 50 10 происхождением из Турции. Проведение антидемпингового расследования
поручено Минэкономики. Регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30дневный срок. По данным Госстата, в 2019 году импорт фурнитуры по коду 8302 41 из
Турции составил 2,2 тыс. тонн на $7,1 млн, тогда как экспорт в эту страну - 35,7 тонн на
$49,4 тыс. В целом Украина в прошлом году импортировала таких товаров на $51,6 млн,
экспортировала на $19,5 млн. Как сообщалось, в декабре-2019 зампредседателя совета
корпорации "Алеф" Станислав Виленский сообщил агентству, что завод по производству
оконно-дверной фурнитуры "Аксор Индастри" (Axor Industry, Днепр), входящий в
корпорацию "Алеф", нуждается в протекционистских мерах со стороны украинских органов
власти в связи со значительным давлением со стороны турецких производителей. Он
уточнил, что построенный в 2011 году "Аксор Индастри" - единственный в Украине и
наиболее современный подобный завод на территории Восточной Европы. "Аксор
Индастри" в 2018 году увеличил выручку на 42,8% - до 554,48 млн грн, чистую прибыль - на
60,1%, до 36,41 млн грн. Корпорация "Алеф" объединяет 10 разнопрофильных бизнесов,
работающих в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и в
аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" - Вадим Ермолаев, основатель
также таких предприятий, как "Миропласт", "ЮДК", "ABM Technology", "Оскар",
"Днепропресс Сталь", "Алеф-Виналь", "Сады Днепра", "Лунапак", "Агроальянс".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Golden Tile планирует увеличить объемы производства
керамической плитки на 22% - Шеветовский

03.03.2020

Керамическая группа Golden Tile планирует увеличить объемы
производства и продаж керамической плитки на украинском рынке на 22% до 19 млн кв. м, сообщил основатель группы и глава набсовета ЧАО
"Харьковский плиточный завод" Валентин Шеветовский.
"Планы на 2020 год – продать 19 млн кв. м. Это очень амбициозные планы", – сказал
он в ходе видеоотчета об итогах и планах компании в Facebook во вторник. По его словам, в
2019 году Golden Tile произвела 15,3 млн кв. м керамической плитки, заняв при этом около
30% украинского рынка. Кроме того, сырьевые предприятия группы также обеспечили
лидирующее положение на рынке: "Майдан-Вильский карьер" произвел 716 тыс. кв. м
глины, "Шахтострой" и "Керамик арт" – 482 тыс. кв. м. Основной задачей группы на 2020
год станет улучшение эффективности производства и работа над качеством продукции.
"Ключевым департаментом Харьковского плиточного завода в 2020 году будет
департамент качества. В первый раз за 12 лет мы не ставим задачу агрессивной продажи
плитки. Вместо этого на всех рынках, на всех предприятиях мы должны обратить внимание
на эффективность. Это очень хорошее время для того, чтобы сделать модернизацию,
заменить старые неэффективные дизайны на новые, посмотреть на слабые участки,
которые тянут вниз, на составляющие себестоимости", – рассказал Шеветовский. Группа
также намерена в 2020 году расширить действие своих социальных программ на
эксклюзивных дилеров компании. Среди других целей на следующий год эксперт назвал
продолжение развития Golden Tile на польском рынке, несмотря на то, что из-за низких
показателей в 2019 году офис в Польше был расформирован и переведен из Кракова в
Варшаву. "Польша переживает строительный бум, потому рынок Польши был и остается
для нас вторым после Украины. Мы в следующем году должны продать 9,5 млн кв. м", –
добавил он. Керамическая группа Golden Tile является вертикально интегрированной
группой компаний, обеспечивающих полный цикл производства и дистрибуции
керамической плитки. Согласно данным на официальном сайте группы, в ее структуру
входят ЧАО "Харьковский плиточный завод" (Харьков), ООО "Майдан-Вильский карьер",
ООО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" (оба – Хмельницкая обл.), ПО "Шахтострой"
(Донецкая обл.) и ООО "Голден Тайл" (Киев, официальный дистрибьютор Харьковского
плиточного завода). Харьковский плиточный завод, крупнейший производитель плитки в
Украине, введен в эксплуатацию в 1946 году. Входит в созданную в 2008 году
"Керамическую группу "Голден Тайл" (Киев), объединяющую также ООО
"Производственное объединение "Шахтобуд" (Веролюбовка Донецкой обл.) и ООО "Голден
Тайл" (Киев, эксклюзивный дистрибьютор ХПЗ). ЧАО "Харьковский плиточный завод" по
итогам 2018 года сократило чистую прибыль на 43% по сравнению с 2017 годом – до 94
млн грн. Основным акционером компании, согласно данным НКЦБФР, на четвертый
квартал 2019 года является ООО "Керамическая группа "Голден Тайл" (98,4%). По данным
Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании
является Валентин Шеветовский. Зарегистрированный капитал ЧАО составляет 20 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Цементна галузь як драйвер розвитку
української економіки

•
•

19.03.2020

Як часто Вам доводилося чути про те, що другим за споживанням в
світі після води є цемент? І що ринок цементу розглядається ООН в якості
одного з індикаторів рівня економічного розвитку?
Економічний розвиток країни прийнято "вимірювати" показником ВВП. По суті, його
значення – це підсумовування обсягу вироблених товарів та послуг усіма підприємствами
країни, за винятком того, що призначене для їх власного споживання. Стабільний же
розвиток усіх сфер життєдіяльності країни ґрунтується на узгодженості короткострокових,
середньо- і довгострокових програм, планів і стратегій. Зростання ВВП в довгостроковій
перспективі залежить від виконання декількох основних задач: створення
конкурентоспроможних технологічних виробництв; зростання внутрішнього попиту за
рахунок збільшення доходів населення та активізації інвестиційних процесів;розвиток
експорту товарів з високою доданою вартістю; реалізація інфраструктурних проєктів
(дороги, транспортні розв’язки, залізничні шляхи, оновлення парку автомобільного та
залізничного вантажного транспорту; нарощення продуктивності АПК. Здавалося б – до
чого тут цемент. Насправді, крім прямого впливу розвитку цементної промисловості на ріст
ВВП, збільшення обсягу виробництва цементу тягне за собою і збільшення зростання
суміжних галузей. Зокрема, настільки ключової для економіки, як будівельна. Сьогодні в
Україні гостро стоїть проблема розвитку дорожньої та інженерної інфраструктури: висока
зношеність автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів тощо потребує капітального та
поточного ремонту; урбанізація та розбудова міст спричиняє потребу у житловому та
комерційному будівництві; зношені інженерні мережі (водо- та електропостачання) також
потребують ремонту; розвиток промисловості, який проявляється у будівництві нових
заводів та цехів, а також в модернізації та відбудові старих виробничих майданчиків;
децентралізація, в результаті якої більше коштів спрямовується на облаштування об’єктів
соціальної інфраструктури – школи, дитячі садочки, амбулаторії, лікарні. Фактично, куди не
кинь оком – без цементу ніяк: розвиток будь-якої галузі та сфери потребує цементу.
Україна здатна повністю забезпечити внутрішній попит на цемент та має достатньо
потужну цементну галузь, яка представлена низкою виробничих підприємств. Основними
гравцями ринку є: CRH – один із лідерів цементного ринку у світі та в Україні. Цементний
напрямок діяльності компанії представлено трьома цементними заводами: ПАТ
"Подільський цемент", ПрАТ "Миколаївцемент" та ТОВ "Цемент". ПрАТ "ІваноФранківськцемент" – високотехнологічний потужний комплекс виробництв промисловості
будівельних матеріалів у с. Ямниця Івано-Франківської області. Dyckerhoff GmbH, який є
членом Групи Buzzi Unicem. З 1 січня 2016 року цементні підприємства об’єднались в одну
юридичну особу – Публічне акціонерне товариство "Дікергофф Цемент Україна" із філіями
"Волинь-Цемент" та "ЮГцемент". ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", до складу якого входять
цементні заводи в м. Кривий Ріг та м. Кам'янське, смт. Новоамвросіївське Донецької області
та у м. Єнакієве Донецької області. Обмежена кількість виробників пояснюється
необхідністю великих вкладань у створення і модернізацію виробництва, високою
собівартістю виробництва і значним періодом окупності інвестованого капіталу. Водночас
всі підприємства мають вигідне географічне розташування, що дозволяє успішно
продавати цементну продукцію практично по всій території країни. Одна з конкурентних
переваг українського цементу – висока якість. Виробники не тільки дотримуються
встановлених норм, але також самостійно розробляють нові стандарти і впроваджують їх.
На додаток до цього, об'єднання виробників, як, наприклад, Асоціація виробників цементу
"Укрцемент", за власною ініціативою на регулярній основі проводять заходи щодо
недопущення фальсифікованої продукції на вітчизняний ринок. …
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
•
•

БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
ДЕВЕЛОПЕРИ

Читати повністю >>>
За матеріалами UFuture

05.03.2020

Читайте також: UDP стане учасником
виставки MIPIM-2020 >>>

КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)

Мережа брокерів з нерухомості Sothbey's
відкриє офіс в Україні

• ЖИТЛОВА

В Києві 52% новобудов потрапляють
в категорію ризикових

24.02.2020

У столиці з 409 об’єктів будівництва, що зводиться налічується 214
ризикових. Про це йдеться в результатах дослідження проведеного у лютому
2020 року компанією Monitor.Estate.
Найбільша кількість ризикових новобудов зосереджена як і за попередній період:
Голосіївському (75 % від загальної кількості новобудов у цьому районі), Шевченківському
(65% від кількості об’єктів у районі) та Солом’янському районах (70%). Без необхідних
ліцензій на виконання будівельних робіт – 17 об’єктів (3% від загальної кількості
новобудов), ще 174 (42%) новобудови будують на землях без відповідного цільового
призначення або без сформованої земельної ділянки. Крім того 112 новобудов (27%)
будують без оформлення дозвільних документів ДАБІ, а 132 (20%) мають податковий борг.
Всього до процесу будівництва залучено 675 компаній: замовник будівництва,
проектувальник об’єкту, підрядна організація та девелопер, під брендом якого новобудова
рекламується. Серед них 523 мають судові справи, 352 фігурують у кримінальних справах,
76 мають виконавчі провадження. Більшість судових справ стосуються відмивання
грошових коштів, заниження бази оподаткування, фіктивне підприємництво, незаконного
залучення грошових коштів від населення та визнання протиправних рішень
контролюючих органів (ДАБІ). «Якщо порівняти з даними минулого року, то на декілька
відсотків зменшилась кількість ризикових об’єктів. Це пов’язано з тим, що великі гравці на
ринку анонсували будівництво нових комплексів вже з дозвільними документами. Проте,
проблеми у будівельній галузі залишаються і їх потрібно вирішувати», — зазначає
співзасновника сервісу Monitor.Estate Володимира Копоть….
Читати більше >>>
За матеріалами Monitor.Estate
ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" возобновила строительство
жилых комплексов "Пектораль" и "Новомостицкий", до 1 марта планирует
принять на баланс еще четыре объекта "Укрбуда".
"До 1 марта планируем принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура
приема еще 6 следующих объектов. Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день
находится 12 из 24 объектов "Укрбуд". И это всего за два месяца, хотя сначала компания
заявляла про сроки в полгода", – цитируется в сообщении президент "Киевгорстроя" Игорь
Кушнир. Он уточнил, что в первую очередь принимаются объекты с готовой
документацией. Кроме того, "Киевгорстрой" открыл продажи квартир в жилых комплексах
"Пектораль" и "Новомостицкй", предварительные сроки ввода которых будут
незначительно скорректированы. Как сообщалось, "Киевгорстрой" к концу января 2020
года планирует сдать такие объекты, как ЖК "Харьковский", "Новомостицкая",
"Пектораль", "Солнечная Ривьера" и "Гармония". При этом Кушнир уточнял, что процесс
передачи всех объектов "Укрбуда" займет от трех до шести месяцев в зависимости от
каждого отдельного ЖК. Сроки и порядок сдачи объектов будут изменены. ХК
"Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной
корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале
контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в
которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на
правах ассоциированного члена. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания “Интергал-Буд” лидирует в рейтинге самых больших
компаний по итогам 2-го полугодия 2019

25.02.2020

11.03.2020

Представником мережі міжнародних агентств нерухомості Sothbey's
International Realty Affiliates LLC в Україні стала компанія InRealtyOU, яка буде
представлена на ринку під назвою Ukraine Sothbey's International Realty.
Головою компанії призначено Зана Лаунагса. Президент та виконавчий директор
Sothbey's International Realty Філіп Уайт зазначив, що український ринок розкоші поступово
зростає, а його доля зберігається за рахунок великих індивідуальних капіталів, передає
«Інтерфакс-Україна». За словами Уайта, досвід Лаунагса в галузі нерухомості складає понад
10 років. Sothbey's International Realty — рієлторська служба для клієнтів аукціонного дому
Sothbey's, яка була створена у 1976 році. Мережа налічує понад 1 тис. офісів у 70 країнах
світу, а об’єм продажів минулого року склав $114 млрд. Sothbey's — один з найстаріших у
світі аукціонних домів. Спільно з аукціонним домом Christie`s займає близько 90% світового
ринку аукціонних продажів антикваріату, предметів мистецтва тощо. Є найбільшим у світі
аукціонним будинком. Минулого року франко-ізраїльський медіамагнат Патрік Драі,
засновник телекомхолдингу Altice та колекціонер предметів мистецтва, придбав
аукціонний дім Sotheby's за $3,7 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами thepage.ua
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28.02.2020

СБУ виявила факт протиправного виведення з комунальної власності
сотні гектарів земель київської громади на майже 800 мільйонів гривень.
Про це повідомляє портал poglyad.tv
Колишнє керівництво Головного управління Держгеокадастру в Києві, посадові
особи ДАБІ та ряд комунальних підприємств у 2016-2019 роках сприяли незаконному
виведення земельних ділянок в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах
Києва загальною площею 377 гектар з комунальної власності. За попередньою
інформацією, ділянки нелегально переоформили у користування на фізичних осіб для
подальшого перепродажу під забудову. Завдяки оперативному реагуванню співробітників
СБ України, організатори оборудки не встигли перевести більшість ділянок у власність
підставних осіб. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, що стала
підставою для незаконної перереєстрації ділянок, електронні носії інформації, які містять
важливі відомості для досудового розслідування. Триває експертиза для встановлення
повного розміру завданих державі збитків через протиправну діяльність посадовців.
Читати повністю >>>
За матеріалами poglyad.tv

24.02.2020

Компанія UDP отримала дві нагороди національної премії в галузі
нерухомості Commercial Property Awards 2020 у номінаціях “Девелопер
комерційної нерухомості року” та “Бізнес-центр класу А”.
Останню було присуджено бізнес-кампусу B10 першого в Україні інноваційного
парку UNIT.City. Архітектурна концепція корпусу B10 була розроблена разом із бюро APA
Wojciechowski Architekci. Особливістю будівлі є те, що вона побудована за «зеленим»
стандартом LEED. Наразі серед резидентів B10 — Bolt, МХП, Global Talent, MBI Development
та інші. “Ці нагороди – для кожного з членів команди. Вони – для всіх наших колег, які день
за днем працюють над розбудовою комфортних для життя міст, впроваджують новітні
архітектурні та інженерні рішення, не просто будують будівлі – забезпечують сталий та
інноваційний розвиток України”,– пояснив Віталій Мельник, віце-президент UDP. UDP —
одна з провідних девелоперських груп в Україні. Серед них — суперсучасні торговорозважальні центри, комфортні житлові комплекси у форматі «місто в місті» та інноваційні
парки. На сьогодні компанія реалізувала біля 20 проєктів, загальна площа яких становить
понад 3 млн м2. Серед найвідоміших довгострокових проєктів компанії — торговорозважальний центр Ocean Plaza, житлові комплекси “Новопечерські Липки”, “Бульвар
Фонтанів”, RiverStone, “Паркове місто”, White Lines та великі інфраструктурні проєкти –
модернізація міжнародного аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського і розвиток інноваційних
парків UNIT.City та LvivTech.City.
•

Колишні посадовці столичного Держгеокадастру
вкрали в громади землю

Компания "Киевгорстрой" возобновила строительство жилых к
омплексов "Пектораль" и "Новомостицкий"

UDP стала кращим девелопером комерційної
нерухомості 2020 року

ю

ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ

Девелоперская компания “Интергал-Буд” получила первое место в
рейтинге крупнейших застройщиков Киева по версии портала “Минфин”.
Компания завершила работу над 2277 квартирами.
“Минфин” проверил, как продвигается работа над возведением новых ЖК и составил
традиционный рейтинг застройщиков Киева. Мы проанализировали, сколько компании
сдали жилья в эксплуатацию, проверили, кто задерживал строительство и оценили риски
приобретения жилья в новостройках”, – говорится в сообщении. Первое место в рейтинге
портала заняла девелоперская компания “Интергал-Буд”, завершив во втором полугодии
минувшего года работу над 2277 квартирами. Доля готовой недвижимости составила около
16% всего жилья, которое сдали участники рейтинга во втором полугодии прошлого года.
“Интергал-Буд” уже не впервые возглавляет рейтинг. Первые строки компания занимала
также по итогам 3-4 кварталов 2018 года”, – отметили эксперты портала. Сообщается
также, что для ранжирования было выбрано только легальное строительство, застройщик
для участия должен был не только завершить работы, но и получить сертификат от
Государственной архитектурно-строительной инспекции. Оценивались также деловая
история и планы на будущее. Важнейшим критерием было количество сданных в
эксплуатацию квадратных метров. Рейтинг отражает для потенциального покупателя
жилья, какие компании наращивают, а какие – убавляют темпы строительства. В целом за
первое полугодие 2019 года застройщики сдали чуть меньше 6,9 тыс. …
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Василий Хмельницкий пристраивается
к Арсену Авакову

27.02.2020

Печерский райсуд 19 февраля арестовал имущество бывшего
руководителя ГП “Информ-Ресурсы” (входит в структуру МВД) Юханнана
Бабаева. Бывший работодатель обвиняет его в том, что тот провел
отчуждение 3,7 тыс кв. м. зданий вверенного ему госпредприятия на
Печерске, которые суд также арестовал ранее.
В 2018 г. МВД решило ликвидировать это ГП, отвечавшее ранее за штрафплощадки
полиции, но перед тем госменеджер громко хлопнул дверью. “Руководитель ГП МВД
Украины “Информ-Ресурсы” (С 2016 по 2019 год им был Бабаев – “ОЛИГАРХ”), …заключил
договор купли-продажи с ООО “Персевбуд” недвижимого имущества, расположенного по
адресу: г. Киев, проезд Военный, 8, которое на праве собственности принадлежало
государству в лице МВД Украины и находилось на балансе ГП МВД Украины “ИнформРесурсы”, – говорится в материалах уголовного производства №1201900000000003,
которое с начала 2019 года расследует Главное следственное управление Нацполиции. Речь
идет о львиной части зданий ГП, которые находятся на 12 га, общей площадью 3,7 тыс кв. м.
Цена продажи составила 18 млн грн при нормативной оценке земли, на которой они
находятся, более 50 млн грн за гектар. На этом руководитель ГП не остановился и спустил
все деньги, как считает следствие, в “обнал”, перечислив их “фиктарям” за несуществующие
“информационно-консультационные” услуги. В итоге у МВД, как собственника, не осталось
ни имущества, ни даже денег. Эта история так бы и осталась почти что будничной на фоне
строительных происшествий в Киеве, если бы не имя покупателя, которым стало
упомянутое выше ООО “Персевбуд”. Его бенефициаром через КУА “ЮДП Эссет Менеджмент”
числится Богдан Кабанец. Как писал “ОЛИГАРХ”, ранее он упоминался в СМИ как директор
центрального офиса продаж девелоперского холдинга UDP киевского олигарха Василия
Хмельницкого, и вероятнее всего, является номинальной персоной. Вторым бенефициаром
“Персевбуд” выступает Анна Ващенко, которая также числиться соучредителям ряда
компаний из холдинга City One Development (ООО “Сити ван Девелопмент” и других),
принадлежащего бизнесмену Валерию Кодецкому. Кодецкий и Хмельницкий бывшие
партнеры по UDP, разошлись в 2017 году, но сохранили общий бизнес-проект. “По
согласованию сторон, City One Development в дальнейшем будет участвовать в общих
существующих проектах с компанией UDP, таких как ЖК Новопечерские Липки и ЖК
Бульвар Фонтанов в статусе соинвестора и девелопера”, – сказано в сообщении UDP в 2017
году. Именно Хмельницкий с Кодецким были как никто другие заинтересованы в
отчуждении активов, принадлежащих ГП из системы МВД, которые впритык соседствуют с
их упомянутым проектом “Новопечерские липки”. Но до лета 2018 года вся эта территория
была не пригодна для жилой застройки, а стоящие на нем здания не стоили больших денег.
Все поменялось 10 июля 2018 года, когда Киевсовет утвердил Детальный план территории
(ДПТ), который, вопреки Генплану, поменял целевое назначение района на площади 93,83
га, в который входит и территория вдоль Военного проезда (район у подножия Черной
горы), с общественной на жилую застройку. Тем самым депутаты Киевсовета дали зеленый
свет расширению Новопечерских липок и в целом застройки района подножия Черной
горы, за что сразу принялись Хмельницкий с партнерами. Помимо участка “ИнформРесурсов” рядом по адресу Военный проезд, 6 строит “Будавиа Инвестмент” Кодецкого, с
другой стороны от Военного проезда – по адресу Железнодорожном шоссе, 47, – на
площади 4,68 га строит ООО “Шато-Инвест”, оформленное на упомянутых Богдана Кабанца
и Анну Ващенко. UDP не единственные, кто положил глаз на эту территорию. Рядом с их
проектами (Военный проезд, 9), например, строится ЖК Fjord от ООО “Честнат Холл”. Его
учредителями являются Кульдип Кумар и Дмитрий Мармуляк, близкие, по данным СМИ, к
главе правления ПАО “ХК “Киевгорстрой” Игорю Кушниру и структурам “смотрящего за
Киевом” Вадима Столара.
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
Вавриш и Исаенко застроят береговую
линию Подола, – СМИ

05.03.2020

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 22 января
выдал градостроительные условия и ограничения на застройку почти 13 га
на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева. Документ
подписал заместитель директора Департамента Юрий Таций.
Этими градостроительными условиями и ограничениями предусматривается
реконструкция существующих зданий под "многофункциональный комплекс".
Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га. Первые
две находятся на праве постоянного пользования у ПАО "Киевский речной порт", а третий в аренде у ПАО "Торгречтранс". Все эти участки в соответствии с Генпланом является
территорией общественной застройки. Следовательно, строительство жилья на них
запрещено. Предельная высота объекта на ул. Набережно-Крещатицкая указана на уровне
не выше 27 м. Вместе с тем, окончательную высоту будут определять проектной
документацией. Как отмечает издание, в Киеве является распространенной схема выдачи
исходных данных на строительство "многофункциональных комплексов" на территории
общественной застройки, где по факту, вопреки закону, строится жилье. Участки, где
запланировано строительство, находятся в пределах исторического центра Киева, поэтому
соответствующие согласования и разрешения на застройку должны предоставить органы
охраны культурного наследия. В свою очередь Андрей Вавриш заявил, что застройка
территории Подола соответствует обновленным государственным строительным нормам
ГСН Б.2.2-12.2019 "Планирование и застройка территорий". Девелоперская компания эксчиновника
КГГА
Андрея
Вавриша
Saga
Development
рекламирует
этот
"многофункциональный комплекс" как ЖК "Новый Подол", где кроме квартир также
планируется строительство офисов и культурного центра. Партнером Saga Development в
этом проекте является компания Perfect Group нардепа от "Оппозиционной платформы "За
Жизнь" Дмитрия Исаенко. Инвестором строительства является ООО "Риверсайд
Девелопмент Лтд", руководителем которого является Ваврыш. Как известно, эта фирма
вместе с ПАО "Киевский речной порт", представителем которого ранее был Ваврыш,
участвует в застройке Рыбальского полуострова неподалеку. Основными владельцами ПАО
"Торгречтранс" является Светлана Смолий (16%), компания из Лихтенштейна Villon
Aktiengesellschaft (15%), а также ООО "Инком-Инвест" (59%), основным конечным
владельцем которого является украинский ИТ-бизнесмен Александр Кардаков.
Владельцами ПАО "Киевский речной порт" стали экс-глава Госкомпредприним
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Хто побудував киянам 20 тисяч
нових квартир

