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Робити прогнози — справа невдячна. Коли світ стоїть на порозі
невідомого, населення та бізнес хочуть більшої прогнозованості. Що чекає на
світову економіку? Яким буде курс валют? Як сильно зростуть ціни?
Аналітики, інвестори та урядовці намагаються хоча б приблизно оцінити
базові макроекономічні показники у найближчому майбутньому і допомогти
учасникам ринку в ухваленні рішень. Це наразі нелегко. Кінець економічного циклу
збігся із спалахом невідомого вірусу і рекордним обвалом цін на нафту. Ця криза
ризикує стати найсильнішою за останні десятиліття. Чому важко прогнозувати
глибину рецесії у світі? Як почуває себе економіка Китаю, яка потроху
відновлюється? Що чекає на Україну після закінчення карантину?

Прогнозування: місія неможлива. Збитки від пандемії коронавірусу перевищили
збитки від глобальної фінансової кризи 2008 року і терактів 11 вересня 2001 року, заявив
BBC генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Хосе
Анхель Гурріа. Спалах COVID-19 запустив три макроекономічних імпульси: глобальний удар
по попиту, глобальний удар по пропозиції і нафтова війна, що збила ціни на ринку до
багатомісячних мінімумів, йдеться в огляді Saxo Bank. "Ці події призведуть до масштабного
знецінення капіталу і згодом — до структурного безробіття", — наголошує Гурріа. Однак
ніхто не знає, скільки коштів знадобиться на боротьбу з безробіттям, бо невідомо, скільки
людей втратять роботу. Так само невідомо, скільки грошей потрібно для реанімації сотень
тисяч середніх і дрібних підприємств, які вже постраждали. Базовий сценарій аналітиків
передбачає, що можливе відновлення почнеться в другій половині 2020 року. Проте з
поширенням пандемії в Європі і США дедалі чіткіше вимальовується низка каскадних
наслідків, тож для такого прогнозу виникає все більше застережень. Передусім, економічні
результати залежать від траєкторії захворювання, яка перебуває поза компетенцією
економістів. Рівень захворюваності коронавірусом залишається невідомою змінною. Він
досі високий, нехай навіть поширення інфекції сповільнюється у США та Європі.
Інвестиційні аналітики неохоче дають рекомендації, оскільки невизначеність з приводу
майбутньої глибини збитку, якого завдасть глобальній економіці пандемія коронавірусу,
робить прогнози проблематичними, пише Bloomberg.

Втрачений рік для економіки. Аналітики Bank of America вже двічі погіршили
прогноз щодо динаміки світового ВВП у 2020 році і тепер очікують його падіння на 2,7%.
Раніше вони прогнозували зростання світової економіки на 0,3%. Зниження світового ВВП
майже на 3% — це значно гірше, ніж рецесія 2008-2009 років, зазначають аналітики Bank of
America. Причиною погіршення прогнозу експерти називають відсутність ефективних
політичних заходів щодо боротьби з коронавірусом на розвинених ринках і в деяких
країнах, що розвиваються. Аналітики банку також очікують, що економіка єврозони у 2020
році впаде на 7,6% порівняно з очікуваними в кінці березня 1,7%. Індекс ділової активності
19-ти країн єврозони в березні 2020 року впав до 29,7 пункту з 51,6 пункту місяцем раніше,
свідчать підсумкові дані дослідницької компанії Markit Economics. Це мінімальне значення
індексу за всю історію його розрахунку. Прогноз BofA для економіки США — падіння на 6%,
а не на 0,8%, як передбачалося раніше. За прогнозом Morgan Stanley, річне падіння
реального ВВП країни у 2020 році становитиме 5,5%. Це буде найсильніше скорочення
економіки з 1946 року. Morgan Stanley прогнозує, що скорочення ВВП Сполучених Штатів у
першому кварталі 2020 року може становити 2,4-3,4%, у другому кварталі — 30-38%. У
JPMorgan вважають, що ВВП країни в першому кварталі скоротиться на 10%. У другому
кварталі може статися рекордне в історії падіння ВВП на 25%. "Потрійний удар по світовій
економіці гарантовано зробить 2020-й втраченим роком. Регулятори повинні зробити все
можливе, щоб впоратися з реальною глобальною рецесією", — каже головний економіст і
директор з інвестицій Saxo Bank Стін Якобсен. Оскільки глобальні пандемії є рідкісним
явищем, усі моделі прогнозування ВВП можна відкинути, вважають економісти. Радикальні
карантини по всій Європі і ймовірність того, що COVID-19 стане сезонним захворюванням,
можуть зробити збитки більш глибокими і довгостроковими, ніж передбачалося.
Перспективи: думки розділилися. Думки інвесторів американського фондового
ринку щодо перспектив економіки розділилися. Одні налаштовані максимально
оптимістично й очікують зростання вартості цінних паперів. Їхні "бичачі" погляди
ґрунтуються на тому, що Федеральна резервна система продовжить підтримувати акції, і на
припущеннях, що економічні збитки від коронавірусу будуть неруйнівними. Аналітики
Morgan Stanley вважають, що прийшов час збільшувати ризикові вкладення і поступово
повертатися на ринки. Вивчивши минулі рецесії і мінімуми котирувань, американський
банк припустив, що зараз на ринках формується "дно". Інші інвестори зберігають
обережність. Співзасновник Oaktree Capital Group Говард Маркс очікує, що ціни на активи
продовжать знижуватися, а Джеффрі Гундлах з DoubleLine Capital каже, що мінімуми, до
яких акції США опускалися в березні, швидше за все, будуть пробиті вниз у квітні.
"Нинішній цикл гірший за попередні. Низькі і навіть негативні прибутковості багатьох
активів в останні роки призвели до "перегонів за прибутковістю". Багато учасників ринку
зосередилися на неліквідних активах на кшталт прямих інвестицій в приватні компанії та
високоризикових корпоративних облігацій", — зазначають в Saxo Bank.
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Фондовий ринок США як головний термометр. За розрахунками стратегів Saxo
Bank, якщо ситуація розвиватиметься за найгіршим сценарієм, індекс S&P 500 може
опуститися до 1 600 пунктів з 2 630,5 пункту 6 квітня. Співзасновник Oaktree Capital Group
Говард Маркс також вважає, що ціни на активи можуть продовжити падіння, оскільки
діапазон негативних наслідків пандемії коронавірусу набагато ширший, ніж під час світової
фінансової кризи 2008 року. За словами Гундлаха з DoubleLine Capital, індекс S&P 500 у
квітні може опуститися до нових мінімумів, оскільки інвесторів продовжить турбувати
економічна невизначеність. "Думаю, ми зіткнемося з чимось на зразок панічних настроїв у
квітні. У майбутньому ситуація зміниться на краще, але це не буде V-подібний стрибок до
рівнів січня 2020 року", — вважає Гундлах. Експерти зазначають, що негативний сценарій
передбачає зростання випадків зараження і летальних випадків від COVID-19, втрату
робочих місць і збитки компаній, а також збільшення кількості дефолтів. Врятувати
ситуацію можуть пенсійні та інші інвестиційні фонди, вважають в JPMorgan Chase&Co. Ці
фонди можуть перекласти мільярди доларів з боргових облігацій в акції, щоб компенсувати
історичне падіння паперів. Однак будь-яке поліпшення настроїв у зв'язку із зростанням
акцій може швидко випаруватися в міру того, як інвестори будуть аналізувати потік
макроекономічних даних із США, які напевно будуть похмурими після припинення
економічної активності. Своєю чергою, укріплення долара додатково стримує зростання
економіки США, завдаючи удару по мультинаціональним компаніям.

Китай перехворів і почав відновлюватися. Експерти Saxo Bank зазначають:
зниження рівня страху настане тоді, коли весь світ пройде через те, що пройшов Китай в
січні-лютому. "Китай першим вступив в період економічного спаду. Передбачається, що за
перший квартал падіння ВВП країни може становити 10-20%. Парадокс в тому, що
економічне зростання Китаю в другому кварталі, ймовірно, буде прискорюватися, тоді як в
іншому світі сповільниться", — каже Кай Ван-Петерсен, який відповідає за макроекономічні
стратегії в Saxo Bank. Сфера послуг в Китаї поступово відновлюється: відкриваються
ресторанні мережі, деякі провінції повідомляють про повернення до нормального життя.
Більшій частині Азії посилення економічного зростання в Китаї піде на користь з
урахуванням високих обсягів взаємної торгівлі між КНР і країнами регіону. Погані новини
для Китаю — зменшення попиту з боку більшості країн світу, які купують китайську
продукцію.

Решта світу. Масовий запуск друкарських верстатів провідними центробанками
світу покликаний допомогти світу пережити кризу, але ризикує погіршити ситуацію для
країн, що розвиваються, попереджають економісти. Зниження процентних ставок
призводить до такого падіння реальних ставок, що вони навіть не компенсують рівня
інфляції. Це дає іноземним фондам додатковий привід до виведення коштів. Крім того,
збільшення бюджетних витрат у США, ЄС та Китаї може посилити пов'язані з
фінансуванням ризики, підвищуючи ймовірність зниження кредитних рейтингів emerging
markets і звернення за міжнародною фінансовою допомогою. "Крім проблем, пов'язаних з
обвалом цін на сировину, перебоями в ланцюжках поставок і в торгівлі, ринки, що
розвиваються, стикаються ще й з першопричиною всіх раптових припинень припливу
капіталу", — заявив економіст Каліфорнійського університету в Берклі Баррі Ейхенгрін. За
70 днів з 21 січня нерезиденти вивели з країн EM, до яких належить Україна, портфельні
інвестиції на 92,5 млрд дол, свідчать дані Інституту міжнародних фінансів. Виведення
коштів за аналогічний термін під час трьох попередніх кризових періодів не перевищував
25 млрд дол. Не дивно, що низка провідних світових інвесторів та стратегів, у тому числі
Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Franklin Templeton, рекомендують клієнтам утриматися
від придбання активів на падінні. Вони побоюються, що коронавірус може розорити Індію,
ПАР та Бразилію, де епідемія тільки починає поширюватися. "Ринки не враховують, що
катастрофічна рецесія буде супроводжуватися масовими дефолтами", — наголошує
економіст Гарвардського університету Рікардо Хаусманн.

Чому такі різні прогнози щодо України. Згідно з оновленим макропрогнозом
уряду, рівень інфляції зросте до 11,6%, а ВВП впаде на 4,8%. У першій версії "кризового"
прогнозу йшлося про інфляцію на рівні 8,7%, а падіння ВВП очікувалося на рівні 3,9%.
Середньорічний курс гривні повинен знизитися з 27 грн за дол до 29,5 грн за дол.
Національний банк свій прогноз ще готує і представить його у квітні. Члени правління НБУ
кажуть, що зараз складання макроекономічних показників на короткострокову
перспективу — це як "пальцем в небо". Ніхто не знає, коли закінчиться карантин і якими
будуть наслідки тривалого простою української економіки. На самому початку
запровадження карантину, коли ситуація в економіці виглядала не так погано, заступниця
голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що за оптимістичного сценарію ВВП
України впаде на 5%. Тоді заява вразила своєю відвертістю, адже мало хто з владної
верхівки готовий озвучувати неприємні прогнози суспільству. Невдячну справу
прогнозування взяли на себе інвестиційні компанії. Базовий сценарій інвесткомпанії
Dragon Capital передбачає скорочення ВВП у 2020 році на 4% і девальвацію національної
валюти до 30 грн за дол. Керівник компанії Томаш Фіала попереджає, що в разі
продовження карантину до червня-липня ВВП може впасти на 9%, як у 2015 році, а курс
національної валюти знизиться до 35 грн за дол. Згідно з макропрогнозом Інституту
економічних досліджень і політичних консультацій, ВВП України може скоротитися на
5,9%, дефіцит поточного рахунку сягне 4% ВВП або 5,6 млрд дол, а курс національної
валюти становитиме 29,7 грн за дол. "Споживча інфляція зросте лише до 7,5% в грудні,
оскільки слабкий попит обмежить вплив більш високих інфляційних очікувань і знецінення
гривні", — вважають експерти.
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Зміни щодо протидії "поправковому спаму"
зроблять тимчасовими

16.04.2020

У разі ухвалення законопроєкту про зміни до Регламенту щодо
протидії "поправковому спаму" (№1043) буде внесено законопроєкт
щодо тимчасовості дії цієї норми.

Д.РАЗУМКОВ

"Одразу після того, як цей законопроєкт (№1043 "Про внесення змін до Регламенту
Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході
законодавчої процедури", - ред.), якщо він буде прийнятий, вступить у силу, буде
зареєстрований інший законопроєкт, який буде вносити зміни в нього щодо його
тимчасової роботи", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на позачерговому
засіданні парламенту після наради з керівниками фракцій. За його словами, це дасть змогу
парламенту зберегти демократію, захистити "інтереси всіх народних депутатів, які
працюють в залі Верховної Ради України на користь держави Україна" і так само захистити
парламентаризм, щоб він "не був механізмом зловживання щодо тих чи інших подій".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

• ПРЕЗИДЕНТ

Уряд та НБУ представили Президенту перші програми допомоги
малому бізнесу на час епідемії COVID-19

09.04.2020

З ініціативи Президента України уряд та Національний банк
напрацювали перші дві програми швидкої кредитної підтримки
малого бізнесу, які представили Главі держави.
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

«Малий бізнес під час карантину страждає найбільше, адже в нього немає такої
великої фінансової подушки, як у великого бізнесу. Весь світ розробляє програми
підтримки малого та середнього бізнесу. Радий, що за кілька днів вдалося знайти потрібні
фінансові інструменти, щоб надати реальну підтримку сектору», – зазначив Володимир
Зеленський. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що найшвидшою допомогою стане
переформатування програми «5-7-9» для її дієвості в карантинних умовах. Зокрема, вона
буде значно спрощена і спрямована на рефінансування кредитів, що існують. Друга
програма створюється з нуля, нині вона на стадії фіналізації. Обидві програми
передбачатимуть умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці та
кількості найнятих працівників і спрямовані на мінімізацію безробіття та створення умов
для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину. «За допомогою цих
програм ми збережемо робочі місця, а також певну частину сплати податків. Хто, як не ми,
повинні захистити малих підприємців зараз. І хто, як не малі бізнесмени, утримують нашу
економіку», – наголосив Президент. Очільник Кабінету Міністрів повідомив, що
впровадження програм почнеться одразу після їхньої фіналізації. Уряд сподівається, що
першу підтримку можна буде почати надавати вже найближчим часом. Додатково ведеться
робота над програмами для нових підприємців та середнього бізнесу. Відзначимо,
Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео у
телефонній розмові обговорили питання протидії коронавірусу. Володимир Зеленський
висловив підтримку Сполученим Штатам у боротьбі з пандемією та співчуття
американцям, які втратили близьких. Глава Української держави побажав якнайшвидшого
одужання хворим. Президент подякував американській стороні за виділення цільової
допомоги Україні для боротьби з коронавірусом. «Вдячний США за виділення цільової
допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом», – зазначив Володимир
Зеленський. Було також обговорено можливості отримання Україною від Сполучених
Штатів кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки – на додаток до ресурсів,
які наша держава планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів.
Президент висловив окрему подяку США за незмінну підтримку суверенітету й
територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в межах ООН, а також за
послідовну санкційну політику щодо Росії. Нагадаємо, Президент України Володимир
Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
Ключовим питанням стала роль ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу у світі та
підтримка України. Президент подякував Генеральному секретарю за його зусилля у
питанні реагування на кризу. Зокрема, Глава держави наголосив, що Україна підтримує
Глобальний план гуманітарного реагування ООН, який спрямований на надання допомоги з
протидії COVID-19 і завдяки якому наша держава зможе одержати фінансову підтримку.
«Для України важливо отримати фінансову підтримку в рамках цього Плану у сумі
передбачених 165 мільйонів доларів США», – зазначив Володимир Зеленський.
Співрозмовники також обговорили можливості надання допомоги Україною в боротьбі з
пандемією. Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до спроб
використання кризи з коронавірусом з політичною метою, коли простежуються намагання
штучно прив’язати питання зняття санкцій до заходів, необхідних для боротьби з
коронавірусом. «Санкції є важливим інструментом саме для відновлення поваги до
міжнародного права й жодним чином не послаблюють спроможностей окремих держав
захищати своїх громадян від COVID-19», – сказав Володимир Зеленський. Також, Президент
України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради
Шарлем Мішелем. Основна увага під час розмови була приділена ситуації в Україні та ЄС у
зв’язку з пандемією коронавірусу. Глава держави висловив підтримку крокам, що їх
вживають інституції ЄС для боротьби з поширенням пандемії у Європі та подолання
негативних економічних наслідків, спричинених спалахом COVID-19. Відбувся обмін
думками щодо подальших кроків у контексті завершення реалізації Четвертої програми
макрофінансової допомоги ЄС Україні та перспектив продовження співпраці з
Європейським Союзом з урахуванням кризових обставин, спричинених пандемією.
Президент Європейської Ради позитивно відзначив нещодавнє ухвалення українським
парламентом законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про
регулювання банківської діяльності.
Читати повністю >>>
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Одне з найголовніших завдань сьогодні, які стоять перед
Урядом, – це підтримка бізнесу в умовах поширення коронавірусу . На
цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль,
відкриваючи чергове засідання Кабінету Міністрів 15 квітня.

Д. ШМИГАЛЬ

Він подякував народним депутатам за ухвалення змін до Держбюджету, адже це
дозволить розпочати відновлення економіки і підтримати українців в умовах коронакризи. Водночас очільник Уряду зазначив, що одним з пріоритетів сьогодні є підтримка
мікро- та малого підприємництва. «Українці не мають втрачати роботу. Для цього Уряд
працює над збереженням робочих місць. Мінекономіки та Мінфін запропонували ряд
програм по кредитній підтримці малого і мікробізнесу, які будуть полягати у забезпеченні
як видачі нових кредитів, так і рефінансуванні діючих кредитів з нульовою відсотковою
ставкою з відтермінуванням погашення тіла кредиту. Тобто це фактично так звані кредитні
канікули, які ми будемо готові забезпечити», – зазначив Прем’єр-міністр. За його словами,
фактичним інструментом виконання цієї програми стане кредитна програма, ініційована
Президентом України «5-7-9». Прем’єр-міністр наголосив, що кредитні програми
допоможуть українському мікро- та малому бізнесу витримати важкі економічні умови під
час карантину. А також стануть запорукою збереження робочих місць. Адже основна умова
кредитної програми – це збереження не менше 80% робочих місць у малому і мікробізнесі.
Відзначимо, Прем'єр-міністр провів перше установче засідання Ради з питань економічного
розвитку України. Наразі Рада з питань економічного розвитку України напрацьовує ряд
економічних стратегій щодо подолання наслідків через поширення коронавірусу COVID-19.
У п’ятницю, 10 квітня, під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля
відбулося перше установче засідання Ради з питань економічного розвитку України. У
засіданні також взяли участь Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства Ігор Петрашко, заступник директора Національного інституту стратегічних
досліджень, секретар Ради Ярослав Жаліло, директор Інституту демографії та соціальних
досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, старший науковий співробітник
Атлантичної ради США Андерс Аслунд, радник Президента України Олег Устенко, керуючий
партнер Capital Times Ерік Найман, професор Колумбійського університету Віллем Буітер та
викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи Євген Пенцак.
Відкриваючи засідання очільник Уряду зазначив: «Перед нами постав ряд викликів, які
спричинила пандемія коронавірусу та її наслідки. Це, насамперед, стосується економіки». За
його словами, станом на сьогодні Рада вже має напрацювання щодо економічної стратегії.
Він зазначив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та
Міністерство соціальної політики працюють над програмами стимулювання розвитку
бізнесу, підтримки малого підприємництва, кредитних канікул і підтримки людей, які її
потребують. «Мета нашої Ради – створення кількох стратегій. Перша – це комплекс
швидких заходів, які б Уряд міг взяти в роботу як реакцію на пандемію. Друга – ті кроки, які
нам потрібно запровадити для стимулювання економіки. І третя – довгострокова стратегія
розвитку України», – підкреслив Прем'єр-міністр. Члени Ради вирішили збиратися на
регулярній основі. Нагадаємо, для напрацювання пропозицій та конкретних механізмів
економічного зростання, забезпечення конкурентноспроможності українських виробників
та підприємств Уряд створив Раду з питань економічного розвитку України. «Рада буде
розробляти програму рестарту економіки. Формуватиметься аналітична платформа, а
також дискусійна і економіко-стратегічна платформа, до якої увійдуть і народні депутати, і
експерти, і всі бажаючі, хто хоче і може долучитися до формування стратегії виходу країни з
коронокризи, а також подальшого економічного розвитку України», – наголосив Прем'єрміністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду у середу, 8 квітня. Очолить Раду
Глава Уряду. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
виконуватиме функції заступника. До складу також увійдуть академіки, доктори наук,
професори, міжнародні експерти. А саме, заступник директора Національного інституту
стратегічних досліджень, старший науковий співробітник Атлантичної ради США, професор
Колумбійського університету, директор державної установи «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», директор Інституту демографії та соціальних досліджень
імені М. В. Птухи НАН України тощо. Створення Ради сприятиме подоланню кризових явищ
в національній економіці та формуванню основних напрямів економічної політики держави
для зростання добробуту населення. Адже на базі цього органу будуть об’єднані зусилля
представників громадянського суспільства, органів державної влади, науковців, а для
моніторингу ситуації та напрацювання пропозицій використовуватимуться сучасні
досягнення науки й інновацій. Основним завданням Ради є: вивчення проблемних питань,
пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері економічного розвитку, а також
визначення шляхів, механізмів та способів їх вирішення; забезпечення координації дій
центральних та місцевих органів виконавчої влади; удосконалення нормативно-правової
бази; розроблення пропозицій для реалізації сприятливої кредитної, податкової та митної
політики тощо. Рада аналізуватиме причини виникнення проблем у сфері економічного
розвитку, моніторитиме реалізацію державної політики, вивчатиме результати роботи
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в подоланні
кризових явищ в національній економіці. Крім того, розроблятиме пропозицій та
рекомендації до проектів нормативно-правових актів з питань економічного розвитку та
подаватиме їх на розгляд Кабінету Міністрів.
Читати повністю >>>
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Ігор Петрашко назвав першочергові економічні
пріоритети виходу з кризи

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

• МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

08.04.2020

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України Ігор Петрашко на брифінгу після засідання Уряду 8 квітня назвав
головні економічні пріоритети в умовах коронавірусу.
За його словами, у зв’язку з глобальною проблемою, спричиненою коронавірусом,
цього року зниження економіки буде складати 4,8% до ВВП. Крім того, безробіття буде як
тимчасовим, так і постійним та у поточному році прогнозується на рівні 9,4% (на 7 квітня
кількість зареєстрованих безробітних у системі зайнятості в Україні становить 364 тис.
осіб). Виходячи з цих викликів, як повідомив Ігор Петрашко, Уряд ставить перед собою три
головні економічні пріоритети: зберегти максимальну кількість робочих місць; підтримати
тих, хто уже втратив роботу; забезпечити відновлення економіки після завершення
карантину щодо коронавірусу. Для виконання цих завдань Уряд розширює програми щодо
підтримки по безробіттю та спрощує доступ до них людей, які вже втратили роботу.
«Доступ до програм максимально спрощений, кошти бюджетними програмами
передбачені. Ми вважаємо це як один із елементів збереження соціальної стабільності і
підтримки споживчого ринку», – зазначив Міністр. Щоб забезпечити людей, які тимчасово
втратили роботу у зв’язку із закриттям певних напрямків чи підприємств на час карантину,
прийняті рішення щодо спрощення регуляцій. Також Уряд вживає кроків щодо підтримки
виробництва та стимулювання малого та середнього бізнесу. За його словами,
доопрацьовується з урахуванням сьогоднішніх реалій програма «Доступні кредити 5-7-9%».
«Сподіваюся, найближчим часом ми її погодимо», – зауважив Міністр. Також Міністерство
розробляє більш широку програму для допомоги бізнесу. «Сподіваємося на співпрацю
Національного банку, оскільки зрозуміло, що кошти бюджету будуть обмежені. Проте ми
будемо активно намагатися допомогти бізнесу в цей час, виходячи з кращих практик США
та країн Євросоюзу», – сказав Ігор Петрашко. Крім того, за його словами, «в бюджеті
збережена підтримка аграріїв, що буде давати ефект мультиплікатора, як збереження
робочих місць, так і створення нових». Також робиться все для підтримки експорту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Звіт Світового банку та ЄС відзначив прогрес України у сфері
управління державними фінансами

13.04.2020

Світовий банк та ЄС опублікували звіт з оцінки системи державних
видатків та фінансової підзвітності в Україні (ДВФП) за 2019 рік. Про це
повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Оцінку здійснив Світовий банк в рамках Програми ЄС щодо реформування системи
державного управління та управління державними фінансами (EURoPAF) та в тісній
координації з Міністерством фінансів України. Партнери з розвитку з Міністерства фінансів
США та Швеції були в складі групи з виконання оцінки. Ознайомитися детальніше з самим
звітом ви можете за посиланням: https://pefa.org/node/3676. Також ви можете прочитати
висновки оцінювання тут: https://pefa.org/assessments/summary/3676. Це вже четверта
оцінка ДВФП на національному рівні в Україні. Попередні оцінки ДВФП проводились у 2006,
2011 та 2015 роках: результати попередньої оцінки лягли в основу стратегії реформування
системи управління державними фінансами країни на 2017-2020 роки. Результати ж
поточної оцінки закладають основу нової стратегії реформування Уряду України на 20212024 р. Оцінка ДВФП за 2019 рік відзначає що уряд України досяг прогресу у застосуванні
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (МСБОДС). Згідно з
даними звіту, Урядом було удосконалено інструменти макроекономічного та бюджетного
прогнозування, а також підвищено рівень прозорості в сфері управління державними
фінансами шляхом запровадження відкритого порталу з бюджетними даними та системи
електронних закупівель «ProZorro». Багато показників та параметрів покращилися
порівняно з 2015 роком, зокрема ті, які стосуються фіскальної дисципліни, стратегічного
розподілу ресурсів та ефективного використання ресурсів для надання послуг. Відзначимо,
Наказом Міністра фінансів Сергія Марченка 6 квітня 2020 року затверджено розподіл
обов’язків між керівництвом відомства. На посаді першого заступника міністра Денис
Улютін відповідатиме за міжбюджетні відносини (державний та місцеві бюджети),
фінансування безпеки і оборони, органів прокуратури та окремих правоохоронних органів,
виконання національних програм співробітництва Україна-НАТО. Роман Єрмоличев, який
до призначення очолював Департамент видатків бюджету гуманітарної сфери, в якості
заступника відповідатиме за профільний напрям, а також видатки соціальної сфери та
органів влади. Василь Шкураков надалі відповідатиме за формування і реалізацію боргової
політики, створення системи управління фіскальними ризиками, надходження до
державного бюджету від державних підприємств. До повноважень Юрія Гелетія віднесені
сфери фінансової політики, міжнародних фінансових проектів, пробірного контролю і
лотерей. Світлана Воробей відповідатиме за формування та реалізацію Міністерством
фінансів податкової та митних політик, а також верифікацію державних виплат.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну

03.04.2020

Раду експортерів та інвесторів, що існує при Міністерстві закордонних
справ України, перезавантажать, тож підприємці з галузі експортування
можуть запропонувати свої кандидатури до цієї ради.
"Я ухвалив рішення про перезавантаження ради експортерів та інвесторів, що існує
при МЗС України. Сьогодні на сайті МЗС буде опубліковано звернення до підприємців,
підприємств та компаній: буде розміщена онлайн-гуглформа, і я закликаю всіх експортерів,
які хочуть взаємодіяти з МЗС у цій сфері – заявити про свій інтерес, запропонувати свою
кандидатуру у раду експортерів та інвесторів. Ми розіб’ємо їх по кластерах, відповідно до
інтересів", - розповів голова МЗС Дмитро Кулеба. Міністр зазначив, що МЗС запропонує
експортерам низку інструментів, яким чином їх можуть підтримувати на зовнішніх ринках.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Президент прийняв вірчі грамоти у послів
Сербії, Куби та Казахстану

15.04.2020

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у
послів Республіки Сербія Аци Йовановича, Республіки Куба пані Натачі Діас
Агілери та Республіки Казахстан Дархана Амановича Калєтаєва.
Під час зустрічі з Послом Сербії в Україні Володимир Зеленський підтвердив чітку
позицію нашої держави щодо суверенітету й територіальної цілісності Сербії, а також
високо оцінив послідовну підтримку з боку Республіки Сербія територіальної цілісності й
суверенітету України. Для розвитку двосторонньої торговельно-економічної співпраці
сторони домовилися активізувати переговори щодо укладення Угоди про вільну торгівлю
та відновлення роботи Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельноекономічного та науково-технічного співробітництва. Володимир Зеленський та Аца
Йованович також обговорили подальші кроки для зміцнення міжлюдських контактів двох
країн. На зустрічі з Послом Куби в Україні пані Натачею Діас Агілерою сторони обговорили
перспективи співпраці двох держав, спільні дії для відновлення політичного діалогу між
Україною та Кубою, а також взаємодію в межах міжнародних організацій. Володимир
Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення двостороннього торговельноекономічного співробітництва. Йдеться передусім про авіаційну, фармакологічну та
медичну сфери, а також про сільське господарство. Під час зустрічі з новопризначеним
Послом Казахстану Президент України привітав Дархана Амановича Калєтаєва з початком
дипломатичної роботи в нашій державі. Володимир Зеленський наголосив, що боротьба з
пандемією коронавірусу не має стати на заваді процесу активізації взаємовигідних
відносин з Казахстаном. Адже це – наш важливий і перевірений часом партнер у
Центральній Азії. Президент високо оцінив проведену спільно з Казахстаном організаційну
роботу, що допомогло якнайшвидше доставити медичні вантажі з Китаю до України.
Водночас завдяки цьому сотні громадян обох країн зуміли повернутися на батьківщину.
«Україна та український народ ніколи цього не забудуть. Перевірка дружби, на жаль,
проходить саме в такі моменти», – зазначив Глава держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
• МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ)
• ЄВРОПА & ЄС

Україна та Ісландія пришвидшать підготовку угоди
про взаємний захист інвестицій

08.04.2020

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Ісландії
Гудлаугур Тор Тордарсон домовилися пришвидшити підготовку угоди про
сприяння і взаємний захист інвестицій.
«Міністри підтвердили зацікавленість у пришвидшенні підготовки до підписання
важливих для подальшої активізації двостороннього співробітництва та міжлюдських
контактів документів: Угоди про сприяння і взаємний захист інвестицій, а також Угоди про
повітряне сполучення», - повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови
керівників зовнішньополітичних відомств двох держав. Гглава МЗС України висловив
інтерес у поглибленні відносин з Ісландією, в основі яких глибокі історичні корені.
Гудлаугур Тор Тордарсон зазначив, що його країна як член НАТО підтримує євроатлантичні
прагнення України. Очільники зовнішньополітичних відомств констатували обопільну
позицію зберігати санкційний тиск на Росію до повного виконання Москвою своїх
зобов’язань за Мінськими домовленостями та деокупації АР Крим та м.Севастополь і не
ув’язувати питання санкцій з поширенням пандемії. Співрозмовники відзначили високий
рівень взаємодії у межах міжнародних організацій. Як поінформували в МЗС, внесок Ісландії
до операційного бюджету СММ ОБСЄ становить приблизно 40 тис. євро на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Україна і Швеція продовжуватимуть взаємодію під час
шведського головування в ОБСЄ у 2021 р.

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
• СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

09.04.2020

СБУ викрила генерал-майора, який
працював на ФСБ РФ

14.04.2020

Контррозвідка Служби безпеки України провела резонансну
спецоперацію із викриття високопоставленого агента ФСБ у вищих
ешелонах влади. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Так, було затримано генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у
державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських
спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва. СБУ зібрала
достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної
служби безпеки Росії. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та
відеозаписи. «На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції
Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну,
тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки», - заявив
голова СБ України Іван Баканов. На його переконання, це затримання – свідчення того, що
нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати. «Ми не просто робимо СБУ
більш ефективною, але й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці та питаннях
державної безпеки. І будемо надалі захищати країну та виявляти зрадників, незалежно від
того, які посади вони обіймають», - підкреслив Іван Баканов. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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МЗС перезавантажить раду експортерів
та інвесторів

В четвер, 9 квітня відбулася телефонна розмова Міністра
закордонних справ України Дмитра Кулеби з Міністром закордонних справ
Швеції Анн Лінде. Про це повідомляє портал kmu.gov.ua
Дмитро Кулеба поінформував шведську колегу про розвиток переговорів у форматі
Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та у
Нормандському форматі. Анн Лінде підтвердила незмінність позиції Швеції щодо
необхідності збереження санкційного тиску на Росію до повного виконання Москвою своїх
зобов’язань за Мінськими домовленостями та деокупації АР Крим. Міністри домовились
підтримувати тісну співпрацю з цих питань під час шведського головування в ОБСЄ у 2021
році та провести з цією метою консультації між МЗС обох держав у поточному році.
Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо поглиблення
співпраці в енергетичній та правоохоронній сферах. Україна є найбільшим одержувачем
допомоги в рамках Стратегії співробітництва Швеції у сфері проведення реформ з країнами
Східної Європи, Західних Балкан та Туреччиною у 2014-2020 рр. Швеція надає допомогу для
здійснення реформ в Україні у багатьох сферах, зокрема таких як демократизація
суспільства, реформування органів судової влади та прокуратури, децентралізація,
підтримка громадського мовлення, захист навколишнього середовища, ефективне
використання енергетичних ресурсів тощо. Загалом за період 2014-2020 рр. загальна сума
підтримки співпраці у сфері проведення реформ складе близько 190 млн дол. США. Швеція
разом з іншими партнерами надає сприяння в реалізації в Україні програми «U-LEAD з
Європою» щодо створення центрів надання адміністративних послуг. …
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

• АЗІЯ

01.04.2020

Прем’єр-міністр зустрівся з Надзвичайним і Повноважним
Послом Франції в Україні

14.04.2020

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з
Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де
Понсеном. Про це повідомляє портал kmu.gov.ua
Під час зустрічі у вівторок, 14 квітня, очільник Уряду подякував Пану Послу за
допомогу у поверненні громадян України після закриття кордонів. «Вдячний Франції за
допомогу у поверненні громадян України. Також сподіваюсь, що Франція не буде вживати
якихось заходів до українців, які не зможуть залишити країну з об’єктивних причин», –
сказав Денис Шмигаль. Крім того, сторони домовились про співпрацю за двома великими
стратегічними напрямами. Це великі інфраструктурні проекти та проекти з відновлення
Донбасу. Зокрема, йдеться про будівництво заводу з очищення води в Маріуполі.
«Українська сторона буде максимально сприяти та виконає всі умови, необхідні для
реалізації цього проекту», – зазначив Денис Шмигаль. Інший проект стосується
виробництва локомотивів. В рамках цієї програми саме українські підприємства можуть
стати частиною великого виробничого ланцюга. «Вдячний владі Франції, яка розробила і
висловила готовність фінансувати цей проект. За цей жест політичної та економічної
підтримки», – сказав Прем’єр-міністр України. Одним з аспектів цієї програми може стати
виділення Францією 100 млн євро на модернізацію залізничних ділянок, рухомого складу
тощо. Очільник Уряду та Пан Посол також обговорили співпрацю в енергетичній галузі. Під
час зустрічі було домовлено про проведення найближчим часом онлайн-засідання для
обговорення реалізації цих ініціатив.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Словаччина сприятиме отриманню Україною статусу
партнера розширених можливостей НАТО

16.04.2020

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові
привітав нового міністра закордонних та європейських справ Словаччини
Івана Корчока з призначенням на посаду.
Іван Корчок запевнив у подальшій підтримці Словаччиною територіальної цілісності
та суверенітету України, європейського та євроатлантичного вибору нашої держави. За
його словами, Словаччина сприятиме отриманню Україною статусу партнера розширених
можливостей НАТО. Словацький міністр також запевнив, що Україна буде у пріоритеті
політики нового словацького уряду. Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації на
сході України, російської агресії, що триває, динаміки процесу мирного врегулювання у
форматі Нормандської четвірки та переговорів у Мінську. Глава МЗС України запросив
словацького колегу відвідати Україну, щойно візити стануть можливими. Іван Корчок радо
прийняв запрошення. Дмитро Кулеба окремо подякував колезі за рішення Словаччини
разом з іншими представниками Вишеградської групи запровадити V4EastSolidarity
program для допомоги Україні та іншим країнам-учасницям Східного партнерства.
Довідково: Іван Корчок став новим міністром закордонних та європейських справ
Словаччини 8 квітня. Він був призначений пізніше за інших членів нового уряду
Словаччини на чолі з Ігорем Матовичем, оскільки перебував на 14-денному карантині після
повернення зі США. 16 вересня минулого року президентка Словаччини Зузана Чапутова
відвідувала Україну з офіційним візитом. 28-29 листопада 2019 року відбувся візит до
нашої держави тодішнього міністра закордонних і європейських справ Словаччини
Мирослава Лайчака, який нині очолює ОБСЄ.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Прем'єр-міністри України та Хорватії обговорили питання
європейської та євроатлантичної інтеграції