05.03.2020

Видання «Мінфін» проаналізувало, які забудовники можуть записати у
свій актив досягнення минулого року. Хто будував більше, а хто залишив
своїх інвесторів біля розбитого корита.
Як рахували. За підрахунками «Мінфіну», у 2019 році в столиці було здано в
експлуатацію 1,25 млн квадратних метрів житла або 20242 квартири. 30 будівельних
компаній завершили будівництво і отримали належні документи хоча б на один будинок.
Всього ж в Києві з'явилося 75 нових будинків. Для порівняння: впродовж 2018 року в
експлуатацію ввели 77 будинків на 18300 квартири. Ми оцінили роботу київських
будівельних компаній і склали їх рейтинг за обсягами зданих в експлуатацію «квадратів».
Враховувалось лише завершене будівництво, тобто, на яке отримано сертифікат Державої
архітектурно-будівельної інспекції. Такий підхід має допомогти потенційним інвесторам
краще розуміти, які компанії більш активні на ринку і при цьому завершують свої проекти.
Трійка лідерів звела 37% всіх «квадратів» столиці. Найбільше «квадратів» житла
минулого року здала Stolitsa Group – майже 176,5 тис. кв.м. Це близько 14% від доробку всіх
столичних забудовників за цей період. Компанія завершила роботу над 5 будинками із
2818 квартирами (для порівняння: у 2018 році нею збудовано 1954 квартири).
Розташовані вони у житлових комплексах: Seven, Галактика та Варшавський Мікрорайон.
На другій сходинці розташувався Інтергал-Буд, який впорався із трохи більше ніж 156 тис.
кв.м, а це 12% від загального обсягу зданих «квадратів». Всього у минулому році цей
забудовник звів 8 будинків із 2641 квартирою (у 2018 році - 1770 квартир). Третій рядок
нашого рейтингу належить К.А.Н. Девелопмент, який завершив роботу над 7 будинками у 4
ЖК. У них розміщено 2403 квартири загальною площею 133 тис. кв.м. (майже 11% від
загальної площі зданої житлової нерухомості столиці). Але саме цей забудовник у
минулому році «нарощував м'язи» швидше за інших. Адже у 2018 році він отримав
сертифікат лише на один будинок. Лідер за кількістю зданих будинків — Perfect Group.
Забудовник їх ввів в експлуатацію аж 11. Однак їх загальна площа становить лише 76,7 тис.
«квадратів», що забеспечило компанії лише 6 сходинку у рейтингу. На один рядок вище
опинилась New Sigma Development, яка здала лише один будинок, але з 989 квартирами
загальною площею 97,6 тис. «квадратів». А це — майже 8% всієї нової житлової нерухомості
Києва. Щоправда, компанія суттєво затримала здачу дому — аж на 21 місяць.
Хто врятує 13 тис. інвесторів Укрбуду. Але ситуация на будівельному ринку
столиці була далеко не безхмарною. Скандали, що розгорілися у минулому році, ще раз
нагадали, що придбання квартири у недобудованому будинку — справа доволі ризикова.
Найбільш гучною подією в цьому сенсі стало замороження будівництва всіх об’єктів
Укрбуду. В результаті у підвішеному стані опинились 13 тис. інвесторів, які вклались у 26
об’єктів. У першому півріччі 2019 року компанія ще встигла здати 2 будинки на 136
квартир, а у другому — вже повністю припинила роботу. Доки колишні керівники
забудовника звинувачували один одного у протиправних діях, з’являлись різні
повідомлення про те, хто візьметься за незавершені об’єкти. Спершу розглядалась
кандидатура Інтергал-Буду, але в компанії хотіли бути певні, що зможуть працювати над
будинками без перешкод з боку органів влади. Зрештою за роботу взявся Київміськбуд. За
повідомленням компанії, вона ще у лютому цього року відновила роботу над двома ЖК, а на
початку березня прийняла на баланс ще два об'єкти компанії. «Найближчим часом в черзі
на прийом ще 6 об'єктів. Черговість прийому об'єктів компанії Укрбуд залежить виключно
від ступеня готовності документів», — повідомив президент Київміськбуду Ігор Кушнір.
Будівельні монстри заморожують роботи. Щоправда, виходячи з даних нашого
рейтингу, і до самого Київміськбуду варто придивитись уважніше. За весь минулий рік він
здав лише 1 будинок на 215 квартир. «Мінфін» поцікавився у забудовника причиною такого
невисокого показника, але відповідь не отримав. Зупинив роботу над своїми об’єктами ще
один великий забудовник столиці — Аркада. В 2018 році компанія отримала сертифікати
на 7 будинків з 1277 квартирами, але минулого року фактично припинила діяльність. У
першому півріччі ще здала 1 будинок, а у другому – вже жодного. Наразі будівництво ЖМ
Патріотика заморожено, а в ЖМ Патріотика на озерах, де розпочались лише підготовчі
роботи, призупинено продаж квартир. Інвестори об’єктів, які обіцяла звести Аркада,
проводили мітинги під КМДА та офісом Президента, вимагаючи посприяти у вирішенні
проблеми. Загальна кількість постраждалих інвесторів сягає 13 тис. За даними сайту ЛУН,
проблеми виникли і у компанії Житло-Інвест. Повідомляється про заморожене будівництво
на провулку Моторний, де мала з’явитись багатоповерхівка. Частина цього комплексу вже
навіть була здана минулого року. Звісно, не можна виключати, що на нестабільному
українському ринку подібні ситуації виникатимуть і цього року. А тому варто
відслідковувати тенденції ринку завдяки рейтингу від «Мінфіну» та не забувати про інші
інструменти для перевірки компаній.
Читати повністю >>>
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Госпсуд поновив фірмі нардепа Бондара скандальну оренду
на схилі Печерська, де запланована 38-поверхівка

11.03.2020

Суд визнав протиправним та скасував рішення Київради про відмову у
поновленні договору оренди ділянки по вул. Мечникова, 7-Б у Печерському
районі і визнав оренду поновленою.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 21 лютого визнано протиправним та
скасувати рішення Київради, ухваленого 14.11.2019, про відмову у поновленні фірмі
«Будінформ» договору оренди ділянки площею 0,22 га на вул. Мечникова, 7-Б від
13.07.2004. Водночас суд визнав продовженим на той самий строк і на тих самих умовах
договір оренди ділянки. Судом визнано укладеною додаткову угоду про поновлення
договору оренди, згідно з якою «Будінформ» отримує ділянку ще на 15 років. Суд вказав, що
Київрада протягом одного місяця після закінчення договору оренди (а саме у період з
03.08.2019 до 03.09.2019) не направила фірмі заперечення стосовно поновлення оренди.
При цьому компанія «після закінчення строку дії договору оренди землі, продовжувала
користуватися спірною земельною ділянкою та належно виконувати свої обов’язки за
договором». Відтак, вказав суд, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 33 Закону України «Про
оренду землі» договір оренди ділянки з «Будінформом» вважається поновленим на той
самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Нагадаємо, договір
оренди між Київрадою і ТОВ «Будінформ» закінчився ще 3 серпня 2019 року. 14 листопада
2019 року Київрада проголосувала за відмову у поновленні оренди ділянки. У
пояснювальній записці до проекту рішення вказано, що «Будінформ» грубо порушив пункт
8.4. договору оренди щодо строків забудови земельної ділянки та пункт 4.5. договору
оренди в частині сплати орендної плати; запроектована висотність забудови (38 поверхів)
не відповідає Генеральному плану міста Києва, за яким максимальна допустима висотність
становить 27 метрів; у зв’язку з розташуванням на зсувонебезпечному схилі має місце
негативний вплив забудови на оточуючі будівлі, а також зауважено на перевантаження
соціальної інфраструктури. Нагадаємо, що ділянка знаходиться на схилі Кловського яру над
Олександрівською лікарнею. 15 жовтня 2019 року суд першої інстанції визнав
протиправним та скасував дозвіл на виконання будівельних робіт по вул. Мечникова, 7-Б.
Апеляційний суд 24 грудня залишив це рішення без змін. Замовником будівництва є ТОВ
«Будінформ» Лариси Деревянко та Віктора Бондаря, народного депутата, співголови
депутатської групи «За майбутнє». Керівником фірми є Олександр Падалка, який у 2015
році неуспішно балотувався до Київради від партії «Відродження».
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ТРЦ Retroville першим в Україні впровадить технологію, що
дозволяє аналізувати поведінку покупців
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Алиев передал Blockbuster Mall в управление
бывшему менеджеру Фирташа

24.02.2020

Девелопер Mandarin Plaza бизнесмена Вагифа Алиева передал
торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Blockbuster Mall второму партнеру
проекта – Александру Спектору.
"В январе 2020 года право управления и наполнения арендаторами ТРЦ Blockbuster
Mall перешло партнеру проекта – Александру Спектору. В рамках новой стратегии и
оптимизации процессов был подписан агентский договор с компанией Colliers International
(Украина) и в будущем именно Colliers будет осуществлять набор арендаторов в объект", –
пресс-служба консалтинговой компании Colliers International. Глава правления ЧАО
"Мандарин Плаза" Александр Черницкий подтвердил факт передачи управления Спектору.
Как утверждает Черницкий, Спектор был изначально партнером проекта, но сейчас
состоялась передача управления. "Объект наполняем. Есть ряд интересных якорей, с
которыми немного притормозили, но сейчас будем ускоряться. Речь, главным образом,
идет об IKEA. Идет процесс запуска. Набором арендаторов сейчас занимается сторона
Спектора – Colliers International", – сказал Черницкий. Отвечая на вопрос, сколько времени
может потребоваться на открытие магазина IKEA, он сказал: "Думаю, в августе состоится
открытие". Согласно данным открытых реестров, в июле 2019 года ООО "Инвестбуд гарант"
(формальный собственник ТРЦ Blockbuster Mall) сменило руководителя. Новым
директором была назначена Елена Букало, которая числится руководителем ООО "К.А.Н.",
собственника 19-этажного столичного БЦ Senator класса "А+" (общая площадь 53,5 тыс. кв.
м) по ул.Московская, 32/2. В конце 2018 года Вагиф Алиев заявил о продаже БЦ "Сенатор".
Согласно данным Единого госреестра, новым владельцем ООО "К.А.Н." стала австрийская
"Деверте Холдинг ГМБХ", конечным бенефициаром которой указан Александр Спектор.
Напомним, в 2012 году Александр Спектор был представлен как генеральный директор "DF
Agro" Дмитрия Фирташа. ...
Читать полностью >>>
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У Білій Церкві створять перший в Україні
еко-індустріальний парк

26.02.2020

У Білій Церкві відбулася друга зустріч представників КП БМР
«БВАК» із представниками UNIDO (Організація Об'єднаних Націй з
Промислового Розвитку) та державного секретаріату Швейцарії з
економічних питань (SECO).
Організація Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку (UNIDO) та Міністерство
Економічного Розвитку і Торгівлі України готують проєкт з просування еко-індустріальних
парків в країні в рамках Глобальної програми еко-індустріальних парків (ГПЕІП), яка
підтримується урядом Швейцарії через Державний Секретаріат з Економічних питань.
Метою проєкту є демонстрація життєздатності та переваг підходу еко-індустріальних
парків, що полягає у підвищенні ресурсоефективності та покращенні економічних,
екологічних та соціальних показників бізнесу, сприяючи тим самим інклюзивному та
сталому розвитку промисловості в Україні. У ході заходу міжнародний експерт UNIDO
Цезарь Барахон та головний технічний радник проєкту «Ресурсоефективне та чисте
виробництво» (РЕЧВ) Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO)
Бранко Дуньїч поінформували присутніх про те, що промисловий майданчик КП БМР
«Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», що працює за аналогом
індустріального парку, було обрано для першої в Україні трансформації його в екоіндустріальний парк. Його перевага у тому, що еко-індустріальний парк вигідно пов'язує
підприємства міста, коли відходи одного стають сировиною для інших виробництв. Таким
чином підвищується ефективність виробництва та мінімізується негативний вплив на
довкілля. Тобто це територіальна одиниця, на якій зосереджені промислові підприємства
завдяки чому покращиться виробництво продукції і в той же час відсутній негативний
вплив на довкілля. Фінансування такої трансформації буде відбуватися за кошти уряду
Швейцарії. Заступник міського голови Інна Новогребельська подякувала гостям за те, що
саме наше місто було обрано для початку такого масштабного проєкту. Вона зауважила, що
міська влада зацікавлена у такій трансформації та сприятиме її впровадженню. До того ж
маючи поруч дендропарк «Олександрія» створення саме еко-індустріального парку на
діючому підприємстві стає більш актуальним. Варто наголосити, що на сьогодні
промисловий майданчик КП БМР «БВАК», на 40% відповідає концепції еко-індустріального
парку. Також представники місії ООН наголосили, що наступні 2 місяці буде проводитися
навчання спеціалістів і з травня ц.р. розпочнеться робота над трансформацією. Даний екоіндустріальний парк стане моделлю для створення подібних по всій Україні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами bc-rada.gov.ua
Государственный "Ощадбанк" реструктуризирует
долги собственника ТРЦ Gulliver

02.03.2020

Ощадбанк начал процедуру финансовой реструктуризации долгов
ООО "Три О", которому принадлежит столичный комплекс Gulliver. Об этом
сообщает Офис реструктуризации.
"Поздравляем АО "Государственный ощадный банк Украины" с открытием
очередной процедуры финансовой реструктуризации в качестве привлеченного кредитора,
должник – ООО "Три О", – сказано в сообщении. ООО "Три О" создано в 1995 г. По данным
госреестра, основными собственниками компании на начало 2020 г. являются ООО
"Компания Мобил Вест" (40,6%), "Бадли Коаст Лимитед" (18,1%, Виргинские острова),
"Подемос" (22,1%, Великобритания), "Левиш Венчерз Лимитед" (9,2%, Виргинские острова)
и "Хетибер Файненс Лимитед" (10%, Кипр). Конечным бенефициарным собственником
указан Вячеслав Игнатенко. Как сообщалось, в 2018 г. "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк"
выставляли на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия СЕТАМ права требования
по кредитному договору с ипотекой ТРЦ Gulliver в Киеве за 18,18 млрд грн. Однако
покупателя на лот найти не удалось. Лот включает земельный участок площадью 1,1379 га,
расположенный на площади Спортивная, торгово-офисный комплекс с объектами
общественного назначения и паркингом общей площадью 151,8 тыс. кв. м, земельный
участок общей площадью 0,1133 га, предназначенный для строительства, эксплуатации и
обслуживания торгово-офисного комплекса, а также корпоративные права на 100% в
уставном капитале заемщика. Напомним, в 2016 г. суд по представлению прокуратуры
арестовывал имущественный комплекс ТРЦ "Гулливер" в ходе расследования хищения
средств банка "Михайловский", которым также владели структуры бизнесмена Виктора
Полищука. При этом, по данным следователей Нацполиции, ООО "Три О" (владелец ТРЦ
"Гулливер") погашало кредитные обязательства перед "Ощадбанком" в том числе за счет
средств, которые банк "Михайловский" предоставил в кредит ряду компаний в 2013-2015 г.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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У квітні в Києві відкриється торгово-розважальний центр Retroville –
перший в Україні life-style центр, який об’єднує всі популярні формати в
одному місці: дозвілля, спорт, розваги, шопінг.
Одна з особливостей Retroville – інноваційність. ТРЦ впровадив сучасні рішення для
комфорту не тільки відвідувачів, але й орендарів. Так, він першим в Україні задіє WiFiсистему Shopster. Технологія дозволить відстежувати поведінку покупців відразу за
кількома параметрами. На основі отриманих даних вдасться постійно вдосконалювати
рекламні та інші активності для стимулювання продажів. Як відомо, 30-50% відвідувачів
ТРЦ не вимикають WiFi на своїх смартфонах. Ця звичка відкриває шлях до додаткових
можливостей як для власника торгових площ, так і для орендарів. Збираючи дані про
поведінку відвідувачів, Shopster допомагає краще сформувати стратегію кожного окремого
магазину і всього ТРЦ. Технологія фіксує такі моменти: час, проведений в тому чи іншому
магазині, а також зонах ТРЦ; частка «залучених» і «незалучених» відвідувачів; кількість
унікальних «нових» і «повторних» відвідувачів; коефіцієнт відвідувачів, що проходять повз;
маршрути відвідувачів. Перераховані пункти допомагають покроково відстежити шлях до
покупки: який момент став вирішальним, а що, навпаки, перешкоджало придбанню. До того
ж технологія здатна виступити тригером, надаючи можливість відправки рushповідомлень. Так, проходячи повз певного магазину або закладу, людина отримає
повідомлення про акції, знижки та новинки. В цілому в ТРЦ буде встановлено близько 500
датчиків IBeacon – маленьких бездротових пристроїв. За установку трекінгових систем в
ТРЦ відповідає Watcom Group. За словами керівництва Retroville, вибір припав саме на цю
компанію по ряду причин. “Ми поставили собі за мету зробити ТРЦ Retroville максимально
технологічним і ефективним. Саме тому було прийнято рішення задіяти систему, здатну
оперативно надавати точні дані, що відображають продуктивність кожної окремої локації
та об’єкта в цілому. Це дасть можливість безперервно покращувати роботу ТРЦ”, –
зазначила CEO ТРЦ і БЦ Retroville Рената Якубченієне. Основною перевагою використання
системи Shopster для ТРЦ Retroville стане можливість допомогти покупцеві не піти без
покупки, поліпшити сервіс і зміцнити лояльність, а також збільшити ефективність
управлінських рішень для топ-менеджменту ТРЦ і отримати додатковий інструмент
зростання доходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Вакантность офисов Киева
выросла до 8,5%

09.03.2020

На фоне растущего нового предложения доля свободных площадей на
рынке офисной недвижимости Киева в 2019 году возросла на 4,2 п.п. по
сравнению с 2018 годом и составила 8,5%,.
"Самый высокий уровень вакантности зафиксирован в районах с нецентральным
расположением (19,2%), в связи с выходом в 2019 году БЦ Sigma и БЦ Wave Tower, которые
к концу года оставались незаполненными. Самый низкий уровень вакантности имеет
Печерский район (2,7%), где в 2019 г. не было введено в эксплуатацию новых площадей", отмечается в сообщении консалтинговой компании CBRE Ukraine. По данным экспертов,
арендная ставка на лучшие офисные помещения выросла на 8% и к концу года составила
$27/кв.м/мес., что связано с ограниченным предложением качественных площадей. "В
имеющихся офисных площадях класса "А" декларируемые арендные ставки варьировались
в диапазоне $26- $45/кв. м/мес. в IV квартале, а арендные ставки класса "B" - в диапазоне
$14- $30/кв. м/мес. Значительный разрыв между нижней и верхней границей диапазона
обусловлен характеристиками арендного помещения и расположением офисного центра,
которые являются основными факторами, определяющими высокий уровень арендных
ставок", - констатировали в CBRE. CBRE является крупнейшей консалтинговой компанией в
области недвижимости и входит в список 500 крупнейших компаний мира согласно
рейтингу Fortune 500. CBRE имеет более 480 офисов в мире и около 90 тыс. сотрудников.
Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Украинский офис CBRE был
открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Новое предложение на рынке офисной недвижимости
в Киеве составило около 100 тыс. кв. м

09.03.2020

Новое предложение на рынке офисной недвижимости в Киеве по
итогам 2019 года составило около 100 тыс. кв. м, к открытию в 2020 году на
рынке заявлен выход рекордного объема площадей – около 255 тыс. кв. м.
"За последние четыре года Индекс деловых ожиданий в строительстве существенно
вырос (137,9 пунктов) и побил восьмилетний рекорд. Так, новое предложение почти вдвое
увеличилось по сравнению с 2018 годом и составило около 100 тыс. кв. м, а общее
предложение офисных площадей Киева составило 1,8 млн кв.м", - сообщается в прессрелизе консалтинговой компании CBRE Ukraine (Киев). Среди новых объектов, вышедших
на рынок в 2019 году – БЦ Sigma (19 тыс. кв. м), БЦ Wave Tower (15 тыс. кв. м) и бизнескампус B10 в UNIT.City (10,4 тыс. кв. м). Согласно заявлениям девелоперов, в 2020 году на
рынок должно выйти рекордное количество площадей - около 255 тыс. кв. м. Более того, в
2021 году ожидается выход дополнительных 250 тыс. кв. м и в 2022 году 250-300 тыс. кв. м.
При этом значительная часть запланированной нового предложения представлена
объектами редевелопмента, а именно заводом "Арсенал", который будет реконструирован
в БЦ М8 (11 тыс. кв. м) и бывшей швейной фабрикой "Воронин", которая будет
реконструирована в БЦ "Платформа" (19,5 тыс. кв. м). "Дефицит качественных площадей в
Киеве возобновил деятельность девелоперов, о чем свидетельствует увеличение объема
нового предложения на 70% г/г в 2019. Несмотря на такое резкое увеличение объема
новых площадей, ожидается, что основная часть будет поглощена со стороны IT и сегмента
гибких офисов, за счет отложенного спроса на большие качественные площади", - отметили
в CBRE Ukraine. Таким образом, средний уровень вакантности, вероятно, останется на том
же уровне или продемонстрирует незначительный рост на лучшие площади на рынке.
"Если же в ближайшие два-три года спрос будет соответствовать предложению, то
значительных колебаний арендных ставок не ожидается", - резюмировали в CBRE Ukraine.
CBRE является крупнейшей консалтинговой компанией в области недвижимости и входит
в список 500 крупнейших компаний мира согласно рейтингу Fortune 500. CBRE имеет более
480 офисов в мире и около 90 тыс. сотрудников. Акции компании торгуются на НьюЙоркской фондовой бирже. Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и
является частью аффилированной сети компании.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Фірма Кличка-молодшого не оскаржувала розірвання оренди землі
на Подолі поруч з екс-депутаткою Калетник

Розв’язка Дарницького мосту: суд США відмовив
в стягненні з України $1 мільярда

У жовтні 2019 року суд розірвав договір оренди ділянки і зобов’язав
ТОВ «Віт-плюс» повернути Київраді земельну ділянку по вул. Боричів тік, 29 у
Подільському районі Києва.
Жодних даних про оскарження цього рішення у державному судовому реєстрі немає.
У 2008 році Київрада уклала з ТОВ «Віт-Плюс» договір оренди ділянки площею 0,11 га по
вул. Боричів тік, 29 на 15 років для будівництва експлуатації та обслуговування готельного
комплексу з паркінгом та об’єктами соціально-культурного і побутово-офісного
призначення. У липні 2018 року заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 7
звернувся до суду з вимогою розірвати договір і повернути ділянку, посилаючись на
порушенням умови договору, а саме: незабудову ділянки протягом 3 років з дня реєстрації
угоди, тобто до 2011 року. ТОВ «Віт-Плюс» проти розірвання договору заперечувало,
посилаючись на пропуск прокуратурою позовної давності. Суд позов прокуратури 23
жовтня 2019 року задовольнив повністю: розірвав договір оренди з «Віт-Плюс», зобов’язав
фірму повернути ділянку і визнав припиненим її право на користування цією землею. Суд
встановив, що ТОВ «Віт-Плюс» протягом 10 років користування ділянкою не приступило до
виконання обов’язку, передбаченого п. 8.4 договору щодо забудови. При цьому фірма не
надала суду доказу початку будівельних робіт або доводів неможливості виконувати умови
договору щодо забудови. Також у матеріалах справи відсутні будь-які докази звернення
Київради до «Віт-Плюс» з пропозицією продовжити строки здійснення забудови …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Суд у США відмовив у стягненні з України $1 млрд через втрату прав
на користування земельною ділянкою для будівництва розв’язки
Дарницького мосту у Києві.
«З України намагались стягнути 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США у зв’язку
з втратою прав на користування земельною ділянкою задля будівництва розв’язки
Дарницького мосту (Київ)… Федеральний суд округу Колумбія (США) у вимогах позивачів
відмовив», - написав міністр юстиції України Денис Малюська у Facebook. Він повідомив. що
позивачами були ТОВ «Люксекспрес-ІІ», американська компанія Alamo Group Inc. та двоє
фізичних осіб. Водночас відповідачами були Арсеній Яценюк, Віктор Шокін, Віктор
Янукович, Віктор Пшонка, Микола Азаров, Андрій Клюєв та низка інших колишніх
українських урядовців. Малюська нагадав, що історія спору тягнеться з 2003 року, коли
вирішили будувати залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро. А з 1998
року ці землі перебували в довгостроковій оренді в позивача, який будував там мікроринок.
Почалася тривала суперечка між будівельниками мостового переходу та орендарями
земельної ділянки. Численні перевірки прокуратурою та контролюючими органами
виявляли нецільове використання орендарями земельних ділянок та об’єктів. В
українських судах різної інстанції відбулося чимало судових процесів, які зрештою
закінчилися не на користь орендарів земельної ділянки. З 2016 року ця справа потрапила в
американські суди. «Стратегія захисту держави Україна у аналогічних провадженнях
ґрунтується, в першу чергу, на юрисдикційному імунітеті держави від проваджень у судах
іноземних держав. В американському законодавстві цей принцип встановлений Законом
США «Про імунітет іноземних держав» (Foreign Sovereign Immunities Act)», - розповів
міністр. За його словами, Україні вдалося довести відсутність комерційного зв'язку між
спором та США, а також апелювати до юридичних стандартів американського судочинства,
яке може відмовити в імунітеті лише «виразно та безсумнівно». Малюська наголосив, що
ухвалення рішення на юрисдикційній стадії розгляду справи є вкрай сприятливим для
держави, оскільки дозволяє уникнути суттєвих витрат і навантаження, як то витребування
документів, надання пояснень, допит свідків тощо. «Така процедура є вкрай обтяжливою
для держави, оскільки зазвичай документи та матеріали, що мають значення для розгляду
справи по суті, не зберігаються, а тому згідно з американським процесуальним законом до
держави як відповідача у процесі можуть бути застосовані санкції», - пояснив міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Dragon Capital покупает бизнес-центр
сына Черновецкого в Киеве

20.03.2020

АМКУ предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments
Limited на опосредованное приобретение через компанию 101 Limited (обе –
Никосия, Кипр) акций кипрской компании Сур Rose Holding Limited.
Согласно сообщении АМКУ, сделка должна обеспечить Dragon Capital превышение
50% голосов в высшем органе управления компании Сур Rose Holding Limited. По данным
Единого госреестра, Сур Rose Holding Limited является владельцем ООО "Еврожитлогруп",
которое, в свою очередь, арендует участок площадью 0,5 га по ул. Льва Толстого, 57, в
Киеве, на котором размещен бизнес-центр "101 Tower". Конечными бенефициарами
"Еврожитлогруп" числятся Степан Черновецкий (75%) и Игорь Никонов (25%). ООО
"Еврожитлогруп" создано в 2006 году. Занимается сдачей в аренду и эксплуатацию
собственного и арендованного недвижимого имущества. Компания зарегистрирована по
ул. Рыбальская, 22, в Киеве. По данному адресу действует БЦ "Башта5". "Еврожитлогруп" в
2018 году сократил чистый убыток в 2,8 раза – до 88,6 млн грн, при этом выручка возросла
на 18% – до 265,994 млн грн. Текущие обязательства к концу года составили 959,8 млн грн,
долгосрочные банковские кредиты – 1,666 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Україна і турецька Onur Taahhut підписали контракт
на будівництво моста в Запоріжжі