17.04.2020

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Республіки
Хорватія Андрей Пленкович обговорили низку важливих питань, зокрема
боротьбу з коронавірусом, європейську та євроатлантичну інтеграцію.
"Сторони проговорили методи боротьби з розповсюдженням коронавірусу та
стабілізації соціально-економічної ситуації. Денис Шмигаль висловив сподівання, що
Хорватія не вживатиме заходів щодо осіб, які внаслідок цієї ситуації перевищили
дозволений термін перебування в країні", - йдеться в повідомленні. Крім того, Шмигаль
висловив сподівання, що інтеграція України в ЄС залишатиметься одним із пріоритетів у
рамках головування Хорватії в ЄС. "Україна налаштована на подальшу роботу над
імплементацією Угоди про асоціацію та секторальну інтеграцію з ЄС відповідно до засад та
пріоритетів 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося 28 січня цього року", зазначив глава українського уряду. Крім того, під час розмови українська сторона
запропонувала укласти Угоду про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС під час
саміту "Східного партнерства". Прем'єр-міністр України також висловив сподівання, що
після скасування всіх обмежувальних заходів, пов'язаних з епідемією, відбудеться
експертна місія з попереднього оцінювання української інфраструктури якості. Також
сторони проговорили програми співпраці з НАТО й аспекти інтеграції в альянс. "Сьогодні
ми зосереджені на практичних аспектах інтеграції до альянсу. Досягнення взаємосумісності
зі збройними силами країн-членів альянсу є одним з таких пріоритетів, який досягається
шляхом проведення оборонної реформи. Ми покладаємося на підтримку Хорватії за цим
напрямом", - зазначив Шмигаль. Крім того, прем'єр-міністри домовилися продовжувати
активний розвиток двосторонньої співпраці й після скасування карантину здійснити
офіційні візити до столиць обох держав.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------
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Кулеба домовився з главою МЗС Китаю про перший
за 10 років візит до України

Член Державної Ради, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час
телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром
Кулебою прийняв його запрошення відвідати Україну з візитом.
"Ван Ї прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з візитом. Він також
запросив Дмитра Кулебу відвідати з візитом Пекін. Це запрошення було теж прийняте. Крім
цього, міністри погодили політичні консультації у Пекіні на рівні своїх заступників", йдеться в повідомленні. Глава МЗС Китаю відвідає Україну вперше з 2010 р. Кулеба також
висловив глибоку вдячність уряду Китаю за гуманітарну допомогу для боротьби з Covid-19.
Вантаж із засобами індивідуального захисту для українських медиків прибув до Києва в
середу вночі. "Україна зацікавлена у розвитку стратегічного партнерства з Китаєм. Ви і я
маємо усі можливості, аби наповнити його амбіційними проектами, що приведуть до
зустрічі лідерів наших держав", - наводить слова Кулеби прес-служба МЗС України. У свою
чергу міністр закордонних справ КНР підтвердив готовність розвивати і зміцнювати
стратегічне партнерство з Україною, зокрема, в контексті реалізації ініціативи КНР "Один
пояс - один шлях". Також Ван Ї відзначив гігантський потенціал співробітництва двох країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Українські експортери отримали додатковий
доступ на ринок Сінгапуру

10.04.2020

Відтепер українські виробники термічно оброблених продуктів з
м’яса птиці, свинини та яєць зможуть отримувати дозволи для експорту
продукції на ринок Республіки Сінгапур.
Відповідне рішення ухвалило Державне агентство Сінгапуру з питань харчових
продуктів. “Будь-які кризи приносять також і нові можливості. Доступ українських товарів
на ринок Сінгапуру допоможе нашим підприємцям нарощувати експорт попри
коронавірусну кризу”, - заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Глава МЗС додав,
що глобальні ринки та ланцюги постачання товарів нині трансформуються через пандемію,
і Україна здатна використати зміни на власну користь. Насамперед, розкриваючи
прихований потенціал експорту на ринки країн Азії. Детальні роз’яснення щодо умов
експорту до Сінгапуру можна отримати у Державній службі України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів. МЗС України і надалі відкриватиме нові
можливості для українських товарів на ринках Сінгапуру та країн АСЕАН.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський
змінив посла України в Японії

15.04.2020

Президент України Володимир Зеленський змінив надзвичайного і
повноважного посла України в Японії. Відповідні укази від 14 квітня
оприлюднені на сайті Президента, передає УНН.
"Звільнити Харченка Ігоря Юрійовича з посади надзвичайного і повноважного посла
України в Японії", - йдеться в указі №141/2020. Указом №144/2020 Зеленський призначив
на відповідну посаду Сергія Корсунського. "Призначити Корсунського Сергія
Володимировича надзвичайним і повноважним послом України в Японії", - сказано в
документі. Нагадаємо, Уряд Японії передасть Україні партію противірусного препарату для
лікування коронавірусної хвороби. Інтерес до використання такого препарату висловлюють
багато країн, оскільки він полегшує перебіг захворювання. Щодо ефективності препарата у
лікуванні інфекції COVID-19 зараз тривають клінічні дослідження. “Ми вдячні Уряду Японії,
що дуже швидко відгукнулись на наше прохання про допомогу, і Україна увійшла до
переліку країн, які отримають ці ліки”, – заявив Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба. Партія препарату буде направлена в Україну через систему ООН. Цієї доставки
очікує МОЗ України, яке здійснить подальший розподіл препарату по медичних закладах.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
• БЛИЗЬКИЙ СХІД

Глави МЗС України та ОАЕ домовилися працювати
над спільними інвестпроєктами
16.04.2020

Відбулася розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби
з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Об’єднаних
Арабських Еміратів Шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном.
Керівник зовнішньополітичного відомства України, наголосив на готовності
активізувати співпрацю в інвестиційній і торговельно-економічній сферах між Україною та
ОАЕ: «Ми маємо зосередити зусилля на реалізації інвестиційних проєктів з Україною у
пріоритетних сферах. Працюватимемо над синергією можливостей України і ОАЕ щодо
посилення глобальної продовольчої безпеки». Дмитро Кулеба подякував еміратській
стороні за надану гуманітарну допомогу, а також за сприяння у поверненні додому понад 3
тисяч українських громадян як з ОАЕ, так і транзитом – з інших регіонів світу. Глава МЗС
запросив свого еміратського колегу відвідати Україну з візитом. Нагадаємо, 13 квітня
відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського зі Спадкоємним
принцом емірату Абу-Дабі Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом
Аль Нагаяном. Глава Української держави подякував еміратській стороні за гуманітарну
допомогу – високоякісні засоби захисту для медичних працівників, а також за сприяння у
поверненні тисяч українських громадян з ОАЕ та інших країн світу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua, president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський змінив
посла України в Пакистані

17.04.2020

Президент України Володимир Зеленський змінив надзвичайного і
повноважного посла України в Ісламській Республіці Пакистан. Відповідні
укази від 17 квітня оприлюднені на сайті Президента.
“Звільнити Лакомова Володимира Івановича з посади Надзвичайного і
Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Пакистан”, — йдеться в указі №
148/2020. Також Зеленський указом № 149/2020 призначив на відповідну посаду Маркіяна
Чучука. "Призначити Чучука Маркіяна Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом
України в Ісламській Республіці Пакистан",- зазначається в указі. Відзначимо, український
дипломат, перший секретар Четвертого територіального департаменту Міністерства
закордонних справ України Віталій Заянчковський протягом декількох тижнів опановував
спеціальний кваліфікаційний курс для зарубіжних посланників в Дипломатичній академії
Міністерства закордонних справ Пакистану. Разом з цим, дипломат переконався в значних
можливостях для подальшого розширення зв'язків між Україною та Ісламською
Республікою Пакистан. Про це він поділився в інтерв'ю головному редактору провідного
інформаційного агентства країни ДНД Ага Ікрару Харуну. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua, ukranews.com
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• АТЛАНТИКА
• БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ

О-ВИ. КІРИБАТІ. ВАНУАТУ. ІНШІ О-ВИ ОКЕАНІЇ)

Прем’єр-міністр провів зустріч з Надзвичайним та
Повноважним Послом Канади

Під час зустрічі обговорювалися питання зовнішньополітичної та
економічної співпраці, а також обмінялися кроками, які країни роблять у
протидії поширенню коронавірусу COVID-19
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Надзвичайним та Повноважним
Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою. Під час зустрічі, яка відбулася у четвер, 9
квітня, також був присутній Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Вадим Пристайко. Денис Шмигаль повідомив Посла Канади про кроки,
які Уряд робить у протидії поширенню коронавірусної хвороби. Зокрема щодо підтримки
медичних працівників, соціально вразливих верств населення, людей, що втратили роботу,
малого та середнього бізнесу. Окремо очільник Уряду зупинився на важливості
якнайшвидшого прийняття змін до Держбюджету, адже це дозволить надати фінансову
допомогу пенсіонерам та збільшити надбавки медикам. «Верховна Рада узгодила основні
видаткові статті оновленого Держбюджету. До кінця робочого тижня ми ще працюємо з
профільним Комітетом. І вже наступного тижня ми очікуємо, що народні депутати
проголосують за зміни до Держбюджету», – зазначив Денис Шмигаль. Прем’єр-міністр
також повідомив Пані Посла про створення Фонду по боротьбі з коронавірусом. У свою
чергу Пані Посол поділилася досвідом Канади у боротьбі з коронавірусом та зазначила, що
Україна вживає правильні заходи. Під час зустрічі Денис Шмигаль проговорив з Ларисою
Ґаладзою ситуацію з катастрофою українського літака в Ірані. «Ми вийшли на розуміння
того, що «чорні скриньки» з цього літака можливо повернути в Україну. Робота триває,
незважаючи на інші виклики», – зазначив Прем’єр-міністр. Він також подякував Канаді за
підтримку України та твердість у збереженні санкцій проти РФ. У свою чергу Пані Посол
зазначила, що Канада не відходить від цього курсу та й у подальшому має намір на
зовнішньополітичній міжнародній арені акцентувати на цьому.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Міністри оборони України та США обговорили питання
стратегічного партнерства

09.04.2020

В умовах жорстких обмежень, викликаних світовою пандемією вірусу
COVID-19, Міністр оборони України Андрій Таран продовжує підтримувати
міжнародні зв’язки та активно комунікує зі своїми іноземними колегами.
Так, 8 квітня відбулася його телефонна розмова з Міністром оборони Сполучених
Штатів Америки Марком Еспером. Очільниками оборонних відомств було підтверджено
стратегічний характер партнерства та всебічну підтримку України з боку США у протидії
російській агресії, незмінність курсу на забезпечення суверенітету та відновлення
територіальної цілісності України — як на політичному, так і на військовому рівнях.
Ключовим в умовах розповсюдження вірусу COVID-19 визнано збереження здоров’я та
життя особового складу, що наразі є одним з чинників забезпечення обороноздатності
країни. Міністр оборони України запевнив американського колегу у незворотності
оборонної реформи за стандартами НАТО та подякував М.Есперу за суттєву допомогу, яку
США надають Збройним Силам України. Особливий наголос було зроблено на військовотехнічному співробітництві та здійсненні оборонним відомством України перших прямих
закупівель озброєння та військової техніки в США. Міністра оборони США було
поінформовано про діяльність Міністерства оборони та органів державної влади України у
контексті реалізації домовленостей щодо отримання другого траншу безпекової допомоги
від США. В рамках впровадження оборонної реформи очільник оборонного відомства
України відзначив важливість дорадчої допомоги з боку Сполучених Штатів Америки на
стратегічному рівні в галузі управління людськими ресурсами та реформування обороннопромислового комплексу України. Андрій Таран наголосив на продовженні політики
євроатлантичної інтеграції, а також окреслив пріоритети діяльності оборонного відомства.
У ході розмови сторони обговорили необхідність корегування в умовах пандемії ключових
заходів двостороннього співробітництва в оборонній сфері, які мають першорядне
значення для підтримання бойових спроможностей ЗСУ. Американський Міністр оборони
Марк Еспер висловив підтримку керівнику оборонного відомства України Андрію Тарану в
реалізації оборонної реформи та підтвердив непохитну підтримку суверенітету України.
Міністри оборони України та США домовилися підтримувати постійний діалог
стратегічного рівня як на міністерському рівні, так і на рівні своїх заступників.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS

• АНАЛІТИКА & РЕЙТИНГИ

Рейтинг економічної свободи: Україна
піднялась на 13 позицій

27.03.2020

За підсумками 2019 р. Україна піднялась на 13 позицій у рейтингу
економічної свободи та посіла 134 місце із 180. Про це свідчать дані Індексу
економічної свободи, який склала Heritage Foundation.
Зазначається, що Україна входить до категорії країн "переважно невільні" та посідає
останнє 45 місце у європейському регіоні. Загальний бал України - 54,9 - значно нижчий
середніх регіональних та світових показників. Сусіди України в рейтингу - Бенін (133 місце)
та Пакистан (135 місце). Україна найнижчі бали отримала за показниками фінансова та інвестиційна свобода (30 та 35 балів із 100 відповідно), найвищі - у показниках "фіскальне
здоров'я" (83,9) та податковий тягар. "Нормативна база України теоретично захищає майнові інтереси, але забезпечення права власності судовою системою не надійне. Судова влада схильна до політичного тиску та корупції. Корупція залишається серйозною проблемою зараз замало політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск з боку
громадянського суспільства", - йдеться у повідомленні. Також серед факторів, які гальмують прогрес України у рейтингу, назвали, зокрема, застарілий Трудовий кодекс та велику
кількість непрацюючих кредитів. Серед позитивних починань виокремили повернення
кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і земельну реформу. Польща у
рейтингу на 46 місці, РФ - на 94, Молдова - на 87, Білорусь - на 88. Рейтинг очолює Сінгапур,
також у топ-5 - Гонконг, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія та Ірландія. Зазначимо, що
Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на 4 категорії:
ефективність права, регуляторна ефективність, діяльність влади і відкритість ринків.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Мінекономіки оприлюднило новий консенсуспрогноз на 2020-2021 роки

17.04.2020

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України разом з Представництвом ЮНІСЕФ в Україні підготувало тематичний
випуск Консенсус-прогнозу "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії".
Консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії" був розроблений
для висвітлення консенсусного бачення майбутніх тенденцій та об’єктивної оцінки
викликів, що постали як перед світовою економікою, так і перед економікою України
внаслідок світової рецесії та введення в Україні обмежувальних заходів під час боротьби з
пандемією COVID-19. Формування оптимального пакету заходів підтримки розвитку
економіки України під час та після завершення пандемії має базуватися на вивченні
результатів прогнозно-розрахункової роботи та рекомендацій експертів. Вперше випуск
містить як консенсус-прогноз експертів, підготовлений ними на основі власних припущень
та власного сценарію розвитку економіки (консенсус-прогноз), так і усереднене значення
оцінених експертами кількох основних прогнозних показників на основі єдиних припущень
та єдиного консенсусного сценарію розвитку економіки (анкетне опитування). За
прогнозами експертів, Україна демонструватиме досить глибоке падіння у 2020 році - на
4,2%. У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у розрахунку
грудень до грудня попереднього року) у 2019 році Проте вже у 2021 році матиме місце
економічне зростання на рівні 2,4%. Інфляція уповільниться до 5,9% (у розрахунку грудень
до грудня попереднього року). Найбільша загроза для економічного відновлення в Україні
на на думку експертів – це тривале продовження та посилення внутрішніх карантинних
заходів. Щодо заходів економічної політики, які доцільно впроваджувати для підтримки
бізнесу під час дії карантинних заходів, найбільшу оцінку експерти надали збільшенню
дефіциту бюджету щонайменше до 6% для формування достатніх фіскальних стимулів. А
щодо заходів, які необхідно впровадити для підтримки населення - це надання державної
фінансової допомоги найбільш вразливим верствам населення для зниження соціальної
напруги та стимулювання попиту. В цілому саме таку політику реалізує Уряд. Також
більшість експертів вважають, що поведінка людей та структура попиту після завершення
пандемії зміниться, але не суттєво. Разом з тим, прискоряться процеси діджіталізації,
роботизації та використання модальності «віддаленого робочого місця». …
Читати повністю >>>
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За матеріалами прес-служби Мінекономіки

Читайте також: Випуск “Україна у 2020-2021
роках: наслідки пандемії. Консенсуспрогноз” (Квітень 2020) >>>
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• ВВП. ВНП

НБУ назвав головні фактори зростання економіки України
в минулому році

24.03.2020

Основним драйвером зростання економіки України у 2019 р. на 3,2%
залишався внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний. Про це
йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ).
Кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 11,9% після їх збільшення на
9,3% у 2018 р. Споживання підтримували насамперед значні темпи зростання заробітних
плат і пенсій. Цьому також сприяли досить високі споживчі настрої населення, а також
уповільнення інфляції. Водночас споживання державного сектору зменшилось (на 4,9%). Це
зумовлене передусім очікувано стриманою фіскальною політикою Уряду в період пікових
виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави. Вагомим фактором економічного зростання
залишалася також інвестиційна активність. Валове нагромадження основного капіталу
збільшилось на 14,2%, зазначили в НБУ. Фізичні обсяги експорту товарів та послуг після
незначного зниження у 2018 році помітно зросли у минулому році - на 6,7%. Утім, темпи
зростання імпорту поступалися експорту. У результаті від’ємний внесок чистого експорту в
зростання ВВП суттєво зменшився - до -0,4 в.п. порівняно із -2,3 в.п. у 2018 році, йдеться в
коментарі. Нагадаємо, за даними Держстату, зростання економіки України у 2019 році
уповільнилося до 3,4%, у той час як у 2018 році зростання ВВП було 3,4%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
ВВП може знизитися на 9% через
продовження карантину
25.03.2020

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) допускає падіння ВВП на 9% за
продовження карантинних заходів для боротьби з поширенням
коронавирусной інфекції до 24 квітня.
За попередніми оцінками наслідками карантину буде скорочення ВВП України на
4%, а при менш оптимістичному сценарії скорочення складе 9%. "Очевидно, зупинка
економічної активності вже впливає як на окремі бізнеси, так і на економіку в цілому, що в
перспективі може відбитися і на добробуті населення. А якщо жорсткі обмежувальні заходи
триватимуть ще місяць, то песимістичні прогнози можуть виявитися ще дуже
оптимістичними. Адже запас міцності у компаній починає закінчуватися, а у малого бізнесу
- його немає вже. Тому, поряд з порятунком життів варто думати і про порятунок
економіки", - підкреслила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко. Крім того, в ЄБА
зазначають, що при непрацюючій економіці питання здійснення необхідних виплат та
допомог, питання медичного забезпечення можуть опинитися під загрозою, а також сотні
тисяч людей ризикують залишитися без роботи. "Тому бізнес-співтовариство закликає
владу діяти виважено і приймати рішення з урахуванням довгострокових економічних
наслідків. Адже вартість зупинки економіки через кілька місяців може мати руйнівні
наслідки для всього населення, за оцінками експертів, навіть гірше, ніж сама пандемія, і
будуть потрібні роки, щоб її відновити", - підсумували в повідомленні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
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Сценарій ЄБРР: На Україну чекає короткотермінова рецесія, за
якою послідує відновлення економіки

Bank of America ухудшил прогноз падения
ВВП Украины до 5,6%

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує скорочення
українського ВВП. Про це заявив директор ЄБРР в країнах Східної Європи та
Кавказу Маттео Патроне.
"Загалом ми прогнозуємо скорочення ВВП, яке також викличе скорочення
податкових надходжень. Вкупі з погашенням зовнішнього боргу у 2020-му році це робить
завершенням переговорів щодо кредитного фінансування з боку МВФ абсолютним
пріоритетом для влади України", - відзначив Патроне. За повідомленнями ЗМІ, днями
президент України Володимир Зеленський заявив про переговори зі Світовим банком, МВФ
та ЄБРР про фінансову допомогу. "Загалом, разом зі Світовим банком і ЄБРР ми можемо
отримати мінімум $10 млрд", - заявив Володимир Зеленський. Як повідомляє "Європейська
Правда", експерти прогнозують, що у випадку продовження карантину в Україні на
декілька місяців ВВП України у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може сягнути 35
гривень за долар. При цьому експерти розраховують на те, що Україна отримає допомогу
від Міжнародного валютного фонду (МВФ). За словами директора ЄБРР в країнах Східної
Європи та Кавказу, в організації базовим сценарієм розвитку ситуації вважають наступне:
на Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує різке відновлення економіки,
якому сприятимуть інвестиції у державний сектор. На думку Патроне, банківська система
перебуває у гарному стані для подолання викликів. Кілька факторів, за словами Патроне,
визначать особливості того, як коронавірус позначиться на економіці України. "Шок
ланцюжка постачання та збуту на Україні можливо позначиться менш гостро, ніж на інших
економіках, бо Україна ще не завершила процес інтеграції до глобального ланцюжка
доданої вартості, - заявив Патроне. - Україна відчує наслідки споживацького шоку. Він стане
результатом зменшення попиту всередині країни та стандартного попиту". За словами
Патроне, Україна як експортер товарів відчує наслідки цінового шоку на товарних ринках.
Невпевненість на глобальному ринку також вплине не девальвацію гривні та на
збільшення ставки євробондів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainian.voanews.com

Аналитики Bank of America (BofA) ожидает снижения ВВП Украины в
2020 году на 5,6%. Об этом говорится в обзоре инвестбанка, передает
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщается в аналитическом материале, BofA после очередного понижения
прогноза мирового ВВП в 2020 году, а также пересмотра в худшую сторону ожиданий
относительно динамики ВВП Евросоюза и Китая пересмотрел прогноз по ВВП региона
EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). "Пересмотры в EEMEA драматичны
из-за сочетания более низкого внешнего спроса, а также в связи с распространением нового
коронавируса в самом регионе", – говорится в обзоре. По мнению экспертов, наиболее
глубокая рецессия в 2020 году в регионе в EEMEA ожидается странах Восточной Европы:
Украина – минус 5,6%, Россия – минус 5,6%, Польша – минус 4,5%, Чехия – минус 6,7%,
Венгрия – минус 4% и Румыния – минус 7,0%. Как отмечают аналитики, Турция в текущем
году будет находиться в более выгодном положении, чем другие страны региона EEMEA,
так как имела более высокий потенциал роста после валютного кризиса. Согласно новым
оценкам, снижение ВВП Турции составит 2,3% против роста на 2,5%, ожидавшихся ранее.
Аналитики BofA по-прежнему прогнозируют небольшой рост ВВП Египта и Саудовской
Аравии: на 2,5% и на 2,4% соответственно. В случае с Саудовской Аравией рост произойдет
за счет дефицита бюджета и не продлится более одного года. Между тем эксперты
инвестбанка прогнозируют стремительное восстановление экономики в большинстве
стран региона EEMEA в 2021 году при условии отсутствия глубокого финансового кризиса.
В частности, ВВП Украины в 2021 году может вырости на 7,4%. Как сообщалось, аналитики
Bank of America вновь ухудшили прогноз изменения мирового ВВП в текущем году.
"Отсутствие эффективных политических мер по борьбе с распространением вируса на
развитых рынках и на некоторых развивающихся рынках стало причиной снижения нами
прогноза глобальной экономики с роста на 0,3% до падения на 2,7% в 2020 году", сообщается в отчете банка. Аналитики банка ожидают, что экономика еврозоны в 2020
году рухнет на 7,6% по сравнению с ожидавшимися в конце марта 1,7%. Прогноз для
экономики США теперь - падение на 6%, а не на 0,8%, как предполагалось ранее.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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У 2020 році прогнозується скорочення ВВП, зменшення
зарплат та збільшення цін

30.03.2020

Це передбачає переглянутий під час позачергового засідання
Кабінету Міністрів прогноз основних показників економічного та
соціального розвитку України на 2020 рік.
Замість прогнозованого раніше зростання ВВП на 3,7% очікується його падіння на
3,9%, тобто цей показник погіршується на 7,6%. Номінальний ВВП раніше оцінювався на
рівні 4,51 трлн гривень, а нині очікується в розмірі 4 трлн гривень. Рівень безробіття може
сягнути 9,4% (раніше прогнозувався на рівні 8,1%), очікуваний розмір середньомісячної
зарплати зменшується із 12,5 тис. гривень до 11 тис. гривень. Водночас уряд розраховує, що
зростання цін лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно із 5,5% у попередньому
прогнозі), але наступного року повернеться до 5%. Середньорічний курс замість 27 грн
прогнозується на рівні 29,5 грн за дол. США. "Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але
вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації", -- зазначив після
завершення недільного позачергового засідання Кабінету Міністрів прем'єр Денис
Шмигаль. Запорукою цього може стати високий попит у світі на нашу сільськогосподарську
продукцію, значно стійкіша порівняно з попередніми кризовими періодами банківська
система, зниження цін на імпортовані енергетичні ресурси, продовження структурних
реформ у співпраці з міжнародними партнерами. Коментуючи підходи уряду під час
підготовки законопроекту про внесення змін до держбюджету на 2020 рік, Д. Шмигаль
зазначив, що "затягування пасків" вирішив розпочати з себе. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами golos.com.ua
У JP Morgan спрогнозували, наскільки сильним буде
скорочення ВВП України і падіння гривні

30.03.2020

Аналітики JP Morgan прогнозують, що ВВП України скоротиться на 2,6%
в 2020 році. Умовою такого відносно невеликого скорочення вони називають
укладення угоди з МВФ у другому кварталі цього року.
«Ми очікуємо великого падіння в першому півріччі 2020 року, в основному в другому
кварталі, а потім сильного відскоку протягом другого півріччя. Падіння в другому кварталі,
ймовірно, буде значним, тобто приблизно на 30%, тому що Україна стикається з сильним
зовнішнім шоком і зупинками внутрішнього виробництва», — зазначено в огляді від 26
березня. У JP Morgan прогнозують, що зниження ВВП обмежиться тільки першими двома
кварталами цього року. Якщо цей прогноз не виправдається, за підсумками року ВВП
скоротиться не на 2,6%, а сильніше. На думку аналітиків, в наступному році економіка
України може підскочити одразу на 5,1%, проте зростання може стримати вимога МВФ про
фіскальну консолідацію. За оцінками JP Morgan, середньорічний курс гривні в поточному
році складе 27,2 грн/$, в наступному — 27,2 грн/$, курс на кінець року — відповідно 28,5
грн/$ і 29,5 грн/$. Такі оцінки побудовані на прогнозі скорочення дефіциту поточного
рахунку до 0,5% ВВП в цьому році, тому що очікуване падіння цін на нафту набагато більше,
ніж падіння цін на метали. У той же час аналітики вказують на такий негативний фактор, як
скорочення переказів, оцінюючи його приблизно в 50% в період з лютого по липень,
особливо істотно — в березні-квітні. JP Morgan вказує, що виплати за зовнішнім боргом в
2020 році становлять близько $16 млрд, і, ймовірно, деякі з них будуть пролонговані.
«Беручи до уваги валютні резерви в розмірі близько $26 млрд, ситуація здається нам
керованою», — наголошується в огляді. Відповідно до прогнозу, валютні резерви
скоротяться в 2020 році приблизно до $19 млрд, в основному через великі платежі за
державним зовнішнім боргом на суму $8,3 млрд, включаючи відсотки. Аналітики оцінюють
дефіцит фінансування приблизно в $6,6 млрд в поточному році, проте очікують чистий
приплив в 2021 році $5 млрд, що дозволить відновити резерви до $24 млрд. Ці розрахунки
побудовані на прогнозі, що МВФ в цьому році виділить Україні $2,5 млр, а ЄС — 0,5 млрд
євро. «Без МВФ і іншого офіційного фінансування розрив у фінансуванні був би дійсно
великим, ймовірно, набагато більшим від $10 млрд», — відзначають в JP Morgan. Згідно з
прогнозом, дефіцит держбюджету в цьому році буде збільшено до 4,7% ВВП, інфляція
незначно зросте до 4,6%, а номінальний ВВП складе 4 трлн грн. Український уряд 29
березня затвердив новий макропрогноз. Кабмін очікує падіння ВВП на 3,9%, тоді як
нинішній бюджет базується на прогнозі його зростання на 3,7%. Прогноз інфляції
погіршено з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні - з 27 грн/$ до 29,5 грн/$.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

В Минэкономики оценили падение ВВП
в январе-феврале

02.04.2020

07.04.2020

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январефеврале 2020 года составило 0,2%, свидетельствуют данные Министерства
развития экономики, торговли и сельского хозяйства
«По итогам февраля сокращение экономики замедлилось. Так, сокращение сводного
индекса производства (СИП) составило 1,8% против в 2,6% в январе. Это произошло в
результате улучшения в основных видах экономической деятельности, в том числе за счет
дополнительного дня в феврале 2020 года. В частности, наблюдался рост во внутренней
торговле и с/г производстве, сокращение падения в промышленности и транспорте», –
подсчитали в министерстве. Как результат, сокращение ВВП в январе-феврале оценено
Минэкономики на уровне 0,2%. В феврале только некоторые подвиды отдельных отраслей
начали чувствовать негативное влияние распространения в мире COVID-19 (металлургия и
авиатранспорт), уточняется в сообщении. При этом в министерстве отмечают, что
пандемия коронавируса и существенное падение цен на мировых рынках, введение
карантина в Украине и другие ограничения серьезно повлияют на производственную
сферу, особенно в первом полугодии этого года. Согласно обзору, в январе-феврале
впервые с 2016 года строительство продемонстрировало спад на 0,6% против +22,6% за
два месяца 2019 года. На это прежде всего повлиял негативный показатель строительства
инженерных сооружений, который в прошлом году показал чрезвычайно высокий
результат. Падение промышленности в феврале-2020 года замедлилось до 1,5%, тогда как в
январе оно достигало 5,1%. В частности, металлургическое производство сократилось на
4,1% по сравнению с 10,3% сокращения в январе. Машиностроение просело в феврале на
13,2% против -10,5% месяцем ранее. В то же время ускорение темпов роста в производстве
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+6,6% в феврале против +2,9% в
январе) состоялось на фоне рекордного урожая подсолнечника и благоприятной
конъюнктуры на подсолнечное масло. Помимо этого, в феврале рост на 27% показало
табачное производство, тогда как в январе оно выросло на 17,5%. Согласно обзору, за счет
животноводства сельское хозяйство показало рост в феврале на 1%, хотя месяц ранее этот
показатель был на уровне -0,75%. Как указало Минэкономики, положительную динамику в
январе-феврале 2020 года показала внутренняя торговля - рост на 2,5%, что произошло
благодаря развитию розничного сегмента. Минэкономики также зафиксировало снижение
грузооборота: на 12,2% - в феврале и на 16% - за два месяца. Ведомство напоминает, что в
2019 году рост ВВП Украины немного замедлился - до 3,2% с 3,4% в 2018 году, а рост СИП до 1,6% с 3,6%.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ВВП України цьогоріч може зменшитися
на 3,5% - Світовий банк

09.04.2020

Економіка України за підсумками 2020 року може зменшитися на 3,5%
через негативний вплив пандемії COVID-19. Про це йдеться у новому прогнозі
Світового банку.
"У разі, якщо кризу охорони здоров’я (викликану коронавірусом – ред.) буде
подолано до другого півріччя, та буде прогрес у напрямку головних реформ, економіка
(України – ред.) зменшиться на 3,5% у 2020 році", - йдеться у прогнозі. Рівень інфляції у
2020 році може зрости до 8,9%. За даними Світового банку, пандемія коронавірусу вдарить
цього року по економіці України у трьох напрямках. По-перше, впадуть грошові доходи та
споживання через раптові обмежувальні заходи в рамках карантину, в тому числі у зв'язку з
припиненням роботи сфери послуг і транспорту. По-друге, падіння надходжень грошей від
заробітчан через зниження економічної активності в Польщі та інших країнах ЄС. По-третє,
падіння світових цін на сировину, що вплине на експорт України. Водночас, у Світовому
банку прогнозують, що у 2021 році ВВП країни може вже зрости на 3%, а у 2022 – на 4 % в
разі продовження необхідних реформ, боротьби з корупцією та збереження
макроекономічної стабільності.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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МВФ прогнозує падіння ВВП України до "мінус"
7,7% через коронавірус

14.04.2020

МВФ очікує серйозного падіння рівня економічного зростання в Україні
через коронавірус – до "мінус" 7,7% за підсумками 2020 р. Про це йдеться в
доповіді "Перспективи світової економіки".
Так, за прогнозами МВФ, представленими в таблиці щодо європейських економік,
реальний ВВП України наприкінці нинішнього року прогнозується на рівні мінус 7,7%. За
підсумками 2019 року, цей показник був позитивним і становив 3,2%. Водночас очікується,
що в 2021 році економіка України стабілізується й реальний ВВП досягне позначки 3,6%. Як
зазначається у доповіді МВФ, країни з ринками, що формуються та розвиваються, до яких
належить Україна, "постають перед кризою у сфері охорони здоров'я (через пандемію
COVID-19), серйозним шоком для попиту на зовнішніх ринках, різким погіршенням
глобальних фінансових умов і падінням цін на сировину". За іншими даними прогнозу МВФ
щодо України, індекс споживчих цін опуститься з позначки 7,9 за результатами минулого
року до 4,5 – за підсумками нинішнього, та підніметься до 7,2 в 2021 році. Баланс поточних
рахунків залишатиметься негативним, на рівні мінус 2,0 у 2020 році та мінус 2,4 в 2021-му.
Рівень безробіття в Україні, як прогнозує МВФ, збільшиться до 10,1% в 2020 році та
опуститься до 9,3% наступного року. Різке зниження економічних показників для України
відповідає світовим тенденціям, пов'язаним із економічно-фінансовою кризою, яку
прогнозує МВФ у зв'язку з наслідками від пандемії коронавірусу. Так, за даними Фонду,
показник зростання глобальної економіки в цілому різко знизиться з 2,9% за результатами
минулого року до мінус 3,0% наприкінці нинішнього. Очікується, що економічне падіння не
омине й найбільш розвинуті економіки, у тому числі, США, Китай, країни Європейського
Союзу та інші економіки світу. Відзначимо, МВФ прогнозує, що глобальна економіка, яка за
результатами минулого року показала зростання на рівні 2,9%, на кінець 2020-го впаде до
мінус 3% - такими будуть економічні наслідки стримувальних заходів, пов'язаних з
пандемією COVID-19. "У результаті пандемії очікується, що глобальна економіка
скоротиться до мінус 3% у 2020 році, що є значно гіршим показником, ніж під час
фінансової кризи 2008–2009 років", - йдеться в доповіді МВФ "Перспективи розвитку
світової економіки". Водночас, в МВФ зазначають, що за базовим сценарієм, якщо пандемія
згасне в другій половині 2020 року, а стримувальні заходи зможуть бути поступово
послаблені, в 2021 році глобальна економіка може зрости до 5,8%. "Прогноз для світової
економіки, наведений у цьому звіті, відображає наше поточне розуміння розвитку пандемії,
а також заходів у сфері охорони здоров'я, необхідних для уповільнення поширення вірусу й
захисту життя", - прокоментувала головний економіст МВФ, директор Департаменту
досліджень Гіта Гопінат. Вона зазначила, що Фонд провів ретельну роботу з
епідеміологами, експертами у сфері охорони здоров'я та фахівцями з інфекційних хвороб,
які працюють над пошуком подолання COVID-19. Головний економіст МВФ підкреслила:
"Ця криза не схожа на жодну іншу". По-перше, за її словами, шок виявився великим. Подруге, як і під час війни чи політичної кризи, існує невизначеність щодо тривалості й
інтенсивності наслідків кризи. По-третє, за нинішніх обставин економічна політика відіграє
зовсім іншу роль, бо спрямована не на стимуляцію економічної активності, а навпаки – на
стримувальні заходи. Отже, зазначила Гопінат, "досі існує велика невизначеність щодо
прогнозу власне пандемії, її макроекономічних наслідків, а також пов'язаних з цим стресів
на фінансових і товарних ринках".
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ВВП України під ударом епідемії: чому
настільки різняться прогнози