03.03.2020

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") і
турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim
Sirketi (Анкара) підписали контракт на будівництво моста в Запоріжжі.
Відповідний документ підписав голова "Укравтодору" Олександр Кубраков та
представники компанії Onur Taahhut на зустрічі у вівторок. "Очікуємо, що роботи
розпочнуться наступного тижня. Угода, яку було підписано, розрахована на чотири роки,
але ми маємо наші внутрішні терміни...Ми очікуємо, що це буде два роки", - сказав Кубраков
після церемонії підписання контракту. Як повідомлялося, турецька компанія Onur Taahhut
Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi стала переможцем тендерної процедури на
будівництво моста в Запоріжжі з пропозицією 11,918 млрд грн. Згідно з проектом
будівництва, міст є магістраллю завдовжки 9,1 тис. м, яка сполучає правобережну частину
міста з центральною лівобережною частиною та основною північною промисловою зоною
через обидва рукави р. Дніпро та о. Хортиця. Магістраль складається з шести транспортних
розв'язок, у складі яких 27 штучних споруд, зокрема два позакласні мости з окремими
спорудами під кожен напрямок руху. Onur Taahhut засновано в 1991 році, будує автодороги,
мости, примикання, споруди і здійснює роботи з реконструкції доріг. Компанія успішно
реалізувала важливі проекти в Хорватії, України, Тунісі, Молдові, Омані, Екваторіальній
Гвінеї та Туркменістані. Має досвід виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах
інфраструктури в усій Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Укрексімбанк завершив реструктуризацію
боргів групи "Альтком"

04.03.2020

Укрексімбанк завершив процедуру реструктуризації заборгованості
ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком", свідчать дані Секретаріату з фінансової
реструктуризації (при Незалежній асоціації банків).
Серед пов’язаних осіб боржника фігурує в т.ч. ТОВ "ФПГ "Альтком", Altсom B.V. Private
LLC, Altсom Global N.V., Корпорація будівельників автомобільних доріг та транспортних
споруд «Альтком». Сума боргу та умови реструктуризації не уточнюються. Як писав
Finbalance, значну частину боргів групи "Альтком" (на мільярди гривень) Промінвестбанк зі
значним дисконтом переуступив для російської компанії ТОВ "КапиталЮгИнвест", яка
пов`язана з російською держкорпорацією "Внєшекономбанк" (ВЕБ.РФ; власник
Промінвестбанку). Промінвестбанк повідомляв у своїй звітності, що на початку 2017 року
він за погодженням з НБУ передав кредитний портфель юросіб на 5,8 млрд грн для
“Внєшекономбанку” в рамках погашення міжбанківських позик. У держреєстрі кінцевими
бенефіціарами ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" вказані Олександр Тісленко та
компанія Altcom Global N.V. Раніше група «Альтком» називала Олександра Тісленка та
Сергія Павлічева своїми кінцевими бенефіціарами, тоді як спостерігачі неофіційно
пов’язували цю групу в т.ч. з Борисом Колесніковим (віце-прем’єр в уряді Азарова, який
курував підготовку до Євро-2012), однак він це спростовував. Підставою для припущень
щодо пов`язаності групи з Б. Колесніковим стало те, що під час підготовки України до
"Євро-2012" "Альтком" отримав багато великих держзамовлень на будівництво аеропортів,
стадіонів, доріг тощо, часто - за процедурою закупівлі в одного учасника (за підрахунками
«Наших грошей», йшлося про 13 млрд грн). Водночас у 2019 році з`явилися сигнали про
можливі зв`язки "Альткома" з Рінатом Ахметовим (близьким до якого є Б. Колесніков).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

• ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
• ОСВІТЛЕННЯ

Топ-10 підрядників із капітального ремонту зовнішнього
освітлення Києва на мільярд

21.02.2020

КП «Київміськсвітло» із липня 2016 року оприлюднило в системі
«Прозорро» договорів про капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення на загальну суму 1,03 млрд грн.
Десять найбільших підрядників отримали три чверті всіх коштів, а саме 0,80 млрд
грн. Столичне ТОВ «Єврострой Корпорейтед» Максима Личаченка з Білої Церкви, яким
керує Анзор Гуєв, натендерило 203,58 млн грн. Це 20% загальної суми договорів. ТОВ «АмуГруп» із Коростеня Житомирської області дадуть 116,84 млн грн. Столичному ПАТ «Трест
«Київелектромонтаж» заплатять за роботи 110,95 млн грн. Столичному ТОВ «Будівельна
компанія Тесла» Івана Шкелебея із Міжгір’я на Закарпатті, яким керує Аліна Леденьова,
зробили замовлень на 79,91 млн грн. Столичне ТОВ «Дорекс-Безпека руху» киянина Євгена
Скобченка отримало підрядів на 71,42 млн грн. Столичне ПП «Ремводпласт Плюс» виграло
підрядів на 62,00 млн грн. Столичному ТОВ Будівельна компанія «Бак Україна» заплатять
57,35 млн грн. Столичне ПП «Бі Про Інжинірінг» Андрія Константінова взяло ще 38,59 млн
грн. Столичне ТОВ «Українська будівельно-промислова група» Артема Шахрая, яким керує
Андрій Воєйков, отримало підрядів на 29,72 млн грн. Столичне ТОВ «Будівельна група
«Містобудмонтаж» Марії Присяжнюк натендерило 27,54 млн грн. Нагадаємо, у 2019 році
«Київміськсвітло» за 735 тис грн. замовило ФОП Левконюк Андрій Валерійович оновлене
інвестиційне техніко-економічне обґрунтування субпроекту «Капітальний ремонт мереж
зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на
світлодіодні світильники». Субпроект вартістю 36 млн євро із ПДВ (953,50 млн грн.)
реалізується у рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
СБУ подозревает работников КП “Киевгорсвет” в махинациях
при закупках осветительных приборов

25.02.2020

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц
коммунального предприятия “Киевгорсвет” в масштабных злоупотреблениях
при осуществлении закупок товаров для наружного освещения столицы.
Пяти должностным лицам "Киевгорсвета" объявиди о подозрении в
злоупотреблении властью или служебным положением. Об этом KV стало известно из
сообщения пресс-службы СБУ. “По данным следствия, в 2018 году руководство нескольких
структурных подразделений коммунального учреждения обеспечило победу в тендере на
приобретение осветительных средств для текущих нужд города приближенной к ним
коммерческой структуре”, – говорится в сообщении. Отмечается, что общая сумма
контрактов составила несколько десятков миллионов гривен, часть из них были
растрачены. По предварительной версии следствия, во время подготовки сметы чиновники
сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения.
В пресс-службе сообщили, что инициированная СБУ комплексная товароведческая и
судебно-экономическая экспертизы показали, что такими действиями должностных лиц
местному бюджету был нанесен ущерб в особо крупных размерах. В СБУ
проинформировали, что пяти должностным лицам "Киевгорсвета" объявлено о подозрении
по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Продолжаются следственные действия. Напомним, что в прошлом году приоритетом в
работе КП “Киевгорсвет” называлась замена ртутных и натриевых светильников на
светодиодные. На эти цели из бюджета столицы было направлено 557 млн грн. За
минувший год предприятие смогло заменить почти 18 тысяч светильников. Ранее KV
сообщала, что Генеральная прокуратура Украины подозревала группу лиц во главе с
руководством КП “Киевгорсвет” в воровстве бюджетных денег в особо крупных размерах.
По мнению следователей, схема проворачивалась в начале 2017 г., когда столицу усиленно
готовили к предстоящему песенному конкурсу “Евровидение”. Более 68 миллионов гривен
по завышенным ценам было потрачено на ремонт освещения и создание архитектурнодекоративной подсветки нескольких Киевских мостов и улиц. …
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua
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Реалізація спільних проєктів з ЄБРР і ЄІБ
має бути прискорена

06.03.2020

В Міністерстві інфраструктури України відбулася нарада з питань
реалізації спільних проектів з Європейським банком реконструкції та
розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
У заході взяли участь заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький, офіцер
позики ЄІБ Генрі Мойккінен, а також представники Укравтодору, АТ «Укрзалізниця», АТ
«Укрпошта», ДП МА «Бориспіль», ДП «Укрводшлях», ДП «Адміністрація морських портів
України» та представники міст учасників проєкту «Міський громадський транспорт
України». Міністр інфраструктури подякував ЄІБ і ЄБРР за підтримку у розвитку та
модернізації транспортної інфраструктури України і зазначив, що це велика робота і
велика допомога Україні: «ЄБРР і ЄІБ є стратегічно важливими партнерами України з
оновлення національної системи транспорту та реалізації транзитного потенціалу.
Успішний розвиток інфраструктури сприяє росту економіки та добробуту людей. Тому
реалізація спільних проектів з ЄБРР і ЄІБ має бути прискорена. Для цього необхідно
розробити плани щодо подальших кроків з реалізації проектів із визначенням заходів (у
тому числі у розрізі по містах України), строків їх виконання, та індикаторів, за допомогою
яких, можна було б визначити їх ефективність», – заявив Владислав Криклій. Очільник
Міністерства наголосив, що Мінінфраструктури й надалі буде активно підтримувати
реалізацію проектів міжнародних фінансових організацій, оперативно вирішувати
проблеми та координувати реалізацію проектів у взаємодії з іншими органами виконавчої
влади. Заступник Голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький та Офіцер позики ЄІБ Генрі
Мойккінен запевнили у тому, що ЄБРР та ЄІБ будуть всіляко сприяти реалізації проектів та
надавати підтримку у розв’язанні проблемних питань, що виникають в ході їх реалізації.
Міністр інфраструктури України повідомив, що на даний час є досвід успішної реалізації
проекту «Будівництво Бескидського тунелю», реалізуються проекти «Електрифікація
залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка», «Модернізація залізничної
інфраструктури», «Придбання рухомого складу», «Міський громадський транспорт
України». Розпочато реалізацію проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах
України», ініційовано фінансування перспективних проектів у сфері дорожнього
господарства, надання послуг поштового зв’язку, розвитку портового господарства та
річкової інфраструктури, аеропортів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

DCH Ярославського презентувала архітектурну концепцію
нового терміналу аеропорту в Дніпрі

13.03.2020

Представники групи DCH Олександра Ярославського офіційно
презентували архітектурну концепцію нового терміналу міжнародного
аеропорту в Дніпре спільно з компанією-проектувальником.
Презентація відбулася в Дніпропетровській обласній державній адміністрації (ОДА)
за участю її голови Олександра Бондаренка та депутатів Верховної Ради України, що обрані
від Дніпра. Від імені групи DCH проект представляв Володимир Васильченко, генеральний
директор міжнародного аеропорту "Харків", керівник проектної групи будівництва нового
аеропорту в Дніпрі. "В процесі розробки був врахований досвід експлуатації МА "Харків".
Була залучена австрійська компанія, яка раніше спроектувала успішний аеропорт "Харків".
У проекті для Дніпра реалізовані деякі найпередовіші ноу-хау з міжнародної практики з
проектування аеропортів, які забезпечують максимальний комфорт для пасажирів - це
аеропортові технологічні та логістичні ланцюжки, дизайнерські та оформлювальні
рішення, а також сервісні служби - митна, прикордонна та інші служби. На деякій відділі від
основного терміналу буде створено VIP-термінал", - сказав Васильченко. Андрій Антоненко,
директор компанії-проектувальника термінального комплексу UVT GROUP розповів про
майбутні параметри нового аеровокзального комплексу, відзначивши, що проект враховує
зростання пропускної спроможності міжнародного аеропорту Дніпра до 3 млн пасажирів
щорічно протягом найближчих 20 років. Середня ж пропускна спроможність складе
близько 1,6 млн пасажирів щорічно, а загальна площа запланованих площ нового
терміналу, VIP-терміналу та допоміжних площ складе 35 тис. кв. метрів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Авіакомпанії України, Білорусі та Латвії опиняться
на межі виживання через коронавірус

20.03.2020

Інформація про скасування регулярних рейсів за кордон з'являється
в засобах масової інформації країн пострадянського простору практично
щодня. Про це пише radiosvoboda.org
Останніми новинами стало припинення з 20 березня сполучення між Росією і
Об'єднаними Арабськими Еміратами. Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов звернув увагу,
що в результаті пандемії «стискаються цілі сектори економіки», окремо виділивши малий
бізнес, туристичну галузь і пасажирські авіаперевезення. «В епоху кризи доречно ділити
авіакомпанії на дві категорії: ті, у кого є «фінансова подушка безпеки», і ті, у кого її немає, –
каже авіа експерт, головний редактор сайту «Avianews» Олександр Мироненко. – І якщо
перші, скоріш за все, зможуть адаптувати свою роботу під поточні умови, то щодо других
вже сьогодні можна ставити питання щодо їхнього виживання». «Поточна криза – це
перевірка на міцність всієї авіаційної галузі», вважає головний редактор журналу
«Авіатранспортний огляд» Артем Кореняко. Після закінчення кризи стане точно зрозуміло,
хто є хто, запевняє експерт. Деякі експерти говорять, що збитки авіакомпаній вже
підраховуються. Так, президент Російської асоціації експлуатантів повітряного транспорту
(АЕПТ) Володимир Тасун кілька днів тому оцінював таку шкоду галузі в 70 мільярдів рублів
(близько 880 мільйонів доларів – авт.). Трохи пізніше глава Росавіації Олександр Нерадько
на колегії агентства 17 березня заявив про збитки у 100 мільярдів (більше 1,25 мільярда
доларів – ред.). Ці цифри поки не є катастрофічними, оскільки, наприклад, заплановані
витрати російських авіакомпаній за перші три квартали 2019 року становили 1,2
трильйона рублів (більше 15 мільярдів доларів – ред.), розповідає Артем Кореняко, проте
отримати 100 мільярдів в якості незапланованих витрат буде, за словами експерта, «дуже
боляче». При цьому ситуація для галузі продовжує погіршуватися, а фінансові втрати для
авіакомпаній будуть прямо пропорційні тривалості та інтенсивності пандемії коронавірусу.
Крім того, «хвіст» цієї кризи буде тягнутися ще деякий час після зняття основних заборон
на авіаперевезення, оскільки люди навряд чи одразу «ломануться» купувати квитки на
літак, вважають експерти. Головними потерпілими серед російських авіакомпаній в
результаті поточної кризи будуть регіональні авіакомпанії, вважає Артем Кореняко. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Кабмін погодив кандидатуру керівника
«Держгідрографії»

26.02.2020

Кабінет міністрів погодив призначення Дмитра Падакіна виконуючим
обов’язки начальника Державної установи (ДУ) «Держгідрографія». Про це
ідеться в урядовому розпорядженні.
«Погодитися з пропозицією Міністра інфраструктури щодо призначення Падакіна
Дмитра
Юрійовича
виконуючим
обов’язки
начальника
державної
установи
«Держгідрографія», — ідеться у документі. Дмитро Падакін працював на посаді заступника
начальника ДУ «Держгідрографія» у 2015-2018 роках, в тому числі у 2017 і 2018 роках
виконував обов’язки керівника держустанови. Державна служба морського та річкового
транспорту України (Морська адміністрація) з 14 лютого 2020 року звільнила Олександра
Щипцова з посади начальника Державної установи (ДУ) «Держгідрографія». Щипцов
обіймав посаду начальника ДУ «Держгідрографія» з травня 2019 року, виконував обов'язки
начальника держустанови — з квітня 2018 року. ДУ «Держгідрографія» — наукововиробничий комплекс, що спеціалізується на науково-технічній діяльності у навігації,
гідрографії та океанографії, забезпечує виконання міжнародних зобов'язань України щодо
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.
Читати повністю >>>
За матеріалами ports.com.ua
Судоходная линия «Fayette Line Services» увеличила
загрузку порта Пивденный под Одессой

28.02.2020

Судоходная линия «Fayette Line Services» дала возможность увеличить
загрузку терминалов порта Пивденный под Одессой на 67%. Об этом
сообщили в компании «Портинвест Лоджистик».
В выигрыше от этого ГП «Морской торговый порт «Южный» и частные терминалы
«ТИС-Уголь» и «ТИС-Контейнерный терминал». В «Портинвест Лоджистик» говорят, что
работа с судоходной линией «Fayette Line Services» не только позволила повысить объемы
перевалки грузов в Пивденном, но и привела к увеличению портовых сборов в адрес ГП
«Администрация морских портов Украины» и «ТИС». В компании «Портинвест Лоджистик»
заявляют, что обвинения в нанесении линией ущерба государству несостоятельны и
являются проявлением конкурентной борьбы со стороны других участников рынка. Что
касается судоходной линии «Fayette Line Services» то в ее рамках совершаются регулярные
рейсы судами типа «capesize» в обязательный морской порт Пивденный, как это
предусмотрено Приказом Мининфраструктуры Украины №790 от 14 октября 2013 года. В
этом приказе говорится, что обязательным линейным портом может быть исключительно
морской порт Украины, а иностранные морские порты являются факультативными. В
компании «Портинвест Лоджистик» отмечают, что в украинском законодательстве нет
исключений для типов грузов, перевозимых на линии. В частности, линия «Fayette Line
Services» перевозит ЖРС и уголь. Мировой опыт также относит к линиям не только
контейнерные и пассажирские, а и другие виды перевозок массовых грузов.
Читать полностью >>>
По материалам traffic.od.ua
Киевский речной порт планирует переваливать
грузы из Беларуси

03.03.2020

Киевский речной порт сообщил о планах по перевалке грузов из
Беларуси. Об этом пишет он-лайн издание ЦТС со ссылкой на информацию
Киевского речного порта.
"С началом навигации Киевский речной порт начинает активную работу. Одно из
направлений - международное сотрудничество. А главными партнерами в речном
транспортном сообщении выступают компании из Беларуси", - сказано в сообщении порта.
Отмечается, что сейчас идет завершающий этап переговоров по перевалке с временным
хранением грузов из Беларуси - а именно химической, сельскохозяйственной продукции,
ДСП плит, арматурного проката, силикатного кирпича, а также железобетонных
строительных конструкций.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Кому принадлежат крупнейшие
речные терминалы

06.03.2020

В конце февраля агентство Food & Agri обнародовало результаты
исследования по объемам перевалки речными терминалами Украины в
2019 году. Об этом пишет biz.censor.net.ua
В целом 27 речных терминалов, которые расположены на Днепре и Южном Буге в
прошлом году перевалили 15,4 млн тонн грузов, что на 16% больше, чем в 2018 году. На
долю терминалов крупнейших игроков приходится более 75% всей перевалки речными
терминалами. Но остальные операторы в прошлом году показали высокий рост. В 2019
году терминалы, не принадлежащие крупнейшим игрокам, увеличили перевалку на 60% по
сравнению с 2018 годом. Co-Founder Food & Agri PR Игорь Гошовский рассказал, что на
протяжении последних нескольких лет наблюдается появление новых игроков,
инвестирующих в речную инфраструктуру. "Среди них как всемирно известные бренды
(например, китайская СOFCO), так и те, которые появились недавно, но смогли уже стать
известными на рынке ("Грейн-Трансшипмент")", – приводит пример Гошовский. По его
словам, за последние 5 лет объемы перевозимых грузов по Днепру утроились – с 4 до почти
12 млн тонн в год. Одним из главных драйверов такого роста является аграрная продукция.
Например, в 2019 году перевозки зерна по Днепру выросли на 54%. Поэтому возможности
речных перевозок очень интересуют трейдеров и агропроизводителей. А новые речные
терминалы активно ловят эту конъюнктуру. По прогнозам Food & Agri, по результатам
следующего года доминирование крупнейших игроков в первой десятке крупнейших
терминалов не будет выглядеть столь тотально. Сразу три-четыре терминала других
компаний, демонстрирующих двукратные темпы роста, могут ворваться в ТОП-10. По
данным Food & Agri первая десятка речных терминалов Украины в 2019 году по объемам
перевалки выглядит следующим образом: Николаевский перегрузочный комплекс для
перевалки зерновых и масличных ("Нибулон") – 3,284 млн тонн; Киевский речной порт –
2,2 млн тонн; Запорожский речной порт ("Укрречфлот") – 2,6 млн. тонн; Николаевский
речной порт ("Укрречфлот") – 1,2 млн. тонн; Днепропетровский речной порт
("Укрречфлот") – 1 млн. тонн; Херсонский речной порт ("Укрречфлот") – 600 тис. тонн;
Филия "Вознесенская" ("Нибулон") – 556,9 тис. тонн; Кременчугский речной порт – 487 тис.
тонн; Филия "Козацкая" ("Нибулон") – 408,6 тис. тонн; "Максигрейн", г. Херсон – 354,4 тис.
тонн. В первой десятке игроков не много. Основные операторы речных портов: "Нибулон"
Алексея Вадатурского и "Укрречфлот" Константина Григоришина. ...
Читать полностью >>>
© Элина Редих
По материалам biz.censor.net.ua
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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Uber Shuttle запустил рейсы из Киева
в Бучу и Вишневое
Компанія «Лемтранс» у 2019 році наростив
відрахування до бюджетів на 17,5%

10.03.2020

За 12 місяців 2019 року «Лемтранс» перерахував до бюджетів усіх
рівнів 730,1 млн грн. Тільки до державного бюджету було перераховано
понад 672,8 млн грн, у т. ч. ПДВ – 522,5 млн грн.
Місцеві бюджети було поповнено на суму 57,3 млн грн. Єдиний соціальний внесок
становив 46,7 млн грн. Якщо порівняти з 2018 роком, компанія збільшила податкові
відрахування до державного та місцевого бюджетів на 17,5%. «"Лемтранс" веде прозору
діяльність і традиційно виступає одним із найбільших платників податків у галузі
залізничних перевезень України, – говорить генеральний директор компанії Володимир
Мезенцев. – Наші податкові відрахування – не просто цифри та рядки у фінансовій звітності
"Лемтранс", це масштаби внеску компанії в економіку України».
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
Укрзалізниця погасила єврооблігації
на $50 млн

18.03.2020

Укрзалізниця погасила єврооблігації на 50 млн доларів США та
виплатила черговий купонний дохід за ними. Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає ukrinform.ua
"Укрзалізниця своєчасно та в повному обсязі погасила наступну частину
єврооблігацій у розмірі 10% початкової непогашеної основної суми боргу - 50 млн дол. США,
та виплатила черговий купонний дохід за ними. Обидва платежі здійснені відповідно до
встановленого графіка", - йдеться у повідомленні. Таким чином, вже погашено 70%
основної суми залучення, а саме 350 млн доларів США. Решта 150 млн доларів США
залишаються до погашення в наступні 1,5 року. Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця
здійснила перший випуск єврооблігацій на загальну суму 500 млн дол. США строком на 5
років у травні 2013 року. Єврооблігації було розміщено на Ірландській фондовій біржі зі
ставкою купону 9,5%. Основну суму позики передбачалося погасити у 2019-2021 роках:
60% - у 2019 році, 20% - у 2020 році та ще 20% - у 2021 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
•

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Интервью с Вадимом Бикуловым о рынке
автомобильных грузоперевозок

18.02.2020

О компании JIT+ на рынке стало широко известно после того, как в
прошлом году она выпустила мобильное приложение, которое позволяет
оптимизировать автомобильные перевозки зерновых.
Одной из задач цифровой платформы была минимизация человеческого фактора в
логистике зерна и, как следствие, избежание простоев автотранспорта и коррупционных
рисков. Как оказалось, с этой целью, компания реализует и еще один проект - работает с
перевозчиком, который в порядке эксперимента предоставляет 10 машин, выполняющих
доставку грузов без нарушения габаритно-весовых норм. ЦТС поговорил с владельцем JIT+
Вадимом Бикуловым о том, что показал эксперимент, реально ли государство борется с
перегрузом и, как в целом выглядит рынок автоперевозок зерна на сегодняшний день. ...
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Борщагівський швидкісний трамвай
продовжать до центру

Автобусний оператор FlixBus вперше оголосив про початк рейсів у
Африку (Марокко) та анонсував у 2020 році вихід на ринок країн Балтії і
розвиток внутрішніх рейсів в окремих країнах, включно з Україною.
Зазначається, що у лютому оператор вийшов на ринок Африки, запустивши свої
перші два автобуси з Марокко до Франції. "Нові маршрути з'єднали 27 французьких міст з 9
марокканськими, в тому числі Марракеш, Рабат, Фес, Мекнес, Танжер та Касабланку", йдеться у повідомленні. Успіх на українському ринку спонукав до подальшого розвитку в
регіоні, наступний крок - вихід у країни Балтії. "У 2020 році FlixBus має на меті з'єднати
Естонію, Латвію та Литву міжнародними рейсами з західною Європою", - додали в компанії.
Крім цього, на 2020 рік компанія анонсувала розвиток внутрішніх рейсів у трьох країнах Великобританії, Португалії та Україні. Нагадаємо, у 2019 р. FlixBus вийшов на український
ринок, запустивши регулярні міжнародні рейси, які об’єднують 10 міст (Київ, Львів, Одеса,
Житомир, Рівне, Вінниця, Умань, Хмельницький, Тернопіль та Ужгород) прямими
сполученнями з 44 містами Європи. "У 2020 р. FlixBus планує збільшувати кількість
міжнародних ліній з України, але важливою метою є запуск внутрішніх перевезень", йдеться у повідомленні. "Ми бачимо величезний інтерес до рейсів всередині України. Лише
за офіційними даними, міжміським автобусним сполученням в Україні користуються біля
148 млн пасажирів на рік і сьогодні пропозиція по комфортним, безпечним і доступним
автобусним подорожам є недостатньою. Мережа внутрішніх ліній в Україні є в наших
планах на 2020 рік, і ми також працюємо над відкриттям внутрішніх продажів на наших
міжнародних лініях", - заявив директор FlixBus в Україні та Польщі Міхал Леман. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ФГИ продал 24 автостанции в Киеве
и области за 231 млн грн