16.04.2020

Прогноз падіння українського валового внутрішнього продукту (ВВП)
від Міжнародного валютного фонду (МВФ) вдвічі гірший за наш офіційний.
Чим це пояснюється?
МВФ опублікував досить невтішну доповідь з прогнозами реакції світової економіки
на пандемію коронавірусу. Його аналітики вважають, що через заходи по стримуванню
поширенню вірусу COVID-19 у 2020 р. скрізь станеться різкий економічний спад. Світовий
ВВП впаде на 3%, зокрема в США – на 5,9%, єврозоні – в середньому на 7,5%, а ось в Україні –
на 7,7% (майже як в Іспанії, однієї з найбільш постраждалих від коронавірусу країн).
Вітчизняні економісти та український уряд більш оптимістичні в своїх прогнозах. Що й не
дивно – інша точка зору, інші припущення, а може, й досвід. Згадаймо, що кілька років тому
Україна через військове втручання «доброго» сусіда втратила одразу майже 10% ВВП, а за
кілька років в умовах війни змогла відновити зростання. Тож і не таке переживали…
Що прогнозували Україні. За оцінками МВФ, кумулятивний збиток глобальній
економіці від заходів боротьби з коронавірусом – локдауну (блокування) територій,
закриття бізнесів, соціального дистанціювання і обмежень на пересування – складе $9 трлн
у 2020–2021 роках. І це при тому, що всі прогнози побудовані, виходячи з припущення, що
пандемію вдасться взяти під контроль у другій половині поточного року. «Ми знаємо, що
економічне прогнозування – це взагалі надзвичайно складна справа, і що ми помиляємося
щоразу, – розповів агентству AFP Жан-Марія Мілезі-Ферретті, глава дослідницького відділу
МВФ. – Ми щоразу прораховуємося, бо постійно відбуваються якісь шоки, і щось збиває
економіку з того шляху, яким вона повинна була йти за нашими розрахунками. У даному
випадку джерел невизначеності безліч. Одним з них є природа захворювання». Окремо,
стосовно економічного падіння України в 2020 році сьогодні є кілька прогнозів. Ми подали
їх в порядку від гіршого.
•
МВФ – 7,7%. Найпесимістичніший прогноз щодо України дав МВФ – 7,7% падіння
ВВП в 2020р. – близько верхньої межі широкого діапазону: від 3,5% до 9%. Очевидно,
що окрім загальносвітових загроз пандемії до українського падіння «долучаться»
невирішені внутрішньополітичні, економічні та геополітичні проблеми (ніхто не
знає, як буде розвиватися наступ коронавірусу в нашій країні, як довго він
триватиме, як люди та бізнеси будуть реагувати на карантинні обмеження, як і коли
закінчиться війна на Донбасі, політичні ігри навколо співпраці з МВФ тощо).
•
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій – 5,9%. Дещо
менший відсоток падіння ще на початку квітня прогнозував український
незалежний аналітичний центр Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій. Його спеціалісти прогнозували, що економіка України може
скоротитися на 5,9% ВВП. При цьому дослідники Інституту одразу зазначили, що
прогноз готувався в надзвичайно мінливих умовах, на основі припущень, які з часом
можуть виявитися некоректними. А виходили вони, зокрема, з того, що обмеження
на економічну активність, пов’язану з карантином, будуть скасовані до кінця другого
кварталу 2020 року. І що заходи із стимулювання економіки у розвинутих країнах
будуть достатньо ефективними для уникнення катастрофічної шкоди світовій
економіці. При цьому значні перебої міжнародної торгівлі будуть відсутні, хоча
обмеження на міжнародні подорожі будуть діяти протягом усього 2020 року. А от
співпраця України з міжнародними донорами продовжиться, і український
фінансовий сектор залишиться стабільним.
•
Bank of America – 5,6%. Аналітики Bank of America прогнозують спад ВВП України на
5,6%. На думку BofA, у 2020р. рецесія серед країн регіону EEMEA (Центральна і Східна
Європа, Близький Схід і Африка) буде найглибшою в Східній Європі. Аналітики
очікують, що ВВП Росії скоротиться на 5,5%, Польщі – на 4,5%, Чехії – на 6,7%,
Угорщини – на 4%. Експерти Bank of America вважають, що навіть ці прогнози є під
загрозою. Якщо який-небудь регіон не зможе виконати сувору національну політику
соціального дистанціювання, то прогнози можуть стати ще більш невтішними.
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Глибина нашого падіння – кому вірити? Президент Центру антикризових
досліджень Ярослав Жаліло констатує, що на сьогоднішній день немає жодної коректної
методики оцінювання ризиків для економіки у зв'язку з коронавірусом. «Точно оцінити
втрати економіки України та світу в цілому, напевно, не може ніхто: ні МВФ, ні Кабмін, ніхто
інший. Озвучені дані – лише прогнози», – зазначив він у коментарі аналітичному порталу
«Слово і діло». Попри те, що розрив між показниками МВФ і Кабміну достатньо вагомий,
однак жоден із прогнозів, на думку експерта, не можна вважати правдивим, точним або,
навпаки, хибним. Оскільки аналітики досі не можуть точно визначити ані тривалість
епідемії, ані глибину кризи, завданою нею. «Крім Китаю, немає жодної країни, яка б вийшла
з режиму карантину. Та й в Китаї є ще окремі випадки захворювання, якісь запобіжні заходи
все одно діють. Більш того, не виключено, що будуть нові обмеження», – каже Ярослав
Жаліло. Тому прогноз МВФ, як і Кабміну, за словами експерта, варто сприймати, як
припущення, сигнал про те, що в Україні (і не лише в неї) дійсно є проблема з економічним
падінням. Отже, потрібні дії, які зможуть мінімізувати його глибину, й будуть орієнтовані
на максимально швидкий вихід із кризи. «В будь-якому разі громадяни і бізнес втратять
частину доходів. Але дуже важливо враховувати те, якою буде структура падіння доходів –
серед яких категорій населення, в яких галузях господарства та секторах економіки.
Відповідно, спрямувати більші зусилля на їх підтримку. Водночас вкрай важливо
намагатися максимально забезпечити роботу інших, менш постраждалих, секторів
економіки», – вважає Ярослав Жаліло. Загалом, Україна в недалекому минулому вже мала
досвід навіть ще більшого економічного падіння, ніж прогнозує нам зараз МВФ. У зв’язку з
російською агресією і втратою мало не 20% промислового потенціалу, ВВП України в 2015
році, нагадаємо, упав одразу на 9,9%. А вже за чотири роки вдалося відновити його річне
зростання до 3%. І ось нове випробування. Позитив у тому, що за базовим сценарієм МВФ,
економіки країн впадуть у 2020 році, але швидко відновляться у 2021-му. На Україну, за
прогнозами міжнародних спостерігачів, у наступному році чекає зростання 3,6%. Але це за
умови, що Україна збереже послідовну зовнішню політику. Зокрема, й боргову.
Економічного падіння кредитори не бояться, а от політичних нюансів – так. На
щастя, Європейський департамент Міжнародного валютного фонду має підстави
рекомендувати раді директорів МВФ продовжити співпрацю з Україною, що надасть їй
додаткові можливості у боротьбі з кризою, спричиненою пандемією COVID-19. Про це на
днях заявив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен, відповідаючи на
запитання кореспондента Укрінформу щодо планів продовження співпраці з Україною. «Ми
можемо рекомендувати працювати за програмою нашій раді директорів, оскільки ми
просунулися вперед, і це, звичайно, дасть Україні більше ресурсів для розширення свого
політичного простору і в боротьбі з цією кризою», – сказав він. За словами Томсена,
українська економіка «серйозно постраждала від пандемії». «Уряд вживає заходів (у
боротьбі з пандемією. – Ред.), які призведуть до дуже значного збільшення дефіциту
бюджету, і ми повністю підтримуємо це», – наголосив чиновник МВФ. Водночас, наголосив
директор Європейського департаменту МВФ, «на щастя, протягом останніх кількох років у
рамках програми, яку підтримує МВФ, Україна досягла значних показників
макроекономічної стабільності». «Стабільність банківської системи зросла, інфляція
знизилася, зовнішні дефіцити зменшилися, дефіцит бюджету значно скоротився,
державний борг знизився, а валютні резерви значно зросли й сягнули понад 20 мільярдів
доларів», – наголосив Пол Томсен. Це, за його словами, «безумовно, дає Україні буфери».
Іншими словами, навіть власний прогноз суттєвого падіння ВВП України, кредиторів не
лякає. Їх, насправді, лякає інше. «Зараз ми ведемо переговори з Україною щодо річної
програми. Переговори значно просунулися, і я думаю, що йдуть добре, але є низка
невирішених питань» (у вигляді зусиль олігарха Ігоря Коломойського, спрямованих на
повернення грошей за націоналізований Приватбанк. – Авт.), але я впевнений, що вони
скоро будуть подолані». Нагадаємо, йдеться про отримання від МВФ до кінця року
додатково до $5 млрд у рамках нової кредитної програми. …
Читати повністю >>>
© Марина Нечипоренко
За матеріалами ukrinform.ua
• ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ТЕХ. ДОПОМОГА

Украина выплатила МВФ $410 млн
заимствований

31.03.2020

Украина 13 марта 2020 г. выплатила Международному валютному
фонду $409,6 млн займа по программе расширенного финансирования EFF.
Об этом сообщает портал finclub.net
«Украина выполняет обязательства по внешним платежам. 13 марта был
осуществлен платеж в пользу МВФ на сумму в эквиваленте 409,6 млн долларов», сообщили УН в пресс-службе Национального банка. В соответствии с графиком выплат на
сайте МВФ, Украина заплатила 295,5 млн СПЗ (специальные права заимствования).
Очередной платеж по обязательствам перед МВФ запланирован на конец апреля - начало
мая. В текущем году Украина должна выплатить МВФ 996,102 млн СПЗ. По курсу НБУ на
начало января это составляло около $1,4 млрд. Напомним, МВФ может увеличить размер
помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд в случае принятия нового закона в отношении
банков-банкротов. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо в
текущем году погасить $3,5 млрд внешних долгов в эквиваленте и $5,5 млрд - внутренних.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
Мінфін збільшив прогноз виплат за державним боргом
на майже 50 млрд грн до кінця року

03.04.2020

У Міністерстві фінансів України погрішили прогноз з виплат за
державним боргом у 2020 році на майже 50 млрд грн. Про це повідомляє
служба новин он-лайн порталу hromadske.ua
Наразі Мінфін очікує, що на погашення боргів цьогоріч потрібно буде витратити
449,75 млрд грн проти 400 млрд грн, які прогнозувалося у березні. Такі дані містяться у
статистиці Мінфіну станом на 2 квітня 2020 року, опублікованій на сайті відомства. За
даними Мінфіну, протягом січня-березня 2020 року уряд виплатив 93,47 мільярда гривень
на погашення та обслуговування державного боргу. Загалом, включно з цими трьома
місяцями, у 2020 році уряд має витратити на виплату за державними боргами 449,75
мільярда гривень (тобто, залишилося виплатити ще 356,28 мільярда гривень). ікові місяці
виплат за державним боргом не змінилися: Найбільший пік припаде на вересень 2020 року.
Тоді державі доведеться заплатити 80,82 мільярда гривень державних позичок. Другий за
величиною пік виплат за держборгом — у травні 2020 року. Загальна сума платежів тоді
має скласти 68,22 мільярда гривень. Третій пік припаде на липень — 56,68 мільярда
гривень. У квітні 2020 року уряду потрібно виплатити 24,45 мільярда гривень. За даними
Міністерства фінансів, станом на початок лютого 2020 року розмір державного боргу
складає 83,38 мільярда доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
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Імпорт до України з початку року впав на 19,2% заступник міністра економрозвитку

Недонадходження державного бюджету в 2019 р.
сягнули 43 млрд грн
10.04.2020

У І кварталі 2020 р. експорт з України склав $12,25 млрд, обсяги
імпорту - $13,32 млрд. Про це повідомив заступник міністра економічного
розвитку - торговий представник України Тарас Качка.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі - $1,07 млрд. У порівнянні з І кв. 2019 р.
експорт скоротився лише на 0,1%, а імпорт на 3,3%. «Але! У порівнянні з IV кв. 2019 р.
експорт впав на 5,5%, а імпорт - на 19,2%. Негативне сальдо істотно скоротилося. Погана
новина - зменшення обсягів торгівлі - це прямий мінус для економіки в цілому», - написав
Тарас Качка. Як повідомлялося, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України
в 2019 році склало $3,63 млрд, що на 41,5% менше, ніж в 2018 році ($6,21 млрд). У 2019 р.
експорт товарів і послуг зріс на 11,2% - до $63,68 млрд, тоді як імпорт - лише на 6%, до
$67,31 млрд. Основне поліпшення відбулося за рахунок зростання профіциту торгівлі
послугами на 63,4% - до $8,71 млрд: їх експорт підскочив відразу на 30,9% - до $15,24 млрд,
тоді як імпорт — всього на 3,5%, до $6,53 млрд. При цьому, зокрема, експорт послуг із РФ
виріс відразу на 85,3% - до $6,18 млрд, тоді як їх імпорт з Росії - всього на 4,4%, до $0,29
млрд. Ймовірно це пояснюється платежем у $2,9 млрд, який перерахував Газпром
Нафтогазу в кінці року в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо
спору між компаніями про контракт на транзит. У той же час у торгівлі товарами в
минулому році імпорт зростав швидше за експорт. В цілому за рік поставки в Україну
збільшилися на 6,3% - до $60,78 млрд, тоді як поставки з України — на 5,8%, до $50,06 млрд.
У результаті дефіцит торгівлі товарами збільшився на 8,8% - до $10,72 млрд. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Торговий Дім України в ЄС допоможе підприємцям впоратися з кризою і
залучити необхідне європейське фінансування
13.04.2020

В Латвії, місті Рига, відбулося відкриття Торгового Дому України в ЄС,
задачею якого є посилити економічне співробітництво України та країн
Європейського Союзу.
Наряду з високими словами і підтримкою на рівні держав, українським підприємствам
надаються й конкретні послуги: аналіз ринку ЄС у галузях і категоріях товарів, повний
юридичний супровід бізнесу на території ЄС, підбір партнерів з максимальною перевіркою
фінансових та репутаційних ризиків, просування української продукції в торговельних
мережах і багато іншого ... З урахуванням нинішнього стану в світі і поширенням
коронавіруса Covid-19 прийнято рішення, що, на даному етапі, Торговий Дім України буде
працювати в актуальному онлайн-режимі. Після скасування карантину Торговий Дім
перейде у повний режим роботи. «Ідея створення Торгового Дому України давно
обговорювалася зацікавленими сторонами. Проводилися зустрічі і переговори на рівні
посольств та відомств. Дискусії та поїздки один до одного з презентаціями тривали кілька
років. Нинішня ситуація змусила нас активізувати роботу і ми, нарешті, перейшли від
розмов до справ. Зрозуміло, що наша підтримка потрібна саме зараз, коли багато
підприємців в умовах кризи зіткнулися з труднощами», - упевнений заступник Голови
Ділової ради Латвія - Україна, Голова Правління Торгового Дому України Олександр Петров.
Яскравий позитивний момент - завдяки прямим контактам з дипкорпусом, допомозі
агентства LIAA вже отримані тверді гарантії від європейських банків про співфінансування
торговельних угод, що проводяться Торговим Домом України. Створені всі умови для того,
щоб Торговий Дім став саме тим майданчиком, який допоможе українським підприємствам
впевнено працювати на європейському ринку.

ю

З повагою,
Директор торгового дому Украiна
Катерина Петровьска
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Кількість офіційно зареєстрованих безробітних
в Україні зросла на 22%

15.04.2020

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні в березні
зросла на 22% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Про це
Liga.net повідомили в пресслужбі Державної служби зайнятості (ДСЗ).
Станом на 13 квітня на обліку перебувають 387 500 безробітних, із них 71 400 осіб
зареєструвались у період карантину. «Рівень безробіття в 2020 році становитиме 9,4%
замість прогнозованих раніше 8,1%», – йдеться в повідомленні з посиланням на слова
представника ДСЗ. У відомстві додали, що під час карантину отримати статус безробітного
стало простіше, а виплата допомоги по безробіттю починається з першого дня реєстрації.
Заяви приймаються на е-пошту центру зайнятості. Розмір мінімальної допомоги на період
карантину підвищили з 650 грн до 1000 грн. Максимальна допомога становить 1800 грн.
Нагадаємо: за даними HeadHunter, кількість шукачів роботи в Україні зросла майже на 60%
за перші 12 днів карантину в порівнянні з аналогічним періодом у лютому, зокрема, через
призупинення діяльності кафе, барів, ресторанів, тренажерних залів тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Количество безработных в Украине за время карантина
выросло до 2,5 млн – президент ТПП Украины

16.04.2020

Количество безработных в Украине за первые две недели карантина
выросло на 500-700 тыс. чел., за следующие две недели – в апреле – еще на
500-600 тыс. чел, - до 2,5-2,8 млн чел., сообщила ТПП Украины.
"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы
сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", –
цитирует пресс-служба президента ТПП Геннадий Чижиков. Этот показатель не учитывает
количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии, добавил
он. В "остановленных" отраслях было занято около 4 млн чел., отмечается в релизе ТПП.
"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из
них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения", –
сказал президент ТПП Украины. По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки
бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд грн, из
них 0,9 млрд грн - поддержка малого бизнеса, который понес наибольшие убытки на время
карантина и понес наибольшие убытки. "Ориентировочные потери только двух секторов –
салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд грн за полтора
месяца карантина. Потери всего бизнеса "на карантине" – в разы больше", - добавили в ТПП.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ДЕРЖАВНО ЕКОНОМІЧНИЙ КЛАСТЕР
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

10.04.2020

Через низьку якість макроекономічного прогнозування недонадходження державного бюджету у 2019 році сягнули 43 млрд грн. Про це заявив
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
Коментуючи Висновки за результатами аналізу річного звіту Кабінету Міністрів
України про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», за
його словами, неякісний прогноз призвів до значних відхилень окремих фактичних
макропоказників від прогнозних. Ідеться насамперед про обмінний курс гривні, зростання
імпорту і цін тощо. «У ІV кварталі були внесені зміни до закону про державний бюджет на
2019 рік і зменшені обсяги доходів загального фонду на 20 млрд грн і видатків на 22 млрд
грн. Але попри це державний бюджет не виконано як за доходами на 38 млрд грн (3,7%),
так і за видатками на 54 млрд грн (4,8%). Планові показники доходів, які адмініструються
Державною митною службою, не виконано на 29 млрд грн (7,3%). Водночас Державна
податкова служба перевиконала план на 2,3 млрд грн (0,5%) за рахунок того, що за
рішенням Уряду державні підприємства сплатили до бюджету частину прибутку, яку мали
перерахувати до 1 липня 2020 року», – підкреслив Голова Рахункової палати. На думку
Валерія Пацкана, план видатків не виконаний через прийняття неефективних
управлінських рішень, відсутність належного планування, низьку виконавську дисципліну
учасників бюджетного процесу. Він нагадав, що вже у січні 2019 року вносилися зміни до
помісячного розпису загального фонду, а у листопаді – грудні, вже після суттєвих уточнень
бюджетних призначень Уряд прийняв 29 рішень про перерозподіл призначень між
окремими бюджетними програмами і це свідчить про неналежне планування видатків. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rp.gov.ua
Верховна Рада прийняла оновлений
держбюджет-2020

13.04.2020

Верховна Рада скоротила доходи державного бюджету на 2020 рік на
119,745 млрд гривень до 975,834 млрд і збільшила витрати на 82,4 млрд
гривень до 1 266,423 млрд. , передають Українські Новини.
За прийняття в цілому законопроекту про зміни в державний бюджет №3279-д, який
раніше проаналізував розповів секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль,
проголосувало 249 депутатів при мінімально необхідних 226. Зокрема розмір доходів
загального фонду скорочується на 119,763 млрд гривень до 855,408 млрд гривень,
спецфонду – збільшується на 0,016 млрд до 120,426 млрд. Розмір видатків загального
фонду збільшується на 82,4 млрд гривень до 1 135,078 млрд, спецфонду – до 131,344 млрд.
Граничний розмір державного боргу цим документом збільшено з 2,045 трлн гривень до
2,387 трлн гривень на кінець 2020 року. Обсяг дефіциту держбюджету залишився
незмінним порівняно з попередньою редакцією законопроекту - 298,404 млрд гривень.
Згідно з оновленим макропоказників і оприлюдненими 3 квітня, на поточний рік зниження
ВВП прогнозується на рівні 4,8%. Інфляція очікується на рівні 11,6% (грудень до грудня).
Водночас середньорічний зростання споживчих цін прогнозується на рівні 6,8%.
Номінальна середня зарплата прогнозується на рівні 10 706 гривень, прибуток підприємств
– 749,3 млрд гривень, безробіття – 9,4%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Президент підписав зміни до держбюджету на 2020 рік щодо
фінансування боротьби з поширенням коронавірусу

18.04.2020

Президент підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, який Верховна Рада
підтримала на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня 2020 року.
Зміни до державного бюджету на поточний рік внесені з метою оптимізації видатків
відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу та
світовою економічною кризою. Згідно із законом, у складі держбюджету утворюється Фонд
боротьби з коронавірусом в обсязі 64,7 млрд грн. Ці кошти спрямовуватимуться на
першочергові та пріоритетні напрями протидії поширенню COVID-19. Крім цього, у бюджеті
додатково передбачено 15,8 млрд грн для доплат до зарплатні медпрацівникам, які
протистоять епідемії. Загалом видатки Міністерства охорони здоров'я збільшуються на
16,4 млрд грн. Щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення під час епідемії
коронавірусу, документом передбачено 10,6 млрд грн на одноразові доплати до пенсій.
Видатки Міністерства соціальної політики збільшуються на 19,5 млрд грн. Для здійснення
непередбачених заходів до резервного фонду направлено додатково 3 мільярди гривень.
Видатки на будівництво та ремонт доріг збережені, тож програма «Велике будівництво»,
яка покращує українську інфраструктуру та створює нові робочі місця, триватиме. На
дорожню інфраструктуру у державному бюджеті закладено майже 70 млрд грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
•

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ, ПРОДАЖІ (ТЕНДЕРИ, АУКЦІОНИ)

Рахункова палата заявила про ризики
системи ProZorro.Продажі

26.03.2020

Електронна торгова система (ЕТС) ProZorro.Продажі функціонує без
комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), що створює ризики її
уразливості до несанкціонованого втручання.
“Електронна торгова система (ЕТС) ProZorro.Продажі функціонує з порушенням
вимог національного законодавства, без комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). Це
створює ризики її уразливості до несанкціонованого втручання, що ставить під сумнів
конфіденційність інформації”, - сказано у висновках Рахункової палати за результатами
аудиту державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”. Також аудит засвідчив низку
фактів і недоліків, що призвели у 2018 та протягом 9 місяців 2019 року до отримання
доходів з недотриманням вимог законодавства на 29 млн грн, здійснення витрат з
недотриманням законодавства - 929 тис. грн, неекономних витрат - 797 тис. грн,
непродуктивних витрат - 4,9 млн грн, недоотримання доходів - 250 тис. гривень.
Зазначається, що ЕТС ProZorro.Продажі використовує дві бази даних - ЦБД1 та ЦБД2, які
підпорядковані різним органам. ЕТС “ProZorro.Продажі ЦБД2” належить держпідприємству
“ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” і забезпечує електронні аукціони з продажу об’єктів малої
приватизації, державного й комунального майна, оренди нерухомості, спеціальних дозволів
на користування надрами, прав оренди на земельні ділянки. Через “ProZorro.Продажі
ЦБД1”, яка належить Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснюється продаж
активів банків, що виводяться з ринку. “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” повинно було організовувати
лише аукціони з продажу об’єктів, внесених до переліків малої приватизації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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СЕТАМ відкрив інформацію про учасників та переможців
торгів арештованим майном

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

В Україні настала не фінансова, а
промислова криза

30.03.2020

Мінекономіки працюватиме над створенням умов для розвитку
промисловості, оскільки криза в Україні є наразі промисловою, а не
фінансовою. Про це сказав міністр економіки України.
"Унікальність цієї кризи полягає у тому, що це криза, в першу чергу, промислова, а не
фінансова. Ми бачимо, що руйнуються ланцюжки постачання, є обмеження у русі людей, у
русі товарів. Це не сприяє розвитку промисловості", - сказав міністр економіки, торгівлі і
сільського господарства Ігор Петрашко. Мінекономрозвитку може здійснити два основних
кроки для сприяння промисловості. "Першочергово - ми уже працюємо - ми думаємо, яким
чином залучити державний ресурс через закупівлі, через розподіл бюджету, щоб
стимулювати виробництво в Україні, даючи замовлення українським компаніям чи
іноземним компаніям, які мають локалізацію в Україні. Ми будемо дивитися, щоб
відповідати угодам про європейську асоціацію, вимог СОТ, але наполягати на тому, щоб
компанії мали доступ до держзамовлення", - сказав Петрашко. Другим кроком, за його
словами, буде створення умов для рівного доступу до кредитних ресурсів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Онлайн будинок юстиції запустив демоверсію
онлайн-реєстрації ТОВ

08.04.2020

ДП «Національні інформаційні системи» реалізувало демонстраційну
версію онлайн-реєстрації ТОВ. Про це повідомив перший заступник Міністра
юстиції Євгеній Горовець.
«Цей сервіс є сучасною електронною послугою у форматі «запитання-відповідь»,
містить підказки та генерує всі документи, необхідні для державної реєстрації ТОВ. Тепер в
цьому можуть переконатися усі охочі, оскільки на порталі «Онлайн будинок юстиції»
(https://online.minjust.gov.ua/modelnyiy-statut) запрацювала демонстраційна версія сервісу
онлайн-реєстрації ТОВ», – зазначив Євгеній Горовець. Сервіс онлайн-реєстрації розпочав
роботу у липні 2019 року. Усього з того часу було зареєстровано 1165 товариств з
обмеженою відповідальністю. Ті, хто обирають між «паперовою» та «електронною»
реєстрацією ТОВ, відтепер можуть не лише побачити, як виглядає відповідний онлайнсервіс, але й перевірити його функціональність шляхом заповнення необхідної інформації у
тестовому режимі. «На відміну від повноцінного сервісу онлайн-реєстрації ТОВ,
пропонована демоверсія не вимагає ідентифікації користувача з використанням
кваліфікованого електронного ключа. Це, щоправда, зумовлює втрату введеної
користувачем інформації у випадку переходу з тестової на основну версію сервісу. Тому,
якщо за результатами (чи в процесі) тестування ви прийняли рішення зареєструвати ТОВ
онлайн, слід спочатку авторизуватися у своєму персональному кабінеті на порталі «Онлайн
будинок юстиції» і вже після цього вводити відповідні дані», - пояснив перший заступник.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінюстиції
Офіс протидії рейдерству поновлює колегіальний
розгляд скарг щодо держреєстрації

Найвищі зарплати в держсекторі скорочені
на період карантину

14.04.2020

Із 13 квітня Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції
України оприлюднюватиме інформацію щодо учасників та переможців торгів
арештованим майном. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
«Високий запит громадськості та ЗМІ на прозорість та відкритість державних
аукціонів зумовили прийняття нами такого рішення. Разом з держпідприємством «СЕТАМ»
ми відкрили інформацію про учасників та переможців електронних торгів арештованим
майном», - наголосив Денис Малюська. Як зазначається, після закінчення аукціону буде
оприлюднюватися прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця торгів, або ж
найменування юридичної особи, якщо переможцем є юридична особа. Після того, як
переможець розрахується за лот і статус аукціону зміниться на «торги відбулись», буде
опубліковано відомості про всіх учасників аукціону, які зареєструвались на торги та
подавали заявки. У випадку, якщо переможець не заплатив за лот, неперсоніфікований
протокол переформовується системою і визначається новий переможець, інформація про
якого також буде показуватися (протокол завантажиться автоматично на місце старого), та
інформація про всіх учасників буде опублікована після розрахунку нового переможця. Якщо
електронні торги, враховуючи повторні електронні торги: другі та треті, не відбулися, то
після зміни статусу третіх електронних торгів на «торги не відбулися» будуть опубліковані
відомості про всіх учасників аукціону, інформує Мін'юст. Відзначимо, ДП «СЕТАМ» на своєму
електронному майданчику OpenMarket з початку року успішно провело 2092 аукціони на
загальну суму 532 399 210 грн. Переважна більшість успішних аукціонів – 2021 (на 413 457
013 грн) від Державної виконавчої служби. 71 успішний аукціон (на 118 942 197 грн) – в
рамках добровільного продажу. Збільшення вартості майна в процесі торгів - 51 497 669
грн, що є результатом конкуренції учасників електронних аукціонів. «532 млн грн гарний
показник, для державного підприємства. Попереду багато роботи, та нових задач, як для
мене так і для всього колективу. Додатково повідомляємо, що працівники підприємства
докладають максимум зусиль аби наші клієнти могли брати участь у торгах не зважаючи на
обставини» - повідомив в.о. генерального директора ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua, setam.gov.ua
•

ДЕРЖАВНІ КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

13.04.2020

Оновлений закон про державний бюджет на 2020 рік, який сьогодні
ухвалила Рада, містить норму про тимчасове скорочення великих зарплат
чиновників і топменеджерів державного сектору економіки.
В прикінцевих положеннях зазначено, что «у квітні 2020 року та на період до
завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабміном з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, місячна винагорода і заробітна плата керівникам,
членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного
сектору економіки, управління якими здійснюється відповідно до законодавства про
управління об’єктами державної власності, становить не вищє 10 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року». У цьому максимальному розмірі не
враховуються допомога по тимчасовій непрацездатності та щорічна відпустка. Мінімальна
зарплата на 1 січня – 4723 грн, а 10 МЗП – 47 230 грн. Зарплату чиновників обмежили
статтею 29 закону про бюджет. «У квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в
якому відміняється карантин, ... , заробітна плата, грошове забезпечення працівників,
службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та
інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не
перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.
При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по
тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки», – зазначено в
законі. Зазначене обмеження не застосовується при нарахуванні заробітної плати,
грошового забезпечення особам із числа осіб, які безпосередньо задіяні у заходах,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, у тому числі в операції Об’єднаних сил (ООС). Перелік відповідних посад
встановлюється Кабінетом Міністрів. Обмеження у 10 МЗП застосовується також при
нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення народним
депутатам, суддям, суддям Конституційного Суду, членам Вищої ради правосуддя, членам
Вищої кваліфікаційної комісії суддів, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим
особам Національного банку, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам,
оплата праці яких регулюється спеціальними законами. Про цю ідею у п'ятницю повідомив
президент Володимир Зеленський. «Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з
КВІТНЯ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД РАНГУ ТА ПОСАДИ, ЇХ ЗАРПЛАТА НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 47 ТИСЯЧ
ГРИВЕНЬ», – КАЗАВ він. «Мільйонні зарплати та премії пішли у минуле», – наголосив
президент. Але виявилося, що «пішли у минуле» лише на один – два місяці.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
Глава ФГИ предложил создать компанию для управления
недвижимостью министерств и ведомств

16.04.2020

ФГИ видит значительные резервы повышения эффективности
использования принадлежащей министерствам и ведомствам недвижимости
и предлагает реализовать проект централизованного управления ею для
достижения этой цели.
"Я вижу перспективу в том, чтобы создать централизованно большую компанию,
которая бы управляла государственными активами, чтобы лишить государственные
органы несвойственных им функций", – сказал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью
Интерфакс-Украина. Сенниченко пояснил, что после завершения приватизации видит
будущую функцию Фонда госимущества в создании единой базы знаний, которая могла бы
быть в дальнейшем использована для эффективного управления государственными
активами. "Сейчас эти знания есть, но они написаны на Access, на серверах, которые
закупали между 1991 и 2004 годами, и никакой аналитики Power BI там нет. Мы написали
даже техническое задание на создание современной базы знаний, в которую попадут в том
числе все объекты недвижимости министерств, ведомств, государственных учреждений", –
сообщил глава ФГИ. По его словам, если иметь карту этих объектов с площадями и
этажами, а в другую руку взять штатные расписания государственных ведомств и
комитетов, то исходя из стандарта размещения персонала (площадь под одно рабочее
место) можно оценить эффективность использования этих государственных активов.
Сейчас неэффективность впечатляющая: во многих государственных учреждениях
некоторые этажи полностью завалены архивами, конференц-залами, пустующие, считает
Сенниченко. "Это государственный asset management, кроме этого это еще и facility
management. Зачем каждое министерство содержать отдельный хозяйственный
департамент? Это должно делаться продуманно, централизованно. Министерство
заниматься политикой, а не имуществом и уборкой", – подчеркнул глава ФГИ. По его
оценкам, "добрая треть" каждого министерства сегодня занимается какой-то
хозяйственной работой и управлением государственными предприятиями и другими
хозяйственными субъектами, находящимися в их управлении.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------
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Міністерство юстиції планує провести найближчим часом засідання
Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Про це сказала заступник
міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.
«Навіть в умовах карантинних обмежень ми маємо тримати руку на пульсі ситуації із
рейдерством в державних реєстрах. Офіс протидії рейдерству повинен працювати на повну
потужність задля ефективного захисту майнових прав громадян і суб’єктів
господарювання. Саме тому Міністерство юстиції має відновити колегіальний розгляд
скарг у сфері державної реєстрації», — наголосила Ольга Оніщук. Вона пояснила, що за час
карантину Офіс протидії рейдерству зафіксував кілька зухвалих рейдерських атак в
державних реєстрах. Усі скарги розглянуті в одноособовому порядку у найкоротші терміни,
незаконні дії держаних реєстраторів були скасовані, а майнові права та бізнес — повернуті
законним власникам. Водночас, Оніщук наголосила, що не всі звернення можуть
розглядатися в одноособовому порядку, оскільки серед отриманих скарг є багато складних
кейсів, у яких здебільшого йдеться про реєстраційні дії, здійснені у 2018-2019 роках, і всі
вони потребують детального аналізу на засіданні Колегії з розгляду скарг у сфері
державної реєстрації. У Мін’юсті зазначають, що робота Колегії відбуватиметься із
дотриманням соціальної дистанції і використанням засобів захисту: участь у засіданнях
зможуть узяти особи, які не мають ознак ГРВІ, забезпечені захисними масками …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

9

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

КОРПОРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КЛАСТЕР

• ОСОБИСТОСТІ
• В ЦІЛОМУ

Forbes: найбагатші люди світу втрачають статки,
в Україні - шестеро мільярдерів

07.04.2020

За підрахунками американського аналітичного видання Forbes, у світі
станом на березень 2020 року є 2 095 мільярдерів. Минулого року їх було на
58 більше, пише bbc.com
Загальні статки усіх мільярдерів, кажуть у виданні, складають 8 трлн доларів - це на
700 мільярдів менше, ніж торік. Окрім того, понад тисячу мільярдерів втратили частину
своїх статків, а 267 взагалі вибули з рейтингу. Експерти пов'язують таку тенденцію,
зокрема, й із економічними наслідками пандемії коронавірусу. "Найбагатші люди світу не
мають імунітету проти руйнівного ефекту коронавірусу, - каже представник Forbes Керрі
Долан. - Цьогорічне падіння кількості мільярдерів відображає економічні наслідки пандемії,
з якими ми маємо справу вже зараз". Свіжий рейтинг Forbes очолює засновник Amazon
Джеф Безос, статки якого оцінюють у 113 мільярдів доларів. Також у трійці найбагатших
людей планети - засновник Microsoft Білл Гейтс, якому приписують активи у 98 мільярдів
доларів і власник компанії Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Його статки Forbes
оцінив у 76 мільярдів. Натомість інвестор Воррен Баффет, який торік посідав третю
сходинку, цьогоріч опустився на четверте місце - за підрахунками видання, з минулого року
він втратив 15 мільярдів доларів. Наразі його активи оцінюють у 67,5 мільярдів. П'яте місце
в рейтингу Forbes посідає Ларрі Елісон - засновник компанії Oracle Corporation, яка
займається розробкою програмного забезпечення. В Україні, за підрахунками видання, шість доларових мільярдерів. Найбагатшим українцем лишається Рінат Ахметов зі статками
у $2,4 млрд. В загальному рейтингу в нього 845 місце. Далі в списку українських
мільярдерів слідують Віктор Пінчук ($1,3 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,2 млрд), Юрій
Косюк ($1,1 млрд), Ігор Коломойський ($1 млрд) та Костянтин Жеваго ($1 млрд).
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
• І ЗОКРЕМА

Ідейний птахівник. Чому втрачає
гроші Євген Сігал

25.03.2020

Євген Сігал, власник торгової марки Гаврилівські курчата і
холдингу Агромарс, зі статком $56 млн займає 94 місце в рейтингу
топ-100 найбагатших українців, складеному НВ і Dragon Capital.

Є.СІГАЛ

За рік його статки зменшилися на третину: він втратив $24 млн і 22 рядки в
рейтингу. Гаврилівські курчата в рейтингу вартості брендів — на 61 місці (мінус 13 позицій
за рік), в грошовому вираженні - це $18 млн і втрата 30,8% вартості. «Чорний лебідь» до
другого за обсягами виробника курятини в Україні прилетів у 2018 році. Генеральна
прокуратура затримала власників і топ-менеджмент Агромарса, одного з найбільших
агропромислових холдингів України — Євгена і Марину Сігал. Причина — нелегальний
скотомогильник у Вишгородському районі Київської області. Тонни закопаних посеред
поля тушок курей, за версією ГПУ, отруїли грунтові води і завдали шкоди в 254 млн грн.
Максимальні санкції за статтями, озвученим прокуратурою, передбачали до 12 років
позбавлення волі. Подружжя вийде під заставу, кримінальні провадження закриють у
березні 2019 року. Версія компанії - підступність конкурентів і чорний піар. Причина
загибелі птиці - аварійне відключення електрики з боку Київобленерго, а неможливість
утилізувати тушки — з вини держпідприємства Укрветсанзавод. Якщо говорити про
конкурентів, то ринок м’яса птиці в Україні на 50% належить двом компаніям. За даними
Антимонопольного комітету, в 2018 році 38% ринку займав МХП Юрія Косюка, 12% Агромарс Євгена Сігала (за іншими оцінками, обидві компанії займають до 80% ринку). У
МХП у відповідь на натяки конкурента знизали плечима: наші потужності завантажені на
100%, на чужу нішу не претендуємо. Сам Агромарс виріс з птахозаводу Поліський, в якому
випускник сільськогосподарської академії, інженер-механік Сігал зробив кар'єру в 90-х. ТМ
Гаврилівські курчата була зареєстрована у 2004 році. Сьогодні Аромарс — це 35 тис. га
землі, племінні ферми на понад 1,1 млн голів батьківського стада, бройлерні ферми на 17
млн голів і виробничі потужності по переробці понад 400 тис. курчат на день, комбікормові
заводи в Київській області. Чистий дохід компанії в 2018 році — 3,5 млрд грн, збиток — 17,9
млн (за підсумками 2017 року — 3,35 млрд грн і прибуток 45,5 млн грн). Практично вся
продукція реалізується на внутрішньому ринку. 50,1% компанії належить дружині Сігала
(вона і є керівником холдингу), 49,9% - йому самому. Медійною персоною Сігала не назвеш,
але про його принципи ведення бізнесу дещо відомо. По-перше, він пишається тим, що не
брав кредити для розвитку Агромарса, а реінвестував прибуток (на кінець 2018 року
довгострокові кредити холдингу — 578 млн грн). По-друге, не розглядає продаж компанії,
за його словами «будує бізнес для дітей та онуків». Ну і, по-третє, вважав ворогами
українського агропрому сім'ю Бушів — президентів США. І те, що у нас сьогодні «ніжки
Буша» беззастережно програли боротьбу за українські прилавки, Сігал може записати і в
свій актив: не тільки як бізнесмен, але і як політик, який лобіював захист від безмитного
імпорту м’яса птиці в Україну. Ось тільки побувавши народним депутатом п’яти скликань
(1998-2014) Сігал особливою політичною принциповістю не вирізнявся. Потрапив до
Верховної Ради за списком Народного Руху, перейшов в СДПУ (о) Віктора Медведчука,
якому зрадив із Народною партією Литвина… У парламенті четвертого скликання Сігал
змінював фракційну прописку п’ять разів, у 2006 році перейшов до БЮТ і, не повірите, після
обрання Януковича президентом приєднався до Партії регіонів. Пішов з політики в 2014 р.
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Чому Леонід Черновецький залишатися в списку
найбагатших українців
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У рейтингу найбагатших українців за версією журналу НВ і
Dragon Cpital екс-мер Києва Леонід Черновецький виявився на 68
місці зі статком у $ 92 млн, який за рік збільшився на 44%.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Шлях колишнього мера Києва Леоніда Черновецького до мільйонів почався з роботи
в прокуратурі Київської області, де в 1977—1981 роках Черновецький був старшим слідчим,
потрапивши туди відразу після закінчення Харківського юридичного інституту за
спеціальністю правознавство. Але після чотирьох років в прокуратурі, майбутній політик та
мільйонер пішов в науку. Здобув ступінь кандидата юридичних наук, став викладачем і
заступником проректора з наукової роботи в Київському Національному університеті ім.
Шевченко. У 1989 році Леонід Михайлович йде з університету в бізнес, створивши
юридичний консультаційний концерн Правекс. За три роки концерн перетворився в
багатогалузевий холдинг, що об'єднує агентство нерухомості, продовольчі і промтоварні
магазини. Перші успіхи в бізнесі Черновецького пов’язують з його тестем — одним з
найбагатших і найвпливовіших «Цеховиків» Грузії 70?80-х років Степаном Айвазовим.
Правекс був найбільш відомий по АКБ Правекс-Банк, який став одним з найбільших
роздрібних банків України. Напередодні кризи 2008 року Черновецький продав його
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італійському банку Intesa Sanpaolo за $750 млн. У рік продажу банку, сумарна вартість
активів Черновецького становила $990 млн. В рейтингу найбагатших людей України
журналу Фокус бізнесмен займав 22 місце. Паралельно з розвитком бізнесу Леонід
Черновецький починає займатися політикою і тричі стає народним депутатом. Вперше це
сталося в 1996 році під прапорами Християнської ліберальної партії України. Черновецький
був активним прихожанином церкви Посольство Боже, очолюваної проповідником Сандеєм
Аделаджи. Надалі послідовники Посольства Божого активно брали участь в передвиборних
проектах Черновецького, зокрема працювали в низовому апараті його кампанії. Під час
депутатства бізнесмен був позаштатним радником двох президентів України: Леоніда
Кучми і Віктора Ющенка. А в 2004 році навіть сам намагався стати главою держави, але
набрав лише 0,46% голосів. Навесні 2006 року Черновецький зміг реалізовувати свої
політичні амбіції, ставши мером Києва. Він хоч і не вважався фаворитом, але випередив
попереднього главу столиці Олександра Омельченка і Віталія Кличка, який тільки-но
закінчив спортивну кар'єру. Ключовим елементом агітаційної кампанії Черновецького було
задобрювання продуктовими наборами, зокрема, гречкою малозабезпечених пенсіонерів.
Разом з постом столичного мера Черновецький отримує посаду голови КМДА, а до Київради
проходить Блок Леоніда Черновецького. Бізнесмен практично повністю контролював
столицю. За роки, проведені на посаді мера, Черновецький істотно змінив існуючу систему
«комунального бізнесу». Він передав під контроль приватних компаній активи, що
забезпечують життєдіяльність міста. Зокрема, Київенерго, Київводоканал, Київгаз, банк
Хрещатик і холдингову компанію Київміськбуд. На посаді мера Черновецький запам’ятався
неологізмом «моя молода команда» і масовим виділенням столичних земель під забудову. У
«молоду команду» мера входили Олександр Супруненко, Денис Басс, Олесь Довгий, Ірена
Кільчицька, які, в тому числі, займалися і питаннями розподілу столичних земель. За кілька
років Черновецький з командою розподілили близько трьох тисяч гектарів київської землі
вартістю понад $10 млрд. У мера було кілька конфліктів з Юрієм Луценком, який тоді
займав пост міністра внутрішніх справ. Один з них у 2008 році закінчився
рукоприкладством. У тому ж році на тлі конфлікту Черновецького з партією Юлії
Тимошенко БЮТ парламент призначає в Києві дострокові вибори мера, які Черновецький
знову виграє. У липні 2009 року пов’язана з Черновецьким фінансова компанія Новий
регіон набуває у Києва 80% акцій ХК Київміськбуд. У січні 2011 року суд визнав договір про
покупку Київміськбуду недійсним. Але в 2015 році Новий регіон стягнув з Київської міської
ради 164,32 млн грн у справі про визнання недійсною угоди про покупку ХК Київміськбуд. У
2019 оточення Черновецького стягнуло з Київради ще 149 млн грн. інфляційних втрат у
справі Київміськбуду. У 2009?2010 рр. активи Нового регіону поповнюються акціями
столичних холдингових компаній Київводоканал (25,464%), Київхімволокно (51%) і
Київгаз (28,46%). Уже в 2010 році за допомогою судів їх повернули місту. Для
Черновецького 2010 рік у цілому став невдалим, оскільки на президентських виборах
переміг Віктор Янукович. Того ж року парламент відкоригував діючий закон Про столицю,
розділивши посади Київського міського голови і голови Київської міської державної
адміністрації. Це дозволило Януковичу призначити на пост глави КМДА лояльного
Олександра Попова. Черновецький формально залишався мером столиці, однак фактично
покинув країну. Ходили чутки, що він знаходиться в Ізраїлі і Грузії. 1 червня 2012 року, за
два дні до закінчення терміну повноважень на посаді мера столиці, Черновецький написав
заяву про відставку, яку Київрада задовольнила 12 липня. У той же день Черновецький
заявив про створення інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group (CIG),
президентом якої став його син Степан. Компанія є найбільшим венчурним інвестором в
Європі і займається інвестиціями в проекти на різних стадіях реалізації. У 2015 році
компанія Черновецьких вклала $1 млн в проект-агрегатор квитків для пасажирських
автобусних перевезень Busfor. У 2016 році компанія заявляє про плани інвестувати в
аграрні проекти в Україні. Також у фокус CIG потрапляють українські IT-компанії Eda.ua,
Softcube і Zakaz.ua, ізраїльська платформа для дітей KIDO’Z і індійський проект по доставці
готових страв Inner Chef. Після відходу з поста мера столиці Черновецький обґрунтовується
в Грузії, і отримує громадянство цієї країни. Навесні 2016 року колишній мер Києва
намагався повторити політичний успіх тут і навіть створив партію За щасливу Грузію, з
якою планував балотуватися до місцевого парламенту. Але проект не «злетів», а в 2018 році
колишній політик заявив, що не може перебувати на території Грузії нібито через
переслідування з боку української влади і зокрема Юрія Луценка, який на той момент був
Генеральним прокурором України. Зараз Леонід Черновецький живе в Ізраїлі.
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Укрексімбанк відсудив у сестри Лагуна три квартири
в рахунок боргу під $40 млн
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Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу
Антоніни Лагун (сестра Микола Лагуна) та залишив без змін рішення
судів нижчих інстанцій у справі №756/3931/15-ц, якими було
задоволено позов Укрексімбанку та в рахунок погашення боргу ТОВ
"Марількомфрукт" в сумі 38,3 млн дол і 19,5 млн грн стягнуто 1,2 млн
М.ЛАГУН
грн з Антоніни Лагун шляхом звернення стягнення на три її квартири
(площа яких 86,9 кв. м; 15,3 кв. м; 30,1 кв. м).
15.08.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ТОВ “Крем-1”
(серед бенефіціарів - Антоніна Лагуна) та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій
в справі №910/21950/15, якими було звернено стягнення на нерухоме майно, що належить
ТОВ «Крем-1» в рахунок погашення боргу ТОВ "Марількомфрукт перед Укрексімбанком за
договором кредитування №151311К25 від 29.12.2011. Предмет іпотеки – земельні ділянки
на 28,45 га у Київській області (Києво-Святошинський район, с. Білогородка), цільове
призначення – під забудову. Як писав Finbalance, 05.12.2019 Верховний Суд відкрив
касаційне провадження за скаргою Миколи Лагуна на рішення судів у справі
№757/3996/15-ц, якими було задоволено позов Укрексімбанку та вирішено стягнути з М.
Лагуна (як поручителя) заборгованість в розмірі 38,3 млн дол та 19,3 млн грн за договором
№151311К25 від 29.12.2011 про кредитування шляхом відкриття безвідкличного
документарного непокритого акредитиву. При цьому суди першої та апеляційної інстанції
відхилили зустрічний позов М. Лагуна до Укрексімбанку про визнання договору поруки
недійсним. Як третя особа в цьому спорі фігурує ТОВ “Марількомфрукт” (попередня назва ТОВ «Агроновоком»). Ця компанія (позичальник Укрексімбанку) була визнана банкрутом
постановою Госпсуду Миколаївської області від 24.05.2016. Ухвалою цього ж суду від
13.07.2016 було затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Марількомфрутк" з вимогами
Укрексімбанку на 1,32 млрд грн (з них 1,15 млрд грн – вимоги четвертої черги; 173 млн грн
– вимоги шостої черги). У судових матеріалах з посиланням на дані ліквідатора ТОВ
«Марількомфрукт» вказувалося на зменшення балансового розміру оборотних активів
компанії з 581,6 млн грн на кінець 2014 року до 6 тис грн на 17.02.2016. Причому, як
констатувалося, ліквідатор «не надав жодних доказів про встановлення причин такого
зменшення більш ніж на півмільярда гривень активів боржника». ТОВ «Марількомфрукт»
(ТОВ «Агроновоком») фігурувало принаймні у двох кримінальних провадженнях –
№12014100000000703 (щодо виведення рефінансування з Дельта Банку на 4,1 млрд грн за
співучасті зі службовими особами Нацбанку) та №42016000000002237 (щодо можливого
ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Відповідно до ухвали
Шевченківського райсуду м. Києва від 22.08.2019, СБУ здійснює досудове розслідування в
кримінальному провадженні №12017150030000186 від 14.01.2017 за ст. 190
Кримінального кодексу (Шахрайство). ..
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Суд взыскал в пользу государства 80 миллионов
залога за экс-нардепа Микитася

03.04.2020

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда
частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и принял
обратить в доход государства залог, внесенный за бывшего
М.МИКИТАСЬ
нардепа и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима
Микитася в размере 80 млн грн.
Следственный судья также избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в
размере 100 млн грн. Как уточнили в пресс-службе НАБУ, это первый такой случай за 5 лет
работы Бюро. Кроме того, на подозреваемого до 14 мая возложен ряд обязанностей:
прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по каждому требованию, не
отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, сообщать об изменении
своего места жительства и воздержаться от общения с другими подозреваемыми либо
свидетелями по делу. Микитась также обязан сдать на хранение паспорт и другие
документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля. Как
сообщалось, в январе пограничники сняли Максима Микитася с рейса в аэропорту
"Борисполь" при попытке выехать из Украины. Адвокат Микитася Александр Лысак тогда
заявлял, что его подзащитный собирался лететь в Великобританию на несколько дней и
имел разрешение на это от следователя. Напомним, в октябре 2019 года НАБУ и САП
сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на
сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю. Следствие установило, что
экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по
предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором
компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал
коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии. 4 октября 2019 года
ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 22 октября Высший
антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру
пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн. После этого за
Микитася внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Депутат Тарута позивається до НАЗК через
«корупцію» у його декларації

06.04.2020

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження
у справі за позовом народного депутата від фракції «Батьківщина»
Сергія Тарути до Національного агентства з питань запобігання
С.ТАРУТА
корупції. Про це повідомляє пресслужба суду.
Депутат просить визнати незаконним та скасувати рішення НАЗК про результати
перевірки його декларації за 2016 рік. Крім того, позивач оскаржує рішення НАЗК, яким
затвердили обґрунтований висновок про виявлення декларації ознак правопорушення,
пов’язаного з корупцією. Цей висновок направили до НАБУ. Суд розглядатиме цей позов за
правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та
виклику учасників справи. У декларації за 2016-й Сергій Тарута задекларував $4,8 млн,
€560 тис. готівки й 332 предмети антикваріату. Він декларував, що володіє також 198
картинами, серед яких полотна Карла Брюллова, Івана Айвазовського і Марка Шагала. За
інформацією НАЗК, Тарута, подаючи декларацію за 2016 рік, недостовірно вказав відомості
про земельну ділянку, що належить йому на праві власності, і отриманий ним дохід. Ще
одну земельну ділянку депутат не задекларував взагалі.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
Суд підтвердив розгляд в Англії позову
ПриватБанку до Коломойського

16.04.2020

В Харьков едет первая партия оборудования, которое
бизнесмен Александр Ярославский закупил для центра вирусологии,
создаваемого им в рамках проекта "Экополис ХТЗ", - "Экспертного
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
лабораторно-диагностического центра инфекционных болезней и
санитарной защиты".
"Будущий всеукраинский центр вирусологии в Харькове на базе "Экополиса ХТЗ"
начинает обретать материальную форму. Мы только что поговорили с Александром
Ярославским, и он сказал: сейчас в Киеве уже отгружают со склада первую партию
лабораторного оборудования на 15 млн. грн. Это техника одного из ведущих американских
производителей ThermoFisher Scientific, мирового лидера в области биотехнологий.
Сегодня-завтра в Харьков прибудет лабораторный комплекс, который имеет одновременно
и практическое (диагностическое) назначение и научное. То есть позволяет не просто
устанавливать, болен ли пациент, но и получать бесценные данные для разработки
дальнейшего лечения с учетом уникальных генетических особенностей как патогена, так и
человека. Плюс проводить научные исследования для эффективной борьбы со всеми
типами коронавирусов, а также с возбудителями других инфекционных заболеваний. Это
оборудование последнего поколения, которое будет использовано с целью
целенаправленной борьбы с инфекционным заболеваниями впервые в Украине. И это то
ядро, вокруг которого мы создадим вирусологический центр мирового уровня Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной
защиты. Интеллектуальное лидерство Харькова в действии!", - написал в своем посте в
Telegram мэр Харькова Геннадий Кернес. В DCH рассказали, что "Экспертный лабораторнодиагностический центр" в пятницу получит оборудование, которое позволяет эффективно
работать с быстро мутирующими (имеющими высокую генетическую изменчивость)
вирусами. Технология исследования всего генома коронавируса позволит делать прогнозы
по новым вспышкам эпидемии и процессу ее дальнейшего распространения, а также
разрабатывать лекарственные препараты направленного действия. Благодаря
использованию набора высокоспецифичных универсальных праймеров для коронавируса
COVID-19 в сочетании с высокоточным мастер-миксом все геномные участки
амплифицируются и секвенируются менее чем за сутки. Поставщик лабораторного
комплекса - компания ThermoFisher Scientific – специализируется на изготовлении научных
приборов, реактивов и расходных материалов, а также программного обеспечения и услуг
для здравоохранения, науки, академических лабораторий в правительственном и
промышленном секторе США, в том числе для биотехнологических и фармисследований.
Как сообщалось, "Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных
болезней и санитарной защиты" в деловой инновационной экосистеме "Экополис ХТЗ"
займется исследованиями для разработки вакцин против коронавируса, а впоследствии
станет ведущим украинским центром в сфере медицинских разработок и технологий.
Центр вирусологии будет создан на базе медицинского центра Харьковского тракторного
завода (ХТЗ), являющегося промышленным якорем будущего технопарка. Команда
сотрудников "Экспертного лабораторно-диагностического центра инфекционных болезней
и санитарной защиты" будет сформирована из ведущих украинских вирусологов, которым
в Харькове будут обеспечены все условия для продуктивной работы. "Экополис ХТЗ" инновационная деловая экосистема на основе производственных площадей ХТЗ,
принадлежащего Ярославскому. После редевелопмента территории предприятия на
свободных площадях будет сформированаб многофункциональная бизнес-система,
включающая различные направления и кластеры: индустриальный парк, IT-кластер,
логистический, торговый, исследовательский, образовательный и медицинский кластеры.
Прогнозный объем инвестиций в проект составит около $ 1 млрд, что даст Харькову более
10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ФОНДОВИЙ РИНОК

07.04.2020

Верховний суд Великобританії відмовив ексвласникам
ПриватБанку в задоволенні їхніх клопотань; таким чином, позов
И.КОЛОМОЙСКИЙ
ПриватБанку розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона.
"Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань,
поданих паном Ігорем Коломойським, паном Геннадієм Боголюбовим та шістьма
компаніями, зареєстрованими в Англії та Британських Віргінських островах, щодо дозволу
оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 р., яке повністю скасувало рішення
Високого суду Лондона від листопада 2018 р., та яким було підтверджене, що англійський
суд має юрисдикцію розглядати позов ПриватБанку щодо шахрайства, здійсненого за
попередньою змовою осіб", - ідеться в повідомленні прес-служби банку. У ПриватБанку
зазначають, що в рішенні, винесеному 6 квітня 2020 р. суддями Рідом, Брігсом та Сейлсом,
Верховний суд підтвердив, що у задоволенні клопотань щодо дозволу на оскарження
повинно бути відмовлено, «оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні
розглядатися в даний момент». Верховний суд зобов’язав Коломойського, Боголюбова та
компанії відшкодувати витрати, понесені ПриватБанком щодо їхніх невдалих клопотань.
Таким чином, у Коломойського, Боголюбова та компаній більше немає жодних способів
оскарження, тому позов Банку надалі розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона.
Банк впевнений, що зрештою йому вдасться відшкодувати понад $3 млрд, що вимагаються
в провадженнях. Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд Лондона 15 жовтня 2019 року
повністю скасував рішення судді першої інстанції пана Фанкорта. Суд постановив, що АТ
"КБ "ПриватБанк" може продовжити розгляд позову у Високому суді Лондона щодо
шахрайства проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, трьох англійських
компаній та трьох компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах. Основна
сума позову Банку на момент ініціювання становила 1,9 млрд дол. США; з часом вона
сягнула близько 3 млрд дол. США з урахуванням відсотків. Судовий наказ про всесвітній
арешт активів, який було отримано в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення
судового рішення по суті. У ПриватБанку прогнозували, що слухання по суті справи за
позовом фінустанови до Коломойського, Боголюбова та шести компаній у Високому суді
Лондона, ймовірно, відбудеться вже в 2021 році. ПриватБанк був націоналізований в грудні
2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих
кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на
31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн. За даними агенції Kroll, загалом
колишні власники ПриватБанку вивели з банку до його націоналізації 5,5 млрд дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Ярославский везет в Харьков первую партию
оборудования на 15 млн грн

Нацкосмиссия согласовала назначение нового
главы "Украинской биржи"

31.03.2020

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
(НКЦБФР) одобрила назначение Артемия Ершова на должность главы
правления АО "Украинская биржа".
Как сообщалось, акционеры АО "Украинская биржа" 18 февраля решили избрать
председателем правления биржи Артемия Ершова (после согласования кандидатуры с
НКЦБФР). Напомним, 11 января были прекращены полномочий главы правления УБ
Евгения Комиссарова по собственному желанию, который занимал эту должность с
сентября 2018 г. По данным на сайте УБ, Артемий Ершов на протяжении последних пяти
лет занимал должности главы биржевого совета УБ, был членом набсоветов "Укрсоцбанка"
и "Альфа-Банка". Напомним, российская "Московская биржа" в 2016 г. вышла из капитала
фондовой площадки "Украинская биржа": Dragon Capital s.r.о. (Чехия) выкупила у нее 4,997
тыс. акций украинской биржи (19,988% ценных бумаг), после чего инвестгруппа "Универ
Капитал" выкупила остальные 23% акций УБ в собственности МБ. В том числе группа
"Универ Капитал" выкупила 100% акций Украинского биржевого холдинга, которому
принадлежало 20,64% акций УБ и примерно 3% акций биржи напрямую. В начале 2017 г.
Dragon Capital докупила 0,8% акций УБ, увеличив свою долю до 20,788%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Нові вимоги до торговців цінними паперами дадуть їм більше
можливостей і краще захищатимуть інвесторів

15.04.2020

НКЦПФР встановить нові вимоги до здійснення діяльності з торгівлі
цінними паперами та до договорів, які укладаються під час провадження
такої діяльності.
Комісія схвалила проекти двох нормативних актів, які визначають порядок
провадження торговцями цінними паперами професійної діяльності на фондовому ринку
та адаптують його до міжнародних стандартів, зокрема: «Вимоги до договорів, які
укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку
цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності,
дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперам» та «Вимоги (правила)
щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності,
дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами». Нові нормативні
акти передбачають такі новації в діяльності торговців: поява нового виду договору –
генеральна угода, який покликаний замінити договір на брокерське обслуговування і є
більш універсальним та може укладатися як з клієнтом так і з контрагентом торговця.
Залишається можливість укладання договору комісії, договору доручення та дилерського
договору; врегулювання процедури вчинення особистих угод, надання інвестиційних порад
або рекомендацій, проведення інвестиційного дослідження, тощо», – пояснив суть новацій
Дмитро Тарабакін, Член НКЦПФР. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НКЦПФР

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

•

НАДРА & ЗЕМЛЯ
ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

•

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ

До Державного земельного кадастру внесено відомості
про 21,4 млн земельних ділянок

ДТЕК Енерго вживає заходи задля мінімізації негативних
економічних наслідків кризи

Станом на 6 квітня 2020 року до Державного земельного кадастру
внесено відомості про 21,4 млн земельних ділянок загальною площею 43,8
млн га. Про це повідомляє kmu.gov.ua
Зокрема, 14,3 млн земельних ділянок сільськогосподарського призначення
загальною площею 31,2 млн га. Окрім цього, триває процес внесення відомостей до
Державного земельного кадастру щодо адміністративно-територіальних одиниць: із
загальної кількості населених пунктів на території України за заявами органів місцевого
самоврядування внесено відомості про межі 6 831 адміністративно-територіальної одиниці
(протягом останнього тижня – 120) та нормативну грошову оцінку 3 187 населених пунктів
(45). За минулий тиждень до державних кадастрових реєстраторів надійшло 25,2 тис. заяв
про реєстрацію земельних ділянок (у тому числі новосформованих, утворених у результаті
поділу, об’єднання та встановлення або відновлення меж), зареєстровано 24,3 тис.
земельних ділянок, серед яких 21,4 тис. заяв, сформованих сертифікованими інженерамиземлевпорядниками в режимі он-лайн та зареєстровано 20,8 тис. земельних ділянок.
Загалом головними управліннями Держгеокадастру за період з 30 березня по 6 квітня 2020
року через ЦНАПи видано 6,2 тис. витягів, зокрема 4,4 тис. витягів, замовлених на
офіційному веб-сайті Держгеокадастру.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

В умовах наростаючої економічної кризи, ДТЕК Енерго вживає
надзвичайних заходів і призупиняє виплати купона за єврооблігаціями та
процентів за банківським боргом.
Розроблений ДТЕК Енерго план із реагування на кризисні явища містить заходи з
мінімізації негативних економічних наслідків в умовах наростаючої економічної кризи
через пандемію коронавірусу, та є необхідним для забезпечення роботи підприємств, для
захисту здоров’я співробітників, для збереження безперервності виробничих процесів в
умовах надзвичайної ситуації. «25 березня уряд України запровадив режим надзвичайної
ситуації у всіх областях та прийняв рішення про продовження карантину до 24 квітня. Це
означає, що компанія ДТЕК Енерго повинна негайно вжити всі необхідні заходи для
максимальної концентрації ресурсів та гарантувати безперервність виробничих процесів
аби забезпечити українців світлом та теплом на період карантину. Наша відповідальність –
забезпечити енергонезалежність та енергобезпеку України у цій ситуації», – зазначив
генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук. ДТЕК Енерго розроблює Пропозицію
по введенню «standstill» та реструктуризації боргу по відношенню до випуску єврооблігацій
та звертається з проханням до держателів єврооблігацій та банківського боргу підтримати
компанію у цьому складному рішенні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДТЕК
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Держгеонадра виставила на аукціон
18 нових ділянок

08.04.2020

ЛІСОВІ РЕСУРСИ

Сил та засобів достатньо, щоб гасити лісові пожежі на Житомирщині
та запобігати їх розповсюдженню
18.04.2020

Сил та засобів достатньо, щоб гасити лісові пожежі на Житомирщині
та не давати їм розповсюджуватися, найближчими днями ситуація буде
повністю контрольована. Про це повідомив Голова Держлісагентства.
«Всі сили Держлісагентства та ДСНС направлені на оперативну ліквідацію існуючих
загорань на Житомирщині. Одна з попередніх причин початку пожеж – буревій, який
обірвав лінії електропередач, а в окремих районах – бездумна діяльність деяких людей,
яким дуже кортіло випалювати сухостій, сміття та ін. Тепер, через таких «паліїв», тисячі
вогнеборців не відсвяткують Великдень вдома з родинами, а будуть перебувати у лісі для
ліквідації наслідків підпалів», - наголосив Голова Державного агентства лісових ресурсів
України Андрій Заблоцький під час прес-брифінгу в Житомирській облдержадміністрації.
Він повідомив, що на сьогодні більшість загорянь локалізовано. Залишилося 4 великі
пожежі. За результатами спільного з рятувальниками та Головою Житомирської ОДА
Віталієм Бунечком огляду з повітря були передані координати до ДСНС. І зараз на цих
пожежах працює авіація. Голова Держлісагентства також зазначив, що станом на сьогодні
до гасіння пожеж на території Овруцького лісгоспу залучено 763 лісівників
Держлісгаентства, це лісова пожежна охорони з різних держлісгоспів Житомирщини.
«Учора було додатково залучено 227 осіб з інших шести сусідніх областей та 22 одиниці
додаткової техніки. Також долучені сили ДСНС Житомирської області. В цілому на сьогодні
залучено 1073 вогнеборця та більше 100 одиниць техніки, включаючи військову техніку
БАТ для створення захисних розмежувальних смуг», - сказав Голова Держлісагентства,
подякувавши всім за допомогу. Окрім того, Андрій Заблоцький відповів на запитання
представників ЗМІ. Зокрема, він повідомив, що ліс, в якому немає пожеж, не розчищається
від сухостою у двох лісогосподарських підприємствах Житомирщини у зв’язку з наявністю
закритих кварталів, в яких не дозволено здійснювати господарську діяльність. «Там немає
можливості здійснювати вже протягом 35 років жодної діяльності, у тому числі й
розчищення», - сказав він. Стосовно всіх інших державних лісогосподарських підприємств,
що входять до сфери управління Держлісагентства, то ними здійснюються всі необхідні
планові роботи щодо розчистки захаращеності та сухостою, створення мінералізованих
смуг. По всій Україні на сьогодні проведено догляд за мінералізованими смугами в обсязі
27,7 тис. км. Окрім того, Голова Держлісагентства зазначив, що на місці лісових пожеж на
Житомирщині будуть здійснені всі необхідні планові роботи з прибирання горільника.
«Визначимо площу, на якій необхідно буде провести відновлення лісів, і згодом висадимо
молодий ліс», - сказав Андрій Заблоцький.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держлісагентства
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ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Уряд запровадив 65% мито на вугілля з РФ
з винятком для ряду марок

На ProZorro.Продажі опублікували 18 нових лотів, у тому числі вісім
нафтогазових об’єктів, а також родовища із покладами бурштину, граніту,
кварцового піску, пегматиту, пісковиків, глини, підземних питних вод.
Загальна початкова вартість спецдозволів, виставлених на аукціони — 336 109,51
тис. грн. Загалом з початку року на електронні торги виставили тридцять об’єктів, 22 з
яких були номіновані самими надрокористувачами. «Інвестиційний атлас працює у
посиленому режимі, ми постійно актуалізуємо інформацію у ньому, формуємо цікаві
пропозиції для інвесторів, зараз таких пропозицій уже 134 — повідомив голова
Держгеонадр Роман Опімах. — Уся інформація у Атласі доступна у режимі онлайн, кожен
охочий долучитися до розробки українських надр може обрати привабливу ділянку та
ініціювати її на аукціон, або номінувати на електронні торги ділянку за власною
ініціативою. Закликаємо потенційних інвесторів звернути увагу на можливості, які
пропонує Служба, і, зі свого боку, будемо створювати сприятливі умови для розвитку
видобувної галузі». Як повідомили у Службі, станом на сьогодні до Держгеонадр надійшло
більше шістдесяти заяв на участь в аукціонах, у тому числі заяви на номінацію нових
об’єктів. Наразі вони проходять експертизу Геоінформу України та будуть направлені на
розгляд Мінекоенерго для їх винесення на найближчі торги. Раніше очільник Держгеонадр
наголошував, що ліцензії на розробку надр необхідно видавати тільки за результатами
відкритих електронних торгів, окрім виключних випадків, які чітко передбачені законом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
•

28.03.2020

09.04.2020

Кабінет міністрів з 15 квітня запроваджує 65% мито на імпорт вугілля
вугілля з РФ з винятками для деяких марок. Про це йдеться у відповідній
постанові Кабміна, передає epravda.com.ua
Мито не буде впроваджуватися для: антрацитового вугілля, бітумінозного та
коксівного для металургійної промисловості, вугілля марки Пісне для виробників електрота теплоенергії. Відзначимо, за підсумками січня-березня 2020 року до України завезли на 4490% менше вугілля (залежно від його виду), аніж у першому кварталі попереднього року. За
даними митниці, кам’яного вугілля до України імпортували на 415 мільйонів доларів
(проти 736 мільйонів доларів у першому кварталі минулого року). Падіння склало 44%.
Коксівного вугілля та напівкоксу імпортували у 10 разів менше — на 8 мільйонів доларів
проти 87 мільйонів доларів торік.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ДТЕК призупиняє підприємства ДТЕК Павлоградвугілля
і три збагачувальні фабрики

14.04.2020

Компанія
ДТЕК
Енерго
призупиняє
підприємства
ДТЕК
Павлоградвугілля і три збагачувальні фабрики через погіршення ситуації в
енергетиці України. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У зв'язку з тривалою системною кризою в енергетичній галузі України 10 шахт і
допоміжні підприємства об'єднання ДТЕК Павлоградвугілля, збагачувальні фабрики
Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтномеханічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК з 20 квітня призупиняють роботу з
видобутку і збагаченню вугілля, підготовки гірничих виробок, а також ремонту гірничошахтного обладнання. Підприємства переводяться на режим підтримки життєдіяльності, а
співробітники виводяться до простою з оплатою згідно з колективним договором.
Системна криза в енергетичній галузі України, яка триває з минулого року, призвела до
розбалансування енергосистеми України. Ручне регулювання ринку, непродумані рішення,
відсутність координації галузі повністю дестабілізували роботу усіх вугільних підприємств.
Через безконтрольний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі знизилася затребуваність
вітчизняної електроенергії та, як наслідок, знизився обсяг споживаного вугілля на станціях.
На складах ТЕС і шахт накопичено понад 2,9 млн тонн незатребуваного вугілля. В країні
призупинена робота близько 30 вугільних шахт, у простої перебувають понад 40 тис.
чоловік. Збиток теплової генерації за останні півроку становить 3,1 млрд грн. Всі ТЕС
працюють нижче мінімального складу, близько 50% співробітників знаходяться у простої.
Негативна ситуація посилюється через загальне падіння економіки і пандемію
коронавірусу. Внаслідок карантину знижено споживання електроенергії в країні, знижено
обсяги виробництва електроенергії і рівень платежів. У зв'язку з незатребуваністю
вітчизняної електроенергії, раніше ДТЕК Енерго вже був змушений призупинити 5 шахт
ДТЕК Добропіллявугілля, шахту «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська. Але, так як ситуація стає
все критичнішою, було прийнято рішення призупинити і роботу підприємств ДТЕК
Павлоградвугілля, ще трьох збагачувальних фабрик, Першотравенського РМЗ і НВЦ ДТЕК. З
20 квітня близько 18 700 співробітників шахт, допоміжних підприємств, фабрик і заводу
будуть виведені до простою. Інші співробітники будуть забезпечувати технічне
обслуговування підприємств - провітрювання гірничих виробок і відкачування води,
підтримку виробництва. Це дозволить оперативно відновити роботу підприємств при зміні
ситуації у галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДТЕК

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

Команда Ивана Баканова продолжает расследование
атомного проекта основателя «АТБ»

АТ «Укргідроенерго» у 2020р планує реконструювати ще 8 гідроагрегатів

Киевский апелляционный суд отменил решение Днепровского
райсуда Киева от 11 февраля 2020 г., которым следственному управлению ГУ
СБУ в Киеве и Киевской обл. предоставлен доступ и изъятие документов ООО
«Атомные энергетические системы Украины» (АЭСУ).
Речь шла об изъятии материалов, которые использовались этой компанией для
получения специального разрешения на пользование недрами Сурской площади урановых
руд. Соответствующая санкция была выдана ведомству Ивана Баканова в рамках
уголовного производства №22019101110000111 от 30 июля 2019 г., открытого по
признакам нарушения статьи №328 Уголовного кодекса (Разглашение государственной
тайны). Прямых претензий к сотрудникам АЭСУ Служба безопасности не выражала: в
нарушении упомянутой статьи подозреваются работники Казенного предприятия
«Кировгеология», которые, как сообщал «ОЛИГАРХ», допустили разглашение секретных
геологических данных. Но от этого совладельцу сети «АТБ» Геннадию Буткевичу,
несколько лет назад выкупившему «Атомные энергетические системы Украины» у
окружения экс-народного депутата Игоря Котвицкого, не становилось легче. Главным
образом, потому что в упомянутом уголовном производстве речь идет о том, 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. Таким образом, фактически ставилась под вопрос законность получения
«Атомными энергетическими системами Украины» вышеупомянутой Сурской площади
урановых руд. При этом речь шла не только про этот участок, а и про Садовое, Сафоновское,
Новогурьевское и Михайловское месторождения урана. Все они, согласно лицензионным
документам, подлежат разработке компанией АЭСУ. И все они же фигурируют в материалах
об утечке информации из фондов «Кировгеологии». Таким образом, на кону стоял весь
урановый проект Геннадия Буткевича. И указанное мартовское решение Киевского
апелляционного суда можно было бы считать спасательным кругом для бизнесмена. Но
дьявол в деталях. При подаче апелляционного заявления, представители АЭСУ объясняли
свое ходатайство об отмене решения первой инстанции тем, что оно санкционирует
изъятие документов, а это в свою очередь парализует деятельность предприятия.
«Оригинал спецразрешения на пользование недрами (изъятие которого санкционировал
суд – «ОЛИГАРХ») должен храниться в режимно-секретном органе предприятия, которому
такое разрешение было выдано. Изъятие оригинала приведет к остановке действия не
только режимно-секретного органа компании, а и к остановке деятельности предприятия в
целом, поскольку последнее не имеет права пользоваться спецразрешением на
пользование недрами без функционирования режимно-секретного органа», – так звучала
позиция АЭСУ в суде. Собственно, чтобы не допустить такого сценария, подопечные
Геннадия Буткевича и предъявили ходатайство об отмене решения первой инстанции.
Апелляционный суд счел этот довод аргументированным, но ни о какой победе АЭСУ речь
не идет. Дело в том, что Киевский апелляционный суд формально подошел к требованию
юристов ООО: он отменил решение об изъятии документов, но при том тут же выдал
работникам Службы безопасности Украины санкцию на доступ к этим же материалам без
их изъятия. «Коллегия судей считает, что на данном этапе досудебного расследования в
уголовном производстве будет достаточно предоставить доступ к оригиналам документов
АЭСУ без возможности их изъятия», – сказано в решении апелляционной инстанции. Там же
указывается, что уже после осмотра материалов АЭСУ следователь или прокурор могут
определиться с обращением к суду «с мотивированным ходатайством об изъятии тех или
иных документов». А значит команда Ивана Баканова может беспрепятственно продолжить
раскручивать маховик «атомного расследования».
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media

ПрАТ «Укргідроенерго» у 2020р планує реконструювати вісім
гідроагрегатів, що дасть додатковий приріст потужності 36,2 МВт. Про це
повідомили в компанії «Укргідроенерго».
«Протягом 2020 року буде виконано реконструкцію восьми гідроагрегатів: №6 на
Київській ГАЕС з приростом потужності на 5,3 МВт; №13, №14, №15, №16 на Канівській ГЕС
з приростом на 14 МВт; №2 на Середньодніпровській ГЕС з показником 6 МВт; №16 на
Дніпровській ГЕС-2 з 5,9 МВт. Сумарний приріст потужності складе 36,2 МВт», - розповів
директор департаменту з реалізації проєкту «Реконструкція. II черга» Ігор Жданов.
Директор також зазначив, що на початок 2020р вже реконструйовано 71 із 103
встановлених гідроагрегатів. Більше того, в планах компанії у період з 2020 по 2024 рік
реконструкція ще 20 гідроагрегатів, що дасть сумарний приріст потужності у 71,8 МВт.
Серед яких 2 гідроагрегати на Київській ГЕС, 7 – на Канівській, 4 – на Кременчуцькій, 2 – на
Середньодніпровській, а також 5 агрегатів на ДніпроГЕС. Крім того, за словами Жданова в
наступні роки «Укргідроенерго» планує масштабну реконструкцію Дніпровської ГЕС. В
рамках проекту передбачається цілісна модернізація та подовження термінів експлуатації
Дніпрогес ще на 50 років. Фінансування реконструкції відбувається як за рахунок власних
коштів з продажу е/е, так і залучених з міжнародних фінансових організацій таких як:
Світовий банк реконструкції і розвитку, Європейський банк реконструкції і розвитку,
Європейський інвестиційний банк. Загальні інвестиції в програму реконструкції другої
черги станом на 1 січня 2020р складають 10,3 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами expro.com.ua