•

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

Крупный сервис доставки "Ин Тайм"
прекратил работу

02.03.2020

Компания "Ин Тайм" остановила доставку отправлений и намерена
привлечь конкурентов для завершения доставки грузов. Об этом сообщается
на сайте компании, передает БизнесЦензор.
"Компания "Ин Тайм" приносит свои извинения клиентам и партнерам. Не смотря на
остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать
все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям. Сегодня были
достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в
сложившейся ситуации. Доставка грузов будет произведена их ресурсами", – сказано в
объявлении. В компании пообещали уточнить план отправок остатков грузов из городов
позднее. В свою очередь совладелец конкурента – "Нова пошта" – Владимир Поперешнюк
заявил о банкротстве "Ин Тайма". "Ин тайм" – банкрот… Я не знаю точных причин трагедии
"Ин тайма", но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и
менеджмент. Сейчас разрабатываем план действий, что делать в этой ситуации. Конечно,
мы готовы встретить новых клиентов, быстро переключить их в нашу систему и
плодотворно сотрудничать", – написал Поперешнюк на своей странице в Facebook.
Согласно данным на сайте компании, "Ин Тайм" – основанная в 2002 году логистическая
компания, которая предоставляет услуги экспресс-доставки по всей Украине и за ее
пределами. Сеть "Ин Тайм" насчитывает более 602 отделений. Собственниками компании в
госреестре указаны ее директор Евгений Грачев и Виктория Грачева.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

04.03.2020

ФГИ продал 99,99% акций компании "Киевпассервис", в собственности
которого находится шесть автостанций в Киеве и 18 автостанций в Киевской
области. Об этом сообщает lb.ua
Предприятие с начальной стоимостью 196 млн гривен в ходе аукциона удалось
продать за 231 млн гривен. Победителем торгов стало ООО "Бастион-груп", принадлежащее
бизнесмену Владимиру Ивчуну. "Киевпассервису" принадлежат автостанции "Подол"
(улица Нижний Вал), "Дарница" (проспект Гагарина), "Полесье" (площадь Шевченко),
"Киев" (проспект Науки), "Южная" (улица Глушкова) и "Дачная" (проспект Победы) на
территории столицы. Также компания владеет автостанциями в 17 населенных пунктах
Киевской области, в том числе в Белой Церкви, Богуславе, Обухове. Победитель аукциона
должен сохранить основной вид деятельности компании - обслуживание наземного
транспорта и деятельность автостанций - в течение минимум пяти лет в Киеве и 15 лет - в
области. Также на него возложены обязанности погасить долги компании и не сокращать
сотрудников в течение минимум шести месяцев.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
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13.03.2020

Київська міська держадміністрації видала розпорядження на
будівництво у 2020-2023 роках трамвайної лінії від вул. Старовокзальної
до станції метро "Палац спорту" з заїздом на Вокзальну площу.
Зазначається, що роботи буде здійснювати КП "Київпастранс". Як повідомлялось
раніше, за попередніми оцінками, вартість будівництва першої черги проєкту становитиме
понад 340 млн грн. Ще майже 500 млн грн необхідно виділити на придбання додаткового
рухомого складу. За розрахунками експертів, при подовженні лінії борщагівського
швидкісного трамваю до вулиці Шота Руставелі або Еспланадної пасажиропотік гілки
зросте із 170 тис пасажирів на добу до 250 тис, а щоденне навантаження на переходах між
гілками метрополітену "Золоті ворота — Театральна" та "Хрещатик — Майдан
Незалежності" зменшиться на 10-15%. До 2001 року трамвай ішов вулицею Саксаганського,
але після демонтажу колій (в рамках "боротьби з гучними та незручними трамваями") там
поклали нову теплотрасу. Її перенесення збільшить вартість задуму, тому проєкт пропонує
прокласти лінію вулицею Жилянською.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

FlixBus оголосив плани на 2020 рік: Африка, країни Балтії
та внутрішні рейси в Україні

25.02.2020

12.03.2020

Uber запустил маршруты Uber Shuttle из Вишневого и Бучи в Киев. Об
этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой
на Интерфакс-Украина.
Маршруты из Вишневого до станции метро "Житомирская" и обратно, а также из
Бучи до метро "Академгородок" и обратно доступны с 7:00 до 21:00 в рабочие дни. "Каждая
поездка на шатле будет иметь фиксированную стоимость в зависимости от километража:
ориентировочно 25 грн из Вишневого до "Житомирской" и 30 грн на маршруте из Бучи до
"Академгородка". "Анализируя данные сервиса Uber Movement - службы, которая помогает
решать транспортные проблемы, - за последние несколько месяцев мы убедились, что
пригороды украинской столицы продолжают активно развиваться, и что количество
людей, которые добираются из них в Киев, постоянно растет. Именно поэтому мы решили
расширить нашу сеть маршрутов Uber Shuttle на Вишневое и Бучу", - комментирует запуск
новых маршрутов глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий
Соколянский. Uber также запустил новое приложение для пользователей Android,
специально для сервиса Uber Shuttle в Киеве. Это приложение позволяет просмотреть
доступные маршруты шатла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для
одного или нескольких человек. Из приложения Uber Shuttle пользователи также могут
перейти в Google Карты, где будет построен маршрут до остановки, на которую прибывает
шатл. Как сообщалось, Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в
настоящее время доступен Uber Shuttle - 26 маршрутов с 637 остановками, которые
покрывают все районы города. Кроме сервиса Shuttle, Uber в Киеве предлагает также
сервисы перевозки пассажиров UberX, Select, Black, Van и недавно запущенный
электрический сервис Uber Green. В прошлом году Uber также запустил сервис доставки
еды Uber Eats на украинском рынке.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Укрпошта змінила збиток на прибуток
у 607 млн грн у 2019 році

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
02.03.2020

Укрпошта отримала за 2019 р. 607 млн грн чистого прибутку до
оподаткування в порівнянні зі збитками 627 млн грн у 2018 році. Таким чином
фінансовий результат компанії за рік покращився на 1,2 млрд грн.
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг АТ «Укрпошта» у 2019 році склав
близько 8,1 млрд грн. Він зріс на майже на 1,3 млрд грн, або на 18,7% в порівнянні із 2018
роком. Минулого року доходи від письмової кореспонденції та дрібних пакетів зросли на
23,9%, посилок – на 22,8%, платежів – на 20,5%, періодичних видань – на 6,5%. Також
компанія у 2019 році отримала 69 млн грн доходу від здачі в оренду нерухомості, що вдвічі
більше, ніж у 2018 році. Витрати на оплату праці в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року зросли на 411,3 млн грн і склали 4,7 млрд грн. Разом з нарахуваннями вони
становили 5,8 млрд грн або понад 70% від доходів компанії. Понад 80% фонду заробітної
плати Укрпошти становлять витрати на виробничий персонал і вони зросли минулого року
на 400 млн грн. Ці кошти були спрямовані на зарплати працівникам виробничих
спеціальностей, матеріальне заохочення операторів, листонош, начальників відділень
зв’язку та їхніх заступників. Середня зарплата співробітників в еквіваленті повної
зайнятості у 2019 році зросла на 18% до 7443,1 грн. Крім того, Укрпошта минулого року
сплатила майже 2,5 млрд грн податків, зборів, внесків та обов'язкових платежів до
бюджетів та державних цільових фондів, що на 14,4% більше ніж у 2018 році. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Укрпошти
Доставити все: як розвивався бізнес співвласника
Нової Пошти Володимира Поперешнюка

03.03.2020

Статки засновника Нової Пошти Володимира Поперешнюка оцінюються
в $147 млн. Це дозволило йому посісти 40 місце в рейтингу топ-100
найбагатших українців за версією НВ і Dragon Capital.
Володимир Поперешнюк народився в Кишиневі (Молдова) і ця країна стала однією з
перших після України, де компанія Нова Пошта (НП) відкрила свої закордонні відділення. У
2001 році спільно з університетським другом В’ячеславом Климовим заснував логістичну
компанію Нова Пошта. Обом компаньйонам на той момент було по 25 років. Друзі вирішили
зайнятися логістикою, щоб вирішити проблему іншого бізнесу Поперешнюка — доставки
кондитерських виробів. На той момент в Україні не існувало компанії, яка б надавала такі
послуги. Стартові $7000 засновники взяли в борг у сімейного бізнесу Володимира. Спочатку
Нова Пошта використовувала для доставки рейсові автобуси. Потім орендувала
автотранспорт і запустила три основних напрямки перевезень — між Полтавою, Києвом і
Харковом. Пізніше була відкрита доставка в Дніпро, Донецьк, Одесу та Львів. До моменту
старту в бізнесі у Володимира Поперешнюка було дві вищі освіти, отриманих в Харкові:
інженер-механік авіаційних двигунів і енергетичних установок та інженер-економіст. Але
багато що змінилося після того, як він пройшов навчання на програмі MBA в Міжнародному
Інституті Бізнесу з 2004 по 2006 рік. За словами Поперешнюка, з навчання на цій програмі
для нього почався етап системного і усвідомленого підходу до управління бізнесом. Уже в
2009 році компанія стала лідером ринку експрес-перевезень, незважаючи на нещодавну
економічну кризу. Згодом був відкритий корпоративний університет, створювалися нові
відділення і запущений франчайзинг. Це дозволило Нова Пошта вже в 2012 році вирости до
1000 відділень по всій країні, а в 2014 році відкрити перші відділення за кордоном: в Грузії
та Молдові. У 2015-му компанія запустила послугу міжнародної доставки. У тому ж році
створюється Нова Пошта Інтернешнл і засновано Наглядову рада групи компаній, до якої
увійшов Володимир Поперешнюк. При цьому він залишив посаду операційного директора.
Зараз засновники компанії говорять, що саме Володимир переважно займається розробкою
нових стратегічних напрямків і налагодженням логістичних інновацій, що впроваджуються
на практиці. У березні 2018 році Нова Пошта запустила Київський інноваційний термінал
(КІТ), потужності якого дозволяли обслуговувати понад 350 тис. посилок в добу. У тому ж
місяці Генеральна прокуратура прийшла з обшуками в офіси і на склади Нова Пошта.
Слідство підозрювало посадових осіб компанії та інших пов’язаних підприємств у
зловживанні службовим становищем і ухилянні від сплати податків в особливо великих
розмірах. Однак в Нова Пошта заперечували цю інформацію. Після втручання прем'єрміністра України Володимира Гройсмана, до ситуації підключилися Міністерство юстиції,
Офіс бізнес-омбудсмена і Офіс підтримки інвестицій. Через кілька днів другий
співзасновник компанії В’ячеслав Климов зустрівся з генпрокурором Юрієм Луценком.
Сторони домовилися про співпрацю, а Нова Пошта визнала обшуки коректними. У 2019
компанія продовжила розвивати інфраструктуру. Запустила розподільчий термінал у
Хмельницькому за 10 млн євро і почала здійснювати авіадоставку між містамимільйонниками. У планах відкрити ще кілька терміналів в великих містах України, що
дозволить прискорити доставку. На початку 2020 року Володимир Поперешнюк заявив про
плани витратити на розвиток Нова Пошта близько $100 млн. У 2020 році компанія планує
відкрити понад 1000 відділень, запустити термінали з функцією автоматичної обробки
посилок в Харкові і Дніпрі і відкрити другу чергу київського терміналу, яка дозволить
збільшити його потужність в три-чотири рази. Однак засновники акцентують, що їм не
цікаво будувати склади. Вони готові орендувати відповідні приміщення і наповнювати їх
високотехнологічним поштовим обладнанням. Інвестиції дають результат. 2019 рік став
рекордним для компанії. Нова Пошта подвоїла мережу до понад 6000 відділень. Кількість
доставлених посилок і вантажів зросла на 22% рік до року — понад 212 млн штук. В
підсумку НП стала другим найдорожчим брендом України з оцінкою в $ 310 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
"Укрпошті" передали міжнародну
експрес-доставку EMS

10.03.2020

Міністерство інфраструктури України передало "Укрпошті" функції
міжнародної експрес-доставки. Про це заявив перший заступник міністра
інфраструктури Дмитро Абрамович.
У міністерстві вважають, що це покращить якість і швидкість міжнародної експресдоставки. "Послуги пересилання повідомлень ЕМS, які забезпечують прискорену пріоритетну доставку, можуть стати найкращим каналом для пересилання високотехнологічних
товарів, - підкреслив Дмитро Абрамович. - Також це захищений і безпечний канал експорту
продукції малого та середнього бізнесу. В "Укрпошти" величезне покриття - 100% країни.
Це забезпечить належний рівень доставки". За словами держменеджера, практично в усіх
країнах-членах Всесвітньої поштової спілки послугу EMS надають саме національні поштові
оператори. В Україні цю послугу надає Державне підприємство спеціального зв'язку (ДПСЗ),
яке раніше вивели якраз зі складу "Укрпошти". Відправлення EMS - це найшвидше
міжнародне поштове відправлення. Пересилати можна і важливі документи, і товари,
наприклад цінний технічний вантаж, який відправник хоче захистити і відстежувати в
дорозі. Гранична вага однієї посилки - 30 кг. За даними Всесвітньої поштової спілки, в
Україні зараз найнижчий показник своєчасної доставки. Міністерство інфраструктури має
на меті поліпшити якість сервісу. Окрім того, служба "EMS Україна" досі не підписала
багатосторонньої угоди про відповідну систему обліку "Оплата за результатом". Це заважає
користуватися всіма перевагами угоди. …
Читати повністю >>>
За матеріалами lb.ua
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Китайський бренд тестує
5G в Україні

26.02.2020

Один з найбільших виробників смартфонів у Китаї компанія Vivo
почала здійснювати тестові роботи над мережею 5G для роботи в Україні. Про
це повідомив президент компанії Макс Лоу.
"Зараз ведуться переговори з деякими українськими мобільними операторами, а
також проводяться тестові роботи над 5G для роботи наших телефонів", - сказав він. Глава
компанії відзначив, що як тільки локальні мобільні оператори запустять 5G і мережа буде
повноцінно функціонувати, компанія почне реалізацію своїх смартфонів, які підтримують
дану мережу, і на території України. На думку Лоу, український ринок смартфонів буде
досить стабільний в найближчі рік-два, оскільки вже пройшло підключення 4G мережі, а
інших змін не очікується. Наголошується, що в кінці 2019 р. продажі смартфонів на базі 5G в
Китаї були на першому місці. Vivo має більше 200 млн користувачів мобільними
продуктами і послугами по всьому світу, в Китаї компанія є номером 2 з продажу
смартфонів. У серпні 2019 Vivo вийшли на ринок України. Відзначимо, голова Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр
Животовський допускає появу зв'язку 5G в Україні в 2020 р. Компанія "Київстар" вважає, що
у разі запровадження в Україні мереж 5G вони будуть затребувані в бізнес-клієнтів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Чистая прибыль "Укртелекома" за 2019 год
ожидается на уровне 500 млн

26.02.2020

ПАО "Укртелеком" в 2019 г. сократило чистый доход 1,4% - до 6,357
млрд грн Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий
Курмаз на пресс-конференции в Киеве 26 февраля.
По словам Курмаза, прибыль ожидается на уровне прошлого года - порядка 0,5 млрд
грн, однако этот показатель будет озвучен только после завершения финансового аудита
компании. При этом показатель EBITDA вырос на 9,4% - до 1,766 млн грн, маржа EBITDA - на
2,8 процентных пункта, до 27,8% по сравнению с 2018 годом. Капитальные инвестиции
компании выросли на 14,6% - до 692 млн грн. В общем количестве доходов доход от
телекомуслуг составил 5,288 млрд грн (сокращение на 4,1% к 2018 году), при этом
продолжают расти общие доходы от предоставления доступа к интернету и услуг передачи
данных - на 6,2% до 1,949 млрд грн, тогда как доходы от телефонии продолжают
сокращаться - на 9,1%, до 2,56 млрд грн. "Укртелеком" в 2019 году обслуживал 2,3 млн
абонентов фиксированной связи, 1,04 млн абонентов услуги доступа к интернету и 78 тыс.
абонентов телевидения в В2С-сегменте. Доходы в этом сегменте от телефонии сократились
на 10,9% - до 1,865 млрд грн, доходы от услуги предоставления доступа к интернету
выросли на 6,2% - до 1,372 млрд грн. В В2В сегменте по итогам 2019 года оператор
обслуживает 790 тыс. абонентов фиксированной телефонии со средним ARPU 70 грн без
ПДВ (68 грн в 2018 году), 150 тыс. абонентов услуги доступа к интернету со средним ARPU
198 грн (175 грн в 2018 году). Кроме того, "Укртелеком" предоставляет 20,2 тыс. линий
облачной АТС, 5,8 тыс. юнитов датацентра, обслуживает 1,3 тыс. экранов бизнестелевидения. Доход в В2В сегменте от телефонии за указанный период снизился на 3,6% до 694 млн грн, от услуги предоставления доступа к интернету выросли на 7,6% - до370
млн грн, от передачи данных - на 4,8%, до 184 млн грн. Как отметил Курмаз, в целом в 2019
году на 10 процентных пунктов увеличилось количество подключения к интернету через
современные технологии. К концу года оператор обеспечил интернет-доступ в 2,42 тыс.
населенных пунктов Украины (рост сети в количестве н.п. на 7%). …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Фінансові результати Vega 2019: Стабільний дохід і курс
на повну цифрову трансформацію

02.03.2020

Національний телеком-оператор Vega підбив підсумки діяльності за
2019 рік. Дохід склав понад 661 млн грн. У порівнянні з 641,3 млн грн у 2018
році сума збільшилась на 3%.
Показник EBITDA - 192,2 млн грн, що на 17% більше торішнього показника.
Оператор відмічає тенденцію постійного збільшення абонентської бази Vega на оптиковолоконних мережах. За 2019 рік численність користувачів високошвидкісного оптичного
Інтернету збільшилась в 1,5 раза. Загалом доходи від надання телекомунікаційних послуг
клієнтам за допомогою високошвидкісних оптико-волоконних каналів передачі зв’язку у
2019 році зросли до 195,5 млн грн, і це на 53,7 млн грн більше, ніж роком раніше. Рухаються
вгору показники в B2B сегменті, зокрема зростає популярність сервісів, що надаються
бізнес-клієнтам в рамках послуги Віртуальна АТС від Vega. Кількість користувачів
фіксованого зв'язку дещо зменшилася, але цей напрямок досі залишається вагомим
джерелом доходу компанії. У звітному році телефонія принесла провайдеру 151,7 млн грн
доходу. Компанія утримує лідерство на міжоператорському ринку і продовжує розвивати
інфраструктуру. У 2019 капітальні інвестиції Vega склали 77,2 млн грн. В основному, кошти
вкладалися в модернізацію обладнання та мереж. Як повідомляють в компанії – з моменту
старту проєкту міграції користувачів телекомпослуг з технології ADSL на FTTB або GPON
(міді на оптику) оператору вже вдалося переключити понад 50 тисяч абонентів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
Оператор "Интертелеком" попросил отсрочку для
оплаты лицензии на связь 4G, – СМИ

13.03.2020

Оператор CDMA-связи – компания "Интертелеком" провела частичную
оплату за 4G лицензию и просит у НКРСИ, отсрочки по проведению оплаты
лицензии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По информации источника, оператор проинформировал телеком-регулятора об
уплате около 0,51% стоимости лицензии и попросил об отсрочке до 1 апреля, тогда как
компания должна была уплатить за лицензию около 195 млн грн до 10 марта 2020 года
включительно. В то же время, в случае отсутствия подтверждения оплаты всей стоимости,
НКРСИ может аннулировать решение о выдаче лицензии "Интертелекому". В НКРСИ
сообщили, что ситуация с лицензиями "Интертелекома" на 4G связь будет обсуждаться на
ближайшем заседании комиссии 17 марта. В самом "Интертелекоме" не
прокомментировали сложившуюся ситуацию. Как сообщалось, согласно ранее
утвержденным Кабинетом министров изменениям в План использования радиочастотного
ресурса Украины (РЧР), начало действия новых лицензий на 4G для операторов было
назначено на 1 июля 2020 года. Исключением являлся "Интертелеком", чья лицензия LTE
должна стартовать с 1 апреля 2020 года, что обусловлено объективной потребностью
освободить верхние каналы диапазона 800 МГц от оборудования CDMA и обеспечить
безболезненную миграцию абонентов на LTE в другие частотные каналы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ФІНАНСОВІ РИНКИ
РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Бывший депутат от "Блока Порошенко" возглавил
набсовет "РВС Банка" с 1% акций
ТАСкомбанк назначил Дубея
главой правления

26.02.2020

Наблюдательный совет АО «ТАСкомбанк» прекратил полномочия
Андрея Комариста в должности главы правления банка с 12 марта. Об этом
говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Решение о прекращении полномочий главы правления банка Андрея Комариста с 12
марта принято набсоветом АО «ТАСкомбанк» 25 февраля 2020 г. Отмечается, что Комарист
занимал эту должность с 12 марта 2019 (11 месяцев). До него главой ТАСкомбанка был
Сергей Тигипко. Набсовет перевел Владимира Дубея с должности первого заместителя
главы правления, члена правления ТАСкомбанка на должность главы правления банка с 12
марта 2020 г. сроком на три года после согласования его кандидатуры Нацбанком. Банк
сообщает, что Владимир Дубей владеет 287 акциями, или 0,00174% уставного капитала
ТАСкомбанка. До нового назначения занимал должность первого замглавы правления,
члена правления банка 4 года 1 месяц. Вместо него на эту должность пока никого не
назначили. Дубей с 12 марта и до полноценного вступления в должность главы правления
ТАСкомбанка будет временно исполнять эти обязанности. Напомним, что по данным НБУ,
ТАСкомбанк, который принадлежит Сергею Тигипко, получил 438 млн грн прибыли в 2019
году. Банк вошел в тройку лидеров по прибыльности среди частных банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Банк «Фамільний» звільнив
голову правління
20.03.2020

Наглядова рада ПрАТ «Банк Фамільний» звільнила з посади голови
правління банку Ольгу Долженко. Про це йдеться в повідомленні банку в
системі розкриття інформації НКЦПФР.
Рішення про звільнення Долженко прийняте наглядовою радою банку «Фамільний»
28 лютого 2020 року на підставі її заяви про звільнення за власним бажанням.
Зазначається, що Ольга Долженко перебувала на посаді голови правління банку 9 років.
Виконуючим обов'язки голови правління з 29 лютого призначено заступника голови
правління – начальника юридичного управління Олександра Квашніна. Оксана Маркарова:
«Ми підтримуємо приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування». ПрАТ «Банк
Фамільний» (раніше Донбiржбанк) працює на ринку з 1991 року. До січня 2016 року його
найбільшими акціонерами були Борис Коміcарук (87,3972%) і Ольга Грач (12,6027%). За
даними НБУ, офшорна компанія Cristela Limited (Британські Віргінські о-ви), яка на 100%
належить кінцевому бенефіціару банку Борису Комісаруку, 17 серпня 2016 року збільшила
участь у статутному капіталі банку «Фамільний» до 38,2% з 0,0001%. При цьому Комісарук
зменшив участь у статутному капіталі банку з 87,39% до 54,81%, а Грач — з 12,6027% до
6,99%. За підсумками 2019 року банк «Фамільний» отримав 13 млн грн прибутку, що на 6,2
млн грн менше ніж у 2018 році. Банк посідає 47 місце в ренкінгу НБУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
Оштрафований НБУ “А-Банк” фігурує у понад 400
кримінальних судових справах

03.03.2020

За останні три роки АТ "Акцент-Банк" фігурувало у 434 кримінальних
судових справах. Про це свідчать дані YouControl, передає служба новин
порталу unn.com.ua
Всього у компанії 2 тис. 685 судових справ за останні три роки, підрахувала
аналітична система YouControl. "Акцент-Банк" виступає відповідачем у 172 судових справах.
Також повідомляється, що, станом на сьогодні, проти "Акцент-Банк" відкрито одне
виконавче провадження. Загалом, з 2014 по 2019 рр проти "Акцент-Банк" було відкрито 80
виконавчих проваджень, третина з яких за категорією: стягнення коштів на користь
держави. Розмір статутного капіталу "Акцент-Банк" становить 502,2 млн грн. АТ "АкцентБанк" входить до групи "Група братів Суркісів". Так, кінцевими бенефіціарними власниками
банку є Григорій Суркіс (32.1991%), Ігор Суркіс (32.4368%), Марина Суркіс (16.0975%) та
Світлана Суркіс (16.0975%). Нагадаємо, днями, Нацбанк покарав сімейний банк Суркісів за
підсумками перевірки щодо запобігання відмиванню доходів. Регулятор нарахував “АБанку” штраф у розмірі 400 тис. грн, зокрема, за ігнорування фінмоніторингу та роботу із
“пов’язаними” клієнтами. Фінустанова також отримала він НБУ лист застереження.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
ПриватБанк погасив 3 млрд грн
рефінансування НБУ