08.04.2020

НАЭК "Энергоатом" за 3 мес. снизил производство
электроэнергии почти на 5%

12.04.2020

Производство электроэнергии ГП НАЭК "Энергоатом" в январе-марте
2020 года сократилось на 4,4% (на 1 млрд 2,8 млн кВт-ч) по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года – до 22,623 млрд кВт-ч.
По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии
за указанный период перевыполнено на 1,6%. Электростанции госпредприятия за
отчетный период отпустили 21,293 млрд кВт-ч против 22 млрд 293,7 млн кВт-ч в январемарте 2019-го. Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в
стране составила 56,2%, что на 2,1 п.п. больше января-марта-2019. Объем освоения
капитальных вложений составил 1 млрд 845,2 млн грн против 1 млрд 844,3 млн грн в
январе-марте 2019 г, финансирование капвложений – 2,849 млрд грн против 4 млрд 933,4
млн грн. За отчетный период НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 3 млрд 104,9 млн
грн, расчеты по страхованию составили 711,5 млн грн. Коэффициент использования
установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 74,7%, что на 4,2 п. п. меньше, чем в
январе-марте 2019 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной
электрической нагрузки составил 75,3%, что на 4,8 п. п. меньше показателя трех месяцев
2019 года. В работе АЭС Украины в январе-марте-2020 зафиксировано четыре нарушения,
что на одно нарушение больше, чем в январе-марте-2019. Общая продолжительность
пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 338,86 суток, против 287,92 суток в
январе-марте 2019 года. Радиационные параметры работы атомных электростанций за
указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала
и населения обеспечивалась на достаточном уровне. Отметим, Кабмин решил назначить
временно исполняющим обязанности президента госпредприятия НАЭК "Энергоатом"
гендиректора обособленного подразделения "Запорожская АЭС" Петра Котина. Как передает
БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №361-р от 29 марта обнародовано
на официальном правительственном портале. Котин назначен временно исполняющих
обязанности президента "Энергоатома" до назначения руководителя госкомпании в
установленном порядке. В то же время другим своим решением №360-р от 29 марта
Кабмин признал утратившим силу распоряжение №1195 от 4 декабря 2019 года о
временном возложении исполнения обязанностей президента "Энергоатома" на Павла
Павлышина. Рнее стало известно, что временно исполняющий обязанности президента
госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин написал заявление об отставке.
Напомним, в конце ноября 2019 года Кабинет министров уволил президента "Энергоатома"
Юрия Недашковского, назначив врио президента НАЭК гендиректора Ривненской АЭС
Павла Павлишна. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 2
марта обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность главы
НАЭК, но позднее приостановило его после заявления Государственной инспекции
ядерного регулирования (ГИЯРУ) о несоответствии условий конкурса законодательству.
Как сообщалось, "Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на
1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 г. – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, biz.censor.net.ua
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АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

UDPR визнано провідною екокомпанією
в енергетиці

25.03.2020

За даними щорічного рейтингу журналу “Власть денег” UDP Renewables
увійшла до ТОП-25 найбільших компаній України за обсягом вже здійснених і
запланованих екоінвестицій.
Серед критеріїв відбору враховувалась діяльність у напрямку поліпшення
екологічної ситуації в регіонах, збереження здоров’я українців і посилення технологічного
потенціалу України. Виробнича потужність UDP Renewables у 2019 році досягла 85,4 МВт, а
у 2020 р. планується зростання до 250 МВт., завдяки чому компанія планує стати одним із
найбільших виробників чистої енергії в Україні. Стратегічним інвестором UDP Renewables є
холдингова компанія UFuture. “Ми з партнерами вважаємо стратегічно важливим подальше
збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергоміксі країни і стежимо за тим,
щоб виробництво енергії на наших станціях відповідало кращим світовим практикам”,—
коментує засновник компанії UFuture Василь Хмельницький. Загалом, за даними агентства
Держенергоефективності, завдяки розвитку сфери енергоефективності та “чистої”
енергетики в економіку України за 2019 рік інвестовано понад €3,9 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами UFuture
Як зелені інвестори одурили країну і створили
проблеми в енергосистемі

01.04.2020

З початком весни збільшилось виробництво зеленої генерації, що
призводить до обмеження більш дешевої – атомної. Для балансування
"зелених" використовується вугільні ТЕС. Як енергосистема опинилась у
балансовій і фінансовій кризі?
В Україні почалась весна. Світовий день стає довшим, активність сонця більшає.
Відтак значно збільшилась генерація е/е із сонячного випромінювання. На сьогодні 77% в
структурі встановленої потужності зеленої генерації складають саме СЕС. Із існуючими
умовами роботи генерації це стало великою проблемою для енергосистеми України. Річ в
тім, що за останній рік споживання е/е в країні зменшилось на 2%. Натомість, встановлена
потужність генерації з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) за один 2019 рік збільшилась
майже в три рази. За даними НКРЕКП, станом на 01.01.2019 р., встановлена потужність
об'єктів ВДЕ в Україні складала 2,13 ГВт. На 01.01.2020 р. – 6,38 ГВт. Великою проблемою
для енергосистеми є норми закону, згідно яких оператори ВДЕ не несуть відповідальність
за небаланси. Вся їх е/е купується держпідприємством "Гарантований покупець" незалежно
від того, потрібна вона. Тобто, диспетчер енергосистеми – держкомпанія НЕК "Укренерго" –
не може прогнозувати виробництво ВДЕ. Якщо вони раптово перестають виробляти е/е, то
ніякої відповідальності не несуть. А диспетчер має мати потужні резерви традиційної
генерації (в першу чергу ГЕС та ТЕС), щоб балансувати систему. Ще в 2019 році ця проблема
не була такою великою. Але із збільшенням потужності зелених, диспетчеру доводиться
примусово обмежувати виробіток е/е енергоблоками ТЕС та АЕС. Як видно з добового
графіку виробництва е/е НЕК "Укренерго", 26 березня 2020 р. потужність виробництва ВДЕ
в пікову годину складала 3,38 ГВт. А в той же день 2019 року (графік нижче), пікова
потужність ВДЕ складала всього 0,69 ГВт. Наслідки такого збільшення вже помітні. У
вихідні дні 28-29 березня АЕС держкомпанії НАЕК "Енергоатом" були обмежені на 0,9 ГВт.
Історія "зеленої проблеми". Норму про встановлення зеленого тарифу (ЗТ)
Верховна Рада запровадила у вересні 2008 року, коли внесла відповідні зміни у діючі на той
момент закони "Про альтернативні джерела енергії" та "Про електроенергетику". Останній,
у свою чергу, втратив чинність після вступу в дію закону "Про ринок е/е", який був
ухвалений в квітні 2017 року. Встановлення зеленого тарифу в 2008 році лобіював на той
момент народний депутат від Партії регіонів Андрій Клюєв. Його компанія Activ Solar на
перших порах контролювала до 90% ВДЕ, будуючи великі СЕС. Зелений тариф (ЗТ) – це
спеціальний тариф, за яким держава викуповує е/е у об'єктів ВДЕ. Його особливістю в
Україні стали повний викуп зеленої е/е без зобов'язань власників генерації прогнозувати
обсяги виробництва та прив'язка ЗТ до валютного курсу. Перша проблема, з якою
стикнулась країна через ЗТ, була фінансовою. В 2015 році, коли гривня знецінилась у три
рази, виплати за ЗТ відповідно виросли у три рази. Тарифи на е/е в середині країни
встановлені в гривні, а виплати за ЗТ – прив'язані до валютного курсу. Через це в 2015 році
Верховній Раді довелось внести зміни до профільних законів, знизивши розміри зеленого
тарифу та відтермінувавши його виплати. Інакше б держпідприємство "Енергоирнок", яке
на той час викуповувало зелену енергію, збанкрутувало. НКРЕКП, у свою чергу, в 2014 році
прийняло рішення про поетапне підвищення тарифів на е/е для населення, щоб збільшити
ліквідність енергоринку. З січня 2015 по березень 2017 року найнижчі тарифи для
населення (за перші 100 кВт*г) були підвищені у три рази: з 0,308 до 0,9 грн/кВт*г. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами biz.censor.net.ua
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Передумали: «Центрэнерго» остается
коррупционным

Госпредприятие "Укрэнерго" продолжает
накапливать долги
03.04.2020

С лета прошлого года ПАО «Центрэнерго» возглавляет Владимир
Потапенко. Для энергорынка он новое лицо, но понять чьи интересы
представляет, оказалось не сложно.
Как раз при Потапенко «Центрэнерго» отказалось от публичных закупок угля,
переключившись на его безконкурсные закупки у компаний из группы «Приват». При этом
одним углем дело не ограничилось. При том же Владимире Потапенко ПАО начало по
демпинговым ценам продавать электроэнергию предприятиям Игоря Коломойского –
«Днепразоту», Запорожскому и Никопольскому заводам ферросплавов, у которых
электроэнергия занимает около 40% в себестоимости готовой продукции. Сколько можно
зарабатывать на этих схемах? Точной цифры не назовет никто кроме неофициального
куратора «Центрэнерго». Но примерный порядок понятен: из официальной финансовой
отчетности ПАО следует, что за первые 9 месяцев 2019 года компания получила 1,5 млрд
грн убытка против 490 млн грн. прибыли по итогам 9-ти месяцев 2018-го. На каком-то
этапе коррупция на государственной энергогенерирующей компании стала настолько
очевидной, что потребовала вмешательства тогдашнего премьер-министра Алексея
Гончарука. «В сентябре журналисты спросили меня о борьбе с коррупцией и привели
пример «Центрэнерго». Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот
вопрос – и мы это сделали. Решение по этой компании уже принято», – заявлял Гончарук.
Но получилось с точность до наоборот. Почти сразу после решения о смене главы
«Центрэнерго» Гончарук потерял свою должность, в то время как вышеупомянутый
Владимир Потапенко продолжает рулить госкомпанией. Благодаря решению Окружного
административного суда Киева, запретившего Фонду госимущества (ФГИ) менять и.о.
гендиректора компании и вносить соответствующие изменения в госреестр. Таким
образом, решение главы ФГИ Дмитрия Сенниченко замораживает устоявшийся на
«Центрэнерго» расклад. Но даже это полбеды. Кроме возможности продолжать
зарабатывать на государственной энергокомпании, приватизационный мораторий дает
команде Игоря Коломойского время на зачистку от потенциальных конкурентов. Речь идет
о противоборстве сразу по двум линиям конфликта. Первая касается отношений с
токсичным киевским бизнесменом Дмитрием Крючковым: «Центрэнерго» взяло курс на
признание недействительным договоров переуступок своих долгов между структурами
Крючкова ООО «Баланс групп» и ООО «Транснова». Этим двум компаниям ПАО в общей
сложности должно больше 1 млрд грн., и от легитимности (или нелегитимности) этой
кредиторки прямо завит роль Дмитрия Крючкова в процедуре банкротства «Центрэнерго».
Вторая линия конфликта касается отношений со структурами донбасского угольного
магната Виталия Кропачева. Как только «Центрэнерго» перешло под неофициальный
контроль группы «Приват», компания прекратила расчет со своим некогда ключевым
поставщиком угольной продукции – ООО «Укрдонинвест Трейдинг» Кропачева. Из-за этого
на сейчас у ПАО перед этой компаний числится 1,4 млрд грн. долгов, но в «Центрэнерго» не
только не намерены их отдавать, а в эти дни заняты расторжением договора, в рамках
которого этот долг образовался. Учитывая, что приватизация «Центрэнерго» отложена
явно не на один месяц, времени довести до конца свою стратегию на обоих линиях фронта
у команды Игоря Коломойского более чем достаточно. А приятным бонусом тем временем
станет непрекращающийся заработок. Например, сейчас на подходе у компаний «Привата»
транш от «Центрэнерго» сразу на 145 млн грн., из которых 93 млн грн. ожидает получить
“Синтез ойл”, а остальные 52 млн грн. – “Сантрейд компани”.
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
АО "Донбассэнерго" в марте увеличило выплаты
в бюджет более чем в 2 раза

07.04.2020

ЧАО "Донбассэнерго" в марте 2020 года перечислило 69,7 млн грн
налогов и других обязательных платежей в государственный и местные
бюджеты, что в 2,3 раза больше, чем в марте-2019 (30,1 млн грн).
Согласно пресс-релизу компании, в госбюджет перечислено 69,5 млн грн (НДС,
экологический налог, сбор за специальное использование водных ресурсов, другие налоги
общегосударственного уровня), в местный бюджет Донецкой области – 0,3 млн грн
(земельный налог, налог на недвижимое имущество и др.). Как сообщалось,
"Донбассэнерго" в 2019 году сократило производство электроэнергии на 2,4% (на 84,5 млн
кВт-ч) по сравнению с 2018 г. – до 3 млрд 371,7 млн кВт-ч. В общей структуре выработки
электроэнергии в Украине за 2019 год компания заняла 2,2% рынка, в структуре тепловой
генерации – 7,5%. Отметим, ПАО "Донбассэнерго" привлекло Ernst&Young для сопровождения
проекта строительства энергоблока №6 на Славянской ТЭС, сообщила пресс-служба
компании. По ее данным, в частности, E&Y будет сопровождать процесс получения
государственной гарантии Украины и улучшения финансовых показателей проекта,
сопровождать "Донбассэнерго" в переговорном процессе с Банком Китая (Bank of China), а
также поможет привлечь средства для покрытия финансовых обязательств генкомпании
по проекту. Согласно релизу, в настоящее время компания-подрядчик Dongfang Electric
International Corporation (DEIC, Китай) проводит оценку технико-экономического
обоснования инвестиционного проекта в Bank of China с целью получения финансирования.
В "Донбассэнерго" отмечают, что на период строительства энергоблока планируется
создать 1,5 тыс. рабочих мест, а с началом эксплуатации новых мощностей работой
дополнительно будут обеспечены 340 человек. Активизация строительных работ также
будет способствовать развитию инфраструктуры г. Николаевки Донецкой области. Как
сообщалось, контракт между DEIC и "Донбассэнерго" предусматривает строительство на
Славянской ТЭС блоков №6А и №6Б по 330 МВт каждый с использованием технологии ЦКС
(сжигание твердого топлива в циркулирующем кипящем слое). Цена контракта составляет
$684,296 млн. Финансирование реконструкции должно быть осуществлено на 70% за счет
кредитных средств китайского банка. Реализация проекта продлит ресурс СлТЭС на 40 лет,
повысит эффективность работы, сократит удельный расход топлива и расходы на
техническое обслуживание. Новые блоки будут соответствовать всем техническим
требованиям ENTSO-E и европейским директивам охраны окружающей среды. Проект
позволит значительно снизить себестоимость произведенной электроэнергии, сжигать
низкосортный уголь без применения природного газа в диапазоне нагрузок 40-100%.
"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и
Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС
составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над
работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на
временно неподконтрольной территории. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит
60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В
настоящее время контроль над компанией принадлежит Максиму Ефимову.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

30.03.2020

Долг ЧАО НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель"
("ГарПок") по состоянию на 30 марта 2020 года составил 5,7 млрд грн,
сообщило госпредприятие в понедельник.
"Сейчас накапливаются полностью или частично невыполненные финансовые
обязательства оператора системы передачи (ОСП) НЭК "Укрэнерго" за услуги по
обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных
источников, предоставленные "Гарантированным покупателем" за три месяца текущего
года", – отмечается в сообщении "ГарПока" на сайте. Согласно сообщению, сумма
оперативной задолженности за февраль и март составляет по 2,6 млрд грн, за январь – 0,5
млрд грн. Нарушение порядка оплаты услуг приводит к задержкам расчетов ГП с
производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу, подчеркнул "ГарПок", добавив,
что госпредприятие ведет претензионно-исковую работу относительно взыскания с
"Укрэнерго" оплаты за предоставленные компании услуги в 2020 году. Как сообщалось,
Хозяйственный суд Киева зарегистрировал дело №910/4160/20 по иску НАЭК
"Энергоатом" к ГП "Гарантированный покупатель" на сумму 3 млрд грн. НАЭК требует
взыскания с "ГарПока" долга и штрафных санкций за отпущенную электроэнергию в
рамках выполнения в соответствии с постановлением Кабмина №483 специальных
обязательств. Кроме того, НАЭК "Энергоатом" из-за нарушения "ГарПоком" сроков оплаты
в очередной раз ограничил для него отпуск электрической энергии в рамках специальных
обязательств (PSO). В частности, с 1 апреля компания намерена ограничить отпуск э/э для
"ГарПока" (период поставки с 1 по 30 апреля) на 40% запланированного на каждый период
поставки объема отпуска.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії
з Росії та Білорусі

08.04.2020

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах
енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт
електроенергії з Російської Федерації та Білорусі.
Відповідну постанову було прийнято на засіданні комісії в середу. Тимчасове
припинення імпорту з Російської Федерації та Білорусі є одним із заходів НКРЕКУ для
учасників ринку електричної енергії, спрямованих на забезпечення безперебійного
функціонування в умовах карантину підприємств, що постачають е/е населенню і малим
непобутови споживачам. Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України заборонив
постачальникам і операторам систем розподілу до 24 квітня 2020 року відключати від
електроенергії нижче технологічного рівня водоканали і вуглевидобувні підприємства, а
постачальникам газу – виробників теплової та електричної енергії. Відзначимо, компанія
ДТЕК зупинила роботу чотирьох блоків Бурштинської ТЕС, які виробляють електроенергію
на експорт в Угорщину через низьку ціну на зовнішньому ринку. Про це повідомив голова
комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій
Герус в себе на сторінку Facebook. Ціна на електроенергію на ринку Угорщини становить
близько 25-35 євро за МВТ-год, а в Україні 40-55 євро. «Звичайно, на угорський ринок
працювати менш вигідно, а піти в угорський уряд і щось для себе лобіювати – це там
неможливо, можна і у тюрму сісти. Рішення по експорту – це виключно добровільне
рішення приватної компанії» , – повідомив Герус. Він зазначив, що такі дії приватної
компанії можуть призвести до збільшення запасів вугілля на складах та зупинки роботи
шахт. Ще одна станція Добротвірська ТЕС , яка входить в «ДТЕК Західенерго», працює
зараз на один з двох блоків. Електроенергія з ТЕС експортується в Польщу, де ціна зараз
також менша, ніж в Україні, – 30-35 євро за МВТ-год. Голова профільного комітету вважає,
що втрата експорту є результатом неконкурентноздатності ринку електроенергетики.
Така ж ситуація з імпортом електроенергії. Диспетчери “Укренерго” на сьогодні обмежили
імпорт до нуля, оскільки ДТЕК зупинив роботу блоків ТЕС в Бурштинській ТЕС. «І як тільки
обмежили імпорт, це мало миттєвий вплив на ціну. Ціна у понеділок 06 квітня: 1,47 грн.
Ціна у вівторок 07 квітня: 1.79 грн. Зростання ціни склало 22% у вівторок по відношенню
до понеділка. Тобто 22% – це приблизно така додаткова маржа за монополізацію ринку.» , –
йдеться в повідомленні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами oilpoint.com.ua
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ПАО "Хмельницкоблэнерго" увеличило чистую
прибыль в два раза

27.03.2020

ПАО "Хмельницкоблэнерго" в 2019 году, по предварительным данным,
увеличило чистую прибыль в два раза (на 42,9 млн грн) по сравнению с 2018
годом – до 85,711 млн грн.
Согласно сообщению на сайте облэнерго в четверг о проведении общего собрания
акционеров общества, назначенного на 30 апреля 2020 года, его активы за прошлый год
выросли на 2,26% – до 2 млрд 506,71 млн грн, основные средства – на 4,7%, до 2 млрд
149,949 млн грн. Повестка собрания содержит четыре сценария распределения прибыли
общества: на дивиденды предлагается направить 30%, 50%, 75% или 90% этих средств.
Остальные средства должны быть направлены на пополнение резервного капитала
общества (5%), пополнение фонда технического переоснащения общества или на
осуществление расходов, предусмотренных финансовым планом на 2020 год, – в
зависимости от размера дивидендов. Также собранию предстоит рассмотреть, в частности,
вопрос о предоставлении согласия на отчуждение доли общества в размере 100% в
уставном капитале ООО "Хмельницкэнергосбыт" путем продажи на аукционе в системе
"ProZorro.Продажи". Акционеры также намерены обновить наблюдательный совет и
ревизионную комиссию, внести правки в Устав, избрать внешнего аудитора общества. Как
сообщалось, в октябре 2019 года ФГИ сменил двух своих представителей в набсовете
"Хмельницкоблэнерго". Новыми его членами, согласно приказу Фонда №1053, стали
начальник отдела корпоративного управления госсобственностью ФГИ Ирина Холоднова
(согласно информации на сайте общества, теперь – глава набсовета) и заместитель
начальника отдела обеспечения деятельности органов управления хозобществ Фонда
Наталья Павлюк. Они сменили на этих должностях Виталия Денисенко и Дмитрия Попова,
на момент назначения в набсовет Хмельницкоблэнерго также работавших в Фонде.
Государству в лице ФГИ принадлежит 70% общества.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Найгучніша справа про енергетичну корупцію в Україні:
названі імена та — жодного вироку

31.03.2020

П’ять років тому детективи Національного антикорупційного бюро
почали розслідувати справу про розкрадання держкоштів в енергетиці.
Підозрювані — є, хоч їх коло й обмежене.
Фігуранти теж є, і їх прізвища пролунали на всю країну. Процесуальний статус
більшості — “свідок”, а плівки із розмовами про гроші від енергетичних схем, взагалі знищили
“невідомі” правоохоронці. Про вироки, тим часом, поки не йдеться. З чого все почалося і чому
не завершилося, читайте в матеріалі УНН.
Мова про кримінальне провадження за фактом так званих енергетичних схем
“Крючкова-Суркіса”, які реалізовувалися через компанію ПрАТ “ХК “Енергомережа”.
Відомості про початок розслідування детективи Національного бюро внесли до Єдиного
реєстру досудових розслідувань 4 грудня 2015 року. За пів року потому, у червні 2016 року,
НАБУ зібрало достатньо доказів для повідомлення голові правління ПрАТ “ХК
“Енергомережа” про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.
364 КК України. Мова про ексдепутата від “Батьківщини” Дмитра Крючкова. На той момент
йому інкримінували заволодіння 196 млн грн, та зловживання владою або службовим
становищем, що спричинило шкоду державі у 346 млн грн. “Енергомережу” Крючков
очолив у 2014 році. Та всього за рік компанії вдалося “взяти в обіг” ПАТ
“Запоріжжяобленерго”, АТ “Харківобленерго”, ПАТ “Черкасиобленерго” і не тільки.
Корупційна схема очима НАБУ. Суть роботи “Енергомережі” полягала у тому, що
компанія отримувала кошти від споживачів електроенергії. І згодом, нібито, мала
розраховуватися із самими постачальниками — обленерго. Але замість 346 млн грн, як у
випадку із “Запоріжжяобленерго”, сплатила лише 1,7 млн грн. В юридичному сенсі,
обленерго саме переуступало “Енергомережі” право вимоги стягнути борги з таких
споживачів як ДП “ЗТМК”, ТОВ “ЗТМК” та ПАТ “Дніпроспецсталь”. “Схема діяла впродовж
2014-2015 рр, але вона — поза законом”, — неодноразово наголошували в НАБУ. Офіційне
слідство встановило, що частина одержаних “Енергомережею” коштів від підприємствспоживачів електроенергії переводилася у готівку та розподілялася між різними
учасниками корупційної схеми.
Учасники схеми та їх голоси. Журналісти програми “Схеми” отримали записи
телефонних розмов Крючкова, які свідчать про вірогідну причетність до вказаних подій
братів Суркісів та соратника експрезидента Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Програма
під назвою “П...дав добро” вийшла в ефір у травні 2019 року. Тобто, вже минув рівно рік,
проте ймовірні власники більшості голосів на оприлюднених “плівках” й досі не мають ані
підозр, ані запобіжних заходів. Між тим, як стверджували автори розслідування, експертиза
довела високу вірогідність, що голоси співрозмовників є справжніми. У програмі “Схем”
йдеться про те, що згаданий вище Дмитро Крючков ще у 2015 році почав працювати на
Суркісів, які через кіпрські KERELIO COMMERCIAL LIMITED та LEX PERFECTA LIMITED
контролювали “Запоріжжяобленерго” (хоча контрольний пакет акцій компанії належить
державі в особі Фонду держмайна). Так, під час розмови, датованої 19 квітня 2015 року,
Крючков звітував Кононенку, що вже приготував схему, як зірвати збори акціонерів
“Запоріжжяобленерго”, призначені на 21 квітня, щоб на засіданні не змінили його
керівника, йдеться у розслідуванні. За інформацією “Схем”, порядок денний тих зборів
підприємства передбачав припинення повноваження керівника “Запоріжжяобленерго”
Ігоря Корніленкова. Саме цьому намагалися запобігти Крючков, брати Суркіси та
Кононенко. Адже Корніленков був їхнім ставлеником, наголошували розслідувачі. Після
сумнівних з точки зору легітимності зборів акціонерів, “Запоріжжяобленерго” отримало
двох керівників із правом підпису. Один із них був креатурою братів Суркісів, інший —
“людиною з конкуруючого табору українського олігарха Костянтина Григоришина, якому
через BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED належало 12,3% обленерго”. Далі, як з’ясували
журналісти, наприкінці того ж дня Григорій Суркіс телефонував Крючкову, який мав не
допустити такого двовладдя. Співрозмовники обговорили, як попри все не втратити
контроль над обленерго, а забезпечити це мав уже Кононенко... В сюжеті зазначається, що
Корніленков сприяв реалізації корупційної схеми, яку на той час вже розслідувало НАБУ, а
суди вже визнали незаконною. Вона принесла до півмільярда гривень збитків
напівдержавному “Запоріжжяобленерго”. Загалом збитки держави від схем “Енергомережі”
в НАБУ оцінювали на рівні 1,4 млрд грн. Видання “Новое время”, у свою чергу, інформувало
про те, що дані НАБУ вказували на отримання Григорієм Суркісом від “Енергомережі” 3 млн
грн в якості фінансової допомоги. А протягом січня-травня 2015-го компанія ще й
переправила 49 млн грн фірмам: Київський центр фондових послуг, Фондовий форекс і
Елара Груп — з рахунками в згодом ліквідованому “Класикбанку”. Більше того, Елара Груп,
як показують документи НАБУ, перерахувала 193 млн грн, отримані з різних джерел, на
рахунок фізичної особи — Наталії Кришталь. А та згодом перенаправила цей “фінансовий
потік”, знову ж таки, Суркісам. Тільки цього разу — на рахунки не Григорія, а Ігоря. Загалом,
судячи з оприлюднених розмов, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми
грошей в офіс братам Суркісам на стадіон “Динамо”. І вже наприкінці 2019 року в цій
частині з’явилися красномовні ухвали Вищого антикорупційного суду. Вони, зокрема,
засвідчили той факт, що вилучені НАБУ під час обшуків в приміщеннях “Динамо” (вул.
Грушевського, 3) документи мають безпосереднє відношення до кримінального
провадження за фактом схем “Енергомережі”.
Не “Запоріжжяобленерго” єдиним. Як вказують подальші розмови, ймовірно,
братів Суркісів та Крючкова (оприлюднені “Схемами”), останні намагались реалізовувати
подібні схеми й на інших енергетичних компаніях з контрольною державною часткою. Так
в одній з розмов, що відбулася після скандальних зборів акціонерів “Запоріжжяобленерго”,
Суркіс і Крючков, згадують про ПАТ “Черкасиобленерго”, побоюючись повторення
запорізької ситуації, стверджують автори розслідування “П.. дав добро”. У 2015-2016 рр.
цим підприємством управляла Світлана Кузьмінська. Її ЗМІ називають лояльною до братів
Суркісів людиною. І на одному із записів її голос замість Крючкова (по його телефону) давав
вказівку водію завезти 600 тисяч доларів у приймальню Суркісів (на “Динамо”). Згодом, у
Черкасах детективи НАБУ таки виявили схему з виведення грошей, яка була ідентична
розкритій у Запоріжжі. Керівниця “Черкасиобленерго” Кузьмінська, “Енергомережа”
Крючкова та підприємство олігарха Дмитра Фірташа ПАТ “Азот”, за версією слідства,
домовились, що за поставлену електроенергію “Азот” розрахується з Крючковим. А той вже,
у свою чергу, перерахує гроші обленерго. Так “Енергомережа” отримала майже 300
мільйонів гривень. Але гроші обленерго не віддала. Ще одним “потерпілим” від схем
“Енергомережі” регіоном називають Харківську область. Там, як вказують ті самі
оприлюднені записи телефонних розмов, Срукіси та Крючков нібито прагнули поставити
свою людину на “Харківобленерго”, де 65% акцій належить державі в особі ФДМУ. Навесні
2015 року їм це вдається з використанням адмінресурсу, наголошують “Схеми”. Тоді,
Крючков телефонував людині, голос якої схожий на екс-нардепа Ігоря Котвіцького. У
розмові Крючков заручився підтримкою тодішнього очільника Харківщини та вже ексглави
АП Ігоря Райніна. Також Крючков запевнив співрозмовників, що ситуація щодо
“Харківобленерго” під контролем “на рівні Президента Петра Порошенка”. За інформацією
“Схем”, через день після тієї розмови наглядова рада енергокомпанії призначила новим
виконуючим обов’язки керівника Володимира Яворського. Телефонні розмови також
доводять, що разом із партнерами Крючков зірвав збори акціонерів “Харківобленерго”, щоб
не втратити контроль над підприємством та, ймовірно, залучав для цього радника голови
Харківської ОДА Сергія Стороженка. Того ж дня Крючков прозвітував Ігорю Суркісу, що все
під його контролем. Наглядова рада тоді не змінилась, а креатура Крючкова залишилась у
керма “Харківобленерго”.
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Завершення слідства. Наприкінці минулого року НАБУ офіційно оголосило про
завершення слідства в рамках епізоду, який стосується, власне, “Запоріжжяобленерго”.
Підозрюваних у цьому провадженні всього двоє. Безпосередньо сам Крючков та вже
колишній керівник “Запоріжжяобленерго” Корніленков. Процесуальний статус ймовірних
власників голосів на оприлюднених у ЗМІ плівках, здається, має назву — “недоторканні”.
Суркіси, зокрема, неодноразово спростовували свою причетність до схем “Енергомережі”,
хоч і ходили на допити по справі. А екснардеп Кононенко заявляв, навіть, про наміри
позиватися до журналістів програми “Схеми” за оприлюднений ними матеріал. Епізод із
“Черкасиобленерго” - теж в роботі. НАБУ оголосило підозри колишній тимчасовій
виконувачці обов’язків голови правління Світлані Кузьмінській та експершому заступнику
голови правління — Олексію Беспалому. Збитки за участі “Енергомережі”, завдані
“Черкасиобленерго” та ДП “Енергоринок”, оцінюють на рівні 313 млн грн. Про так званих
“недоторканних” фігурантів “плівок” знову не йдеться. Таким собі апогеєм розслідування
справи “Енергомережі” та корупційних схем привласнення державних коштів у мільярдних
розмірах стала заява директора НАБУ Артема Ситника, зроблена у лютому 2020 року. Він
сказав про те, що записи телефонних розмов між нібито Крючковим, Суркісами та іншими
співрозмовниками знищені... тим правоохоронним органом, який ці записи і робив. “Що
стосується сюжету (програми „Схеми“ „П... дав добро“). Ми мали процесуальний контакт із
журналістами, звичайно що, журналісти мають свою таємницю, вони не мають нам
розкривати свої джерела інформації. Ми ці права поважаємо. Ми почали шукати
походження цих записів, бо, очевидно, це робили правоохоронні органи. Ми отримали
відповідь про те, що ці записи вже знищені тим органом, який знімав цю інформацію”, —
сказав він на спільній прес-конференції із головою САП Назаром Холодницьким. Додати
після такої заяви особливо нема чого. Але її поява таки наводить на думку і про справжність
тих записів і про незмінний статус “недоторканних” в Україні, яка б влада не приходила, та
які б нові антикорупційні органи не створювала...
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Обленерго Суркісів має понад 860 млн грн
податкового боргу

06.04.2020

Податковий борг ПАТ "Запоріжжяобленерго" становить 864,9 млн грн.
Про це свідчать дані аналітичного порталу Youcontrol, передає служба новин
порталу unn.com.ua
“Платник податків („Запоріжжяобленерго“ — ред.) має податковий борг 864 946 005
грн станом на 01.03.2020”, — йдеться у повідомленні. Крім того, аналітична система
підрахувала, що протягом останніх трьох років “Запоріжжяобленерго” фігурувало у 55
кримінальних судових справах. Також, станом на 3 квітня поточного року, проти
“Запоріжжяобленерго”
відрито
6
виконавчих
проваджень.
Зауважимо,
що
“Запоріжжяобленерго” фігурує у кримінальному провадженні НАБУ про так звані
енергетичні схеми “Крючкова-Суркісів” через компанію “Енергомережа”. За підсумками
розслідування, колишній керівник “Енергомережі” Дмитро Крючков вже отримав підозру.
Останнього називають “людиною Суркісів”, хоча б з тих причин, що на доступних у ЗМІ
телефонних розмовах Крючкова, Конененка, Суркісів та інших осіб, обговорюються,
зокрема, і питання доставки грошей в офіс Суркісів (на стадіоні “Динамо”). Самі Суркіси
статусу підозрюваних у провадженні поки не мають, хоча й були допитані. Крім того, під час
обшуків офісів “Динамо”, детективи НАБУ вилучили документи, які згодом ВАКС визнав
такими, що стосуються енергетичних оборудок “Енергомережі”. Міноритарними
власниками “Запоріжжяобленерго” є українські олігархи — брати Суркіси. На пов’язану із
ними компанію “Lex Perfecta” (Кіпр) записано 16,52% підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
• АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА

Компания "МХП" анонсировал старт строительства аккумуляторной системы
накопления электрической энергии BESS мощностью 25 МВт
09.04.2020

Холдинг "МХП" анонсировал старт строительства аккумуляторной
системы накопления электрической энергии BESS (Battery energy storage
system) мощностью 25 МВт в Ладыжине Винницкой области.
Холдинг начал реализацию концептуального проекта строительства Energy Storage в
Винницкой области в рамках создания енергокластера MHP Energy Hub. Реализацией
энергетических проектов агрохолдинга занимается ЧАО "МХП Эко Энерджи", которое
является поставщиком электроэнергии и управляющей компанией крупнейших
производителей энергии из биогаза в Украине. "Первым шагом "МХП Эко Энерджи"
анонсирует проведение тендера на разработку технико-экономического обоснования
подключения BESS к электрическим сетям, с возможностью использования в будущем
технологий умных сетей (Smart Grid Technologies)", - указали в МХП. По информации МХП,
реализация проекта по строительству BESS мощностью 25 МВт в Ладыжине начнется в
2020 году и будет проходить в четыре очереди: первая - 5 МВт/5 МВт-ч; вторая - 5 МВт/5
МВт-ч (общая мощность 10 МВт/10 МВт-ч), третья - 5 МВт/5 МВт-ч (общая мощность 15
МВт/15 МВт-ч), четвертая - 10 МВт/10 МВт-ч (общая мощность 25 МВт/25 МВт-ч). "Украине
необходимо уменьшить зависимость от "грязной" энергетики и крайне быстро
модернизировать энергетическую инфраструктуру на основе использования Energy Storage
и Smart Grid, чтобы оставаться экономически конкурентно-способными и энергетически
независимыми. Накопление энергии позволит иметь источник питания, который будет
доступен 24/7. Хранение энергии играет важную роль в создании более гибкой и надежной
системы работы электросети", - отметили в МХП. МХП - крупнейший производитель
курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла,
продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные
полутуши кур, которые перерабатываются в том числе на его предприятиях в Нидерландах
и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской
компании Perutnina Ptuj. Основателем и мажоритарным акционером МХП является
украинский бизнесмен Юрий Косюк. По итогам 2018 года чистая прибыль МХП сократилась
на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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УГВ відписало норвезьким юристам ще 750 тисяч євро
на арбітраж по «Карпатигазу»

НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
КОМПАНІЇ

28.03.2020

Оточення Порошенка продало Новинському фірму з ліцензією на газове
родовище у 60 разів дорожче, ніж купило в держави
25.03.2020