03.03.2020

ПриватБанк наприкінці лютого виплатив Національному банку
України 3 млрд грн заборгованості за рефінансуванням, цю інформацію
агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в банку.
"Завдяки довірі клієнтів і ефективному управлінню ліквідністю, ПриватБанк за
останні декілька місяців акумулював достатній обсяг гривні. В результаті кредит
рефінансування НБУ було погашено на суму 3 млрд грн", - зазначили в прес-службі. Банк
управляє ліквідністю, оцінюючи та реагуючи на наявну ринкову ситуацію. У департаменті
відкритих ринків НБУ також підтвердили, що 27 лютого банки погасили стабілізаційні
кредити на 3 млрд грн. Згідно з даними НБУ, заборгованість за кредитами рефінансування
28 лютого скоротилася до 4,562 млрд грн. Як повідомлялося, донедавна заборгованість
ПриватБанку за кредитами рефінансування, отриманими до його націоналізації наприкінці
2016 р., становила майже 7,6 млрд грн. Для погашення заборгованості банку в 2018 році
НБУ подав 148 позовів проти його колишнього власника Коломойського (фінансового
поручителя) і пов'язаних із ним 32 компаній-майнових поручителів. За цими позовами суди
вже ухвалили 24 рішення на користь НБУ про звернення стягнення на предмет іпотеки на
загальну суму 1,36 млрд грн. 18 рішень набули законної сили, за якими виконавчі
документи направлено до органів Державної виконавчої служби для примусового
виконання. Однак Верховний Суд 22 січня цього року відхилив касаційну скаргу НБУ на
рішення судів попередніх інстанцій про відмову у зверненні стягнення на предмет іпотеки
компанії Ігоря Коломойського ТОВ "Гаджибей". Як пояснило агентству "Інтерфакс-Україна"
інформоване джерело, це рішення позбавило сенсу навіть утримуватися від погашення
кредитів рефінансування, які банк обслуговував за підвищеними ставками зі сподіванням
на стягнення боргу НБУ безпосередньо з екс-власника.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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Наблюдательный совет АО "РВС Банк" с 27 февраля переизбрал состав
набсовета и избрал его главой Руслана Демчака сроком на 3 года. Об этом
говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Сообщается, что доля, которой Демчак владеет в уставном капитале "РВС Банка",
составляет 1% акций. Ранее набсовет "РВС Банка" прекратил полномочия главы правления
банка Александра Стецюка с 27 января по соглашению сторон. Стецюк владеет долей в
уставном капитале "РВС Банка" в размере 99%. Он занимал должность главы правления с
13 марта 2019 г. С 27 февраля наблюдательный совет "РВС Банка" избрал Александра
Стецюка членом набсовета. В набсовет вошли Ирина Гаврильчук, Виталий Мигашко, Сергей
Яременко, Дмитрий Середенко, которые уже работали в набсовете, например, Ирина
Гаврильчук была его главой. Как сообщалось, в декабре 2019 г. "РВС Банк" объявил, что
депутат Верховной Рады VIII созыва, бывший заместитель главы комитета по вопросам
финансовой политики Руслан Демчак стал его акционером. Однако доля приобретенных
Демчаком акций не уточнялась. Позже первая заместитель председателя НБУ Екатерина
Рожкова сообщила, что Демчак приобрел менее 1% акций "РВС Банка", поэтому не
обращался за согласованием сделки в Нацбанк. "РВС Банк" был создан в 2015 году на базе
неплатежеспособного "Омега Банка" и выкуплен "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG
ранее контролировалась Демчаком и владела "Эрде Банком". Сейчас ООО "Украинская
бизнес группа" оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа
Демчака, а также его соседом в Винницкой обл. Демчак отрицал любую причастность к UBG.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Стокгольмський арбітраж заборонив продаж
акцій Промінвестбанку

03.03.2020

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма 2 березня
підтвердив заборону на продаж акцій Промінвестбанку - української «дочки»
російського «Внешекономбанку» (ВЕБ.РФ).
У ВЕБ нагадали, що в серпні 2019 року держкорпорація попросила Стокгольмський
арбітраж вжити надзвичайних забезпечувальні заходи, щоб запобігти примусовий продаж
Промінвестбанку з аукціону. Тоді арбітраж став на бік ВЕБ. «Україна ж спробувала
оскаржити рішення надзвичайного арбітра вже перед повним складом трибуналу, до якого
входив і призначений Україною арбітр. Проте 2 березня 2020 року склад арбітражу
беззастережно підтримав ВЕБ.РФ і залишив рішення надзвичайного арбітра в силі», йдеться в повідомленні ВЕБ. При цьому в російській держкорпорації побоюються, що влада
України порушить забезпечувальну міру і спішно проведе аукціон з продажу акцій
Промінвестбанку. «Представники України часто говорять про свою повагу до рішень
міжнародних інстанцій, але в нашій справі вони до сих пір не зважилися цю повагу
проявити», - заявив старший віце-президент правового блоку ВЕБ.РФ Ігор Краснов, пише
ТАСС. Оксана Маркарова: «Деякі наші державні банки чомусь пропонують надвисокі
депозитні ставки». У вересні 2018 року Апеляційний суд Києва заарештував акції
українських «дочок» російських держбанків, включаючи Промінвестбанк, в рамках
виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо стягнення з РФ
компенсацій за українські активи в Криму. Після цього Державна виконавча служба України
виставила 99,7726% акцій Промінвестбанку на аукціон. 28 серпня 2019 року Арбітражний
інститут Торгової палати Стокгольма заборонив Україні продавати акції Промінвестбанку і
зобов'язав відшкодувати ВЕБ понесені арбітражні витрати. У свою чергу Міністерство
юстиції 21 жовтня 2019 року подало апеляцію до Арбітражного суду Стокгольма на
відповідне рішення, яке має бути розглянуте до 2 березня 2020 року, відповідно до
розкладу. Київський апеляційний суд 18 грудня 2019 року задовольнив клопотання
Мін'юсту і призупинив розгляд справи за позовом ВЕБ щодо виконання рішення
Стокгольмського арбітражу до прийняття рішення по апеляції. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
Реальным покупателем Проминвестбанка
стал американский инвестфонд

12.03.2020

Покупателем, который на принудительных торгах выкупил 97,7726%
акций
Проминвестбанка
(ПИБ),
принадлежащие
российскому
Внешэкономбанку (ВЭБ), стал американский инвестфонд VR Capital (США).
По словам собеседника Stockworld, в аукционе по покупке принимали участие три
компании, а компания-победитель тесно связана с американским инвестфондом VR Capital,
который профинансировал сделку и фактически стал покупателем банка. Ранее этот же
инвестфонд приобрел у Проминвестбанка долг "УЗ". VR Capital Group – американский
инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в развивающиеся рынки. На
украинском рынке он известен как партнер группы ICU в рамках совместных проектов
альтернативной энергетики. ICU – финансовая группа, как считается, близко связанная с
экс-президентом Петром Порошенко. Ее совладельцем ранее была Валерия Гонтарева, эксглава Нацбанка. В прошлом году VR Capital выкупил долю ICU в этих проектах, условия
сделки не разглашались. Сделка касалась трех проектов: солнечной электростанции
"Каменец-Подольская" (64 МВт) в Хмельницкой области, энергетической компании "Солар
Капитал" (35 МВт) в Херсонской области и ряд небольших станций в Николаевской области
(общей мощностью 127 МВт). Напомним, в сентябре 2018 г. Апелляционный суд Киева
арестовал акции "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, после чего
Государственная исполнительная служба выставила 99,7726% акций банка на аукцион. На
6 февраля 2020 года анонсировалось собрание акционеров ПИБа, которое должно было
принять решение о закрытии этого банка, однако его отменили.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Банк Порошенко направит 54 миллиона прибыли
на увеличение капитала

16.03.2020

Акционеры банка АО "МИБ" на общем собрании 15 апреля рассмотрят
вопрос об увеличении уставного капитала на 16,3% или на 54,27 млн грн – до
387,87 млн грн путем капитализации части прибыли.
Увеличение капитала планируется осуществить путем повышения номинальной
стоимости акций до 4,27 тыс. грн за счет направления в уставный капитал банка части
прибыли за 2019 год. Как сообщалось, по итогам 2019 года МИБ получил прибыль в сумме
57,2 млн грн, тогда как в 2018 году она составляла 64 млн грн. При этом активы банка на
конец 2019 года сократились до 2,9 млрд грн, по сравнению с 9,36 млрд грн по состоянию
на начало года. Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года
крупнейшими акционерами МИБа являлись: пятый президент Украины Петр Порошенко
(50,36%), его сын Алексей Порошенко (9,92%), Игорь Кононенко (14,94%), Олег
Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%. По данным НБУ, по размеру общих активов на 1
января 2020 года МИБ занимал 30 место (3,78 млрд грн) среди 75 действовавших банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Страховые премии небанковской финансовой
группы "УНИКА" выросли на 11,6%

Турецкий ритейлер Colin’s откроет
новые магазины в Украине
01.03.2020

Страховые премии небанковской финансовой группы "УНИКА" (СК "
УНИКА" и СК "УНИКА Жизнь" Киев) в 2019 году выросли на 11,6% - до
3,023,5 млрд грн, сообщается в пресс-релизе страховщика.
В релизе отмечается, что консолидированная прибыль группы до налогообложения
составила 178,4 млн грн ("УНИКА" - 130,5 млн грн и "УНИКА Жизнь"- 47,9 млн грн). Чистая
прибыль группы после налогообложения составила 110,2 млн грн ("УНИКА" - 88,3 млн грн
и "УНИКА Жизнь" – 22 млн грн). Страховые премии СК " УНИКА" в 2019 г. выросли на 5,4% до 2,152, млрд грн. Согласно сообщению, в 2019 г. УНИКА поддержала позицию UNIQA
Group по постепенной декарбонизации, что привело к выходу из некоторых программ
страхования. При этом объемы премий были более чем компенсированы ростом в
добровольном медицинском страховании, КАСКО, страховании от несчастного случая и др.
Сумма страховых выплат составила 1,689 млрд грн. Активы компании в 2019 году на 17,6%
превысили страховые резервы, составив 1,884 млрд. грн. СК "УНИКА" инвестирует в
развитие цифровых каналов коммуникаций, включая Кабинет клиента для страхования и
урегулирования, и медицинское приложение MyUNIQA для полного медицинского
обслуживания клиентов. Страховые премии "УНИКА Жизнь" в 2019 году выросли на 30,4%
до 871,3 млн. грн. Страховые выплаты составили 24,2 млн. грн. Активы компании выросли
до 1,334 млрд грн. Фактический запас платежеспособности составил 433,5 млн. грн. и
превысил нормативный в 10 раз.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Vienna Insurance Group увеличила страховые
выплаты в Украине на 7,7%

19.03.2020

Объем страховых премий Vienna Insurance Group (Австрия) в 2019 г.
увеличился на 7,7% - до EUR10,4 млрд, прибыль до налогообложения
возросла ориентировочно до EUR522 млн (+ 7,4%).
В нем также отмечается, что прибыль на акцию выросла на EUR2,59 (+27%),
дивиденды за предлагаемую акцию - до EUR1,15 (+15%). Комбинированный коэффициент
улучшился до показателя 95,4% (-0,6 п.п.) "Мы существенно улучшаем наши ключевые
финансовые показатели уже четвертый год подряд. Такие высокие результаты
подтверждают нашу позицию лидера страхового рынка Австрии и региона Центральной и
Восточной Европы. Вне всяких сомнений, ситуация с коронавирусом повлияет на развитие
нашего бизнеса. В настоящее время ее последствия для группы еще оцениваются. Мы
усилили меры безопасности наших сотрудников и клиентов, а также обеспечили процесс
бесперебойной деятельности компаний группы во всех странах нашего присутствия.
Независимо от ситуации, которая сложится на ежегодном общем собрании, мы будем
предлагать увеличение дивидендов за акцию с EUR1 до EUR1,15 за 2019 финансовый год,
учитывая высокие результаты, достигнутые в предыдущем году", - отметила генеральный
директор Vienna Insurance Group Элизабет Штадлер, слова которой приводятся в прессрелизе. Как отмечает компания, драйверами абсолютного роста страховых премий стали
страхование недвижимости и несчастных случаев, а также автострахование. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Як закарпатський рітейлер Лечо конкурує
з національними гравцями

13.03.2020

Провідний рітейлер взуття в Україні відзвітував про результати
роботи в 2019-му та розповів, на чому зфокусує особливу увагу в цьому році.
Про це розповідає портал rau.ua
Як повідомили на зустрічі з журналістами топ-менеджери Intertop, минулий рік
видався дуже вдалим для групи компаній, яка представлена в Україні 14-ма роздрібними
мережами, що працюють під різними брендами. Всього в портфель компанії за станом на
початок 2020 р. входить більше 200 ТМ, в тому числі – 45 українських. За підсумками року
торгова мережа Intertop збільшилася на 24 нових магазина, ще в 11-ти точках був проведений ребрендинг. Всього компанія управляє вже 136–ю торговими об’єктами сумарною
площею понад 40 000 м2 в 28-ми містах України, а асортимент товарів сягає 80 000 SKU.
Також Intertop активно розвиває онлайн-торговлю. За минулий рік загальні продажі
рітейлера через Всесвітню павутину зросли на 61%, а продажі категорії «одяг» збільшилися
в чотири рази. Також в два рази розширено асортимент інтернет-магазину. Всього в 2019му на сайті Intertop зафіксовано понад 37 млн відвідувань – на 37% більше, ніж роком
раніше. За рік рітейлер обробив трохи менше 5,5 млн онлайн-замовлень: в середньому
майже 15 000 в день. «З класичної взуттєвої компанії ми трансформуємося в технологічний
fashion-рітейл», – підкреслив генеральний директор Intertop Ukraine Сергій Бадрітдінов. У
минулому році в оновлення існуючих торгових точок, відкриття нових магазинів і
модернізацію бізнес-процесів було інвестовано понад 100 млн грн, до бюджетів усіх рівнів
та цільових фондів сплачено майже 600 млн грн податків і зборів, у тому числі близько 100
млн грн – по фонду оплати праці. Програма лояльності Intertop охоплює 1,6 млн клієнтів,
83% покупок здійснюються з використанням бонусної накопичувальної картки.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Зона фуд-корту, кава-станція і каси самообслуговування як в
McDonald’s – в чому особливості магазину Basket в оновленому форматі. Про
це розповідає портал rau.ua
Як розповів засновник Basket Вадим Кубіца, новий торговий об’єкт був реалізований
в модернізованому city-форматі з розширеною пропозицією групи товарів food to go і
оновленим зонуванням. «В магазинах формату city, які ми відкриваємо в центрі міста на
перетині людних вулиць, спостерігається високий попит на готову їжу, тому вирішили
розмістити цю групу товарів прямо на вході в магазин. Тут можна придбати кулінарію
власного виробництва, хот-доги, пиріжки. Також обладнали в торговій точці кава-станцію і
невеличку зону фуд-корту, де кожен бажаючий може перекусити або випити придбаний
напій», – говорить Вадим Кубіца. Онлений формат магазину націлений на задоволення
потреб різних груп клієнтів і зручність покупки. Тому поряд з розширенням групи food to
go, в магазині представлено широкий вибір свіжих овочів і фруктів, молочної та м’ясоковбасної продукції, кондитерські вироби та інші традиційні для продуктового магазину
товари. Загальний асортимент маркету – 4000 SKU. Ще одне цікаве нововведення магазину
– каси самообслуговування, інтерфейс для яких компанія розробляла власними силами.
«Найчастіше покупці використовують Self-сервіси при невеликих покупках 3-5 одиниць
товару. З огляду на те, що для нашого формату це основна цільова аудиторія, ми впевнені,
що наші клієнти часто будуть використовувати каси самообслуговування», – додає
засновник. Basket. Basket – локальна мережа магазинів, заснована в 2011 році. Станом на
лютий 2020 року об’єднує 10 магазинів площею від 200 до 700 кв. м в Харкові. Асортимент
торгових точок рітейлера налічує від 2000 до 6000 SKU …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Підсумки року Intertop: 24 нових магазина,
22% зростання продажів
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Український продуктовий рітейл консолідується: з кожним роком
найбільші національні мережі розширюються і поглинають конкурентів, тим
самим нарощуючи свою частку.
Не маючи достатніх фінансових ресурсів та потрібної ефективності процесів,
локальні гравці часто не в змозі протистояти великим гравцям на кшталт АТБ чи Fozzy
Group. Втім, навіть серед зовсім невеликих локальних гравців є рітейлери, які кидають
виклик гігантам й інвестують у розвиток, незважаючи на зростання конкуренції. Одним з
них є мережа магазинів Пінгвін, що працює на Закарпатті, яка в минулому році розпочала
ребрендинг та реформат торгівельних точок. В інтерв’ю для RAU власник мережі Віктор
Бабинець розповів про початок бізнесу в далеких 90-х роках і розвиток власної мережі
магазинів, роботу в кризові періоди та масштабування мережі, а також проведення
ребрендингу та розвиток нового формату Лечо. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Рітейл в помаранчевих тонах: як виглядає
магазин Basket оновленого формату

13.03.2020

Турецкий ритейлер одежды Colin"s укрепляет позиции на
украинском рынке запуском онлайн-магазина, обновлением торговых точек
и расширением торговой сети.
В частности, интернет-магазин colins.ua начал работу в феврале 2020 года, где
представлен мужской и женский ассортимент текущих коллекций и аутлет товары: в
общей сложности более 2 тысяч наименований продукции. Colin"s также продолжает
обновлять свои магазины и переходит с более темного концепта на светлый, современный
дизайн, который был разработан британским архитектурным бюро. Только за февраль
Colin"s обновил два магазина в хмельницком ТРЦ Оазис и киевском ТРЦ Piramida. "Уже в
ближайшее время наша компания планирует еще несколько открытий в Киеве. Следующие
открытия следует ждать в двух новейших ТРЦ Киева: Blockbuster Mall и Retroville. Бренд
продолжает искать новые торговые площади, достойные стандартов международной сети.
Таким образом, не переставая развиваться как количеством, так и качеством", —
подчеркнул топ-менеджер Colin"s Волкан Пекер. Отметим, что Colin"s начал работу в
Украине около 20-ти лет назад и сейчас объединяет уже 65 магазинов суммарной торговой
площадью 21,5 тыс. м2. Торговые точки сети представлены в 31 городе страны и ежегодно
их посещают более 12 млн покупателей. Ранее стало известно, что турецкий fashionритейлер LC Waikiki в первом квартале 2020 года открывает крупнейший магазин сети в
Украине в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) River Mall в Киеве общей площадью 1,88
тысячи квадратных метров, а также планирует открыть еще 60 магазинов до 2023 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Справа техніки: топ-5 трендів розвитку рітейлу
електроніки в 2020 році

16.03.2020

Чим приваблюють споживачів магазини техніки на даному етапі
розвитку ринку та чого чекати від рітейлу побутової техніки та
електроніки в нинішньому році. Про це пише rau.ua
Ринок побутової техніки в Україні демонструє стабільне зростання четвертий рік
поспіль. У 2019-му сумарні продажі по ринку досягли нового рекордного значення,
перевищивши позначку в 100 мільярдів гривень. Три чверті покупок техніки в Україні
клієнти здійснюють в фізичних магазинах, що свідчить про любов українців відвідувати
торгові точки, оцінювати товари «вживу», а не тільки обмежуватися зображеннями на
екранах смартфонів і ноутбуків. Покупці прагнуть дізнатися про переваги товару, який
цікавить, спершу вивчивши відгуки та коментарі онлайн, а потім перевірити ще раз в
експертів у магазині. Торгові мережі також прагнуть зробити покупки якысними та
комфортними, інвестуючи в створення барвистих майданчиків, де можна приємно
провести час, оцінити останні технічні новинки, показати всім «нове плаття і улюбленого
мопса». Тому не проходить жодного місяця без новин про нові магазинах і відкриттях
реформованих: три найбільші мережі техніки й електроніки України в 2019-му оголосили
про запровадження нових форматів торгових точок або про намір їх впровадження.
«Щороку, відвідуючи безліч магазинів побутової техніки та електроніки по всьому світу, ми
переконуємося, що магазини техніки в Україні – одні з кращих. Вони красиві, зрозумілі та
зручні для покупця», – переконаний директор мережі Фокстрот Олексій Зозуля. Наприклад,
оновлені магазини Фокстрот відрізняються святковою атмосферою та яскравим дизайном,
Eldorado – контрастами і практичністю, Comfy – «майже домашнім» затишком. Мережа
будівельних гіпермаркетів Епіцентр виділяє величезні площі під спеціалізовані центри
техніки. Навіть найбільший онлайн-гравець Rozetka вирішив розвивати свою мережу
офлайн-магазинів.
Основними трендами 2020 року стануть:
1. Експрес-обслуговування. Ще пару років тому середній час отримання клієнтом свого
замовлення в магазинах становив близько 30 хвилин, а тепер цільовий показник –
до 5 хвилин. Для цього в кожному магазині з’явилися спеціальні зони, каси, в яких
зберігається вже підготовлений до видачі товар і необхідні документи.
2. Скорочення часу видачі кредиту. У 2016-17 роках процес оформлення покупки в
кредит займав 1,5-2 години, зараз – до 30 хвилин. Все більше клієнтів надають
необхідну інформацію по телефону, приходять в магазин, де їх чекають роздруковані
документи. Залишається поставити підпис і забрати товар.
3. Доставка в часові вікна. Якщо Київ та інші великі міста України давно не здивувати
доставкою «на завтра», то для клієнтів в маленьких містах або віддалених обласних
центрах отримати свій товар протягом 24/48 годин, при цьому в узгоджене часове
вікно – істотне поліпшення сервісу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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IKEA відкриє перший магазин
в Україні

Rozetka отключает дропшипперов.
Почему?

26.02.2020

Перший магазин шведського рітейлера IKEA в Україні відкриють у
серпні 2020 р/ на території ТРЦ Blockbuster Mall. Таке припущення висловив
голова правління компанії “Мандарин Плаза” Олександр Черницький.
Нагадаємо, в липні 2019 року IKEA підписала договір на відкриття першого магазину
в Україні, який буде розташований в найбільшому ТРЦ України Blockbuster Mall.
Відзначимо, що загальна площа ТРЦ Blockbuster Mall складе близько 350 тисяч квадратних
метрів, з яких близько 100 тисяч квадратних метрів — розважальна зона. Як відомо,
спочатку перший магазин в Україні IKEA планувала відкрити в ТРЦ Ocean Mall, запуск якого
був запланований на вересень 2019 року. Однак у березні 2019 року в мережі заявили, що
відкриття магазину відкладається через затримку будівництва об’єкта. Також
повідомлялося, що ІКЕА запустила офіційну інтернет-сторінку для українських споживачів і
почала набір персоналу для першого магазину в Україні. Крім того, IKEA домовилася з “НП
Логістик”, “дочкою” “Нової Пошти”, про комплексну співпрацю в Україні. Контракт
підписаний строком на 5 років, комерційні умови не розголошуються. Українська компанія,
згідно з умовами договору, надаватиме комплексні логістичні послуги, в тому числі
зберігання і комплектацію замовлень для її нового магазину міського формату (сity store) в
Києві. Відзначимо, що це вже третя спроба компанії вийти на український ринок. Перші
плани про вихід шведського гіганта на український ринок були озвучені ще в 2005 році.
Компанія тоді збиралася побудувати під Києвом торгово-розважальний центр. Для
побудови ТРЦ потрібно було пожертвувати 70 гектарів лісу, розташованого неподалік від
автомагістралі Київ-Бориспіль.
Читати повністю >>>
За матеріалами businessua.com
EssilorLuxottica завершил покупку 51%-ной
доли в Optical House

11.03.2020

EssilorLuxottica, международный производитель и поставщик
офтальмологических очков, оптических оправ и солнцезащитных очков, 3
января этого года завершил покупку 51%-ной доли в Optical House –
крупнейшей в Украине сети из 190 оптик под брендом Luxoptica.
Как говорится в отчете EssilorLuxottica за 2019 год, выручка Optical House, который
помимо розницы включает ведущую в Украине оптовую платформу для оправ, обычных и
контактных линз, в минувшем году составила около EUR65 млн. Стоимость сделки в
документе отсутствует. Согласно отчету, выручка EssilorLuxottica в 2019 году выросла на
7,4% – до EUR17,39 млрд, чистая прибыль – на 4,8%, до EUR1,185 млрд. Как сообщалось,
Антимонопольный комитет Украины в конце декабря прошлого года предоставил Essilor
Nederland Holding BV (Нидерланды) разрешение на приобретение вместе с OH Holding
Limited контроля над International Optical House Holding BV (Нидерланды). Последняя
компания, согласно госреестру, была владельцем 100% ООО "Люксоптика Холдинг", а ее
бенефициарами выступали Надежда Шаломова, жена бизнесмена и бывшего главы
администрации президента Украины Бориса Ложкина, и совладелец медсети "Добробут"
Олег Калашников. АМКУ добавил, что при рассмотрении дела исследовались как рынки
розничной торговли оптической продукцией (в частности, линзами МКЛ, растворами для
хранения и чистки линз, увлажняющими растворами для глаз и контактных линз) и
аксессуаров в пределах Киева, так и рынки оптовой торговли оптической продукцией и
аксессуарами к ней. По результатам рассмотрения дел было установлено, что совокупные
доли участников концентрации на указанных розничных и оптовых рынках не достигают
35%, а участники этих рынков не видят в осуществлении концентрации негативных
последствий. EssilorLuxottica известна такими брендами очков как Ray-Ban, Oakley, Emporio
Armani, Prada, Tiffany, оптических технологий Varilux и Transitions и офтальмологическими
розничными сетями Sunglass Hut и Lenscrafters. В последние годы EssilorLuxottica активно
развивает розничную сеть, поставляет продукцию в более чем 10 тыс. магазинов, а также
реализует свою продукцию по омниканальной модели продаж. В 2019 году компания
приобрела нидерландского розничного торговца оптикой GrandVision за EUR7,2 млрд ($8
млрд). Французская Essilor купила итальянскую компанию Luxottica Group в 2017 году за
EUR22,8 млрд, создав в результате сделки крупнейшего в Европе производителя оптики.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
• REAL ESTATE
• DUTY FREE

Перед тем, как подойти к объяснению того, каких именно поставщиков начала
отключать Rozetka, давайте разберемся в бизнес-модели такого явления, как маркетплейс.
Это необходимо, чтобы понять причины.
Маркетплейс — это сетевые эффекты и ценности. Любой товарный e-commerce
зачастую начинается с небольшого интернет-магазина со своим стоком товаров на складе.
Это классическая линейная система, которая имеет ограничения по количеству
ассортимента. Когда магазин упирается в трафиковый потолок и хочет обрабатывать
больше заказов, он начинает работать по модели дропшиппинга — контент-отдел
магазина размещает товары сторонних поставщиков, принимая прайс-листы с описаниями
товаров/ценами и перекладывая на этих поставщиков доставку. 3-й этап масштабирования
— модель маркетплейса. Создается платформа, с помощью которой поставщики сами
загружают товары на витрину, не контактируя напрямую с контент-отделом магазина.
Задача витрины меняется — теперь она не загружает товары самостоятельно, а курирует
их загрузку и создает условия. Если сказать грубо: Модель интернет-магазина — «купить
подешевле — продать подороже»; Модель дропшиппинг интернет-магазина — найти
поставщиков, которые сами будут отправлять товары конечным покупателям; Модель
маркетплейса — нужно создать условия для своих поставщиков (чтобы они конкурировали
между собой на платформе). Существует, так называемый, «Закон Меткалфа», который
говорит об оценке сетевых эффектов: полезность сети пропорциональна половине
квадрата численности этой сети. Маркетплейс — это, прежде всего, сеть, в основе которой
лежит единица ценности — карточка товара. Это базовая единица обмена между
участниками платформы. Маркетплейс как бизнес-модель и как цельная платформа
должен рассматривать свое развитие с точки зрения наращивания ценностей, а именно
наращивания базы товарных карточек.
Судный день - 10 февраля 2019. Rozetka росла экспоненциально по количеству
продавцов и по количеству продаж в целом. Но, начиная с 10 февраля, начала массово
отключать от своей платформы мерчантов. Всему причина, по моему мнению, скорость
развития. Маркетплейсу критично важно развиваться быстро. В принципе, если взять
причины упадка маркетплейсов в целом, то я выделяю 3 основные: слишком медленная
экспансия; не вовремя (или неправильно) введенная монетизация; операционные
процессы не догоняют развитие. В данном случае, Rozetka столкнулась с негативными
сетевыми эффектами, которые были связаны с ее скоростью развития. Привлекая на свою
платформу слишком много продавцов, у нее не всегда получалось курировать качество
работы этих продавцов. Большое количество мерчантов не дотягивают до уровня сервиса
Rozetka (к которому мы все с вами привыкли). Началось плохое обслуживание конечных
покупателей. Соответственно, Rozetka начала идентифицировать продавцов с плохим
качеством и объявлять об отключении. Какие основные причины: большой срок доставки;
завышенные цены (многие дропшипперы, не имея товара в наличии, продают их с
дополнительной наценкой. И это, конечно же, влияет на составляющую сервиса); плохой
сервис при общении с конечными покупателями; товара нет в наличии (очень часто);
отсутствие гарантий; некачественный контент карточек товаров. Все это ведет к
основному показателю — большой процент отмен. А большой процент отмен ведет,
соответственно, к оттоку покупателей. Артем Каракулин, СЕО маркетплейса Rozetka,
недавно на одной из крупных конференций по товарному бизнесу прошелся по
инфоцыганам, которые продают курсы выхода на маркетплейсы без собственных товаров.
Он назвал это явление одной из основных причин, почему на Rozetka много поставщиков с
некачественным сервисом. Появилось не только много продавцов-дропшипперов, не
имеющих своих товаров (это еще куда ни шло, если они качественно отрабатывают
заказы), но и посредников-дропшипперов, которые продают по прайсу не от продавца
напрямую, а от такого же дропшиппера. Это ведет не только к большому проценту отмен
(потому что тяжело контролировать остатки), но и к увеличению цены на товары, так как
каждый дропшиппер в свой прайс закладывает свою дополнительную маржу. Нам Rozetka
тоже поставила условия серьезно обработать список своих поставщиков и убрать тех, кто
некачественно работает (так как через Hubber работает много поставщиков). …
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
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В терминале F аэропорта “Борисполь” заработал
Duty Free Ukraine

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
від 500 грн.
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Володар Козирів: Андрій Задорожній повертається
в ресторанний бізнес

28.02.2020

В терминале F МА “Борисполь” открылся магазин беспошлинной
торговли Duty Free Ukraine. Конкурс на аренду соответствующих площадей в
терминале выиграла компания "БФ Групп".
В магазине Duty Free Ukraine представлены украинские сувениры, духи, аксессуары,
алкогольные напитки и другие товары мировых брендов. По сообщению аэропорта, Duty
Free Ukraine открыт компанией "БФ Групп", выигравшей тендер на аренду площадей в
терминале, в партнерстве с немецкой компанией Heinemann, которая является оператором
магазинов Duty Free в терминале D. Отметим, 27 февраля аэропорт “Борисполь”
оборудовал для пассажиров новый двухуровневый бизнес-зал Atmosfera Fly, благодаря
чему количество бизнес-лаунжей в международной зоне терминала D увеличится до
четырех. Терминал F международного аэропорта «Борисполь» был открыт 31 марта 2019
года. Из терминала D сюда перевели Laudamotion, Aigle Azur, Ryanair, украинский SkyUp
Airlines. Напомним, что аэропорт «Борисполь» изменил правила аренды в аэропорту.
Теперь объекты будут передаваться с определенной площадью и целевым назначением,
что упростит доступ малому бизнесу.
Читать полностью >>>
По материалам data.ua
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12.03.2020

Rozetka начала массово отключать поставщиков и убирать их товары с
витрины своего маркетплейса. Алексей Лужковой, сооснователь ecommerceплатформы Hubber, объяснил, почему так происходит.

27.02.2020

Колишній власник мережі ресторанів Козирна карта Андрій
Задорожній після арешту та втрати всього майна знову повертається до
улюбленої справи. Про це повідомляє rau.ua з посиланням на magazine.nv.ua
В листопаді минулого року відомий бізнесмен реанімував на столичному Подолі
ресторан Дежавю, співвласником якого він був. У його нову мережу також входять Самогонбар і Сулугуні. Таким чином, Андрій Задорожний заново будує ресторанну імперію. Андрій
Задорожний чи не першим в країні навчився робити великі гроші на ресторанному бізнесі.
За перші півтора десятка років української незалежності він створив найбільший
національний рестохолдинг Козирна карта, який об’єднав більше сотні закладів. У 2007
році статки Задорожного оцінювали $100 млн. Але потім все пішло прахом. В лютому 2019го Козирна карта офіційно оголосила про своє закриття. “Я сильно змінився”, – розповідає
підприємець про себе нинішнього. Але амбіція бути ресторатором у нього залишилася:
колишній мешканець хорватської в’язниці відкрив у Києві три заклади: той самий Дежавю,
а також Самогон-бар і Сулугуні. Ольга Насонова, генеральний директор компанії
Ресторанний консалтинг, каже, що це непогані заклади зі своєю аудиторією. Наприклад,
вона оцінює продажі Сулугуні приблизно в 2-2, 5 млн грн на місяць, а прибуток – в 0,5 млн
грн. Він має намір домогтися успіху навіть незважаючи на те, що ресторанний ринок
кардинально змінився. До того ж конкуренція зашкалює: за підрахунками Ресторанного
консалтингу, зараз у Києві працює близько 2000 закладів. Але у Задорожного ще
залишилися “козирні карти”. «У нього прекрасна репутація, величезний досвід, він добре
знає свою аудиторію», – говорить Михайло Бейлін, співвласник мережі La Famiglia. Сам
Задорожний запевняє, що справи у нього йдуть непогано і він повертає в оновлене Дежавю
старих клієнтів. Та й партнери у нього тепер не тільки екстремальні, як в колишні часи, – це
бізнесмени зі сфери IT, які інвестували в закладі $150 000. “Я впевнений, що всі його
(Задорожного) проекти будуть успішними», – резюмує Бейлін. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

• HOTEL & RESORTS

• TOURISM & REST

В Hilton Kyiv відкриють казино
за $25 млн

26.02.2020

У готелі Hilton Kyiv збираються відкрити казино площею близько 1
тис. кв. метрів. Інвестиції в обладнання, за попередніми оцінками,
становитимуть $20-25 млн. Про це пише thepage.ua
Крім того, за словами співвласника готелю і співзасновника медіагрупи «1+1» Бориса
Фуксмана, є проєкт підземного казино в Hilton Kyiv, площа якого складе 2 тис. кв. метрів.
Лише в його будівництво вкладуть $5 млн, а у скільки обійдеться обладнання — поки
невідомо. З 2009 року гральний бізнес в Україні заборонено на законодавчому рівні. Однак
на практиці азартні ігри проводилися — нелегально або під прикриттям інших видів
діяльності. Верховна Рада України в грудні 2019 року відправила на доопрацювання в
комітет законопроєкт 2285-д про держрегулювання діяльності у сфері грального бізнесу.
Після цього Кабмін заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних
лотерей. Усі гральні заклади повинні були закрити до 16:00 20 грудня 2019 року. У січні
2020-го стало відомо, що в Україні почали закривати і лотереї. Після цього Верховна Рада в
першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Відповідно
до нього на підставі ліцензії можна організовувати такі види азартних ігор: казино,
букмекерська діяльність, ігрові автомати і державні лотереї. Однак вимоги до організаторів
таких ігор достатньо високі. Що стосується конкретно казино, то їх можна відкривати у
п'ятизіркових готелях, в яких щонайменше 150 номерів — в місті Києві і 100 номерів — в
інших населених пунктах. Площа приміщення для казино повинна бути не менше ніж 500
кв. метрів, крім того, має бути працевлаштовано за трудовим договором як мінімум 50 осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами thepage.ua
Сеть гостиниц Monotel планирует запустить второй
объект Monohub возле Киевского велотрека

27.02.2020

Сеть футуристических капсульных гостиниц Monotel в марте
планирует запустить второй объект Monohub возле Киевского велотрека по
ул. Богдана Хмельницкого, 58а.
"В марте этого года в Киеве откроется Monohub 24/7 - первое эргономичное
пространство в стране, где совмещаются круглосуточный коворкинг, спорт и co-living…
Помимо монокапсул, главная функциональная особенность Monohub – сами рабочие
станции", - сообщила компания в пресс-релизе По ее данным, гостиница и хаб занимают
500 кв. м. Помещение включает в себя пять автономных офисов, комнату для переговоров,
open space для событий и индивидуальной работы, 32 монокапсулы для сна в раздельных
пространствах для мужчин и женщин. В объекте также есть шесть велосипедных десков –
велотренажеры с рабочей поверхностью. В Monohub предусмотрен спортивный корнер и
возможность сделать онлайн-заказ велотренажера на дом. Как сообщила агентству
"Интерфакс-Украина" партнер проекта Monotel Ксения Чигаркина, в настоящее время сеть
строит еще две гостиницы в Киеве. В целом планируется открыть 10 объектов в Украине,
половина из которых расположится в столице. Как сообщалось, первая капсульная
гостиница Monotel площадью 300-350 кв. м открылась осенью 2019 года возле
Бессарабской площади по бул. Шевченка, 9/28 в Киеве. Она включает женскую и мужскую
спальни на 10 мест каждая и одну спальню для пар с четырьмя двухместными капсулами.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Kharkiv Palace Hotel 5 * Ярославського другий рік поспіль визнаний
кращим в Східній Європі для бізнесу та івентів

03.03.2020

П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace * 5 другий рік поспіль
визнаний кращим в двох номінаціях престижної міжнародної премії в сфері
готельного бізнесу "International Hospitality Awards".
Kharkiv Palace другий рік поспіль обійшов всіх конкурентів в категоріях BEST
BUSINESS HOTEL 5 * і BEST MICE HOTEL. Як повідомили організатори премії, в цьому році
заявки на участь в премії "International Hospitality Awards" подали 389 готелів з 25 країн
Європи. Лише 132 змогли вийти у фінал і змагатися за титул кращого в 27 номінаціях
галузевої премії. Переможці були нагороджені 1 березня в готелі InterContinental Kyiv. У
категорії BEST BUSINESS HOTEL 5 * Kharkiv Palace Hotel випередив конкурентів Fairmont
Baku Flame Towers, а також українські столичні готелі Hyatt Regency Kyiv, Intercontinental
Kyiv и Premier Palace Hotel. У номінації BEST MICE HOTEL харківський готель Олександра
Ярославського обійшов київський President Hotel и Mercure Kyiv Congress Hotel, а також
Marriott Warsaw Hotel і InterContinental Vienna. За підсумком 2018 року Kharkiv Palace Hotel
був визнаний кращим в цих же номінаціях серед інших готелів більше двох десятків країн
Європи. У 2014 р. Kharkiv Palace Hotel Ярославського вперше отримав титул Best MICE Hotel.
Kharkiv Palace 5 * свого часу став першим готелем вищого класу "люкс" в Харкові. Його
створення ініціював і профінансував відомий український бізнесмен Олександр
Ярославський - генеральний інвестор підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу
2012 р. (Євро-2012). Загальна сума інвестицій в проект становила $126 млн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
ПриватБанк має намір продати свою частку
"Буковелю" на конкурсі

07.03.2020

Націоналізований ПриватБанк має намір залучити радника для
підготовки і продажу належної фінустанові частки в найбільшому в Україні
гірськолижному курорті "Буковель".
"Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна
третина припадає на ТОВ "Скорзонера", - сказала заступник голови правління ПриватБанку
Галина Пахачук журналістам у п'ятницю. Пахачук уточнила, що цей перелік об'єктів не є
цілісним майновим комплексом, у нього крім готелю входять 104 га землі і частина
підйомників. За словами заступника голови ПриватБанку, при первинному попаданні цих
об'єктів на баланс банку їхня вартість була оцінена в 12,6 млрд грн, зокрема готелі Radisson
Blu Буковель ("Зірка Буковелю") 1,62 млрд грн, однак реальна ринкова їх вартість
відрізняється від цих показників. Пахачук також повідомила, що в останні роки банк здає
його ж об'єкти в "Буковелі" оператору курорту - ТОВ "Парктур" (с.Поляниця, Яремча, ІваноФранківська обл.). У 2019 орендна плата склала 110,5 млн грн, зокрема, 47,5 млн грн за
готель, а в 2020 році вона зросте до 117,5 млн грн, зокрема 50,5 млн грн за готель.
Заступник голови банку нагадала, що дані об'єкти є непрофільними для фінустанови, і
згідно нормам, які вводяться Національним банком у майбутньому, їх доведеться
враховувати за нульовою вартістю. Чистий дохід ТОВ "Зірка Буковелю" в 2018 році зріс на
9,1% - до 221 млн грн, а чистий збиток знизився на 36,7% - до 39,33 млн грн. Згідно
держреєстру, бенефіціарами цього підприємства є екс-власники ПриватБанку Ігор
Коломойський і Геннадій Боголюбов. Виручка ТОВ "Парктур" у 2018 році збільшилася на
71,9% - до 425,35 млн грн, а чистий прибуток - у 6,2 рази, до 86,14 млн грн, а її власником є
Віталій Ковальчук, зареєстрований в Коломиї ( Івано-Франківська обл.).
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Відвідування кар’єрів, шахт, заводів викликає
в туристів великий інтерес

27.02.2020

Кабмін визначився з керівником новоствореного Держагентства
розвитку туризму. Держорган очолила Мар’яна Олеськів, яка раніше
працювала у сфері туризму Львова та Одеси.
Наскільки ці міста можуть бути прикладом для інших регіонів України, де є
проблеми в туристичній інфраструктурі розповідає Іван Ліптуга: "Питання інфраструктури,
збереження пам’яток не є компетенцією агентства туризму. Для цього є інші центральні
органи виконавчої влади. Агентство розвитку туризму це форма організації, яка є у
багатьох країнах світу і головна його задача це – промоція України у світі для того, щоб до
нас приїжджали туристи з інших країн, а також взаємодія із суб’єктами туристичної
діяльності, які працюють в Україні: а саме з туроператорами, турагенствами, гідами.
Звичайно, Одеса, Львів, Київ – є прикладами для наслідування, тому що це є золотий
трикутний туристичної України. Більшість туристів, які приїздять в Україну відвідують
саме ці три міста. Слід зазначити, що за останні роки усі регіони України приділили увагу
розвитку туризму. Для цього вони розробляють свої внутрішні політики, затверджують
стратегії, вибивають зі своїх місцевих рад додаткові кошти. Туризм вимагає об’єднання
зусиль. Слід розуміти, що кожне місто в плані туризму має працювати в синергії, як одна
компанія. Органи влади, навчальні заклади, мешканці - всі мають розуміти, що від кожного
з них залежить туристична привабливість міста". ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukr.radio
У Києві презентували маркетингову стратегію
розвитку туризму

28.02.2020

Управління туризму та промоцій розробило концепцію маркетингової
стратегії розвитку туризму у м. Києві, яку представили на засіданні
координаційної ради по туризму та іміджевій політиці.
«Наше місто з кожним роком стає все привабливішим для туристів, але для
постійного сталого розвитку цієї галузі, у міста має бути чітка маркетингова стратегія,
концепцію якої сьогодні було презентовано, - зазначила заступниця голови Київської
міської державної адміністрації Марина Хонда. - В склад координаційної ради входять
представники туристичного бізнесу, які є локомотивом розвитку цієї галузі. Їхні думки та
зауваження будуть враховані для формування повноцінної стратегії. Адже тільки постійний
діалог влади, громади та бізнесу забезпечить розвиток туристичної галузі столиці». В
стратегії Управлінням було: представлено систему позиціонування туристично
привабливих місць Києва; виділено ключові цільові аудиторії і основні канали та
інструменти промоції; розписано методики збору та аналізу інформації; визначено головні
проблеми; на основі вищезазначеного розроблено план дій маркетингового просування
туристичного Києва та підхід до його реалізації; після чого запропоновано ключові
індикатори контролю ефективності зазначених заходів. Зокрема, було виділено 9
особливостей Києва для туристів: революціонер, тусовщик, дослідник, містик, споглядач,
гурман, романтик, новатор та здоров'я. Маркетингову стратегію розвитку туризму в місті
Києві було розроблено Управлінням туризму та промоцій на виконання Міської цільової
програми розвитку туризму в місті Києві на 2019 - 2021 роки. Наразі вона пропонується до
обговорення і якщо Ви маєте пропозиції чи зауваження - їх обіцяють врахувати.
ю

Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniy.kyiv.ua

Читайте також: Маркетингова стратегія
розвитку туризму у м. Києві >>>

ПОСЛУГИ B2B

Кіберполіція провела обшуки в агентствах, які розміщували
рекламу на піратських сайтах

28.02.2020

Кіберполіції заявила про викриття рекламних агентств, які
розміщували рекламу, в тому числі на сайтах піратських онлайн-кінотеатрів.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
У поліції зазначили, що таким чином агентства забезпечували діяльність
функціонування ресурсів з піратським контентом. «Правоохоронці встановили, що офіси
рекламних агентств розташовувалися в центрі Києва зі штатом близько 50 осіб.
Працівники займаються розміщенням реклами на піратських ресурсах і перерахуванням
грошей на електронні гаманці адміністраторів онлайн-кінотеатрів», — відзначили в
кіберпооліціі. В результаті обшуків в офісах рекламних компаній поліція вилучила серверне
обладнання, комп’ютерну техніку, документацію, чорнові записи та грошові кошти, які
нібито були отримані від заняття незаконною діяльністю. За даними правоохоронців,
розміщення реклами на сайтах і її оплата проводилася за допомогою міжнародної
платформи нативной реклами, яка входить до трійки світових лідерів на ринку за
охопленням аудиторії. Оплата надходила на електронні гаманці публікаторів. У той же час
про обшуки в своєму офісі заявила міжнародна платформа нативной реклами MGID. У
компанії повідомили, що підставою для обшуку була постанова Печерського суду міста
Києва, згідно з яким слідство ведеться за фактом «Фінансування злочинних сайтів». Також
в MGID заявили, що в постанові відсутні: перелік сайтів, про які йде мова, час, місце і спосіб
здійснення «Злочину», найменування потерпілих і підозрюваних. В ході обшуків були
вилучені документи і 300 комп’ютерів разом з моніторами. У компанії назвали діяльність
правоохоронців «Тиском на бізнес» через відсутність документів, які давали б право
проводити такі слідчі дії. «Компанія MGID намір звернутися до суду для з’ясування
справжніх причин обшуків, встановлення справедливості і забезпечення компенсації
завданих витрат», — йдеться в повідомленні компанії. У компанії запевнили, що
продовжують діяльність в операційному режимі, а всі дані знаходяться в безпеці. Компанія
MGID — міжнародна платформа нативной реклами, яка допомагає майданчикам і сайтам
монетизувати їх аудиторію.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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• ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компанія «Медіа Група Україна» об'єднує
інформаційні активи

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

16.03.2020

Компанія «Медіа Група Україна» вважає розвиток інформаційних
активів одним із пріоритетних напрямків діяльності. Про це повідомляє
прес-служба компанії System Capital Management (SCM).
Для синергії всіх активів та ефективного задоволення потреб і запитів аудиторії
створюється «Новинна Група Україна», до якої увійдуть: загальнонаціональний
інформаційний телеканал «Україна 24», продакшн новин телеканалу «Україна» «Сьогодні»
та сайт segodnya.ua. Керувати новою структурою буде Дмитро Белянський. Дмитро
Белянський з 2016 року входить до Наглядової ради «Медіа Групи Україна», до цього –
управляв медіа-проєктами МГУ, працював директором департаменту інформаційного
мовлення телеканалу «Україна». Професійну кар'єру в активах компанії розпочав у 2011
році з позиції директора з розвитку мультимедіа видавничого холдингу «Сьогодні
Мультімедіа». Дмитро понад двадцять років працює в українських медіа. Дмитро
Белянський: «Якщо новинний бренд “Сьогодні” вже виграв чемпіонство довіри у
загальнонаціональної аудиторії, то успіх національного інформаційного телеканалу
“Україна 24” – наша нова амбітна ціль. Ми розраховуємо на лідерство. Не лише на перше
місце серед інформаційних телеканалів-конкурентів, якого ми плануємо досягти вже в
цьому році, але й на беззастережне лідерство в будь-якій сфері доставки інформаційного
контенту. Де б українці не отримували новини, бренд “Україна 24” буде означати для них
нову якість подачі інформації. Ми не приховуємо формулу, за якою будемо йти до успіху: до
роботи в команді залучаються кращі професіонали телевізійного ринку, об'єднані
головною цінністю каналу – різноманітністю думок, тобто лише тут їм буде забезпечена
істинна свобода слова. Ми гарантуємо суспільству не лише якісну дискусію, в якій будуть
представлені всі точки зору, але й найкращу якість журналістської роботи 24/7 для тих,
кому потрібна інформація для прийняття рішень». …
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
• ЗМІ

УАМБ та АТБ-МАРКЕТ розвивають
продажі преси вроздріб

03.03.2020

Після робочої зустрічі членів Ради Директорів Української асоціації
медіа бізнесу (УАМБ) та представників ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», у питанні
продажів друкованих видань у мережі супермаркетів «АТБ» з’явився прогрес.
Так, представники «АТБ» повідомили, що станом на 18.02.2020 прийнято рішення
про те, що друкована продукція буде реалізовуватися у 370 магазинах, розміщених у 24
областях України. Продаж преси буде здійснюватися на спеціальних «стійках», кількість
позицій на кожній з яких складатиме 16-18. Асортимент буде варіюватися – в залежності
від географії розташування магазину «АТБ», найбільш враховуючи не тільки
загальнонаціональні, але й місцеві видання, що користуються найбільшим попитом.
Перелік видань, які будуть продаватися у кожній точці продажу преси, мережі «АТБ» будуть
рекомендувати компанії-постачальники преси, які вже багато років поспіль ведуть цей
бізнес і мають глибоку аналітику щодо результатів продажів видань різної тематики в
різних місцях. «Ми дуже раді рішенню керівництва «АТБ» про відновлення роботи з
категорією «преса» та вдячні за конструктивний діалог стосовно побудови ефективної
моделі продажів. Сподіваємось, наша співпраця буде взаємовигідною, і ще в цьому році ми
зможемо мережу збільшити кількість магазинів мережі «АТБ», в яких представлена преса,
до 500-600 точок», - коментує ген.директор «БурдаМедіа», член ради директорів УАМБ
А.Вдовиченко. Наразі мережею «АТБ» оголошений конкурс на відбір постачальників преси.
Про його результати УАМБ повідомить додатково. Станом на лютий 2020 року мережа
«АТБ» налічує понад 1100 магазинів, а середня динаміка збільшення кількості – відкриття
100 нових магазинів на рік. До УАМБ станом на січень 2020 року входить 56 видавничих
компаній, які сумарно видають понад 250 періодичних видань та 350 вебсайтів.
Читати повністю >>>
За матеріалами УАМБ
В Украине массово приостанавливают
выход газеты и журналы

19.03.2020

На фоне того, что в Украине до 3 апреля объявлен карантин в связи с
угрозой распространения коронавируса, приостановили свой выход
большинство общенациональных украинских газет и журналов.
Главная причина — паралич системы распространения изданий. Останаливают свою
работу киоски по продаже прессы (в частности, “Союзпечать” в Киеве), точки в метро, а
также фирмы по развозке центральных изданий по регионам. В частности, не будет
выходить в печатном варианте КП в Украине, сообщает сайт издания. “Как и вся страна,
ООО “Издательство Украинский Медиа Дом” уходит на двухнедельный карантин. Вопервых, чтобы сохранить здоровье своих сотрудников, читателей, распространителей
прессы, работников типографий, водителей, почтальонов. И во-вторых — из-за
невозможности организовать своевременную печать, доставку и продажу газет.
Закрываются киоски по продаже прессы и магазины, где была раскладка газет и журналов”,
— говорится в сообщении. Отмечается, что до конца объявленного карантина издание,
печать и распространение печатных СМИ от издательства “Украинский Медиа Дом”, в том
числе и бумажная версия “КП” в Украине”, будут приостановлены в соответствии с Законом
Украины и распоряжением Киевской городской госадминистрации о противодействии
возникновению и распространению коронавирусного заболевания. Согласно договорам
ООО “Издательство Украинский Медиа Дом”, эти обстоятельства считаются форсмажорными. Отметим, что UMH Group выпускает газеты “КП в Украине”, “Аргументы и
факты”, журналы “Теленеделя”, “Корреспондент”, “Деньги”, “Футбол” и другие. Также
главред “Нового времени” (НВ) Виталий Сыч заявил о приостановке печатных выходов
журнала. “Кстати, с этого номера журнал НВ временно будет выходить только в онлайне.
Мы продолжаем сдавать все материалы и все номера и выкладывать их на сайте, но из-за
карантина мы и наши партнеры по логистике пока не можем гарантировать доставку
печатного номера. Да и подвергать лишней опасности всю цепочку людей, включая
подписчиков, наверное не стоит”, — написал Сыч в Facebook. Перестанет на период
карантина выходить и газета “Факты”. Ее главред Александр Швец заявил об этом в
Facebook. “Сегодня ''Факты” временно приостановили выход газеты. Такого в моей
редакторской работе ещё не было ни разу. А что делать?....Выпускать газету, не имея
возможности её затем распространять, просто нелепо. Газетные киоски закрылись.
Большие и не очень большие базары в это карантинное время тоже приостановили свою
работу. Входы в метро, возле которых оптовики продавали те немногие ещё продолжавшие
выходить газеты, тоже никому теперь не нужны — метро, как известно, не работает”, —
отметил Швец. Приостанавливает выход газета “Вести”. Эту информацию “Стране”
подтвердила главред издания Оксана Омельченко. Отметим, что продолжит выходить
“Голос Украины”, где печатаются нормативно-правове акты. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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Машинобудування може стати драйвером
зростання економіки

18.03.2020

Падіння промислового виробництва в Україні активізувало
дискусію про необхідність впровадження в країні систематичної
промислової політики, націленої на розвиток експортного
потенціалу країни.