Компанія Regal Petroleum, бенефіціаром якої є народний депутат
Вадим Новинський, придбала компанію «Аркона Газ-Енергія», що володіє
спецдозволом на розробку та видобуток газу в Полтавській обл.
Журналістське розслідування «Схем» виявило, що фірма «Аркона Газ-Енергія» була
пов’язана з людьми з оточення Ігоря Кононенка та Петра Порошенка, і в часи
президентства останнього купила цей дозвіл у держави поза конкурсом і задешево –
заплативши в бюджет менше ніж 4 мільйони гривень, хоча були інші претенденти, готові
заплатили більше. Тепер Вадим Новинський купує цю фірму, основний актив якої – ця
ліцензія, у колишніх власників у 60 разів дорожче, порахували журналісти програми
«Схеми: корупція в деталях». У Regal Petroleum повідомили: «24 березня 2020 року було
завершено процедуру придбання активів у відповідності до угоди між компанією Regal
Petroleum та попередніми власниками». За умовами угоди, Regal Petroleum купує 100%
капіталу в ТОВ «Аркона Газ-Енергія», здійснюючи оплату в декілька траншів. Перший
гарантований транш становить 4,3 мільйона доларів США (близько 120 мільйонів гривень).
Ще стільки ж компанія перерахує колишнім власникам «Аркона Газ-Енергія» у випадку
задоволення певних умов угоди, які не розкриваються. «Таким чином, за укладеною угодою
загальна вартість активу може скласти до 8 630 000 доларів США», – заявили у Regal
Petroleum. Це – більш ніж 240 мільйонів гривень. Відповідно до офіційного реєстру, станом
на 23 березня, власниками компанії значились: Ігор Мичко, Олександр Нещотний, Дмитро
Волонець та Олег Ольховий. Олег Ольховий, який мав найбільшу частку в компанії перед
продажем, це колишній директор спортивного клубу «5 елемент», який належить Петру
Порошенку та Ігорю Кононенку. Також у розслідуванні, опублікованому взимку 2018-го
року, журналісти встановили, що до налагодження діяльності цієї фірми перед отриманням
ліцензії мав стосунок Олексій Маловацький – юрист з команди Петра Порошенка, член
Вищої ради правосуддя в часи його президентства. Після розслідування «Схем»,
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом
можливого зловживання службовим становищем чиновниками Державної служби геології
та надр України під час видачі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на розробку
Свистунківсько-Червонолуцького родовища в Полтавській області. Розслідування триває і
досі, повідомили журналістам у пресслужбі НАБУ. У пресслужбі Петра Порошенка заявили,
що він «не мав і не має жодного відношення до цієї історії. Прив’язування за вуха його імені
є маніпуляцією». Ігор Кононенко свій зв’язок з «Аркона Газ-Енергія» також заперечує. «Не
маю жодного відношення до цієї компанії», – повідомив він у коментарі «Схемам». При
цьому він не приховує своє знайомство з одним із власників компанії – Олегом Ольховим,
який очолював клуб «5 елемент» Порошенка та Кононенка. «Олег працював директором
клубу 14 років тому, чим він займався потім, я не цікавився», – написав Кононенко. ТОВ
«Аркона Газ-Енергія» володіє спеціальним дозволом, що передбачає геологічне вивчення, в
тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням вуглеводнів
(промислова розробка) на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі, яке розташоване в
Полтавський області. Дозвіл надає право розробки ділянки площею 97 км2. Спецдозвіл був
виданий ТОВ «Аркона Газ-Енергія» в травні 2017 року строком на 20 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Burisma Group розпочала роботи з реанімації
перших трьох свердловин

26.03.2020

Дубрівсько-Радченківську нафтогазову ділянку площею 65,4 кв км. рік
тому Burisma Group придбала на першому онлайн аукціоні Держгеонадр за
25,1 млн грн. Початкова ціна лоту становила – 17,5 млн.
«На жаль, багато часу зайняв процес погодження документів та вивчення ситуації.
Але ми впевнені у тому, що Дубрівсько-Радченківська ділянка перспективна з точки зору
видобутку газу, тому готові інвестувати у відновлення ліквідованих та законсервованих
свердловин, щоб повернути їх до чинного фонду та шукати нові точки буріння. Даний
напрямок може давати додаткові об’єми видобутку вітчизняного газу, що сприятиме
підвищенню енеробезпеки України», – зазначила директор Ради директорів Burisma Group
Каріна Злочевська. Група Burisma знаходиться на етапі підписання договору оренди на три
ліквідовані та законсервовані свердловини. Окрім того, у 2020 році планується реанімувати
вісім свердловин, які раніше належали фонду державних компаній. Очікуваний початковий
дебіт газу з кожної з таких свердловин може становити 15-20 тисяч м3. Нагадаємо, Burisma
Group завершує підготовчі роботи до буріння нової свердловини на структурі Журавлина
Деркачівсько-Войтенівської площі у Харківській області. Планується, що свердловина №7
буде пробурена до глибини 4000 м. Очікуваний термін закінчення робіт – липень 2020 року,
що відповідає запланованим термінам буріння свердловини. Буріння здійснюватиметься
безамбарним методом з повною утилізацією відходів буровим верстатом Уралмаш 4Е,
оснащеним сучасною системою очищення. «Сотні мільйонів кубів газу, які очікуємо
отримати з нової свердловини – це не лише досягнення Групи, а й суттєвий плюс до
газового балансу країни», –зазначив Тарас Бурдейний, CEO Burisma Group. Згідно з
інвестиційним планом Burisma Group у 2020 році планує буріння 15 нових свердловин на
Карайкозівському, Водянівському та Ракитнянському родовищах, на структурі Журавлина
Деркачівсько-Войтенівської площі, Клубанівсько-Зубренківській площі та інших ділянках.
Крім буріння, Burisma Group інвестує кошти й у наземну інфраструктуру. Зокрема, у 2020
році планується побудувати нові газопроводи, установки пропанового охолодження
природного газу, реконструювати УКПГ, продовжити реалізацію проєкту будівництва
установки стабілізації конденсату і поглибленого вилучення пропан-бутанової суміші
(СПБТ або LPG) з природного газу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Burisma Group
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------
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АТ «Укргазвидобування» 20 березня оприлюднило звіт про укладену
17 лютого угоду з юридичною компанією «Wikborg Rein Advokatfirma AS»
(Норвегія) щодо юридичних послуг на 750 тис євро.
У 2015 р. «УГВ» найняло норвезьку «Wikborg Rein Advokatfirma AS» для консультацій
і забезпечення захисту своїх прав та інтересів під час урегулювання спорів з компанією
«Misen Enterprises AB» та ТОВ «Карпатигаз», які виникли на підставі Договору №3 про
спільну діяльність без утворення юридичної особи від 2002 року. Загальна вартість угоди
мала становити не більше 5,00 млн євро, а послуги – надаватись до кінця 2019 р. Однак на
кінець липня 2019 р. бюджет був перевищений приблизно на 250 тис євро. За твердженням
юристів, причинами непередбачених перевитрат була поведінка відповідачів «Misen
Enterprises AB» і «Карпатигаз», підписання мирової угоди в липні 2019 р. та її винесення на
розгляд арбітражного суду, а також рішення арбітражного суду провести брифінги після
слухань і додатковий заключний день слухань у вересні 2019 року тощо. До того ж, Торгова
палата Стокгольма за запитом голови арбітражного суду продовжила термін для винесення
остаточного рішення арбітражним судом до 31 січня 2020 р. Основним напрямком роботи в
межах арбітражного розгляду є допомога арбітражному суду з боку свідків-експертів «УГВ»
пана Хесмондхалга, пана Харріса та пана Чебаненка у вирішенні питань, пов’язаних із сумою
спору до винесення остаточного рішення. «УГВ» вирішило продовжити співпрацю з
«Wikborg Rein Advokatfirma AS», бо ця фірма надала значну частину послуг та єдина
повністю обізнана з арбітражним провадженням. Нинішню закупівлю провели без аукціону
згідно пункту Регламенту, в якому йдеться про послуги, котрі може надати тільки певний
виконавець через відсутність конкуренції та альтернативи. При цьому сам договір не був
оприлюднений у системі «Прозорро». Шведська «Misen Enterprises AB» і український
«Карпатигаз» є дочірніми фірмами «Misen Energy AB». Раніше ЗМІ писали про причетність
до цих фірм Дмитра Фірташа, Сергія Кацуби і Сергія Курченка, однак у «Карпатигаз» від цих
зв’язків відбиваються. Як повідомляла «Економічна правда», з кінця 2014 р. частку в
«Карпатигазі» мав також колишній нардеп Микола Мартиненко. У 2015 р., коли «УГВ»
очолював близький до Мартиненка Сергій Костюк, «Карпатигаз» подав позов проти
України на $3 млрд. У відповідь «Укргазвидобування» ініціювало арбітражний розгляд
справи щодо розірвання договору про спільну діяльність між «Карпатигазом» і «Місен
Ентерпрайзіс АБ». Нагадаємо, у липні 2019 р. «УГВ» також уклало угоду з ТОВ «Ернст Енд
Янг» про консультаційні послуги щодо цього арбітражного процесу вартістю 6,52 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Газовая компания Новинского отказалась от покупки
конкурента за $40 миллионов

01.04.2020

Британской нефтегазовой компания Regal Petroleum plc. и владельцу
ЧАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтинвест" (UNI) Лидии
Черныш и Bolaso Investments Ltd Леониду Козаченко не удалось достичь
окончательной договоренности о продаже концерна.
"Regal Petroleum plc. объявляет, что объявленный 26 марта меморандум о
взаимопонимании по потенциальному приобретению "НПК "Укрнафтинвест" истек, и
следовательно – прекращен. Стороны меморандума не смогли достичь окончательного
соглашения о потенциальном приобретении UNI", – отмечено в сообщении в сообщении
Regal на сайте Лондонской фондовой биржи. Regal уточнила, что, в соответствии с рядом
условий меморандума, вступивших в силу по окончанию срока его действия и отсутствию
договоренности о покупке, ранее внесенный британской компанией депозит в сумме $0,5
млн подлежит возврату. Как сообщалось, в июне 2019 года кипрская компания Pelidona
Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" депутата и бизнесмена Вадима Новинского
увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине
до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского
бизнесмена Виктора Пинчука. В ноябре 2019 г. Regal Petroleum договорилась о покупке за
$40 млн ЧАО "НПК "Укрнафтинвест", владеющего лицензиями на разработку Белолесской и
Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей. В январе 2020 года Антимонопольный
комитет разрешил кипрской компании Lovita Investments Ltd Новинского опосредованно
приобреcти более 50% акций ПАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтинвест",
владеющее лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых
площадей. Regal Petroleum по итогам 2019 г. добыла в Украине 160,11 млн куб. м газа, что
на 22,3% больше, по сравнению с 2018 г. Regal по итогам 2018 г. увеличила чистую прибыль
в 23,6 раза по сравнению с 2017 г. – до $54,3 млн. Показатель чистой прибыли включал, в
том числе, восстановление стоимости активов (в сумме $36,1 млн за счет переоценки
оставшихся резервов и запасов на MEX-GOL и SV), обесцененных в предыдущие периоды. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Чешский холдинг и британская компания победили
в трех конкурсах по добыче в Украине

02.04.2020

Чешский энергетический холдинг EPH Group одержал победу в двух
конкурсах на разработку на основании соглашений о разделе продукции
углеводородных участков в Украине.
EPH Group одержал победу на разработку на Груневском и Ахтырском участках,
сообщил в Facebook глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.
Победителем конкурса по Ичнянскому участку стала York Energy Holdings Limited
(Великобритания), являющаяся "дочкой" американской Alpha Energy. "Поздравляю
европейский энергетический холдинг EPH с уверенной победой в двух конкурсах по
заключению соглашений о разделе углеводородной продукции на Груневськом и
Ахтырском участках. Также Межведомственная комиссия по СРП большинством голосов
рекомендовала признать британскую York Energy победителем конкурса по разработке
Ичнянского нефтегазового участка", – написал Опимах. Кабинет министров согласно
процедуре должен одобрить результаты в течение месяца с момента получения
рекомендаций комиссии. Напомним, конкурсы по Груневскому (Сумская и Полтавская обл.),
Ахтырскому (Сумская, Полтавская и Харьковская обл.), Ичнянскому (Черниговская обл.)
углеводородным участкам объявлены в начале августа 2019 г. Изначально планировалось,
что заявки на участие будут приниматься в течение трех месяцев. Однако в октябре
правительство приняло решение о продлении срока приема документов. Площадь
Груневского участка составляет 1,083 тыс. кв. км, Ахтырского – 672 кв. км, Ичнянского –
2,086 тыс. кв. км. Согласно условиям конкурсной документации, утвержденным в конце
2018 г., по первому и второму участку, победители должны будут в течение первого этапа
геологоразведочных работ (первые 5 лет) обеспечить бурение не менее двух разведочных
скважин и проведение 3D-сейсмики. Участник, одержавший победу в конкурсе по третьему
участку, – бурение не менее трех скважин и проведение 3D-сейсмики. Минимальный объем
инвестиций по Груневскому и Ахтырскому участкам составляет по 500 млн грн, по
Ичнянскому – 900 млн грн. Срок действия СРП – 50 лет. Доля государства в прибыльной
продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля
компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут возмещены его расходы,
равна 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Стоящие предприятия и права на восемь месторождений:
Кропачев сворачивает газовый бизнес

ПАТ «Укрнафта» сплатила більше 5 млрд грн
податків у першому кварталі

Упадок угольного бизнеса Виталия Кропачева в борьбе за контроль над
энергетической сферой с людьми Игоря Коломойского привел к изменениям
для другой сферы его деятельности.
Речь идет об интересах Кропачева в газовой отрасли. Редакция 368.media решила
разобраться, как поживают его газодобывающие предприятия. Стоит отметить, что с 2018
года, прибрав к рукам газовые активы Александра Януковича, Кропачев фактически взял
под контроль семь месторождений газа в Харьковской и Луганской областях. Речь идет об
ООО «Межрегиональная газовая компания» и об ООО «Реконструкция технологических
скважин». Обе компании специализируются на добыче газа. Ранее они принадлежали
структурам сына экс-президента. Первую фирму Кропачев приобрел осенью 2017 года,
оформив на кипрский офшор «Икслеймор Велью Лтд». Судя по данным финансовой
аналитики, дела у компании сейчас не очень, а выручка отсутствует с 2013 года. кроме того,
у ООО «МГК» налоговый долг и аннулировано свидетельство НДС из-за того, что там
просрочили декларации. Тем не менее, фирма продолжает работать, да и ценность ее для
Кропачева прежде всего в том, что ООО «МГК» до 2031-33 годов выданы лицензии
Госгеонедр на разработку пяти газоносных площадей в Харьковской и Луганской областях:
Нижнертыщевской, Сиротинской, Золотаревской, Сербской и Бараниковской. ООО
«Реконструкция технологических скважин» располагает правами на разработку
Чабановской и Южно-Евгенеевской газоносных площадей в Луганской области. Это
предприятие Кропачев получил также осенью 2017 года, оно тоже оформлено на
«Икслеймор Велью Лтд» и тоже имеет налоговый долг. Эта компания в 2018 году даже
успела получить около 45 млн гривен выручки, но, начиная с прошлого года выручка
отсутствует. Руководит компанией Алексей Прядко. Его же Кропачев поставил руководить
и ООО «Энерго-Инвестгруп», которое приобрел у львовского бизнесмена Андрея Маслюка
из окружения Степана Кубива. Как и остальные газовые предприятия Кропачева, ООО
«Энерго-Инвестгруп» имеет налоговый долг, на данный момент не ведет и даже не
начинало добычу газа, но, между тем, ей принадлежит разрешение на геологическое
изучение и опытно-промышленную разработку Сторонской газовой площади в Львовской
области до 2035 года. Есть у Кропачева и предприятия-посредники, через которые, по всей
видимости, планировался сбыт добытого газа. Это, прежде всего, ООО «Укрдонинвест
Трейдинг», созданное весной 2019-го года с основным видом деятельности «оптовая
торговля твердым, жидким и газообразным топливом». Эта компания имеет традиционный
для фирм Кропачева налоговый долг и ввиду отсутствия добычи газа поставками его не
занимается, в официальных реестрах вообще нет данных о какой-либо экономической
длительности компании. Заниматься сбытом газа могло бы и ООО «Славянская
промышленная группа», которое также контролирует Кропачев и куда он поставил
директором экс-главу ГП «Шахта имени Сургая» Юрия Юдина, но на данный момент это
предприятие занимается преимущественно поставками шахтного оборудования.
Интересно, что, несмотря на то, что остальной бизнес Кропачева сейчас переживает не
лучшие времена, ООО «Славянская промышленная группа» продолжает активно работать и
даже уже получило в 2020 году госзаказов на почти на семь миллионов гривен. Стоит
отметить, что еще в 2018 году Кропачев заявлял, что намерен развивать свой газовый
бизнес при участии германского инвестора, связанного с банковским концерном
«Коммерцбанк», но после выборов и утраты влияния на украинской политической арене
немцы, судя по всему, отказались от этой идеи. Сам Кропачев теперь заявляет
журналистам, что у них отношения «на паузе» и немцы «не понимают нашей специфики
бизнеса». Аналогично у Кропачева сложились и отношения с китайской корпорацией Sany
Heavy Equipment Co., Ltd, с которой планировал открывать на базе Запорожского
алюминиевого комбината предприятие по сборке шахтного оборудования и приватизацию
«Центрэнерго». В Sany, в отличие от германских инвесторов, в специфике украинского
бизнеса разбираются отлично и даже фигурируют вместе с Кропачевым в уголовном
производстве НАБУ по факту продажи шахтного оборудования госпредприятиям. Но как
только Кропачев после смены власти в стране утратил влияние, китайцы от него
отказались. Что же касается газового бизнеса Кропачева, то на данный момент все
выглядит так, как будто бизнесмен успел подмять под себя ряд активов, но, ввиду смены
политического вектора и утраты влияния его покровителей Петра Порошенко и Игоря
Кононенко, запустить бизнес не успел и уже вряд ли запустит. Впрочем, он все еще за счет
этих предприятий владеет правом на добычу газа на восьми газовых площадях в трех
регионах Украины и может использовать этот фактор в борьбе с ФГИУ за «Центрэнерго»,
как он сейчас использует шахту «Краснолиманская», угольные пласты которой
принадлежат ему в лице ООО «Краснолиманское»
Читать полностью >>>
По материалам 368.media

За березень 2020 р. ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів
податків на суму 638 млн грн. У цю суму увійшли рентна плата за користування
надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір та інші податки.
Сума сплачених податків у першому кварталі сягнула 5,08 млрд грн. ПАТ «Укрнафта»
сплатило 336 млн грн рентної плати до державного та місцевих бюджетів різних рівнів за
користування надрами за березень 2020 року. З них 16,8 млн грн надійшли до місцевих
бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за
видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримали
бюджети Сумської (6,67 млн грн), Івано-Франківської (3,78 млн грн) і Полтавської (3 млн
грн) областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у
тому чи іншому регіоні та використовуються громадами переважно для реалізації
локальних інфраструктурних та соціальних проектів. Відзначимо, ПАТ «Укрнафта»
відкликала свої пропозиції щодо змін в оподаткуванні нафтовидобувних компаній. Про це
йдеться в листі до Президента та Прем'єр-міністра. Компанія змінила своє рішення,
оскільки розуміє, що у непростий для України час головний пріоритет – запобігання
поширенню на території країни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2. Компанія наголосила, що буде продовжувати видобуток та
переробку вуглеводнів, виходячи з наявних матеріальних ресурсів, що дозволить
забезпечити максимальне виконання заходів, необхідних для стабільної роботи державних
органів, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів господарювання. Нагадаємо,
за 2 місяці 2020 року ПАТ «Укрнафта» сплатило 983 млн грн рентної плати до державного
та місцевих бюджетів різних рівнів за користування надрами. З них 49,1 млн грн надійшло
до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу
рентної плати за видобуток нафти і газу. У 2020 році найбільші надходження з рентної
плати «Укрнафти» отримали бюджети Сумської (20,56 млн грн), Івано-Франківської (11,02
млн грн) і Полтавської (7,14 млн грн) областей. Надходження від рентної плати залежать
від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та використовуються громадами
переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проектів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укрнафта»

07.04.2020

Regal Petroleum сократила чистую
прибыль в 4,5 раза

09.04.2020

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в
Украине в 2019 году сократила чистую прибыль в 4,5 раза по сравнению с
2018 годом – до $12,2 млн. Об этом пишет fixygen.ua
Как отмечается в годовом отчете компании на сайте Лондонской фондовой биржи, в
минувшем году показатель чистой прибыли в $54,31 млн включал, в том числе
восстановление стоимости активов в сумме $36,1 млн за счет переоценки оставшихся
резервов и запасов на Мехедивско-Голотовщинском и Свиридовском месторождениях.
Валовая прибыль сократилась на 31,3% – до $23,52 млн, совокупная прибыль Regal по
итогам 2019 года благодаря позитивным курсовым разницам составила $24,45 млн против
$52,84 млн годом ранее. Выручка компании в прошлом году снизилась на 15,4% – до $55,93
млн. Из этой выручки на долю газа пришлось $38,35 млн (годом ранее – $49,67 млн),
конденсата – $13,72 млн (против $12,77 млн), LPG – $3,86 млн ($3,66 млн). Средняя цена
реализации компанией газа в 2019 году составила $219 за 1 тыс. куб м (против $312 в 2018
году), конденсата – $58 за баррель ($72), сжиженного газа – $55 ($64). Как сообщалось, по
итогам 2019 года Regal увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 25,7% по
сравнению с 2018 годом – до 4,263 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd,
barrels of oil equivalent per day). "Рекордная добыча на Мехедивско-Голотовщинском (MEXGOL), Свиридовском (SV) и Васищевском (VAS) месторождениях помогла компенсировать
влияние низких цен на газ. Приобретение в марте этого года "Аркона Газ-Энергия"
(владеет лицензией на Свистунивско-Червонолуцское месторождение – ИФ) позволит
укрепить наши производственные мощности после завершения начального бурения, старт
которого запланирован на ближайшие 12 месяцев", – приводятся в отчете слова CEO
компании Сергея Глазунова. Среди намеченных на 2020 год задач: завершение скважины
№54 на Свиридовском месторождении и бурение новой скважины №25, изучение
возможностей капремонта существующих скважин. Также планируется бурение скважины
на Васищевском месторождении. Комментируя свою деятельность в условиях пандемии,
Regal отметила, что в настоящее время связанных с вирусом нарушений в работе не
зафиксировано и пока компания не ожидает существенного влияния ситуации с COVID-19
на перспективы группы. В то же время руководство продолжает следить за развитием
событий и принимать меры, необходимые для защиты сотрудников и бизнеса. Кроме того,
Regal, как и другие предприятия, занимается приобретением медицинского оборудования и
расходных материалов для помощи государству в борьбе с COVID-19. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Нефтегазовая компания JKX в первом квартале
нарастила добычу на 11%

14.04.2020

15.04.2020

Компания JKX Oil&Gas в I кв. 2020 г. увеличила среднесуточную добычу
углеводородов на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
– до 10,996 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Так, среднесуточная добыча в Украине выросла на 7% – до 5,361 boepd, в том числе
добыча газа увеличилась на 1% – до 715 тыс. куб. м в сутки (Mcmd), нефти и конденсата на
38% – до 1,155 boepd. Среднесуточная добыча углеводородов в РФ увеличилась на 16% и
составила 5,635 boepd. В частности, показатель среднесуточной добычи газа за отчетный
период равен 946 тыс. куб. м в сутки (+16%), конденсата – 65 boepd (+15%). В сообщении
указывается, что на Игнатовском месторождении в Украине в первой половине марта была
введена в эксплуатацию скважина №143. Дебит по ней в настоящее время составляет 157
баррелей нефти в сутки (bopd) и 65 тыс. куб. м газа в сутки. Средняя цена реализации
компанией газа в Украине в январе-марте составляла $150 за 1 тыс. куб. м, что на 44%
меньше, чем годом ранее ($269), нефти – $49 за баррель (-17%). Денежные средства
компании и их эквиваленты по состоянию на 31 марта 2020 г. были равны $14,2 млн (по
состоянию на 31 декабря – $20,6 млн). Помимо этого, JKX располагала запасами нефти и
газа на сумму $2,4 млн (по состоянию на 31 декабря –$4,1 млн). Как сообщалось, в 2019 году
JKX получила $22,21 млн чистой прибыли, что на 45,6% лучше показателя 2018 года.
Повышение прибыльности связано с увеличением выручки на 9,6% – до $101,74 млн,
несмотря на снижение цены на газ на 33% в Украине и расформированием резервов по
налоговым спорам. JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине
и РФ. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum
Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих
компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной - на геологическое
изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию. Крупнейшими
акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова –
27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest &
Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Укргазвидобування відновило свердловину
на виснаженому родовищі

16.04.2020

АТ «Укргазвидобування» завершило капітальний ремонт свердловини на
Абазівському родовищі у Полтавській області. Її дебіт збільшився з майже
нульового до 98 тис. м3 на добу.
«Абазівське родовище – одне з найбільш виснажених у портфелі компанії. Сьогодні у
надрах родовища залишилося менше 10% від початкового обсягу газу. Наше завдання –
ефективно вилучити ці залишкові запаси. Свердловина, яку ми обрали для операції
капітального ремонту, працювала періодично, її дебіт був близьким до 0. Проте вона дає
доступ до покладу де потенційно є значні запаси газу. Компанія інвестувала кошти у
сучасне обладнання, яке ми успішно використали на вказаній свердловині. Ми виконали
роботу високої складності, застосували новітні технології аби підвищити ефективність
видобутку на виснажених родовищах», – зазначив Олександр Олексенко, директор ГПУ
«Полтавагазвидобування». Операцію з капітального ремонту виконував власний сервісний
підрядник УГВ-СЕРВІС за допомогою верстату IRI вантажопідйомністю 125 т. Після повного
вилучення аварійних труб, освоєння та підключення свердловини, її дебіт збільшився до 98
тис. м3 на добу. Компанія продовжує досліджувати родовище. Наразі відбувається
інтерпретація даних за результатами сейсморозвідувальних робіт, проведених за
методикою 3D. У 2020-2021 р. заплановано капітальний ремонт ще 4-х свердловин на
зазначеному родовищі. Ефективна експлуатація та дорозвідка наявних виснажених
покладів та освоєння нових ділянок – це основні напрями програми розвитку УГД «Тризуб»,
за рахунок яких компанія планує втримувати природнє падіння видобутку, яке сягає 1,5
млрд м3 на рік. Нагадаємо, АТ «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову свердловину
на Шосейній площі в Харківській області. Її добовий дебіт після проведення операції з ГРП
збільшився у понад 20 разів і склав 121 тис. м3 газу. «Це нова ділянка надр із
перспективними ресурсами близько 9 млрд м3 газу. Ми провели сейсморозвідувальні
роботи, визначили перспективи та почали її розбурювати. Звісно, одна така площа не
зробить прориву у видобутку газу в масштабах країни. Проте робота на десятках подібних
спеціальних дозволів дає відчутний результат, який дозволяє нам утримувати досягнутий
рівень видобутку газу. Високий дебіт цієї свердловини підтверджує, що інвестиції в буріння
навіть на виснажених або невеликих площах, в поєднанні з сучасними методами
інтенсифікації, можуть бути економічно обґрунтованими», – прокоментував, директор з
інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу. Нову свердловину бурив власний буровий
підрядник «Укрбургаз» верстатом китайського виробника HongHua…
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укргазвидобування»
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Оператор ГТС України став членомспостерігачем в ENTSOG

АТ "Укртранснафта" розвантажує четвертий
танкер з нафтою для Білорусі

03.04.2020

ТОВ «Оператор ГТС України» став членом-спостерігачем Європейської
мережі операторів газотранспортних систем ENTSOG. Рішення затверджене
на засіданні генеральної асамблеї організації.
«Ми дуже раді тепер вже офіційно доєднатися до великої сім’ї європейських
операторів газотранспортних систем. Вже кілька місяців ми активно співпрацюємо з
ENTSOG, зокрема в питаннях гармонізації законодавства та процедур, а також щодо
відкритості та безпеки постачання – щоденно відправляємо дані про роботу нашої ГТС на
платформу прозорості. Вірю, що надалі наша співпраця тільки поглиблюватиметься задля
розвитку газового ринку Європи та України, як його невід’ємної частини», – прокоментував
генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон. Оператору ГТС України важливо бути
долученим до європейської експертної спільноти. Адже ENTSOG – це доступ до головного
європейського координаційного центру в газотранспортній сфері, це платформа для
консультацій та обміну прогресивними ідеями. Це також можливість для співробітників
ОГТСУ брати участь в вузькоспеціалізованих навчальних заходах та взаємодіяти з колегами
з інших країн. Крім того, ENTSOG забезпечує диспетчерські центри операторів ГТС
інструментами для оперативної комунікації, моніторингу та спільного реагування в
кризових і надзвичайних ситуаціях. З 2015 року представником в ENTSOG від України був
АТ «Укртрансгаз». Після успішного проведення анбандлінгу компанія втратила статус
оператора української ГТС і завершила членство з 1 січня 2020 року, а ОГТСУ як новий
незалежний оператор ГТС відповідно подав заявку на вступ в ENTSOG …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТОВ «Оператор ГТС України»
• ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

•

СБУ обнаружила махинации с газом для
населения на 1,7 млрд. грн.

•

•
•

РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ
ІМПОРТ-ЕКСПОРТ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

Компания "Укргаздобыча" возобновила покупку нефти
на бирже для собственного НПЗ

27.03.2020

АО "Укргаздобыча" 26 марта приобрело на площадке "Украинской
энергетической биржи" 3 тысячи тонн нефти с отгрузкой железнодорожным
транспортом. Об этом пишет biz.censor.net.ua
Согласно данным УЭБ, госкомпания приобрела ресурс на условиях FCA (станция
отправителя) по 7600 грн за тонну с НДС, что соответствует около $30 за баррель, передает
БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr. Срок поставки сырья – до конца
мая 2020 года. "Мы получаем множественные предложения на покупку ресурса украинских
добытчиков, поэтому посчитали и решили покупать сырье", – сообщил замглавы
дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко. В части планов по
закупкам сырья, он сообщил, что компания "наблюдает за развитием событий и
возможным дальнейшим снижением цены". Как отмечает издание, в последний раз
"Укргаздобыча" проводила торги по закупке нефтяного сырья на УЭБ в апреле 2019 года.
Средняя цена нефти Urals по итогу котировочных дней марта составляет около $30 за
баррель, 26 марта котировка опустилась до $21. Напомним, принадлежащий
"Укргаздобыче" Шебелинский завод – один из двух работающих в стране НПЗ с годовым
объемом переработки сырья в районе 500 тыс. тонн. В 2019 году завод произвел 149 тыс.
тонн бензинов, что на 14% больше, чем в 2019 году, а также 88 тыс. тонн дизтоплива (рост
на 4%). Основной объем дизтоплива используется для нужд производственных
подразделений "Укргаздобычи", часть реализуется через открытые биржевые торги.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
•
•

Импорт нефти в Украину
вырос на 23%

НАФТОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (НТС) & ІНФРАСТРУКТУРА (ТЕРМІНАЛИ. СКЛАДИ)

Танкер з Azeri Light для Білорусі
прибув до порту Одеси

24.03.2020

Другий танкер з азербайджанською нафтою Azeri Light прибув до порту
Одеси і встав на розвантаження, повідомив агентству "Інтерфакс-Захід" прессекретар концерну "Білнафтохім" Олександр Тищенко.
Держнафтокомпанія Азербайджану (ДНКАР, SOCAR) відправила з Супси другу партію
з азербайджанською нафтою концерну "Білнафтохім". "Отже, компанія здійснила всі
постачання, передбачені за згодою з "Білнафтохім", - повідомив заступник начальника
департаменту з організації заходів та зв'язків із громадськістю SOCAR Ібрагім Ахмедов. Він
не уточнив, чи тривають переговори з білоруською стороною щодо нових постачань. "На
цьому поки що все. Далі подивимося", - сказав Ахмедов. Socar Trading (дочірня структура
ДНКАР) в березні має поставити для Білорусі три партії нафти загальним обсягом майже
250 тис. тонн через порт Одеси і нафтопровід "Одеса-Броди". 12 березня до одеського порту
з Джейхану прибув танкер з 90 тис. тонн азербайджанської нафти Azeri Light, 15 березня 80 тис. тонн Urals з Новоросійська. У вівторок прибув танкер з 80 тис. тонн нафти сорту
Azeri light. Далі нафту буде прокачано трубопроводом Одеса-Броди і потім через БродиМозир (вставка на "Дружбі") на Мозирський НПЗ. За даними "Білнафтохіму", ДНКАР може
поставити до Білорусі в 2020 р. до 1 млн тонн нафти. Постачання нафти з Азербайджану до
Білорусі через Одеса-Броди здійснювалися в 2011 році. Контракт передбачав 4 млн тонн,
однак фактичний обсяг відвантажень становив майже 900 тис. тонн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ТРЕЙДЕРИ. МЕРЕЖІ АЗС. ЕЛЕКТРОЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ

13.04.2020

Украина в январе-марте 2020 года увеличила импорт нефти и
нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 22,7% (на 33,4 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 180,673 тыс. тонн.
В первом квартале импортировано сырья на 99,75 млн долл., что на 41,3% больше,
чем за январь-март 2019 года (70,58 млн долл), сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на
данные Государственной таможенной службы. Так, из Азербайджана поступило сырье на
37,88 млн долл. (доля – 37,98%), Ливии – на 31,75 млн долл. (31,83%), США – на 30,12 млн
долл. (30,19%). Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-марте 2020 года и в
2019 году не осуществляла. Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила импорт нефти
и нефтяного сырья на 3,1% (на 23,8 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 790,63 тыс.
тонн. В стоимостном выражении импорт нефти в прошлом году составил 405,75 млн долл.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
•

НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА

08.04.2020

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО
"Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен.
"Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия
Донетчины с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом
руководство ПАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами
энергоресурсы на счета жителей области", – сказано в сообщении. По данным следствия,
таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы
потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн. "Для осуществления сделки
организаторы разработали и внедрили в производственной деятельности общества
программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской
отчетности", – отмечается в сообщении. В рамках расследования дела в ПАО
"Донецкоблгаз" и по месту жительства фигурантов уголовного производства были
проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли вещи и
документы, подтверждающие противоправную деятельность топ-менеджмента компании.
Компания "Донецкоблгаз" занимается распределением газа на подконтрольной Украине
части Донецкой обл. "Донецкоблгаз" принадлежал Владимиру Шелудченко, экс-главе НАК
"Нафтогаз Украины". Он занимал эту должность с августа 2006 по февраль 2007 г., когда
премьером был Виктор Янукович. В апреле 2014 г. стало известно, что Шелудченко продал
свои акции люксембургской GrandGas S.a r.l. НАК "Нафтогаз" принадлежит 37% акций ПАО.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

13.04.2020

АТ "Укртранснафта" 13 квітня 2020 року розвантажує четвертий
танкер з понад 90 тис. тонн нафти для Білорусі. Про це повідомляє
пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Facebook.
"Місяць тому Укртранснафта прийняла на Морському нафтовому терміналі
"Південний" перший танкер з нафтою для Білорусі в рамках договору з BNK (UK) Limited
(Великобританія). Сьогодні розвантажує вже четвертий танкер з більше 90 тис. тонн нафти
сорту Azeri Light", - йдеться в повідомленні. У Нафтогазі зазначають, що надалі нафта буде
протранспортована нафтопроводом "Одеса-Броди" та однієї з двох гілок магістрального
нафтопроводу "Дружба" за маршрутом МНТ "Південний" – ЛВДС "Броди" – ЛВДС "Мозир".
Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року АТ "Укртранснафта" прийняла три танкери
нафти з 250 тис. тонн нафти для Білорусі. НАК «Нафтогаз України» узгодив додаткову
угоду до договору транспортування нафти між АТ «Укртранснафта» і 100% британської
дочірньої структури Білоруської нафтової компанії - BNK (UK) Limited - вартістю 100 млн
грн. Копію рішення НАК «Нафтогаз України» оприлюднив на сайті Укртранснафти.
"Товариству вчинити правочин, а саме укласти додаткову угоду №6 до договору з BNK (UK)
Limited від 02.03.2020 №1 про надання послуг з танспортування нафти загальною вартістю
до 100 млн грн згідно з умовами, що додаються", - йдеться уповідомленні. У рамках
договору з BNK (UK) Limited (Великобританія) Укртранснафта вже прийняла три танкери з
нафтою на МНТ "Південний". Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня,
другого - 17 березня, третього - 24 березня. Надання послуг з транспортування нафти до
Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між Укртранснафтою та BNK (UK)
Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ "Білоруська нафтова компанія".
Укртранснафта також забезпечує транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії,
Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Через махінації з ліцензіями під приціл ДБР потрапили
ОККО, WOG, Socar та «Укрнафта»

08.04.2020

Слідчі Хмельницького теруправління ДБР отримали доступ (із правом
вилучення) до ліцензійних справ найбільших гравців енергоринку України,
які знаходяться в головному управлінні ДПС в Рівненській обл.
Зокрема слідчі отримали доступ до ліцензійних справ компаній «Укрнафта», WOG,
«СОКАР», ОККО, «Енергоатом», «Укрзалізниця», Shell та UPG. Такі документи слідчі ДБР
затребували в рамках кримінальної справи за ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою
або службовим становищем). Відповідну санкцію 1 квітня цього року дав Хмельницький
міськрайонний суд. За текстом ухвали, слідчі ДБР стверджують, що посадовці Рівненського
обласного управління ДФС (нині – ДПС) організували протиправний механізм видачі
платникам податків ліцензій на право продажу пального. При цьому ряд компаній в період
1 липня 2019 – 1 січня 2020 р. начебто неправомірно отримали ліцензію на торгівлю
пальним, бо не подали повний перелік потрібних для ліцензування документів, зокрема
сертифікати про прийняття об’єктів в експлуатацію. Такі документи слідчі ДБР
затребували, щоб встановити число осіб, які начебто незаконно давали ліцензії на торгівлю
пальним. А також – щоб встановити суму збитків від такої діяльності для економіки
України. У підсумку, Хмельницький міськрайонний суд відкрив доступ до ліцензійних
справ, що лежать у Рівненському ГУ ДПС, таких компаній: «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом»; ПАТ “Укрнафта”; АТ «Укрзалізниця» та її
відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Здолбунів»; ТОВ «Сокар Петролеум»;
«Укрпалетсистем» – власника мережі заправок UPG; «Вест Петрол Маркет» – власника
бренду WOG; «ОККО-Рітейл»; «АМІК-Україна»; «Альянс Холдинг» – власник мережі Shell;
«Приватна фірма «Укравтогаз» – «дочка» «Нафтогазу», яка займається експлуатацією 90
автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) по всій території
України загальною потужністю 687,5 млн кубометрів. «ПоділляНафтоЗбут» – власник
мережі АЗС Chipo. ПАТ «Рівнеазот», що входить до складу Ostchem Group Фірташа. Під
прицілом слідчих ДБР також опинились: компанія «АЗС-СЕРВІС», яка займається ремонтом і
обслуговуванням АЗС; «Пропан», дочірнє підприємство ПАТ «Житомиргаз», що належить
Дмитру Фірташу. Крім того, ТОВ «Газресурс» – засновником якого значиться Андрій Кучков,
котрий, за даними «Наших грошей», є зятем Миколи Злочевського, екс-міністра екології
часів Януковича та власника Burisma. «Газресурс» доволі часто фігурує в закупівлях
«Укрзалізниці», зокрема цей трейдер наприкінці січня цього року виграв 3 лоти вартістю
105,6 млн гривень на постачання газу для УЗ. Переплата становила мінімум 14%. Також
слідчі зацікавилися невеликими регіональними мережами АЗС – «Авіаком Рівне»,
«Західенергопостач», «Домінант Торг», ТОВ «Фірма Журавлина», «Люкспромгаз», «Статус
Ойл» та «Нафто торгова фірма «Укр-Петроль».
Читати повністю >>>
За матеріалами oilpoint.com.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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МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
ПІЩАНО-ГРАВІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
• МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

СБУ блокувала незаконну розробку надр на Житомирщині:
збитки понад 50 млн грн

Підприємства ГМК забезпечують кожну
восьму гривню ВВП України

На Житомирщині Служба безпеки України припинила незаконний
видобуток піщаної суміші у промислових масштабах на території
Коростишівського лісгоспу. Про це повідомляє прес-служба відомства.
За даними слідства, київська комерційна структура самовільно зайняла земельну
ділянку, що належить комунальному підприємству «Житомироблагроліс», та організувала
протиправну розробку надр. Із задіянням важкої екскаваторної техніки зловмисники зняли
ґрунтовий покрив на ділянці площею понад 2 гектари та розпочали видобуток корисних
копалин. Реалізовували суміш комерційним структурам Київської області за ринковими
цінами. Ініційовані СБУ інженерно-екологічна і товарознавча експертизи засвідчили, що
ділки встигли видобути 96 тисяч кубічних метрів піску та завдали збитки державі на 51,7
мільйона гривень. Крім того за оцінками Державної екологічної інспекції земельна ділянка
зазнала незворотних порушень: є непридатною до використання за цільовим
призначенням і відновленню не підлягає. У межах кримінального провадження, відкритого
за ч. 1 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель),
ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) та ст. 254 (безгосподарське
використання земель) Кримінального кодексу України, директору видобувного
підприємства повідомлено про підозру. Триває слідство. Документування оборудки
проводилося співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно зі
слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ

Внесок гірничо-металургійного комплексу у ВВП України в 2018 році
становив 408 млрд грн, або 12%. Такими є результати розрахунків GMK
Center, отримані на основі аналізу таблиці «Витрати-Випуск».
Ці дані відображають комплексний ефект, включно із самими підприємствами ГМК,
діяльність постачальників, споживчі витрати працівників. Металургія – це базова галузь
економіки не тільки в Україні, але і в розвинених країнах світу. Це відображається в
показниках того, скільки робочих місць і ВВП створює металургія в суміжних галузях. В
Україні один металург створює 2,2 робочих місця в суміжних галузях: енергетиці,
транспорті, машинобудуванні тощо. Одна гривня доданої вартості в металургії створює 4,7
грн доданої вартості в суміжних галузях. У цьому полягає базовий характер роботи галузі.
Підприємства ГМК забезпечують роботою й замовленнями цілі сектори економіки. ГМК –
системоутворюючий роботодавець, який утримує кваліфіковані кадри в країні. Частка ГМК
у сумарному фонді оплати праці – 11%, тобто, умовно, кожна десята гривня. Кожен 13-й
найманий працівник в Україні залежить від металургії. А заробітні плати в галузі на 28%
вищі, ніж у середньому в Україні. Тому стабільна робота ГМК вкрай важлива для стійкості
країни в кризовий період. Але ГМК набагато важливіший для регіонів присутності. Це
чотири області, де розташовані найбільші підприємства галузі: Дніпропетровська,
Донецька, Запорізька, Полтавська. Частка ГМК в економіці цих регіонів становить 39%.
Тобто від металургії залежить вся ділова активність цих регіонів. Галузь є найбільшим
інвестором серед промисловості. Минулого року металургійні компанії наростили
інвестиції на 20% – до 30,5 млрд грн. Це кожна сьома гривня інвестицій промисловості. При
цьому вітчизняні машинобудівники отримали в 2018 році близько 20 млрд грн замовлень
від металургійних підприємств. Це важливо, враховуючи прагнення нашої країни до
підвищення рівня виробництва продукції з високою доданою вартістю. Підприємства ГМК –
великі платники податків, від роботи яких залежить виконання бюджетних програм як у
регіонах, так і на всій території України. Частка ГМК у зборі податку на прибуток – близько
12%. Дев’ятнадцять компаній металургії – серед топ-100 найбільших платників податків.
Детальніше про показники вкладу ГМК в економіку України – в інфографіці GMK Center.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами gmk.center

25.03.2020

На Рівненщині викрили незаконний видобуток піску
в промислових масштабах

10.04.2020

Прокуратура Рівненщини спільно з співробітниками СБУ та
Нацполіції викрили та припинили незаконний видобуток корисних
копалин, який здійснювався у промислових масштабах на території
Костопільського району.
За процесуального керівництва Здолбунівської місцевої прокуратури спільно із
працівниками Сарненського МРВ УСБУ в області та Костопільського ВП ГУНП в області
10.04.2020 на території одного із сіл Костопільського району задокументовано факт
незаконного видобутку піску на земельній ділянці площею 14 га без спеціального дозволу
одним з підприємств Рівненщини, в межах розслідування кримінального провадження за ч.
1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України. В ході проведення слідчих дій вилучено
спецтехніку, за допомогою якої здійснювався незаконний видобуток піску, а саме: 1
екскаватор, 1 автомобіль, «земснаряд», за допомогою якого пісок вимивався на поверхню.
Внаслідок незаконної діяльності, зловмисники упродовж 2016-2020 років отримали
прибуток понад 1 млн. гривень. На даний час досудове розслідування у кримінальному
провадженні триває та перебуває на контролі прокуратури.
Читати повністю >>>
За матеріалами pro.gov.ua
•

КЕРАМІЧНО-ВОГЕНТРИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Часовоярский огнеупорный комбинат Рината Ахметова
получил в 2019 г. 102 тыс гривен прибыли

30.03.2020

ПАО “Часовоярский огнеупорный комбинат” (ЧОК) по итогам 2019
года получило 102 тыс. грн чистой прибыли. 2018 год комбинат завершил с
чистым убытком 5,180 млн грн.
За 2019 год ЧОК сократил текущие обязательства на 47,4% по сравнению с
предыдущим годом — до 25,8 млн грн., сказано в сообщении о проведении общего
собрания акционеров компании, назначенного на 24 апреля. При этом нарастил
долгосрочные обязательства на 31,2% — до 18 млн грн. В то же время дебиторская
задолженность предприятия снизилась на 12,1% — до 30,6 млн грн. Активы ЧОК в 2019
году сократились на 5,8% по сравнению с 2018-м — до 318 млн грн, в том числе основные
средства выросли на 2,4% — до 104,8 млн грн. 24 апреля на собрании акционеров
предприятие намерено сменить тип общества — с публичного на частное. А также —
обновить состав наблюдательного совета. Кроме того, на собрании планируется
рассмотреть вопрос распределения прибыли. Нераспределенная прибыль предприятия на
конец 2019 года составила 273,7 млн грн. Часовоярский огнеупорный комбинат
специализируется на производстве огнеупорных изделий, в частности, алюмосиликатных
огнеупоров, молотых огнеупорных материалов. Максимальные производственные
мощности предприятия по выпуску огнеупорных изделий составляют 314,246 тыс. т в год,
огнеупорных материалов (глины) — 38 тыс. т в год, формовочного песка — 800 тыс. т в год.
Напомним, кипрская компания Wimax Ltd. стала собственником акций ПАО “Часовоярский
огнеупорный комбинат” (ЧОК, Донецкая область), принадлежащих семье бывшего народного
депутата Владислава Лукьянова (фракция “Партии регионов”). Об этом свидетельствует
сообщение предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР об изменении
собственников крупных пакетов акций. Так, на основании полученной от Нацдепозитария
22 ноября справки, пакеты акций физлиц семьи Лукьяновых — Владислава, владевшего
24,573% акций в “ЧОК”, Владимира — 22,901%, Артема (6,654%) и Дарьи (6,509%) —
снизились до нуля. В свою очередь пакет акций Wimax Ltd. возрос с нуля до 67,866%
уставного капитала ПАО. Как сообщалось, в начале октября Антимонопольный комитет
(АМКУ) начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией
кипрской компанией Vesco Limited акций ПАО “Часовоярский огнеупорный комбинат” в
Донецкой области, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе
управления общества. Согласно данным в системе раскрытия информации Агентства
развития инфраструктуры фондового рынка, по состоянию на второй квартал 2019 года
подконтрольному “Метинвесту” Рината Ахметова “Запорожскому металлургическому
комбинату “Запорожсталь” принадлежит 24,99% акций ПАО “Часовоярский огнеупорный
комбинат”. Остальные крупные пакеты акций принадлежали семье бывшего народного
депутата от Партии регионов в 2006-2014 годах Владислава Лукьянова. Акционером Vesco
Limited является компания SCM Рината Ахметова, которая участвует в управлении
глинодобывающимм предприятиями через представителей UMG Investments, входящих в
состав наблюдательного совета Vesco. Vesco — группа глинодобывающих предприятий ЧАО
“Веско”, ЧАО “Дружковское рудоуправление”, ЧАО “Огнеупорнеруд”, входящих в
глинодобывающее направление UMG Investments. Является одним из ведущих
производителей на рынке глин в Украине и входит в группу мировых лидеров по
производству и экспорту белых пластичных глин, обеспечивая полную производственную
цепочку — от добычи сырья до производства полуфабрикатов и готовой продукции.
Производственная мощность предприятий компании составляет 3 млн тонн в год.
Продукция экспортируется в более 25 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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АМКР за 5 лет направит $1,5 млрд
на развитие компании

27.03.2020

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal
Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) намерен в 2020-2025 гг.
направить $1,5 млрд на модернизацию производства и развитие компании.
"У нас есть общий план по инвестициям. Уже сейчас можно сказать, что мы,
вероятно, потратим около $1,5 млрд на инвестиции в течение ближайших пяти лет. Эти
средства имеют разное назначение. Прежде всего, есть инвестиции, направленные на
улучшение состояния окружающей среды - в это мы вложим $700 млн, что
предусматривает реализацию специальных инвестпроектов. Например, строительство
новой фабрики окомкования, которое мы планировали начать уже в этом году. На то, чтобы
полностью построить фабрику, понадобится, приблизительно, два года", - сказал
генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобардо в интервью
корпоративному изданию. По его словам, на предприятии будет модернизироваться
доменную печь №9 и аглофабрика № 2. "То есть завершим работу, которая была начата еще
несколько лет назад. Также мы улучшим газоотводную систему в конвертерном цехе.
Разумеется, у нас есть и другие инвестиции, назовем их долгосрочными – направленными в
будущее. Мы будем пытаться улучшить ситуацию в горном департаменте предприятия,
потому, что является ключевым в нашем деле. Там мы построим хвостохранилища,
которых нам хватит, по крайней мере, еще на 20 лет. Дополнительно в горной отрасли мы
пытаемся улучшить качество нашей продукции. Имеем планы и относительно получения
содержимого железа на уровне 68% в железной руде, и это увеличит нашу
продуктивность", - пояснил топ-менеджер. Последняя часть инвестиционного плана
связана с усовершенствованием технологии производства. Сейчас компания продает
типичную продукцию, но есть план относительно улучшения и расширения нашего
портфеля. Это позволит предприятию стать более конкурентоспособным на разных
рынках. Лонгобардо добавил, что в компании планируется две стратегии развития краткосрочная и долгосрочная. "Относительно краткосрочной стратегии, я думаю, нам
необходимо будет решить все вопросы, которые в прошлом оставались без ответа. В
первую очередь, это касается программы устойчивого развития, которая объединяет в себе
улучшение состояния окружающей среды, повышение уровня охраны труда и усиление
нашего участия в социальной сфере жизни местных сообществ", - сказал топ-менеджер.
Касаясь долгосрочной стратегии, руководитель комбината заявил о необходимости стать
лучшей компанией в Европе в своей отрасли. "Это – наша цель. И я думаю, что нам следует
постепенно идти к ней, ведь у нас есть потенциал. Даже с географической точки зрения мы
расположены в благоприятном месте для того, чтобы стать одной из лучших компаний в
Европе", - считает Лонгобардо. Отвечая на вопрос о ситуации на международных рынках,
глава компании отметил, что она весьма динамичная. "Есть наши традиционные рынки,
связанные со странами Персидского залива, Среднего и Ближнего Востока, и рынки,
которые ближе с точки зрения логистики. Однако страны, которые там находятся,
несколько нестабильны, а потому все еще не всегда очень прибыльные для нас. И мы ищем
альтернативу. В этом году, в частности, рассматривали Саудовскую Аравию, как
потенциальную альтернативу ближайшим рынкам, планировали экспортировать туда
около 1 млн тонн нашей продукции. Мы надеемся добиться успеха в этом, чтобы
компенсировать потерянное", - сказал топ-менеджер. Касаясь ситуации в Украине, глава
компании считает, что для привлечения сюда инвестиций в первую очередь, необходимо
оказывать поддержку существующим инвесторам. Как только они ее получат, у Украины не
будет проблем с привлечением новых инвесторов. …
Читать полностью >>
По материалам interfax.com.ua
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Група Метінвест відмовляється від податкових канікул
заради підтримки міст присутності

ЦГОК получил возможность выпускать концентрат
с содержанием железа в 70,5%

15.04.2020

Метінвест вирішила відмовитися від податкових канікул, передбачених
законом №3220 «Про внесення змін до Податкового Кодексу України» для
підтримки бізнесу в період дії карантинних заходів проти коронавірусу.
Сума податкових відрахувань, що сплатять підприємства Групи до місцевих
бюджетів у пільговий період, перевищить 50 млн грн (податок на землю і податок на
нерухомість). Поширення вірусу COVID-19 на території України ставить перед країною та її
регіонами нові виклики, впоратися з якими неможливо без значних фінансових ресурсів. У
цей час як ніколи гостро стоїть питання наповнення місцевих бюджетів. Метінвест,
усвідомлюючи свою відповідальність перед містами, в яких розташовані його
підприємства, та їхніми жителями, вважає вкрай важливим зберегти обсяг податкових
надходжень від містоутворювальних підприємств у цей непростий період. У зв'язку з цим
Група ухвалила принципове рішення про підтримку місцевих громад і відмову від
податкових канікул. Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков: «Не зважаючи
на глобальну кризу в металургійній галузі, ми розуміємо, що поширення коронавірусу
підвищує нашу відповідальність перед суспільством. Маючи можливість скористатися
податковими канікулами в Україні, ми вважаємо за необхідне матеріально допомогти
містам, в яких працюємо. Саме тому ми продовжуємо сплачувати податки до місцевих
бюджетів у повному обсязі. Це рішення підтримали й акціонери Метінвесту Рінат Ахметов і
Вадим Новинський. Однак підтримка сьогодні необхідна і бізнесу – великому, середньому,
малому. Усі розраховують на те, що держава розробить певні компенсаційні механізми на
регіональних і міських рівнях, що дозволять бізнесу успішно впоратися з кризовими
ситуаціями і продовжувати ефективно працювати на благо країни, забезпечуючи податки і
робочі місця». Нагадаємо, Метінвест вживає всіх необхідних заходів для запобігання
поширення коронавірусу на своїх підприємствах: співробітники забезпечені особистими
засобами захисту та дезінфекції, постійно проводиться додаткова обробка приміщень і
транспорту. Група активно бере участь у роботі регіональних антикризових штабів
боротьби з коронавірусом: допомагає міським медичним закладам з постачанням
необхідних засобів захисту та із забезпеченням киснем, проводить дезінфекцію вулиць і
зупинок, надає продуктові набори ветеранам виробництва. Фонд Ріната Ахметова спільно з
Групою Метінвест вже передав до Донецької, Запорізької та Дніпропетровської області 160
тисяч експрес-тестів на коронавірус. Загалом Фонд закупив для країни 300 тисяч експрестестів на коронавірус. Крім того, Фонд Ріната Ахметова закупив і передав МОЗ висококласні
апарати ШВЛ і кисневі концентратори. Фонд також придбав засоби індивідуального
захисту для українських медиків: унікальний ізолюючий мобільний бокс для
транспортування інфекційних хворих, захисний біологічний і протихімічний костюм із
фільтрувально-вентиляційною установкою, захисні одноразові комбінезони від хімічних
засобів, інфрачервоні термометри з лазерною указкою, багатошарові респіратори, захисні
маски та окуляри. Ще 22 апарати ШВЛ встановлено в автомобілях неонатальної швидкої
допомоги, які передав Фонд до усіх областей країни за проектом «200 швидких для
України». Фонд Ріната Ахметова також закуповує аналізатори проб на коронавірус у
комплекті з тест-картриджами для них. Водночас Міжнародний благодійний Фонд Вадима
Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці передав медичним установам 1 млн
медичних масок, 100 тисяч експрес-тестів, 10 апаратів ШВЛ, 10 інфекційних боксів і 850
костюмів для біозахисту, 1000 окулярів для медиків і 3 діагностичні ПЛР системи з
наборами одноразових тестів. Обидва Фонди також надають допомогу літнім людям і
ветеранам, забезпечуючи їх продуктовими наборами.
Читати повністю >>>
За матеріалами METINVEST
• ЗАЛІЗОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ferrexpo нарастила суммарное производство
окатышей на 7,4%

ЮГОК сократил выпуск железорудного
концентрата на 8,2%

07.04.2020

14.04.2020

Южный горно-обогатительный комбинат (Днепропетровская обл.) в
январе-марте 2020 г. сократил выпуск железорудного концентрата на 8,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млн 923,3 тыс. т.
Как сообщается в пресс-релизе предприятия, в первые три месяца года агломерат не
производился. В марте ЮГОК произвел 1 млн 6,7 тыс. тонн железорудного концентрата, что
на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце. Как сообщалось, ЮГОК в 2019 году нарастил
выпуск железорудного концентрата на 0,1% по сравнению с 2018 годом - до 12 млн 260,36
тыс. тонн, но снизил агломерата на 45,8% - до 945,8 тыс. тонн. Южный ГОК является одним
из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата.
Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением
железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с
содержанием железа 58,18%. Сырьевую базу комбината составляют кварциты
Скелеватского месторождения, которое расположено в центральной части Криворожского
железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11
млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата. ЮГОК контролируется группой "Метинвест"
и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в
конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).
Читать полностью >>
По материалам fixygen.ua
Рудник "Сухая Балка" перенес годовое собрание
акционеров из-за карантина

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности,
Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и
ЕГОК), в январе-марте 2020 года нарастила суммарное производство
окатышей на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2
млн 725,33 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу компании во вторник, за указанный период общий выпуск
окатышей с 65%-ным содержанием железа (премиальные окатыши Ferrexpo Premium
Pellets, FPP и премиальные окатыши Ferrexpo плюс - Ferrexpo Premium Pellets plus, FPP+)
составил 2,652 млн тонн (рост на 9,1%), с 62%-ным (базовые окатыши Ferrexpo Basic Pellets,
FBP) – 73,33 тыс. тонн (снижение на 31,8%). При этом в первом квартале выпуск окатышей
из стороннего сырья не осуществлялся. Ожидается, что продажи в I кв.-2020 составят около
2,8 млн тонн по сравнению с 2,6 млн тонн в I кв.-2019 (рост на 7,7%). "На производство в
первом квартале не повлиял вирус COVID-19. Ferrexpo продолжает принимать активные
меры для защиты нашей рабочей силы и местного населения от распространения вируса", констатируется в пре--релизе. Как сообщалось, Ferrexpo в 2019 году сократила суммарное
производство окатышей на 0,8% по сравнению с 2018 годом – до 10 млн 518,95 тыс. тонн.
При этом общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа (премиальные окатыши
Ferrexpo Premium Pellets, FPP и премиальные окатыши Ferrexpo плюс - Ferrexpo Premium
Pellets plus, FPP+) составил 10 млн 116,12 тыс. тонн (рост 1,9%), с 62%-ным (базовые
окатыши Ferrexpo Basic Pellets, FBP) – 402,83 тыс. тонн (снижение на 41%). В том числе
выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа из собственного сырья составил 10 млн
116,12 тыс. тонн (рост на 3%), с 62%-м – 402,83 тыс. тонн (падение на 41%). В 2019 году
выпуск окатышей из стороннего сырья не осуществлялся, тогда как в 2018 году было
произведено 101 тыс. тонн окатышей. Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с
активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт
высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди
стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский
ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит
100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 году компания
произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями
продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной
Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo
котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.
Читать полностью >>
По материалам fixygen.ua
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На Центральном ГОКе реализован масштабный проект по модернизации
фабрики обогащения для производства концентрата премиального класса с
массовой долей железа 70,5%.
Это позволило создать первую в Украине технологическую линию по производству
высококлассного окатыша для технологии DRI (прямого восстановления железа).
Технологическую линию модернизировали с весны 2019 года. За этот период был построен
участок тонкого грохочения и обезвоживания, а также обновлена одна из секций
обогатительной фабрики комбината. Современное оборудование позволяет дообогащать
обычный концентрат, чтобы на выходе получить продукт с содержанием железа 70,5%.
Именно такое сырье необходимо для изготовления окатыша, который используется в
технологии DRI. "Мировые металлургические предприятия постепенно уходят от
использования железорудного сырья невысокого качества, выбирая более экологичные и
экономически выгодные продукты с высокой массовой долей железа и минимумом
вредных примесей. Наиболее актуальный из них – окатыш, пригодный для бездоменного
производства стали (технология DRI). Чтобы соответствовать запросам потребителей и
быть рентабельными, мы должны предлагать продукцию нового качества. Центральный
ГОК достиг стратегического рубежа – производства концентрата с содержанием железа
70,5%. Наш следующий шаг – выпуск окатыша, пригодного для технологии DRI", - отметил
директор по технологии и качеству Центрального ГОКа Леонид Михида. "На нашем
предприятии завершился крупнейший проект по модернизации оборудования
перерабатывающего комплекса. Центральный комбинат – первый украинский ГОК,
который оснащен технологической линией по производству окатыша для технологии DRI.
Новый продукт повысит рентабельность производства и нашу конкурентоспособность на
мировом рынке железорудного сырья. Это общее достижение и победа нашего коллектива.
Впереди нам предстоит освоение новых рынков сбыта и работа с потребителями", прокомментировал генеральный директор ЦГОКа Дмитрий Шевчик.
Читать полностью >>
По материалам minprom.ua
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Рудник ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.),
входящий в группу DCH Александра Ярославского, перенес назначенное на 17
апреля годовое собрание акционеров из-за карантина в Украине.
"Согласно изменениям в постановление Кабинета министров Украины от 11 марта
2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой
респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", карантин на
территории Украины продлен до 24 апреля 2020 включительно. Учитывая запрет на
проведение в течение срока действия карантина на территории Украины всех массовых
мероприятий, наблюдательным советом ЧАО "Сухая Балка" принято решение об отмене
проведения годового общего собрания акционеров общества, созванных на 17 апреля 2020
года", - констатируется в официальной информации компании в системе НКЦБФР. О новой
дате проведения годового общего собрания акционеров общества будет сообщено
дополнительно. Как сообщалось, ЧАО "Сухая Балка" по итогам работы в 2019 году нарастил
чистую прибыль на 15,7% по сравнению с предыдущим годом - до 909,636 млн грн. В
проекте решения собрания предлагалось направить прибыль на пополнение оборотных
средств, дивиденды не выплачивать. На собрании также планировалось рассмотреть
кадровые вопросы, внести изменения во внутренние документы общества. Группа DCH А.
Ярославского в мае 2017 года приобрела рудник у группы Evraz. Рудник "Сухая Балка" одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на
добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная"
и им. Фрунзе. "Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной
железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и
доменную руду (47% - 50%). По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, компании
Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,4193% акций рудника. Kadish Limited приобрела
компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH А.Ярославского. Уставный
капитал ЧАО "Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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• КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЧАО "ДКХЗ" продлил полномочия действующего
гендиректора Евгения Дидуся

• ФЕРОСПЛАВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Побузький феронікелевий у 2019 році отримав
67,5 млн грн прибутку

07.04.2020

Наблюдательный совет ЧАО "Днепровский коксохимический завод"
("ДКХЗ", Каменское Днепропетровской обл.) продлил полномочия
действующего генерального директора Евгения Дидуся еще на год.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР во вторник,
кадровые вопросы набсовет предприятия рассмотрел 18 марта. При этом уточняется, что
срок полномочий Дидуся продлен с 3 апреля 2020 года по 5 апреля 2021 года
включительно. Дидусь был назначен гендиректором ДКХЗ с 4 апреля 2018 года, до этого
руководил ООО "Научно-производственное объединение "Инкор и Ко", входящем в группу
"Метинвест". После этого его полномочия в должности гендиректора ДКХЗ продлевались.
Как сообщалось в середине марта 2020 года, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская
компания группы "Метинвест", завершила сделку по приобретению доли ЧАО "ДКХЗ" и в
настоящее время владеет около 73% акций предприятия. Группа "Метинвест" еще в 2014
году направила заявку в Антиминопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение
контрольного пакета акций ДКХЗ. Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учетом
ряда ограничений. 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%. В официальной информации предприятия,
полученной 12 марта 2020 года от Metinvest B.V., сообщалось, что 11 марта 2020 года
Metinvest B.V. в результате приобретения пакета акций ЧАО "ДКХЗ" в размере 161 млн
293,952 тыс. штук простых именных акций ЧАО "ДКХЗ" и с учетом количества акций,
принадлежащих ей и ее аффилированным лицам, стала (прямо и косвенно) владельцем 498
млн 158,433 тыс. штук простых именных акций ЧАО "ДКХЗ", что составляет 73,00765%
уставного капитала ЧАО "ДКХЗ". Учитывая указанное, компания Metinvest B.V. 11 марта
2020 получила право собственности на контрольный пакет акций ЧАО "ДКХЗ,
констатировалось в информации ДКХЗ. 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
Коксохимические заводы Украины импортировали 2 млн тонн
рядовых коксующихся углей и угольного концентрата

16.04.2020

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины за 3 мес. 2020 г.
импортировали 2 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного
концентрата для коксования, что на 31% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" в четверг,
поступление углей украинской добычи за три первых месяца года составило 1,07 млн тонн,
что на 64% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В целом за
январь-март украинские КХЗ получили 3,07 млн тонн углей для коксования, что на 14%
ниже, чем в январе-марте-2019. При этом доля импортных углей в общем объеме поставок
составила 65,1% против 80% в январе-марте прошлого года. На украинские
метпредприятия поставлено 2,05 млн тонн кокса (87% к январю-марту-2019), весь объем
украинского происхождения. Доля импортного кокса в общем объеме поставок составила
0% против 7% в январе-марте-2019. Помимо этого, заготовлено 691 тыс. тонн металлолома
(105% к январю-марту-2019), из которых 680 тыс. тонн поставлено украинским
потребителям в качестве привозного. Экспорт металлолома за этот период, по данным
"Укрметаллургпрома", составил 11 тыс. тонн (58% от января-марта-2019). На
отечественные предприятия также поступило порядка 7,2 млн тонн железорудного сырья
(101% к аналогичному периоду 2019 года), экспортировано 11,2 млн тонн (118%). По
данным "Укрметаллургпрома", за три месяца горнорудные и металлургические
предприятия Украины произвели 16,11 млн тонн железорудного концентрата (103,2% к
январю-марту 2019 года), 7,86 млн тонн агломерата (99,6%), 5,09 млн тонн окатышей
(93,3%), 2,44 млн тонн кокса валового 6%-ной влажности (93,5%), 5,1 млн тонн чугуна
(97,8%), 5,32 млн тонн стали (96,6%), 4,62 млн тонн проката (101,8%), 211,7 тыс. тонн
трубной продукции (74,6%). По состоянию на 15 апреля 2020 года из основных
действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 14 из 21 доменных
печей, четыре из восьми мартеновских печей, 11 из 16 конвертеров, пять из 15
электропечей и 15 из 16 машин непрерывного литья заготовки. Как сообщалось, КХЗ
Украины в 2019 году импортировали 10,43 млн тонн рядовых коксующихся углей и
угольного концентрата для коксования, что на 12% меньше, чем в 2018 году. При этом
поступление углей украинской добычи в прошлом году составило 3,5 млн тонн, что на 30%
больше к предыдущему году. В целом за 2019 год украинские КХЗ получили 13,92 млн тонн
углей для коксования, что на 4% ниже, чем в 2018 году. При этом доля импортных углей в
общем объеме поставок составила 74,9% против 82% в 2018 году. За прошлый год на
украинские метпредприятия поставлено 8,82 млн тонн кокса (93% к 2018 году), из которых
украинского происхождения – 8,43 млн тонн (91%), импортного – 390 тыс. тонн (123%).
Доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 4,4% против 3,3% в
предыдущем году. В 2019 году из заготовленных 3,052 млн тонн металлолома (83%
относительно 2018 года) украинским потребителям в качестве привозного поставлено
3,011 млн тонн (90%), экспортировано 41 тыс. тонн (13%). В 2019 году на отечественные
предприятия поступило порядка 27 млн тонн железорудного сырья (99% относительно
2018 года), также было экспортировано 40,22 млн тонн ЖРС (109%). В 2019 году
горнорудными
и
металлургическими
предприятиями
Украины
произведено
железорудного концентрата – 63,08 млн тонн (104,6% относительно 2018 года), агломерата
– 30,91 млн тонн (97,6%), окатышей – 20,76 млн тонн (97,2%), кокса валового (6% вл.) –
10,06 млн тонн (92,9%), чугуна – 20,06 млн тонн (97,6%), стали – 20,85 млн тонн (98,8%),
проката – 18,20 млн тонн (99,1%), трубной продукции – 1,005 млн тонн (91,2%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

30.03.2020

Побузький феронікелевий комбінат (ПФК) у 2019 році отримав 67,5
млн грн прибутку. Про це підприємство повідомило GMK Center у прес-релізі,
передає прес-служба порталу.
Комбінат за рік перерахував 105,4 млн грн податків до бюджету України – це на
16,8% більше порівняно з попереднім роком. Сплачена сума єдиного соціального внеску
зросла на 16,2%, до 53,2 млн грн, а відрахування податків із зарплати – на 15,7%, до 42,6
млн т. Середня зарплата на підприємстві зросла у 2019 році на 14%, до 10 654 грн. Це на
1,5% більше рівня середньої зарплати по Україні. А із січня 2020 року ПФК збільшив
середню зарплату на 10%. Витрати комбінату на соціальну сферу селища Побузьке у 2019
році становили 4,4 млн грн – це на 1,7% менше від рівня минулого року. ПФК виділив 6,4
млн грн на спонсорську допомогу, культурно-масову діяльність і оздоровлення
співробітників, що на 14,5% більше порівняно з попереднім роком. У 2020 році на ці
потреби виділили 6,5 млн грн. Витрати на навчання персоналу за рік становили 331,6 тис.
грн. Інвестиції в підтримку виробництва (придбання устаткування, техніки, будівництво
тощо) становили 82,5 млн грн. Комбінат інвестував 1,8 млн грн в програму захисту
довкілля. ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» (Кіровоградська область) – єдиний в
Україні виробник феронікелю з бідних окислених руд, що містять нікель. Компанія
належить міжнародній групі Solway Investment Group (активи в Гватемалі, Македонії,
Аргентині, Індонезії, РФ і на Філіппінах). Підприємство входить до УкрФА – Української
асоціації виробників феросплавів.
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center
• СТАЛЕПЛАВИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МК «Запорожсталь» инвестировала 180 млн грн
в новый перегружатель

08.04.2020

Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» ввел в
эксплуатацию новый рудно-грейферный перегружатель производства НКМЗ
стоимостью около 180 млн грн.
Новая техника заменила устаревшую на участке рудного двора доменного цеха.
Производительность перегружателя составляет 700 т в час, скорость подъема – более 90
м/мин. Среднесуточная производительность крана составляет 8,8 тыс. т. Напомним, что
«Запорожсталь» инвестировала 57 млн грн в ремонт шести тепловозов. Это позволило
снизить расход топлива на 12%, а моторного масла – на 60%. Новые двигатели Cummins
снизили концентрацию СО и оксида азота в выбросах. Отметим, Запорожский
металлургический комбинат «Запорожсталь» в марте 2020 года сократил производство
проката на 21,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 233,6
тыс. т. Выпуск чугуна в марте упал на 8,1% – до 355,8 тыс. т. Производство стали на
предприятии сократилось на 15,5% – до 300,8 тыс. т. С января по март 2020 года
«Запорожсталь» сократила выпуск проката на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 797,6 тыс. т. Выплавка стали за три месяца года снизилась на 6,6% – до
959,7 тыс. т. Производство чугуна в январе-марте увеличилось на 0,9% – до 1125,8 тыс. т.
ПАО «Запорожсталь» – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины.
Комбинат производит высококачественные стальные горячекатаные рулоны,
горячекатаные листы, холоднокатаные листы, холоднокатаные рулоны из углеродистых и
низколегированных сталей, стальную ленту, черную жесть, гнутый профиль.
Читать полностью >>
По материалам gmk.center
Группа "Метинвест" ведет подготовку к строительству
кислородного комплекса на ММК им. Ильича

08.04.2020

Горно-металлургическая группа "Метинвест" ведет подготовку к
строительству
кислородного
комплекса
на
Мариупольском
металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.).
Как сообщил "Метинвест-Мариуполь" на своей странице в Facebook, несмотря на
#CтопКоронавирус и карантин #весна2020, на ММК продолжается реализация проектов по
обновлению оборудования: ведется подготовка к строительству комплекса
воздухоразделительной установки, который будет состоять из воздухоразделительной
установки с хранилищем жидкого кислорода и станции газификации. Мощность
оборудования составит 25 тыс. кубометров газообразного кислорода в час. При этом
уточняется, что оборудование для проекта поставит компания Air Liquide, мировой лидер
производства технических газов для промышленности, здравоохранения и защиты
окружающей среды. На данный момент французскими партнерами разработан базовый
инжиниринг нового кислородного комплекса, на основании которого составляется
проектная документация. Начата процедура получения разрешения на строительство и
подготовка к выполнению предварительных работ на объекте. Параллельно Air Liquide
приступила к изготовлению оборудования для ВРУ, и уже готовится к отгрузке первая
партия готовых частей будущей установки. Генеральным подрядчиком выступает
"Метинвест-Инжиниринг", специалисты которого осуществляют комплекс работ по
организации и контролю за проектированием и выполнением строительно-монтажных
работ, поставке основного технологического оборудования. Ввести комплекс в
эксплуатацию планируется к концу 2021 года. Как сообщалось, "Метинвест" привлек
кредитную линию на EUR24,4 млн до 11 лет для финансирования строительства
кислородного комплекса на ММК им. Ильича. Покрытие кредитной линии осуществляется
за счет французской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством
(ЭКА) Bpifrance Assurance Export (Bpifrance). Единым кредитором выступил Raiffeisen Bank
International. Процентная ставка по кредитной линии, срок погашения которой наступает в
июле 2030 года, установлена на уровне 6-месячной ставки EURIBOR "плюс" маржа.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства
воздухоразделительной установки и станции газификации на ММК. Поставку
оборудования и инженерные решения выполнит компания Air Liquide - мировой лидер по
производству и поставке газов, договор с которой подписан в июне 2019 года. ...
Читать полностью >>
По материалам fixygen.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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На ДМК освоили производство нового
вида металлопроката

ТКК "Интерпайп" сократила выплавку
стали на 2,3%

09.04.2020

На Днепровском металлургическом комбинате (ДМК) на трубозаготовительном участке прокатного цеха проведена опытно-промышленная
прокатка заготовки круглого сечения диаметром 70 мм.
Круг-70 применяется для изготовления деталей машин и механизмов в различных
отраслях промышленного производства. «ДМК получил заказ на партию 65 тонн круга-70.
Мы рассмотрели возможности освоения нового вида продукции и успешно провели
прокатку. В дальнейшем мы сможем производить круга-70 в более крупных объемах», рассказывает Александр Олейник, главный прокатчик комбината. Коллектив прокатчиков
работает в направлении расширения сортамента проката и увеличения пакета заказов для
ДМК.На трубозаготовительном участке продолжается работа по освоению круга-40, что
позволяет снизить технологическую нагрузку на сортопрокатный стан и уменьшить
потери металла от недокатов. Совершенствуются технологии производства и на
шаропрокатных станах предприятия. С учетом увеличения потребности шара-30 на рынке
металлопродукции специалисты провели модернизацию загрузочного стола толкателя
заготовки. Цель мероприятий - повышение производительности ШПС при производстве
шара-30. В апреле прокатчики ожидают получить эффективные результаты своей работы.
Читать полностью >>
По материалам metallurgprom.org
"ArcelorMittal Кривой Рог" снизил
выпуск проката на 7,7%