Д. МОРОЗОВ

На жаль, обговорення проблеми почалося лише коли спад у вітчизняній
індустрії почав чинити негативний вплив на динаміку внутрішнього валового
продукту. Тепер же до системних проблем української економіки додасться ще й
вплив зовнішніх факторів. Наслідки пандемії та цінових воєн на нафторинку поки що
оцінити дуже складно. Однак, найімовірніше, вплив цих факторів на нашу економіку
буде дуже значним. Проте про майбутнє треба думати вже зараз. Слід шукати
способи розвитку власного виробничого потенціалу.
Елементи промислової політики. Економіка нашої країни переживає системну
трансформацію. Після 2014 р. в більшості промислових підприємств радикально змінилася
структура ринків збуту. На жаль, не всім вдалося перебудуватися. Багато сегментів нашого
машинобудування не змогли переорієнтуватися на експорт. Наприклад, Україна так і не
почала робити залізничні вагони або верстати для Євросоюзу. Чекали, коли в Україні
з’явиться попит на вагони, коли хтось прийде та зробить внутрішнє замовлення. А ніхто не
прийшов. Звісно, вихід на зовнішні ринки пов’язаний із серйозними труднощами. І якщо
держава хоче сприяти зростанню експорту або хоча б не заважати експортерам, вона має
розуміти і враховувати труднощі підприємств. Я бачу три основні складності для розвитку
внутрішнього виробництва й освоєння зовнішніх ринків українськими підприємствами.
Перше – це стандарти. Щоб претендувати на частку ринку Євросоюзу, наприклад, потрібно
сертифікуватися, провести стандартизацію. А це доволі складний і важкий шлях. Для
компанії «Інтерпайп», наприклад, сертифікація залізничних коліс тривала п’ять років. Щоб
отримати право виготовляти колеса на експорт, ми п’ять років займалися розробкою сталі,
типу колеса, сертифікацією та випробуваннями. І лише потім отримали право поставляти їх
на європейський ринок. Друге – це фінансові умови. Будь-який іноземний партнер хоче
відстрочку. Він хоче такі фінансові умови, які гарантують йому зниження ризиків. У такому
випадку потрібен якийсь інструмент, що допомагає нашим підприємствам експортувати.
Наприклад – експортно-кредитне агентство. Третє – боротьба з імпортом. Державі потрібно
вибрати ті конкретні статті імпорту України, які для неї сьогодні найбільш важливі, і
думати, як це локалізувати. Тобто зрозуміти, що потрібно зробити, щоб максимальна
частина доданої вартості формувалася в Україні. Я впевнений, що тут є поле для
експериментів і розуміння. Потрібно точково шукати ті елементи імпорту, куди інвестувати
гроші, куди закликати бізнесменів, щоб вони інвестували у виробництво, допомагати їм
ефективно це робити й надалі підтримувати та розвивати. Так і імпорт знизиться, і експорт
зросте. А саме це й потрібно Україні. Адже зараз виходить, що майже всі країни світу ринки
закривають. А Україна – чи не єдиний ринок, який ніколи суттєво не обмежував імпорт. На
наш погляд, це неправильно.
Точки зростання. Якщо говорити про сектори промисловості, які потребують
особливої уваги з боку держави, – це, на мою думку, машинобудування. Саме ця галузь є
драйвером попиту на металургійну продукцію. Машинобудування створює довгий
ланцюжок доданої вартості. Проілюструю це на прикладі «Інтерпайп». Коли
машинобудування розвивалося, ми поставляли в три рази більше трубної продукції на
внутрішній ринок для машинобудівних підприємств. І це були не прості труби, а складні
високотехнологічні продукти. Зараз, на жаль, ця галузь економіки занепадає. Комплексний
розвиток машинобудування створить додатковий попит на металопродукцію. У тому числі
– на труби, колеса, сталевий лист та інше. Крім того, як це не парадоксально, розвиток
машинобудування забезпечує приплив на ринок нового металобрухту. А він дуже важливий
для всіх металургів, оскільки сьогодні в Україні, на жаль, збирають переважно старий брухт.
Заготівельники продовжують утилізувати радянський спадок, який скоро закінчиться. А
утворення нового лому немає. Через це ми відчуваємо дефіцит металобрухту на ринку.
Одужанню економіки дуже посприяє активізація інфраструктурного будівництва.
Наприклад, у Дубаї в кожному третьому будинку є труби компанії «Інтерпайп». Їх
використовують для вентиляції, системи подачі холодної води. У тому регіоні труби
«Інтерпайп» – це стандарт. Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб в Україні також розвивалися
будівництво, нафтогазодобування, машинобудування та інші сегменти промисловості.
Адже зростання ВВП країни безпосередньо впливає на споживання промислової продукції.
Промислове виробництво зросте рівно настільки, наскільки збільшиться внутрішній
валовий продукт. Тут кореляція практично 100%.
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Як залучити в Україну 50 млрд інвестицій?
Першочергові кроки та завдання

05.03.2020

Україна має амбітні плани – у найближчі 5 років залучити $50 млрд
інвестицій у країну. Якими шляхами це можливо зробити? На це питання
відповідає керівник Офісу Національної інвестиційної ради Ольга Магалецька.
Ми – Офіс Національної інвестиційної ради України, всіляко сприяємо залученню
інвесторів, створенню сприятливого бізнес-клімату і найкращих умов для інвестицій, а
також виступаємо майданчиком найвищого рівня для діалогу і комунікації між діловими
колами та українськими органами влади.
Основними завданнями офісу є: підтримка розробки і реалізації основних
законодавчих та регуляторних змін, які створюють привабливі умови для прямих
іноземних інвестицій; виділення ключових секторів української економіки, які є найбільш
привабливими для інвестування і мають найвищий потенціал, їх аналіз та надання
українським органам влади пропозицій щодо вирішення проблематичних питань. Також, за
нашої ініціативи та підтримки створюються робочі групи для обговорення питань,
пов’язаних з інвестуванням у певний сектор та розробки пропозицій щодо усунення
перешкод, пов’язаних з інвестуванням у ці сектори. До складу таких робочих груп входять
представники ділової спільноти, міжнародних фінансових інститутів та українських
органів влади. До складу Національної інвестиційної ради входять топ-20 провідних
міжнародних компаній, що вже інвестували в Україну або планують інвестиції. Серед яких:
ArcelorMittal, Bunge, Cargill, CITI, DP World, Engie, General Electric, Holtec International, Huawei,
Louis Dreyfus Company, Marubeni Corporation, METRO, Posco Daewoo, Socar, Sumitomo
Corporation, Turkcell, Unilever, Vitol, а також такі міжнародні фінансові організації як
Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація. Серед
першочергових кроків та пріоритетних напрямків роботи Національної інвестиційної ради
(НІР) на 2020 рік є залучення інвестицій в інфраструктурний сектор та підтримка розробки
та імплементації законодавства, що впливає на поліпшення інвестиційного клімату.
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Президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі вже було
анонсовані першочергові кроки у цьому напрямку. Зокрема, Президент заявив, що з
інвесторами, які вкладуть в Україну понад 100 млн доларів, держава буде укладати
окремий договір, згідно з якими за кожним таким інвестором закріплять персонального
менеджера, так звану "інвестиційну няню", який буде опрацьовувати будь-які питання чи
проблеми інвестора 24/7. Саме держава буде захищати інвесторів. Друга пропозиція від
української влади – тим, хто готовий долучитися до великої приватизації в Україні на суму
$10 млн і більше держава надаватиме податкові канікули - звільнятиме від податку на
прибуток протягом п'яти років. Саме над такими законодавчими ініціативами ми працюємо
зараз і я маю надію, що вже найближчого часу вони будуть реалізовані. Я впевнена, що такі
ініціативи допоможуть інвесторам, які ще досі вагаються інвестувати в Україну. Ми вже
маємо успішні приклади розробки законодавства. Зокрема, за участі Національної
інвестиційної ради було розроблено закони про концесії, приватизацію, державне і
приватне партнерство, корпоративне управління. Завдяки даним прийнятим законодавчим
ініціативам вже проведені перші успішні концесійні конкурси у морських портах Ольвія та
Херсон з загальною сумою інвестицій у найближчі 5 років 3,7 млрд гривень. Окрім того,
минулого місяця член Національної інвестиційної ради - компанія DP World, придбала 51 %
акцій TIS Container Terminal Ukraine. DP World входить до трійки світових лідерів галузі. Це
одна з п'яти найбільших прямих M&A угод з іноземним інвестором в українській
інфраструктурній галузі. У 2019 році член Національної інвестиційної ради України корейська Posco International, придбала 75% частки зернового терміналу в Миколаєві.
Команда Національної інвестиційної ради вела проєкт від початку переговорів до стадії
завершення. Варто також згадати про не менш успішний проєкт в альтернативній
енергетиці. Так, компанії GE (член НІР), EuroCape Ukraine LLC та LongWing Energy SCA
інвестували у перший етап будівництва запорізької вітроелектростанції. Загальна сума
інвестицій EuroCape та GE у вітровий проєкт в Україні оцінюється в 400 млн доларів США і
включає будівництво об'єктів вітроенергетики потужністю 500 МВт. Це тільки поодинокі
успішні приклади інвестицій. Насправді ж їх набагато більше і наша мета залучити ще
більше інвесторів в Україну. Як малих, так і великих. Найбільші питання, які хвилюють
бізнес в Україні – це справедливі суди, забезпечення верховенства права, захисту права
власності та прозорі та чесні концесійні конкурси. І ми над цим працюємо. Верховною
Радою вже ухвалено низку законів, які пов’язані з фіскалізацією, деофшоризацією, але
попереду ще багато роботи. Однак, ми радо запрошуємо бізнес скористатися
інвестиційними можливостями, які вже створені в Україні та інвестувати в нашу державу. Я
переконана, що цього року ми побачимо старт багатьох успішних концесій та проєктів
державно-приватного партнерства.
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Кіпр: острів українських скарбів. Навіщо Зеленський, Порошенко та
олігархи «прописують» там свій бізнес

12.03.2020

Кіпр – острівна держава та популярний пункт призначення при
виведенні українських грошей за кордон. Ціла низка факторів стимулює
бізнесменів використовувати офшорні юрисдикції.
І Кіпр, хоч і не є офшором у класичному розумінні – але частину його функцій
виконує: низькі податки, анонімність, захист від рейдерства та арештів бізнесу. Цим
послуговуються не лише пересічні бізнесмени – але й ті, хто при владі або на владу
впливають. Те, що поєднує непримиримих ворогів-олігархів, політичних опонентів,
колишніх президентів та нинішнього главу держави – їхні банки та заводи, фабрики та
телепродакшени часто мають саме кіпрську прописку. І, як виявили «Схеми», часом їхні
фірми на Кіпрі навіть зареєстровані просто «під одним дахом».
«Офшорний рай», де можна заховати капітал подалі від сторонніх очей – ще одна із
стійких асоціацій, пов’язаних із цією острівною країною. Хоча Кіпр вже перестав бути
класичним офшором, він і досі залишається популярним місцем реєстрації компаній
українських бізнесменів. Бо має переваги – для власників бізнесу, а не для українського
бюджету, який часто при цьому втрачає. «На загал це якби європейська юрисдикція. Тобто,
в Європі є інші такі юрисдикції як Кіпр, наприклад, Мальта, які є такими фінансовими
центрами, – пояснює юристка «Центру протидії корупції» Тетяна Шевчук. – Вони є
проблемними для Європи, звісно, бо все ж велика кількість транзитного капіталу і
відмивання грошей відбувається, але ми не можемо назвати їх повністю офшорними». Чим
же ця держава так приваблює українських бізнесменів? «Загалом в Кіпру є кілька переваг.
Це, по-перше, історично низька податкова ставка, завдяки чому зручно виводити капітал
саме на Кіпр. Додатково країна дає певний режим секретності для компаній, –перераховує
юристка Шевчук. – І використання англійського права для структурування корпоративних
активів дуже зручне. Це дає високий рівень захисту інвестицій і зручність виведення вже
капіталу з України і далі з Кіпру або на офшорні юрисдикції, або на інші європейські
юрисдикції». Тобто, Кіпр – це досі та країна, яку обирає великий бізнес, щоб не тільки
платити менше податків, але й в разі потреби зберегти анонімність. Окрема давня
українська «традиція» – реєструвати бізнес на Кіпрі, щоб захистити його як від рейдерства,
так і від можливих арештів у кримінальних провадженнях. «Схеми» вирушили на Кіпр, щоб
показати, як виглядають ці кіпрські компанії, за допомогою яких в Україні заробляють свої
мільйони або приховують майно впливові українці. Зокрема ті, інформація щодо яких вже є
відкритою. Серед них – олігархи, колишні та нинішні можновладці.
Острів скарбів для Коломойського. З кіпрської столиці, Нікосії, тягнуться нитки
гучної історії з виведенням мільярдів гривень з колишнього банку українського олігарха.
На третьому поверсі тамтешньої 7-поверхівки розташована кіпрська філія вже державного
«Приватбанку». Саме ця філія раніше ставала численним об’єктом журналістських
розслідувань. Наразі ймовірні фінансові зловживання розслідують вже правоохоронці.
Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) так описував цю схему:
олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов начебто перевели на цю філію більше
ніж 5 мільярдів доларів. Скільки насправді колишні акціонери «Приватбанку» могли
вивести з України грошей – у тому числі, через Кіпр – нині вивчає суд штату Делавер. Чому
саме там, пояснює адвокат «Приватбанку» Андрій Пожидаєв: «Банк вважає, що ті компанії,
які були залучені до так званих схем по виведенню коштів, мають юрисдикцію США. Наразі
сума відслідкованих транзакцій, через які були виведені кошти «Приватбанку», приблизно
749 мільйонів доларів, але це те, що «Приват» зміг виявити. Можливо є чи були інші
транзакції, про які «Привату» просто невідомі». На частину цих грошей, за версією вже
державного банку, колишні власники ймовірно придбали у США активи, зокрема –
металургійний завод у Кентукі (згідно з даними американського позову, Коломойський та
його партнер Боголюбов придбали його за 189 мільйонів доларів, серед яких могли бути і
гроші банку), готель (Crowne Plaza Hotel, тепер відомий як Westin Hotel – в Клівленді, штаті
Огайо; частку в ньому придбала компанія Optima 777, LLC (Делавер), за $9 млн) і 30поверховий хмарочос (PNC Plaza – у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі. Optima 500,
LLC придбала його за $77 млн). Утім, потрапити в середину кіпрської філії «Приватбанку»
«Схемам» так і не вдалось: там було зачинено. У Києві вирішили згорнути її діяльність.
«Наразі банком прийнято рішення про згортання діяльності кіпрської філії. Було обмежено
ліцензію регулятором на Кіпрі, яка зводиться виключно до операцій банком по видачі тих
вкладів, які вже були розміщені у кіпрській філії. Направлені відповідні листи з проханням
або забрати грошові кошти, або перевести в інші банки», – пояснив юрист «Приватбанку»
Пожидаєв. Водночас, на острові журналісти знайшли ще одну фірму, пов`язану з олігархом.
У малопримітному будинку в м. Лімасол розташувалася Triantal Investments, співвласником
якої є вже згаданий олігарх Коломойський. Саме ця фірма наразі в Україні судиться за
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повернення йому частки у «Приватбанку». «Triantal Investments LTD – це відома
Національному банку компанія, яка до кінця 2016 року володіла часткою в «Приватбанку» у
розмірі майже 17% акцій, – розповідає Віктор Григорчук, начальник управління
претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Нацбанку. – Компанія Triantal
подала позови, їх чотири, до Нацбанку, і всі ці позови стосуються – так чи інакше –
повернення колишнім власникам «Приватбанку». «Схеми» знайшли кіпріотку,
зареєстровану за цією адресою. Вона – номінальна керівниця ще в кількох фірмах, які
зрештою виводять на місце масової реєстрації компаній впливових українців.
Proteas House: один для всіх? Саме тут зареєстровані одразу кілька компаній,
пов’язаних з третьою за величиною в Україні газовидобувною фірмою Burisma Holdings, яка
нещодавно потрапила у скандал в США. Цю компанію заснував ексміністр екології часів
Януковича Микола Злочевський. Його діяльністю до вересня 2019 цікавились здебільшого
журналісти-розслідувачі, розповідаючи про неприступну фортецю Злочевського біля води
під Києвом та віллу на морі Одесі; про газ, який у Burisma купували фірми ще президента
Порошенка та його найближчих соратників; про репутацію, яку ексміністр-втікач так
старанно намагався відбилити, організовуючи енергетичний форум у Монако. Аж допоки
про Burisma не заговорили у США і це ледь не коштувало посади президенту Дональду
Трампу. Коли з’ясувалось, що він просив президента Володимира Зеленського провести
розслідування, заявляючи, що у часи свого віцепрезиденства Джо Байден – суперник
Трампа на виборах у наступному році – наполягав на тому, щоб український уряд звільнив
тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна через розслідування проти Burisma
Holdings, де працював син Байдена. Одразу після початку зйомки, з будівлі Proteas House до
журналістів вийшла жінка, яка представилася юристкою Proteas House – але замість
відповідей на питання, вона спробувала заборонити зйомку й пригрозила журналістам
поліцією. Виходить, центр юридичних послуг для українських олігархів надійно захищає
своїх клієнтів від розголосу, гарантуючи один з привілеїв кіпрської прописки – секретність.
У Proteas House «прописано» чимало українських фірм: серед них – афілійовані також із
Ігорем Коломойським, депутатами Тарасом Козаком та Вадимом Новинським.
Острів скарбів для Новинського. Misandaiko Holdings Ltd володіє низкою акцій
Дніпровського коксохімічного заводу, який група «Метінвест» Вадима Новинского та Ріната
Ахметова придбала у 2018 році – ще до того, як Антимонопольний комітет дозволив це
зробити. Про це «Схеми» розповідали раніше в одному із розслідувань. Тобто саме
закордонна юрисдикція дозволила бізнес-партнерам обійти заборону на купівлю заводу в
Україні, просто переписавши на себе його кіпрські фірми-власники. А от Рінату Ахметову
обзаводитися новими активами допомагає на острові ще одна компанія.
Острів скарбів для Ахметова. На першому поверсі високої скляної будівлі
розташувався офіс кіпрської компанії System Capital Management, більш знаної як SCM. За
нею стоїть найбагатший українець, за версією Forbes, олігарх Рінат Ахметов. Свою
масштабну бізнес-імперію в Україні Ахметов збудував перш за все за рахунок приватизації,
скуповуючи подекуди за безцінь державні заводи та підприємства. Гірничо-металургійний
комплекс, енергетичні й страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське
господарство, елітна нерухомість – це загальний, але далеко не повний перелік нинішніх
активів олігарха. Він продовжує їх примножувати і досі. До того ж, у списку олігархів з
кіпрською «пропискою» є ще один впливовий українець.
Острів скарбів для Пінчука. Geo-Alliance Віктора Пінчука входить у п’ятірку
найбільших газовидобувних компаній України – і також зареєстрована на Кіпрі. Але ця
фірма – не просто бенефіціар українських фірм Пінчука. Фактично, завдяки перекиданню
акцій українських підприємств на різні кіпрські компанії, олігарх систематизує свій бізнес.
Саме Geo-Alliance дозволив Пінчуку сконцентрувати понад десяток українських
газовидобувних компаній в ціле крило свого холдингу EastOne та розділити цей бізнес із
іноземними інвесторами Vitol, які наразі мають половину акцій компанії. Аналогічно він
вчинив і з іншим бізнесом. Так, нещодавно, за даними ЗМІ, контрольний пакет
Нижньодніпровського трубного заводу, змінив власника на KLW Ltd – новий колісний
бренд Пінчука. Але Geo-Alliance може бути потрібен не лише для цього. Від початку року в
українських медіа згадували про наміри Пінчука позбутись свого газового бізнесу, хоча у
холдингу EastOne це заперечують. Утім, якщо такий продаж відбудеться і до цього не
будуть втілені у життя зміни в українському законодавстві, то це дозволить олігарху
зекономити на податках. Кіпр – учасник міжнародних договорів, які звільняють іноземні
компанії від подвійного оподаткування, тобто податки можна платити не в своїй країні, а
на Кіпрі, де відсоткова ставка значно нижча. Наприклад, якщо в Україні з прибутку треба
платити 18%, то в кіпрський бюджет – тільки 12,5%. За певних умов, не оподатковуються
тут і дивіденди, на відміну від України. І хоча кіпрська юрисдикція дозволяє впливовим
українцям скуповувати активи, але це не завжди рятує їхній бізнес від суду.
Острів скарбів для Фірташа. На Кіпрі зареєстрована і компанія, що належить
олігарху Дмитру Фірташу – його Group DF. Ця кіпрська компанія стоїть за основними його
активами в Україні – газовими та хімічними. Щоправда, активи у титановій промисловості
олігарх зареєстрував на іншу офшорну компанію, теж на Кіпрі. Та журналістам вдалось
встановити зв’язок між ними всіма – бо вони буквально під одним дахом тут, на острові, та
й своєї причетності до деяких бізнесів олігарх не приховував. Та минулого року суд Кіпру
наклав арешт на майно Group DF на суму трохи менше від півсотні мільйонів доларів.
Причиною позову став начебто борг двох структур олігарха перед одним із російських
банків. У Group DF заявили, що будуть оскаржувати претензії росіян. Водночас, за даними
джерел «Схем» у кіпрських органах юстиції, вирішення спору по суті ще не почалося.
Острів скарбів для Порошенка. На набережній міста Лімасол компанію Фірташу
складає колишній президент Петро Порошенко – у будинку із зонами відпочинку на даху та
великим власним садом. Це навіть не схоже на центр юридичних послуг, а радше – на місце
для відпочинку. У цій будівлі кіпрська прописка кондитерського бізнесу Петра Порошенка –
його корпорації Roshen: тут зареєстрована фірма CEE Confectionery Investments. Саме цю
фірму Порошенко передав у «сліпий траст» на початку свого президентства. Тепер
Порошенко, як повідомляли активісти, почав переоформлювати кондитерський бізнес на
старшого сина. Саме з кіпрської фірми. Свою острівну прописку для бізнесу, як ми з’ясували,
мають тут або мали донедавна – не тільки олігархи та колишні можновладці, але й нинішні.
Острів скарбів для Авакова. Із Лімасолу знімальна група «Схем» перемістилася в
пляжний район курортного містечка Ларнака. За адресою, яку шукали журналісти,
виявився… готель. Жодних ознак офісу компанії чи окремих юристів. Так журналісти
виявили чергове місце масової реєстрації. Виглядає це так: одна поштова скринька на стіні
з великим написом офіс. Кількома «прописаними» тут компаніями донедавна володів
новий-старий міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Фірми Fontana Management Limited з
призначенням «торгівля» та Ulisse Management Limited, яка займається управлінням та
консалтингом – і вони навіть були в міністерській декларації за 2017 рік. Нині фірми в стані
ліквідації – їх закрили в березні минулого року. Проте в декларації за 2018 рік міністр
чомусь вирішив їх вже не вказувати. Кіпрська юрисдикція для українських можновладців
також може бути способом приховати кінцевого власника чи російські зв’язки.
Острів скарбів для Володимира Зеленського: Green Family. «Я хочу пояснити
ситуацію, пов'язану з журналістами програми «Схеми», – це відео майбутнього шостого
президента України з’явилося наступного дня після виходу розслідування, в якому йшлося
про кінобізнес Зеленського в Росії. Воно почалося у січні 2019-го – саме з Кіпру, де була
зареєстрована фірма Green Family Ltd Володимира Зеленського. Саме через цю кіпрську
фірму Зеленському та його бізнес-партнерам належали три кінокомпанії в Росії. …
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Коллапс производства: сможет ли обновление в Кабмине
решить проблемы промышленности страны

13.03.2020

Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с
премьером Алексеем Гончаруком. Новым премьером стал львовянин Денис
Шмыгаль, а сам состав правительства был изрядно переформатирован.
В частности, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
после попытки запуска рынка земли было опять разделено на два полноценных
министерства. Вскоре после назначения новый премьер озвучил три шага по спасению
промышленности. Со слов Шмыгаля, он хотел бы сначала пообщаться с бизнесом и
ознакомиться с текущей ситуацией в украинской промышленности, а после заняться
работой по стимуляции сбыта на внешних рынках и создании комфортных условий для
бизнеса. Слова премьера выглядят вполне логично. Также весьма интересны намерения
ввести должность вице-премьера по вопросам промышленности и обороннопромышленного комплекса. Однако тут стоит отметить, что спустя неделю после
назначения нового правительства в нем все еще вакантны портфели экономического
блока, а времени на раскачку у нового правительства в разгар мирового экономического
кризиса совсем нет. Многие вещи нужно было сделать еще вчера.
Ставка на промышленность. В довоенные годы промышленность была основным
драйвером экономики Украины. Валютная выручка, которую промышленные предприятия
получают от экспорта своей продукции, является залогом стабильного курса, а налоговые
поступления, наполняя бюджет, помогают поддерживать функционирование государства и
содержат целую армию работников бюджетной сферы. Промпредприятия и сами являются
крупным работодателем, а многие заводы являются градообразующими, то есть такими,
вокруг которых построена экономика и вообще жизнедеятельность целых населенных
пунктов. После аннексии Крыма и оккупации части Донбасса в 2014 году Украина утратила
контроль над рядом крупнейших промышленных предприятий, что могло стать настоящей
катастрофой для экономики этой страны, однако властям удалось найти выход из
ситуации и переориентировать сбыт украинской промпродукции на рынки стран
Европейского Союза. Таким образом, даже после войны и связанной с войной
деиндустриализации, промышленность не утратила своей роли важного драйвера
экономики Украины. После прихода к власти новой команды Госстат опять зафиксировал
падение промышленного производства. В ноябре 2019 по сравнению с ноябрем 2018
падение составило 7,5%, а в декабре прошлого года этот показатель составил уже 7,7%. В
силу вышеуказанных причин такое снижение не могло не отразится на общей
экономической картине в стране, на благосостоянии граждан, а значит и на рейтинге
властей. Таким образом, становится вполне понятным желание властей усилить Кабмин
вице-премьером, ответственным именно за промышленное развитие страны. Кроме
собственно должности вице-премьера ранее были озвучены предложения создать
министерство или же госагентство поддержки промышленности. Однако эффективность
внедрения таких инициатив под вопросом.
Министерство с правом вето. По мнению экс-замминистра промышленной
политики Украины, а ныне президента объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, в стране нужен координационный орган, который
будет делать экспертизу законодательных инициатив и подзаконных актов на предмет их
влияния на промышленность. Во многих странах, которые проходили индустриальную
революцию, было министерство промышленности, и оно было ключевым. У него было
право вето практически на любое решение, которое инициировали другие министерства. В
Украине такого органа сейчас нет. По его словам, плюсом министерства является то, что все
подзаконные акты проходят через это министерство, и как раз оно может оценивать тот
или иной акт, который относится к сфере торговли, тарифной политики, антимонопольной
политики, с точки зрения его влияния на промышленность. Кроме того, такое
министерство может само инициировать вопросы касательно промышленной политики.
Однако в создании нового ведомства Каленков видит и минусы. "Создание нового органа
или министерства растянется как минимум на год. Пока найдут руководство, пока соберут
штат сотрудников, полноценно такой орган сможет заработать в лучшем случае через год.
Здесь самый отрицательный момент — время, поэтому какие-либо решения нужно
принимать уже сейчас", — считает экс-замминистра промышленной политики. Таким
образом, на долгий срок может затянутся и создание нового Государственного агентства по
поддержке промышленности. Кроме того, такому агентству будет необходимо
координировать все свои инициативы с профильным министерством, которым, скорее
всего, станет Министерство экономики. Значит КПД такого агентства будет не очень
отличаться от КПД департамента промышленности в составе Минэкономики.
Вице-премьер по промышленности и ОПК. Экономический эксперт Сергей
Войченко считает, что решение руководства страны ввести новую должность вицепремьера по вопросам промышленности и ОПК обусловлено желанием руководства страны
назначить человека, который возьмет под контроль денежные потоки, выделенные из
бюджета на закупку вооружений. "В текущей ситуации этот заместитель премьер-министра
будет отвечать за две официальные и одну неофициальную задачу. Первая официальная
задача будет состоять в оценке адекватности заявок Министерства обороны в
соответствии с интересами укрепления украинских армии и флота, а не интересами
лоббистов. Второй официальной задачей станет контроль за получением государством
всей продукции, которая была заказана в рамках выделенного бюджета", - говорит эксперт.
Неофициальной задачей вице-премьера, по мнению эксперта, может стать контроль за
коррупционными потоками в отрасли. "То есть заместитель главы правительства по ВПК
— это классический "смотрящий за кассой" от какого-то клана", - считает Войченко.
Эксперт также считает, что оборонная отрасль обременяет оборонный бюджет даже если
не брать во внимание ее коррумпированность. "Мы сегодня и так каждую третью гривну из
бюджета тратим на возврат долгов международным кредиторам. Расходы на вооружение
— это безвозвратные расходы, которые народ несет в ситуации массовых нищеты и
беспросветности. Пушки вместо масла!" — говорит Войченко.
Министерство экономики? Самым оптимальным вариантом по срокам, по мнению
президента "Укрметаллургпром" Каленкова будет усиление департамента промышленности и профильный заместитель министра в Минэкономики с правом вето на решения,
которые проходят через министерство. "Внутри этого департамента сделать различные
управления по видам деятельности. Также можно принять соответствующие внутренние
приказы Минэкономполитики, что все подзаконные акты и законодательные инициативы,
которые проходят через Минэкономики и затрагивают промышленность, должны
проходить через согласование этого департамента и профильного зама по промышленности. Такой вариант реализовать быстрее, чем создание отдельного министерства
промышленности", - считает Каленков. С ним согласен и председатель Федерации Работодателей Украины Дмитрий Олийнык. Он также считает, что из-за долгой бюрократической
процедуры создание министерства затянется на долгое время. По мнению Олийныка,
наиболее правильным вариантом будет введение должности первого вице-премьераминистра экономики. Под руководством такого вице-премьера может быть профильный
заместитель, который будет заниматься промышленностью, оборонно-промышленным
комплексом и продвижением экономических интересов, в том числе и в вопросах
международной торговли. Тут следует отметить, что украинская промышленность вышла
из кризиса 2014-2015 годов именно благодаря такому формату правительства, этот
вариант кажется наиболее жизнеспособным. Кроме того, многие из специалистов в
министерстве экономики работали под руководством такого первого вице-премьера…
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У СОТ прогнозують істотний вплив коронавірусу
на світову економіку

02.03.2020

Епідемія коронавірусу зробить істотний вплив на світову економіку.
Про це заявив генеральний директор Всесвітньої торговельної організації
Роберто Азеведо на закритій нараді в Женеві.
При цьому він заявив, що вплив почне проявлятися в даних про торгівлю в
найближчі тижні. "Вплив на світову економіку, ймовірно, буде істотним", – сказав він.
Голова СОТ заявив, що плани на червневу зустріч на рівні міністрів Казахстані
зберігаються. Очікується, що нарада, на якому держави-члени будуть прагнути укласти
угоди по субсидіях в сільському господарстві, електронній торгівлі та рибальстві збере
кілька тисяч учасників. Успішний результат вважається критично важливим для
легітимності та актуальності СОТ після краху системи апеляцій до СОТ у зв'язку з
блокуванням призначень в США.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
ОЭСР понизила прогноз роста мировой
экономики в 2020 году

02.03.2020

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
понизила свой прогноз роста мировой экономики в 2020 г. до 2,4%. Об этом со
ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
В ноябре организация прогнозировала, что рост мирового ВВП в 2020 г. составит
2,9%. По итогам 2019 г. подъем реального ВВП составлял 2,9%. ОЭСР связывает ухудшение
прогноза с последствиями распространения коронавируса. "Негативное влияние на
уверенность, финансовые рынки и сферу туризма, а также сбои в цепях поставок внесли
свой вклад в понижение прогноза всех экономик G20 в 2020 г., особенно тех, которые тесно
связаны с Китаем, включая Японию, Южную Корею и Австралию", - говорится в отчете
ОЭСР. Между тем прогноз роста ВВП в 2021 году был пересмотрен в сторону повышения до 3,3% с 3%. В государствах G20 ВВП, вероятно, вырастет на 2,7% в этом году, а не на 3,2%,
как прогнозировалось в ноябре. Рост в 2021 году, согласно прогнозу, составит 3,5%
(предыдущий прогноз - 3,3%). Экономика США, как ожидается, увеличится в 2020 году на
1,9% (предыдущий прогноз - 2%), а в 2021 году - на 2,1%, а не на 2%, как ожидалось в
ноябре. Прогноз для еврозоны на текущий год был ухудшен до 0,8% с 1,1%, а на 2021 год оставлен на уровне 1,2%. В Германии ожидается экономический рост на 0,3% в текущем
году (предыдущий прогноз - 0,4%) и на 0,9% в следующем году, как и прогнозировалось
ранее. Для Франции оценка на текущий год была понижена до 0,9% с 1,2%, а на 2021 год улучшена до 1,4% с 1,2%. В Италии ожидается нулевой рост ВВП в текущем году
(предыдущий прогноз - рост на 0,4%) и подъем на 0,5%, как и прогнозировалось ранее, в
2021 году. Экономика Великобритании, согласно прогнозу, в 2020 году вырастет на 0,8% (в
ноябре ожидался рост на 1%), а в следующем году рост составит 0,8% (ранее
предполагалось 1,2%). Прогноз для роста ВВП Японии на этот год был пересмотрен до 0,2%
с 0,6%, а на следующий год оставлен на уровне 0,7%. Оценка роста экономики Канады в
2020 году была понижена до 1,3% с 1,6% в ноябре, а в 2021 году - повышена до 1,9% с 1,7%.
Ожидания роста экономики Китая на текущий год были существенно снижены - до 4,9% с
5,7%, прогноз роста ВВП на следующий год был пересмотрен в сторону повышения - до
6,4% с 5,5%. Прогноз по Индии был снижен до 5,1% с 6,2% в 2020 году и до 5,6% с 6,4% - в
2021 году. Для ЮАР прогноз на текущий год был снижен до 0,6% с 1,2%, а на следующий до 1% с 1,3%. Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций
мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят
Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США,
Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и
Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Американські біржі відкрились падінням на 7%,
торги призупиняли

09.03.2020

Основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалились на тлі
зриву угоди про видобуток нафти у рамках ОПЕК + та поширення
коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg.
Індекс S&P 500 у перші хвилини впав на 6,9%, Dow Jones на 7%. Після падіння S&P
500 торги призупиняли на 15 хвилин. Як зазначає Bloomberg, якщо після відновлення
втрати сягнуть 13%, торги призупинять ще на 15 хвилин. Якщо падіння становитиме 20%,
ринки закриють на день. Правило про призупинення торгів після падіння на 7%
застосували вперше з часів фінансової кризи 2008-2009 років. Після відновлення торгів
індекси продовжили падати, після чого трохи відновилися. Падіння спостерігається у всіх
секторах, проте найбільше постраждали акції енергетичних компаній - падіння досягало
10%. Нагадаємо, ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на
початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з
іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Країни ОПЕК+ на переговорах 6
березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча
угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах
ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті. Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки
від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви,
яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу
продовжувати штучно обмежувати видобуток. Державна компанія Saudi Aramco
запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити
видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день. Прес-секретар "Роснефти" Михайло
Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку
нафти не відповідала інтересам РФ. На тлі падіння цін на нафту на 30% європейські фондові
індекси суттєво падають на початку торгів, провідні світові валюти подолали чотирирічні
максимуми по відношенню до російського рубля. 9 березня європейські фондові індекси
відкрились обвалами на 3-10% - зокрема, станом на 11:00 (за Києвом) нідерландський AEX
упав 6,85% до закриття попередніх торгів, швейцарський SMI - на 3,8%, британський FTSE
100 - на 8,67%, а німецький DAX - на 7,41%. Також повідомляється, що на тлі падіння цін на
нафту упала вартість акцій російських компаній на Лондонській фондовій біржі. Зокрема,
станом на 10:45 (за Києвом) папери Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на
18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Коронавірус і технологічний сектор: кого вдарило,
кого зачепило, а хто скористався кризою

17.03.2020

Пандемія вдарила не лише по нафтових, транспортних і
туристичних компаніях. Технологічний сектор також зазнав серйозних
втрат. Хтось в цій галузі підраховує мільярдні збитки, а для декого
відкриваються нові можливості.
Коронавірус став причиною карантину планетарного масштабу, сповільнення
економіки та ділової активності. Наразі світова спільнота тільки намагається оцінити
вплив вірусу на економіку. Проте вже очевидно, що найбільше постраждають нафтові,
транспортні компанії і бізнес, який забезпечує інфраструктуру туристичної галузі. Проте
зачепить всіх, у тому числі технологічні компанії, позиції яких здавалися непорушними.
Деякі компанії залежні від поставок з Китаю, який ще не оговтався після останніх подій, в
інших падають продажі, хтось скасовує конференції та відправляє співробітників на
карантин. Утім, є фірми, які можуть проявити себе в умовах коронавірусу. Які технологічні
компанії втрачають мільярди, а які намагаються скористатися кризою?
Жертви коронавірусу
•
Технологічні гіганти. Ціни на фондових ринках змінюються під дією багатьох
факторів, а коронавірус впливає на акції компаній з різних галузей. Проте, як пише видання
Recode, зниження вартості технологічних компаній спричиняє велике занепокоєння.
"Особливо непокоїть спад в технологічному секторі. Зазвичай він стійкий до значних
ударів. Крім того, на п'ять найбільших технологічних компаній — Microsoft, Apple, Amazon,
Facebook та Alphabet — припадає велика частка фондового ринку", — пише видання.
Представники Apple заявили, що компанія скорочує цільові прибутки в першому кварталі.
"Apple міцно стоїть на ногах, перебої є тимчасовими", — відзвітували в компанії. Коли
коронавірус почав поширюватися світом, в Apple вирішили закрити всі магазини за межами
Китаю. За словами гендиректора компанії Тіма Кука, торгові точки не працюватимуть до 27
березня, щоб допомогти боротися з вірусом. Кук нагадав, що магазини Apple закривалися в
Китаї, коли там був введений карантин, і зараз число нових випадків захворювання в країні
знижується. Точки продажу Apple в Китаї уже відкрилися. Хоча інтернет-магазини компанії
та сайти підтримки продовжують працювати, такий крок може змусити ще раз переглянути
прогноз щодо прибутків Apple. Попри те, що Ілон Маск вважає паніку через коронавірус
"тупою", вона шкодить його компанії Tesla. Там визнали, що коронавірус може негативно
вплинути на бізнес. Останній тиждень показав, що так і є. Як пише Forbes, акції Tesla впали
на 22%, а сам Маск втратив 5,5 млрд дол. Amazon, бізнес якої в галузі електронної комерції
орієнтується на потік товарів між Китаєм, США та іншими країнами, останній місяць
накопичує товари постачальників з Китаю для захисту від майбутніх зривів через вірус.
При цьому статки власника Amazon Джеффа Безоса за минулий тиждень скоротилися на 6,4
млрд дол. Аналітики вважають, що Amazon незаслужено потрапила під удар, бо роздрібний
гігант виграє від того, що споживачі купуватимуть онлайн.
•
Усі, хто залежав від Китаю. Багато технологічних компаній, що виробляють
мобільні телефони, комп'ютери та ігрові приставки, покладаються на китайську робочу
силу, бо це дешевше, ніж, наприклад, виробництво у США. Однак протягом останніх кількох
тижнів ланцюжки поставок значно порушилися. Заводи в Китаї не працювали, бо сотні
мільйонів робітників були поміщені на карантин. Деякі з них починають повертатися до
роботи, але у звітах йдеться, що на початку березня понад дві третини людей все ще не
можуть працювати. Дороги були заблоковані, поїзди зупинені, а рейси скасовані. Хоча деякі
заводи запускаються, вони все ще працюють на низьких потужностях. До того ж, медики
сумніваються, чи варто відкривати підприємства, адже вірус продовжує поширюватися в
Китаї та інших країнах. Через це виробники смартфонів вирішили притримати свою
продукцію. Apple заявила, що світові поставки iPhone будуть тимчасово обмежені, оскільки
виробничі майданчики в Китаї повертаються до нормальних умов повільніше, ніж
очікувалося. Схожі проблеми мають Huawei, Xiaomi, ZTE та Lenovo.
• Усі, хто проводив IT-конференції. У світі IT щороку проводиться багато різних
конференцій і найочікуваніші з них будуть перенесені через коронавірус. Конференція F8
для програмістів та підприємців, яку проводить Facebook, повинна була відбутися на
початку травня у Сан-Хосе — столиці Кремнієвої долини. Однак 27 лютого Facebook
скасувала захід. "Це був складний виклик. F8 — дуже важлива подія для Facebook... Однак
ми повинні приділяти увагу здоров'ю та безпеці наших партнерів-розробників та
співробітників", — написав директор з розробки Facebook Константинос Папамілтіадіс.
Перестрахуватися вирішила не лише Facebook, а й Google та Microsoft. Не відбудуться
конференція для розробників відеоігор Game Developers Conference, виставка індустрії
комп'ютерних ігор Е3, Shopify Unite, IDS Direction. Для багатьох розробників такі зустрічі —
не тільки можливість весело провести час, а й нагода залучити фінансування. Деякі
компанії переглянули формат зустрічей. Так, організатори Microsoft's MVP Summit та Google
Cloud Next вирішили не скасовувати їх, а провести віртуальні конференції. Скасування
заходів дорого обходиться компаніям. Їх прямі втрати перевищили 1,1 млрд дол. Ця цифра
покриває збитки авіакомпаній, готелів, ресторанів, транспортних провайдерів.
Коронавірус як виклик. Для деяких технологічних компаній коронавірус може стати
справжнім викликом. Криза відкриває нові можливості для компаній, що працюють на
стику медицини і технологій. Зокрема, китайські профільні технологічні гіганти активно
використовують хмарні обчислення та штучний інтелект (ШІ). Одні китайські технологічні
компанії допомагають уряду відстежувати людей, які контактували з вірусом. Інші
продукують інструменти для медичної промисловості. Одна з найбільших китайських ecommerce-компаній Alibaba запустила онлайн-клініку в провінції Хубей, де, як вважається,
виник коронавірус. Завдяки цьому люди змогли отримувати онлайн-консультації лікарів.
Пізніше ця опція була поширена на жителів Пекіна. У лютому компанія запустила службу
доставки ліків. Дослідницька група Alibaba також розробила алгоритм ШІ для аналізу
комп'ютерної томографії. Alibaba зробила цю технологію доступною для глобальних
дослідницьких інститутів, що може допомогти вченим швидше створити вакцину.
Найбільша пошукова система Китаю Baidu працює на базі LinerFold — алгоритму ШІ, який
зможе аналізувати вторинну структуру генома коронавірусу за 27 сек. LinerFold буде
безкоштовним для науково-дослідницьких інститутів світу. Компанія Huawei, відома
смартфонами та телекомунікаційним обладнанням, розвиває і хмарні технології. Один з
підрозділів фірми та компанія GrandOmics Biosciences розробили інструмент для розуміння
генетичної структури коронавірусу. Технології Huawei також застосовуються для пошуку
ліків від коронавірусу. Платформа хмарних обчислень компанії використовується для
аналізу комп'ютерної томографії, яка може допомогти ідентифікувати пацієнтів з вірусом.
Зрештою, не тільки китайські компанії роблять внесок у боротьбу з коронавірусом. Дочірня
компанія Alphabet DeepMind створює структурні прогнози для "недостатньо вивчених
білків", пов'язаних з COVID-19. Використовуючи AlphaFold, систему глибокого навчання з
підтримкою ШІ, компанія зробила низку важливих висновків. Ці тези не були підтверджені
експериментально, кажуть у DeepMind, але вони можуть допомогти вченим зрозуміти, як
функціонує коронавірус. Це може знадобитися при розробці вакцини або ліків. Деякі
компанії створюють роботів, які дозволять лікарям спілкуватися з пацієнтами ізольовано.
Наприклад, в американському медичному центрі "Провіденс" розроблений компанією
InTouch Health телемедичний робот Vici у вигляді металевого візка з камерою, клавіатурою
та планшетом використовувався для спілкування лікарів з хворим на коронавірус без
прямого контакту. Компанії, які надають послуги дистанційного інтернет-зв'язку, теж
можуть виграти. Zoom Video Communications була однією з небагатьох компаній, акції якої
майже не впали. Інвестори вважають, що попит на її послуги зростатиме, бо все більше
підприємств навчають співробітників працювати віддалено.
Читати повністю >>>
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Fitch снизил прогноз роста мирового
ВВП почти в 2 раза

19.03.2020

Агентство Fitch понизило прогноз глобального экономического
роста на 2020 год почти вдвое - до 1,3% с 2,5%, ожидавшихся в декабре,
отметив, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции
убивает рост.
"Объем мирового ВВП падает. По всем аспектам глобальная экономика уже в
рецессии", - говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном Fitch.
"Пересмотр прогноза роста мировой экономики предполагает, что объем ВВП будет на $850
млрд ниже, чем ожидалось в декабре. Однако мы вполне можем увидеть падение
глобального ВВП в этом году, если всем странам G7 придется ввести еще более масштабные
ограничения", - отмечают в Fitch. Меры, предпринимаемые государствами в ответ на
пандемию, на данной стадии призваны лишь ограничить экономический ущерб, однако
они могут способствовать V-образному экономическому подъему во втором полугодии
2020 года при условии ослабления кризиса, отмечают эксперты агентства. "Шок для
китайской экономики был очень серьезным. ВВП Китая в первом квартале текущего года,
вероятно, упадет на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и будет ниже на 1% в
годовом выражении. Спад в китайской экономике, по сути, является беспрецедентным, и,
по крайней мере, в данный момент, прогнозы серьезно хуже предыдущих сценариев
"жесткой посадки", - говорится в докладе. "Хорошая новость в том, что число ежедневных
новых случаев заболевания COVID-19 в Китае резко упало, и это должно создать почву для
существенного восстановления экономики страны во втором квартале", - отмечают в Fitch.
Тем не менее, отложенные последствия разрушения цепочек поставок и падения
китайского спроса для остального мира будут чувствоваться в значительной мере еще
некоторое время, особенно в других странах Азии и еврозоне, предупреждают эксперты
агентства. Быстрое распространение коронавируса за пределами Китая привело к
сокращению объемов туризма, а также отмене различных деловых и развлекательных
мероприятий по всему миру. Ряд крупных стран, в том числе, Италия, Испания и Франция,
были вынуждены ввести жесткие карантинные меры, сопоставимые с китайскими
ограничениями. В этих странах, по прогнозам Fitch, будет зафиксировано снижение ВВП в
ближайшие месяцы. Сокращение экономической активности, отмеченное в Китае, а теперь
и в Италии, сопоставимо по масштабу с периодами военных конфликтов, природных
бедствий или финансовых кризисов. Огромная неопределенность сохраняется, однако в
случае полной блокировки стран вполне реальным является сценарий снижения ВВП на 35% по сравнению с предыдущим кварталом", - говорится в докладе. "Риск в том, что мы
видим резкое падение экономической активности одновременно во всех крупнейших
экономиках мира в условиях глобальной пандемии", - отмечают в Fitch. Согласно новым
прогнозам Fitch, китайская экономика в этом году вырастет лишь на 3,7% (январский
прогноз - 5,9%), ВВП Италии снизится на 2% (предыдущий прогноз - рост на 0,4%). Прогноз
роста ВВП США на 2020 год ухудшен до 1% с 1,7%, причем во втором квартале
американская экономика, по оценкам Fitch, снизится на 2,5% в годовом выражении.
Экономика еврозоны, согласно прогнозу агентства, снизится в 2020 году на 0,4%.
Декабрьский прогноз предполагал рост на 1,1%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
МВФ: китайська економіка
відновлюється

22.03.2020

Економіка Китаю починає демонструвати ознаки нормалізації після
шоку, викликаного коронавірусом, але зберігаються серйозні ризики. Про це
пише Reuters, посилаючись на представників МВФ.
Видання пише, що більшість великих китайських фірм знову відкрилися, і багато
місцевих співробітників повернулися до роботи. "Те, що почалося як серія раптових
зупинок економічної активності, швидко вплинуло на економіку і перетворилося в
повномасштабний шок, одночасно перешкоджаючи попиту і пропозиції", - йдеться у блозі
МВФ. Коронавірус, який заразив 250 000 осіб і вбив понад 10 000 осіб, завдав величезної
шкоди світовій економіці. У Китаї уповільнення у першому кварталі буде значним,
залишаючи глибокий слід на весь рік, відзначили в МВФ. Хельге Бергер, глава місії МВФ в
Китаї, сказав, що фіскальна політика повинна зіграти важливу роль, оскільки влада Китаю
працює над пом'якшенням економічного шоку і підтримкою відновлення економіки.
Очікується, що Китай виділить 2,8 трлн юанів (395 млрд дол - ЕП) у вигляді облігацій
місцевим органам влади, щоб пожвавити свою економіку, повідомляє Reuters. Видання
нагадує, що під час епідемії китайська влада скасувала плату за соціальне забезпечення,
рахунки за комунальні послуги, а також організували субсидований кредит для підтримки
розширення виробництва медичного обладнання. Нагадуємо, в січні-лютому 2020 року
промислове виробництво упало максимально за 30 років на тлі швидкого поширення
коронавірусу, що призвело до перебоїв у китайській економіці. У січні-лютому 2020 року
обсяги китайського експорту упали на 17,2% у порівнянні з січнем-лютим минулого року.
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