13.04.2020

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal
Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) по итогам работы в январе-марте
текущего года снизил выпуск проката на 7,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 1,3 млн тонн.
Как сообщается в пресс-релизе компании, выплавка стали за этот период
сократилась на 7,1% - до 1,3 млн тонн, чугуна – также на 7,1%, до 1,3 млн тонн. Как сообщил
генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо, комментируя работу компании в
условиях пандемии COVID-19, руководство стремится сохранить объемы производства,
несмотря на сложности, с которыми столкнулся бизнес всего мира в конце февраля – марте
этого года. "Карантинные ограничения в разных странах затронули деятельность наших
поставщиков и партнеров, многие из которых сейчас работают на сниженных оборотах.
Помимо этого, наши клиенты также пересматривают свои заказы на металлопродукцию, а
мы, со своей стороны, вынуждены менять логистические схемы. Однако даже в
обстоятельствах сильнейшего форс-мажора уровень производства основных видов
продукции "ArcelorMittal Кривой Рог" в первом квартале был незначительно ниже бизнесплана и показателей за аналогичный период прошлого года", - констатировал топменеджер, которого цитирует пресс-служба. По его словам, в январе–марте текущего года
предприятие осуществило плановые ремонты c перефутеровкой на конвертерах №2 и №6
конвертерного цеха, комплексов агломашин №№ 2, 3, 4 агломерационного цеха
металлургического производства, агломашин №№ 4, 5, 6 первого аглоцеха и агломашин
№№ 3, 5 второго аглоцеха предприятия. "Сейчас продолжаем ремонт конвертера №4,
который начали в конце марта, а также ремонт котла № 4 ТЭЦ № 2 и агломашины № 1
второго аглоцеха с внедрением современной системы газоочистки", - констатировал
гендиректор. Ранее "ArcelorMittal Кривой Рог" не обнародовал результаты деятельности
помесячно и поквартально. Как сообщалось, по итогам 2019 года увеличил выпуск общего
проката, по оперативным данным, на 11,2% по сравнению с предыдущим годом - до 4,665
млн тонн, стали - на 11,8%, до 5,327 млн тонн, чугуна - на 14,9%, до 5,310 млн тонн.
Производство агломерата увеличилось на 14,3% - до 9,831 млн тонн, железорудного
концентрата на 5,8% - до 9,863 млн тонн, кокса - на 3%, до 2,795 млн тонн, но снизилось
товарной железной руды - на 7,8%, до 851 тыс. тонн.
Читать полностью >>
По материалам fixygen.ua
Днепроспецсталь увеличила
производство проката

13.04.2020

В марте 2020 г. на ЧАО «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ» сдано 15 540 т стали. За
этот же период на Предприятии произведено 12 461 т проката, сообщает
пресс-служба предприятия.
Общая стоимость товарной продукции, произведенной в марте 2020 г., составила
594 133 тыс. грн. (в действующих ценах), что на 16,5% выше уровня февраля 2020 г. За три
месяца 2020 года на Предприятии сдано 48 327 т стали. За этот же период на Предприятии
произведено 35 621 т проката. В І квартале 2020 г. производство товарной продукции
составило 1 626 389 тыс. грн. Отметим, что производство проката в марте по отношению к
февралю выросло на 0,9%, а за весь первый квартал производство проката по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,3%. Отметим, продукция предприятия
используется для многих сфер промышленности, среди которых особое место у авиа и
космической отраслей. Благодаря своим высоким техническим качествам и свойствам,
металл Днепроспецстали неоднократно покорял космические просторы. 12 апреля 1961
года – эту дату можно считать поворотной в развитии науки и техники. Именно в этот день
был совершен первый в истории человечества полет человека в Космос. Пилот-космонавт
Юрий Гагарин за 108 минут облетел вокруг орбиты земного шара. Но для Днепроспецсталь
космическая история началась немного раньше – 4 октября 1957 года. Именно в этот день
был запущен первый в мире искусственный спутник Земли ПС-1. Многие детали для
которого были изготовлены из особого металла. Как вспоминает начальник группы ЦЗЛ
Леонид Король, часто заказы для космической и авиапромышленности приходили под
грифом «секретно» и заводчане сами не знали, для каких нужд изготавливается металл. На
Днепроспецсталь освоены уникальные марки стали, которые могут выдерживать
космические нагрузки и выполнять задачи в условиях низких температур, высокого
давления. К числу «космических» можно отнести такие марки, как ЭП810ВД, Ди52ВД,
ЭП678- ВД, а также сплавы на никелевой и железоникелевой основе, жаропрочные сплавы
ЭП666ВД, ЭП915Ш и другие. Причем многие из этих сплавов являются уникальными. …
Читать полностью >>
По материалам ЧАО «Днепроспецсталь»
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Международная
вертикально
интегрированная
трубно-колесная
компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-марте 2020 г. сократила выплавку стали
на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 216,5 тыс. т.
Как сообщается в ежемесячном отчете компании, за три месяца выпуск труб
снизился на 33,2% - до 113,7 тыс. тонн, производство железнодорожной продукции
возросло на 20,9% - до 54,7 тыс. тонн. В марте выплавка стали составила 77,9 тыс. тонн,
выпуск ж/д продукции – 19 тыс. тонн, труб – 43,4 тыс. тонн. При этом отмечается, что
компания в январе-марте нарастила продажи круглой стальной заготовки на 124,1% - до
9,9 тыс. тонн, железнодорожной продукции - на 27,1%, до 58,2 тыс. тонн и сократила
реализацию труб на 28,4% - до 112,2 тыс. тонн. Сообщается также, что трубы в январемарте текущего года реализовывались в Европе (32%), регионе MENA (24%), Украине
(18%), на американском континенте (11%), СНГ (12%) и в других регионах (3%). Ж/д
продукция - в СНГ (45%), Европе (30%), Украине (17%), регионе MENA (3%), на
американском континенте (3%) и в других регионах (2%). Как сообщалось, "Интерпайп" в
2019 г. сократила выплавку стали на 4,2% по сравнению с предыдущим годом - до 854,5
тыс. тонн, в том числе в декабре произведено 57,1 тыс. тонн. По итогам года выпуск труб
снизился на 13,3% - до 587 тыс. тонн (в декабре - 32,1 тыс. тонн), но возросло производство
железнодорожной продукции - на 11%, до 207,7 тыс. тонн (19,6 тыс. тонн). Компания в 2019
году нарастила продажи круглой стальной заготовки на 22,8% - до 23,7 тыс. тонн (в
декабре - 0,7 тыс. тонн), железнодорожной продукции - на 7%, до 202,1 тыс. тонн (18,2 тыс.
тонн), но сократила реализацию труб на 10,6% - до 597,1 тыс. тонн (53,3 тыс. тонн). Трубы в
основном реализовывались в Украине (25%), Европе (24%) и на американском континенте
(24%). Ж/д продукция - в СНГ (45%), Европе (26%) и Украине (22%).
Читать полностью >>>
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• КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
• ІМПОРТ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

Украинские предприятия снизили импорт меди
и медных изделий на 10,6%

09.04.2020

Украинские предприятия в январе-марте текущего года снизили
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 10,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $24,524 млн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной таможенной
службой Украины в четверг, экспорт меди и медных изделий в первые три месяца года
снизился на 14% - до $16,690 млн. В марте медь и медные изделия импортированы на
сумму $9,302 млн, экспортированы - на $6,877 млн. Кроме того, Украина в январе-марте
снизила импорт никеля и изделий из него на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом
2019 года – до $20,175 млн (в марте - $6,167 млн), но нарастила ввоз алюминия и изделий
из него - на 17,3%, до $92,173 млн ($34,459 млн). При этом ввоз свинца и изделий из него
сократился на 54,5% - до $1,424 млн ($0,529 млн), олова и изделий из него снизился на
17,8% - до $0,665 млн ($218 тыс.), но возрос цинка и цинковых изделий - на 7,5%, до $13,155
млн ($5,593 млн). Экспорт алюминия и изделий из него в январе-марте-2020 возрос на 6,3%
по сравнению с январем-мартом-2019 - до $25,395 млн (в марте - $8,556 млн), свинца и
изделий из него на 31% - до $6,922 млн ($1,743 млн), снизился никеля и изделий - на 3,1%,
до $650 тыс. ($0,170 млн). Экспорт цинка в январе-марте-2020 составил $14 тыс., тогда как
в январе-марте-2019 составлял $197 тыс. (в марте - $3 тыс.). Экспорт олова и изделий в
январе-марте-2020 составил $34 тыс., тогда как в январе-марте-2019 - $20 тыс. (в марте
экспорт составил $18 тыс.) Как сообщалось, украинские предприятия в 2019 году
нарастили импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 17,9% по
сравнению с 2018 годом - до $124,360 млн, экспорт снизился на 42,9% - до $79,668 млн.
Кроме того, Украина в 2019 году снизила импорт никеля и изделий из него на 11,5% – до
$83,270 млн, но нарастила алюминия и изделий из него - на 9%, до $401,814 млн, снизила
свинца и изделий из него на 4,6%, до $15,484 млн, но снизила олова и изделий из него на
18%, до $3,928 млн, цинка и цинковых изделий - на 8,5%, до $75,631 млн. Экспорт
алюминия и изделий из него в 2019 году снизился на 23,8% - до $100,554 млн, свинца и
изделий из него на 20% - до $27,075 млн, никеля и изделий - на 44,6%, до $4,505 млн.
Экспорт цинка составил $467 тыс., тогда как годом ранее - $363 тыс. Экспорт олова и
изделий в 2019 году составил $45 тыс., тогда как в 2018 году - $313 тыс.
Читать полностью >>
По материалам fixygen.ua
• ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

Завод по обработке цветных металлов
перенес собрание акционеров

05.04.2020

ЧАО "Завод по обработке цветных металлов" (ЗОЦМ, Бахмут Донецкой
обл.), ранее объявившее проведение годового собрания акционеров 15
апреля текущего года, перенесло форум на более поздний период.
Как сообщила компания в системе НКЦБФР, назначенное на 15 апреля годовое
общее собрание акционеров переносится на другую дату в соответствии с законом "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на
обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с
распространением коронавирусной болезни (COVID -19)" от 30 марта 2020г №540-IX закона
Украины "О защите населения от инфекционных болезней" от 6 апреля 2000г. № 1645-III
закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины,
направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной
болезни (COVID-19)" от 17 марта 2020г. № 530-IX Постановления Кабинета министров
Украины от 11 марта 2020г. № 211 "О предотвращении распространения на территории
Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".
При этом отмечается, что уведомления о новой дате проведения годового общего собрания
будут направлены акционерам. Как сообщалось, ЗОЦМ в 2019г получил чистую прибыль в
размере 44,430 млн грн, тогда как 2018 год завершил с чистым убытком 25,906 млн грн.
Непокрытый убыток компании к концу года составил 700,726 млн грн. За прошлый год
ЗОЦМ сократил текущие обязательства на 9% - до 849,284 млн грн. При этом долгосрочные
обязательства снизились на 43% - до 7,416 млн грн. Завод снизил дебиторскую
задолженность на 0,5% - до 281,570 млн грн. Активы ЗОЦМ в 2019 году уменьшились на
1,3% - до 410,248 млн грн, в том числе основные средства снизились на 3,4%, до 114,679
млн грн. ЗОЦМ - единственное в Украине предприятие по выпуску плоского и круглого
проката из меди, ее сплавов и других цветных металлов. Его производственные мощности
позволяют ежегодно выпускать 120 тыс. тонн круглого и плоского проката, а также 60 тыс.
тонн медной катанки. По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, инвестфонду
"Корпоративный
капитал"
принадлежит
7,9833%
предприятия,
инвестфонду
"Заощадження" - 9,4606%, инвестфонду "Слобожанщина" - 5,2166%, ООО "Варант лтд 10" 9,9977% и ООО "Техническая инициатива" (все - Украина) - 5,1028%. Уставный капитал ЧАО
"ЗОЦМ" - 220 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>
По материалам fixygen.ua
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• МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

• ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Российская "Ависма" экспортирует титан через
Украину в обход санкций

25.03.2020

Российское "ВСМПО - АВИСМА" через эстонские компании
продает в Украину титановую губку с последующим реэкспортом в США,
в обход украинских и американских санкций.
Из-за этого российская титановая продукция на мировых рынках вытесняет
украинского производителя. Об этом в своем блоге сообщает экономический журналист
Сергей Лямец, передает БизнесЦеннзор. "Ввозится титановая губка в Украину из Эстонии.
Компания, которая задействована в поставках - East-West Shipping Agency Ltd. Она
поставляет по заказу компании Interlink Metals & Chemicals Ag", - утверждает журналист.
Обе компании принадлежат российскому бизнесмену Игорю Райхельсону. Его компании, в
свою очередь, завозят губку переработчикам в Киеве - ООО "Стратегия БМ", а также
компании "Антарес". "Антарес" владеет современными электродуговыми печами для
переплавки губки в слиток. Компания принадлежит регионалу Георгию Смитюху.
"Стратегия БМ" контролируется российскими бенефициарами. Скорее всего, служит для
простой перегонки продукции в Европу и США. На это указывают цены на входе и выходе.
Стоимость продукции практически не меняется – от $5 тыс. до $6 тыс./т. при рыночной
стоимости в $8 тыс. Еще и цена импорта занижается для ухода от налогообложения в
Украине. На "Антаресе" напротив, стоимость "выходящей" продукции вырастает в два раза
- до $10 тыс. -$12 тыс за тонну. Далее продукция попадает в порт "Роттердам" с местом
назначения Австрия или США. США против продукции "Ависмы" последний раз ввели
санкции в 2017 году. Они действительны и сегодня. Отечественный производитель
титанового шлака, губки и слитка - Запорожский титаномагниевый комбинат (ЗТМК)
имеет максимальную мощность производства около 10 тыс. тонн продукции в год. Это
предприятие правительство пытается вернуть в госсобственность после неудачной
продажи его доли структурам Дмитрия Фирташа в конце 2012 года. По сути, продукция
россиян конкурирует с украинской на внешних рынках. Российское "ВСМПО – Ависма"
входит в оборонный концерн "Ростех". Он производит вооружение для российской армии.
Концерн "Ростех" возглавляет Сергей Чемезов – один из ближайших соратников Владимира
Путина. С 2017 года Чемезов пребывает под персональными санкциями США.
Читать полностью >>
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Фонд госимущества заявил о рейдерском захвате
Государственной горно-химической компании

17.04.2020

Фонд госимущества Украины заявляет о рейдерском захвате
госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания". Об этом ФГИ
сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Сейчас
происходит
рейдерский
захват
государственного
предприятия
"Объединенная горно-химическая компания", – говорится в сообщении. Другие
подробности не сообщаются. Как сообщалось, в феврале Кабмин согласовал назначение
Михаила Макарова исполняющим обязанности председателя правления ЧАО
"Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Напомним, Фонд государственного
имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ЧАО
"Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".
Отметим, ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого
переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.)
и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), продолжает
инвестировать в ИГОК, выделив средства на установку по повышению качества
добываемого предприятием песка. Как сообщается в пресс-релизе компании, коронавирус
не помешал инвестициям в производство ОГХК. "ОГХК планирует выйти с
усовершенствованным продуктом по окончании пандемии. Компания выделила средства
для улучшения качества строительного песка на филиале "Иршанский ГОК". Это новая
продукция, разрешение на производство которой филиал получила только в прошлом
году", - поясняется в пресс-релизе. Как уточняется, недавно на предприятии была
построена специальная установка, которая отделяет песок от каолинов и шламов. Теперь
полученный продукт соответствует техническим условиям и может использоваться в
строительных работах. Мощность оборудования составляет в среднем 1800 тонн
продукции в сутки, в месяц – 54 тыс. тонн. Ожидаемый ежемесячный доход ИГОКа от
реализации строительного песка составит почти 3 млн грн. Установку планируется
запустить в апреле. ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую
деятельность с августа 2014 г, когда правительство Украины приняло решение о передаче
ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в
аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО
"ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО. ОГХК реализует продукцию более чем в 30
стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Уставный капитал ЧАО "ОГХК" – 1,94 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. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе
консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.
Читать полностью >>>
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ЧАО "Днепрометиз" завершил реконструкцию комплекса
по выпуску стальной проволоки

07.04.2020

ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) завершило реконструкцию комплекса по
выпуску стальной проволоки с установкой нового оборудования и
организацией участка производства высококачественной оцинкованной
проволоки и приступило к промышленному выпуску проволоки стальной с
цинковым покрытием классов А, АВ, В, С и D.
"ЧАО "Днепрометиз" приступило к промышленному производству проволоки
стальной с цинковым покрытием классов А, АВ, В, С и D (в том числе толстых (грубых)
покрытий класса А) и покрытием цинк-алюминиевым сплавом типа Zn95Al5 классов А, АВ,
В в соответствии с европейскими и международными стандартами, а также расширил
диапазон типоразмеров данной проволоки до (0,8-9,0) мм", - сообщается на сайте компании
во вторник. Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" специалист отдела продаж
компании Павел Петренко, модернизированный комплекс по выпуску оцинкованной
проволоки начал промышленный выпуск продукции с начала года. "Мы закупили новое
оборудование, установили и запустили его. С начала текущего года начался
промышленный выпуск высококачественной продукции", - констатировал собеседник
агентства. Как сообщалось, "Днепрометиз" в 2019 году заявил о намерении
реконструировать комплекс по выпуску стальной проволоки с установкой нового
оборудования и организацией участка производства высококачественной оцинкованной
проволоки. Согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства "ИнтерфаксУкраина", проектная мощность участка оцинкования стальной проволоки диаметром от 0,8
до 9,0 мм - до 24 тыс. тонн в год. Ранее на заводе находилось в эксплуатации два агрегата
горячего оцинкования стального провода диаметром 0,8-6,0 мм, которые обеспечивали
общий объем производства до 24 тыс. тонн в год. Морально и физически устаревшее
оборудование не позволяло производить новые виды продукции - проволоку с "тяжелым"
цинковым покрытием, алюмоцинковым покрытием типа "Гальфан" и другими на уровне
европейских стандартов. "Днепрометиз" в начале 2019 года ввел в промэксплуатацию
новый высокоскоростной стан сухого волочения производства фирмы Mario Frigerio S.p.A
(Италия) модели S560/2 + S500/12, предназначенный для выпуска стальной проволоки без
покрытия диаметром 0,75-1,0 мм. Основное назначение продукции – полуфабрикат для
производства фибры. "Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых
сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год. В собственности Dealzone Holding Ltd.
(Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза". Уставный
капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.
Читать полностью >>>
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АО "Интерпайп НТЗ" построил и ввел в эксплуатацию новый
склад направив в проект $271 тыс

16.04.2020

ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод"
("Интерпайп НТЗ", Днепр) построило и ввело в эксплуатацию новый склад на
экспортной площадке колесно-прокатного цеха предприятия, направив в
проект инвестиции в размере $271 тыс.
Согласно квартальному отчету компании, "Интерпайп НТЗ" в начале 2020 года
обеспечил себя дополнительным складским помещением для готовой продукции, а также
организован пункт приема для упаковки дополнительных объемов колес в поддоны.
"Новое хранилище было организовано, чтобы снизить стоимость упаковки для отправки
ж/д колес на экспорт", - констатируется в презентации. Кроме того, на предприятии начали
использовать деревянные поддоны вместо металлических кассет для продукции, которая
отгружается в Европу на грузовиках, автомобильным транспортом. В презентации также
констатируется, что в марте индексы стали на мировых рынках снизились из-за резкого
падения спроса. При этом стоимость металлолома HMS 80/20 CFR Турция упала на
$20,7/тонна, или на 7,6% к предыдущему месяцу, стоимость квадратной заготовки FOB
Черное море - на $18,1/ тонна или на 4,7%. "Большинство традиционных торговых точек
для стальной заготовки производства СНГ были неактивными из-за блокировок и
защитных мер, введенных правительствами во время пандемии. Спрос был замечен в
основном в Китае", - отмечается в презентации. Украинский рынок также пострадал из-за
защитных мер в рамках борьбы с коронавирусом, в частности, гривна обесценилась на
14,3% с начала марта, объемы строительства упали. Также снизился выпуск ж/д вагонов.
Как сообщалось, "Интерпайп" в I кв.-2020 сократил выплавку стали на 2,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 216,5 тыс. тонн, выпуск труб снизился на 33,2%
- до 113,7 тыс. тонн, производство железнодорожной продукции возросло на 20,9% - до 54,7
тыс. тонн. В марте выплавка стали составила 77,9 тыс. тонн, выпуск ж/д продукции – 19
тыс. тонн, труб – 43,4 тыс. тонн. При этом компания в январе-марте нарастила продажи
круглой стальной заготовки на 124,1% - до 9,9 тыс. тонн, железнодорожной продукции - на
27,1%, до 58,2 тыс. тонн и сократила реализацию труб на 28,4% - до 112,2 тыс. тонн. Трубы
в январе-марте текущего года реализовывались в Европе (32%), регионе MENA (24%),
Украине (18%), на американском континенте (11%), СНГ (12%) и в других регионах (3%).
Ж/д продукция - в СНГ (45%), Европе (30%), Украине (17%), регионе MENA (3%), на
американском континенте (3%) и в других регионах (2%). "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 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс.
тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В
"Интерпайп" работают 12 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты
всех уровней 3,25 млрд грн. В структуре компании пять промышленных активов:
"Интерпайп
Нижнеднепровский
трубопрокатный
завод
(НТЗ)",
"Интерпайп
Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский
Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп
Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор
Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
більше 10 тис. адресатів
в Україні та світі
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ДП «Смоли» за 270 тисяч євро замовили «журилівцям»
трохи дешевший метанол, ніж торік

Стратегічний хімічний завод звільнив сотні людей
через припинення держзамовлення

ДП «Смоли» 31 березня за результатами тендеру замовило у SIA
«Zodiak Plus» (Латвія) метилового спирту на 270 тис євро. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять 600 т метанолу з умістом основної речовини 99,99%
виробництва компанії «Statoil ASA» (із 2018 року має назву «Equinor ASA», Норвегія) по 450
євро за тонну. Договір передбачає поставку автотранспортом на умовах CPT Кам’янське,
тобто покупець сам здійснюватиме митне оформлення і нестиме затрати на доставку. Рік
тому, в травні 2019 року «Смоли» замовляли у «Zodiak Plus» такий самий норвезький
метанол на тих же умовах поставки на 11% дорожче – по 500 євро за тонну. Ще раніше, у
червні 2018 року ціна складала 500 євро за тонну, а в липні 2017 року – 384 євро за тонну.
Як і в минулому році, товар оплачуватимуть протягом півроку після його поставки. Ціна
нинішньої угоди на 18% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 330 тис євро. Єдиним
конкурентом із продукцією компанії «Saudi International Petrochemical Company»
(Саудівська Аравія) було столичне ПрАТ «Енергомашінвест», акціонером якого є офшор
«Verridana Resources Ltd» (Беліз), а кінцевим бенефіціаром – Ебігейл Силван із Гренади.
Латвійська «Zodiak Plus» на чолі з Даце Шабле заснована в 2014 році українцем Євгенієм
Бугою. Раніше він керував ТОВ «Енерджі трейд груп» – найбільшим постачальником
держпідприємств, якими керує Руслан Журило, нині відсторонений очільник ДП «Об’єднана
гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), а до того – заступник екс-директора ДП «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Нагадаємо, Журило знаходиться під
слідством, НАБУ підозрює його у нанесенні збитків держпідприємству на 300 млн грн. на
експортних схемах. Журило знаходиться на свободі, бо за нього вніс заставу 12 млн грн.
нардеп із «Народного фронту» Микола Княжицький. Також фірма «Zodiak Plus» фігурувала у
кримінальному провадженні за фактом вчинення посадовцями ДП «НАЕК «Енергоатом» та
його підрозділів правопорушення у вигляді заволодіння державними коштами в особливо
великих розмірах як учасник змови.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод,
який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде
означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха".
"ПХЗ зараз в критичному стані - з початку року ми не отримуємо фінансування, в
держоборонзамовлення 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі
не передбачені. ... Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку
року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом - звільнимо ще 190. Питання,
навіщо і скільки буде коштувати державі відновлення виробництва?" - сказав директор
заводу Леонід Шиман. ПХЗ володіє технологією виробництва твердого ракетного палива.
Це паливо необхідно для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва.
Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі. "Україна поки налагодила
серійне виробництво всього лише одного типу ракет дальньої дії - "Вільха" , випущена
перша партія на замовлення 19-го року, але треба продовжувати роботу. У разі нового
широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування.
Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста,
як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути нанесені і
по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того ж "Кам'янського". А якщо
"Вільхи" у військах не буде - то чим бити по тилах супротивника?" - питає Шиман. Крім
виробництва, завод володіє технологією переробки та утилізації ракетного палива, вміє
продовжувати ресурс ракет і виробляє різні види вибухівки. "Всі ці технології протягом
багатьох років були створені за рахунок коштів українських платників податків, це багато
мільярдів гривень. Ми освоїли унікальні технології, якими більшість країн світу не володіє
... При цьому програми виробництва не закриваються, тобто, цілком ймовірно, що ми
сьогодні витрачаємо на звільнення гроші, а завтра знову будемо витрачати на набір", пояснив Шиман. У Росії аналогічний завод "Каменський" розташований недалеко від
кордону України, в Кам'янсько-Шахтинському Ростовської області. Цей завод зараз працює
на повну потужність.
Читати повністю >>>
За матеріалами censor.net.ua
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Директор научного института вывел
в офшоры 67 млн. грн.

06.04.2020

Детективы НАБУ сообщили бывшему директору ГП "Украинский
государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной
промышленности и продуктов органического синтеза".
Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия подозреваемого квалифицированы по
ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение имущества с использованием служебного
положения в особо крупном размере). Следствие установило, что в течение 2013-2015 годах
подозреваемый заключил 13 внешнеэкономических контрактов с девятью компанияминерезидентами, зарегистрированными в оффшорных зонах. Речь шла о приобретении
различных товаров и услуг, в том числе якобы модернизации производственных процессов
и переоснащение на условиях 100% предоплаты. При этом госпредприятие оплаченные
товары и услуги так и не получило, но средства за границу перечислило в полном объеме –
всего $5,54 млн и 283,4 тыс. евро, что на момент совершения преступлений составило 67,3
млн грн. "Следствие располагает доказательствами, что директор изначально не
планировал осуществлять реальные закупки для нужд госпредприятия "Украинский
государственный
научно-исследовательский
и
проектный
институт
азотной
промышленности и продуктов органического синтеза", а заключение контрактов
позволило ему замаскировать преступления, создав документальные основания для
перечисления средств", – сказано в сообщении. По данным НАБУ, подозреваемый находится
за пределами Украины и его местонахождение неизвестно, сейчас решается вопрос об
объявлении его в розыск. Расследование приведенных фактов детективы Национального
бюро осуществляют с февраля 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
В 1-м квартале черкасский "Азот" увеличил производство
азотных минудобрений на 22%

06.04.2020

В 1-м квартале предприятие "Азот" (Черкассы), входящее в группу
предприятий азотного бизнеса Group DF, произвело 444,1 тыс. тонн азотных
минеральных удобрений, что на 22% больше, чем в этот период 2019 года.
Товарной аммиачной селитры было произведено 147,1 тыс. тонн, товарного
карбамида – 168,6 тыс. тонн, КАС – 126,1 тыс. тонн, аммиачной воды – 2,3 тыс.тонн. Кроме
того, выработано 216,3 тыс. тонн аммиака и 168,9 тыс. тонн неконцентрированной азотной
кислоты. "С начала года все производственные мощности предприятия работают на 100%ной нагрузке. Это дало возможность нарастить объемы производства минеральных
удобрений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство
карбамида выросло на 23%, КАС – на 22%, аммиачной селитры – на 21%", – сказал
председатель правления предприятия Виталий Скляров. По его словам, в этом году
погодные условия позволили аграриям значительно раньше начать полевые работы, это
также стало одним из факторов, которые определили напряженный производственный
ритм работы завода. "Предприятие продолжает работать, несмотря на особенные условия в
период карантина, и полностью выполняет все контракты, обеспечивая бесперебойные
поставки азотных удобрений сельскохозяйственным производителям", - отметил он.
Скляров уверен, что сегодня укранская химическая отрасль становится новым драйвером
украинской экономики и является одной из немногих в Украине, которая продолжает
демонстрировать рост. "От украинской химической индустрии сегодня зависит
функционирование многих других отраслей экономики, прежде всего, сельского хозяйства.
Химики это прекрасно понимают и очень ответственно относятся к выполнению
производственных планов. Своевременно произведенные и отгруженные азотные
удобрения влияют на будущий урожай 2020. Сейчас, именно в период экономического
кризиса, вопрос продовольственной безопасности страны становится особенно
актуальным. Во-вторых, именно от того, как весной сработает АПК, будет частично
зависеть скорость выхода украинской экономики их кризиса", – объяснил Скляров. Он
подчеркнул, что аграрный сектор остается сильнейшей экспортной отраслью страны,
которая сильно влияет платежный баланс и другие макроэкономические показатели
Украины. Как сообщалось, в 2019 черкасский "Азот" произвел 1,567 млн тонн азотных
минеральных удобрений. Черкасский "Азот" входит в холдинг Оstchem, объединяющий
предприятия азотной химии Group DF, и специализируется на производстве азотных
минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама,
ионообменных смол и другой продукции.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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ЧАО "Ривнеазот" увеличил производство
минеральных удобрений на 30%

11.04.2020

11.04.2020

ЧАО "Ривнеазот", входящее в группу Group DF, в январе-марте 2020 года
увеличило производство минеральных удобрений на 30% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года – до 293,9 тыс. тонн.
Как сообщила пресс-служба компании, производство аммиачной селитры за этот
период составило 149,5 тыс. тонн (+1,8% к І кв. 2019 г.), известково-аммиачной селитры –
42,8 тыс. тонн (-22,9%), аммиака водного технического – 9,8 тыс. тонн (+2,6 раза),
технического аммиака – 91,8 тыс. тонн (+4,5 раза). "Базовых причин такого роста
несколько. Первая – это действующее эмбарго на ввоз российских удобрений на
территорию Украины. Заградительные меры частично сработали. Вторая, и основная
причина – предприятие было полностью обеспечено газом по приемлемым ценам в зимний
период. Третья – постепенно растет спрос на минудобрения. Многие наши клиенты
реально увеличивают объемы внесения удобрений на гектар", – цитируется в сообщении
председатель правления Михаил Заблуда. ЧАО "Ривнеазот" – одно из крупнейших
украинских химических предприятий в Западной Украине, которое с 2011 года входит в
группу предприятий азотного бизнеса Group DF. Основное направление работы –
производство минеральных азотных удобрений. Кроме того, предприятие выпускает
кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед. В 2019 года ЧАО увеличило
производство минеральных удобрений в 2,4 раза – до 1,135 млн тонн. "Ривнеазот" по
итогам 2019 года получило 4,073 млрд грн чистой прибыли, что многократно (в 17,6 раз)
превышает показатель предыдущего года. 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
ОПЗ проиграл Нафтогазу иск
на 1,5 млрд грн

16.04.2020

Верховный суд Украины вынес решение по делу о долге Одесского
припортового завода в 1,5 млрд грн Нафтогазу, сообщил первый
замдиректора ОПЗ Николай Щуриков в Facebook.
"Поздравляю с почином нового руководителя юристов Глазкова Евгения
Станиславовича. Новый руководитель сумел лично принять участие в заседании и
проиграть иск в полном объеме в одно заседание. Это при том, что ОПЗ, в таком же самом
деле, совсем недавно удалось уменьшить сумму штрафных санкций на 35 млн грн", отметил Щуриков. По его информации, суд обязал ОПЗ выплатить 1,47 млрд грн, из них
1,37 млрд грн - основной долг, 32,3 млн грн - пеня, 60,2 млн грн - штраф, 3,5 млн грн - 3%
годовых, 3,4 млн грн - инфляционные потери. Напомним, Национальное антикоррупционное
бюро объявило в розыск бывшую помощницу народного депутата прошлого созыва
Александра Грановского Ольгу Ткаченко, которую НАБУ и САП подозревают в организации
нанесения 93,3 млн грн ущерб государственному ПАО «Одесский припортовый завод». Об
этом журналисту «Слово и дело» сообщили источники в правоохранительных органах.
Также НАБУ объявило в розыск владельца Newscope Estates Limited Александра Чумака.
Следствие установило, что доверенное лицо экс-нардепа Ткаченко организовала схему, по
которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее определенной компании Newscope
Estates Limited по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар
иностранным компаниям с реального сектора экономики по конкурентоспособным ценам.
Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ. Схема действовала на
протяжении марта-декабря 2015 года. К ее реализации были привлечены должностные
лица ОПЗ. Вследствие таких противоправных действий ОПЗ недополучил доход в около
93,3 млн грн. В рамках этого дела сообщили о подозрении заместителю директора ОПЗ
Степану Киминчиджи и начальнику отдела ОПЗ Игорю Чечельницкому. Напомним, суд
отпустил замдиректора ОПЗ Киминчиджи под 1 млн грн залога. Также под 630 тысяч
гривен залога отпустили начальника отдела ОПЗ Чечельницкого.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
ГУМОТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

• КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Як судді допомагають бізнесмену-втічкачу
уникнути банкрутства "Росави"

10.04.2020

Бізнесмен Костянтин Жеваго, який ховається від українського
правосуддя в Лондоні, за допомогою судових рішень намагається
заморозити процедуру банкрутства заводу "Росава", в результаті чого
Україна зазнає збитків.
На це вказує ряд дій судових інстанцій, до яких можуть бути причетні довірені особи
олігарха. Про те, чи вдасться бізнесмену уникнути банкрутства заводу, і хто має
відношення до цієї справи - у матеріалі РБК-Україна. Говорячи про довірених осіб
бізнесмена, мова, в першу чергу, йде про трьох суддів Північного апеляційного
господарського суду - С. Сотникова, О. Отсапенко та О. Коптитову. Адже саме ці судді 7
квітня 2020 року задовольнили позов ТОВ "Преміорі", що вимагає провести експертизу
вартості майна банкрута. Відповідно до закону, остання входить у повноваження
ліквідатора. Варто відзначити, що ПрАТ "Росава" було визнано банкрутом 8 січня 2019 року.
Господарський суд Київської області призначив ліквідатором Світлану Дьоміну. Втім, після
рішення Сотникова, Отсапенко і Коптитової процедура банкрутства заводу була припинена.
Примітно, що "Преміорі" є одним з кредиторів "Росави". Ще 21 січня Господарський суд
Київської області визнав дієвими вимоги боргу фірми до заводу на суму понад 290 млн грн.
Експерти вказують, що січневе рішення суду було позитивним попри те, що вимоги були
заявлені пізніше встановленого законом терміну. Як раніше писала Liga.net, судові інстанції
вводили мораторій на погашення боргів приватним компаніям. Через рішення Північного
суду від 7 квітня держава Україна в особі Національного банку, а також кредитори заводуборжника не мають змоги стягнути борги. "Укрінформ" повідомляло, що мова йде про
близько 20 млрд гривень боргу. З них - близько 15 млрд завод винен банку "Фінанси і
Кредит", що знаходиться, як пише "Фінансовий клуб", під ліквідацією. Варто відзначити, що
попри процедуру банкрутства "Росава" продовжує випускати продукцію, а також
отримувати прибуток. У цьому йому допомагає компанія "Преміорі", яка є контрагентом по
доставці сировини та працює з заводом по давальницькій схемі договору. Варто також
звернути увагу, що "Преміорі" і "Росава" зареєстровані за однією адресою. Сервіс YouControl
підтверджує повний збіг. У 2017 році "Преміорі" збільшило чистий прибуток на 85,8% - до
98,47 млн ??грн при зростанні виторгу на 17,8% - до 3,23 млрд грн. За 9 місяців цього року
"Преміорі" отримало 142,49 млн грн чистого прибутку при чистому доході 2,22 млрд грн. У
грудні 2018 року генеральний директор "Росави" Олександр Даліба в коментарі
журналістам говорив, що банкрутство - це "частина реструктуризації заводу, перехід на нові
більш ефективні рейки". Втім, сьогодні складається враження, що мова йде не про побудову
ефективних бізнес-процесів, а про шахрайську схему з метою уникнути боргового
навантаження при цьому не втрачаючи прибуток. Зокрема, до справи причетні кілька
відомих осіб. Так, представником "Преміорі" в судових інстанціях є адвокат Тетяна Єзерово,
дружина Алберта Єзерово - судді Верховного суду України. Раніше пані Єзерова успішно
працювала в адвокатському об'єднанні "Шевердін і партнери". Варто відзначити, що
останній входить у юридичну групу LCF, керівним партнером якої є Ганна Огренчук і її
чоловік Андрій Довбенко. Останнього довгий час вважали впливовою фігурою в Мін'юсті,
завдяки широким зв'язкам за часів президентства Віктора Януковича, а потім і Петра
Порошенка. Також Довбенко вважають близьким до оточення бізнесмена-втікача.
Нагадаємо, мільярдер Костянтин Жеваго є великим власником промислових підприємств, а
також фінансових установ. Зокрема, банку "Фінанси та Кредит". Серед його активів - завод
"Росава". Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в національний розшук. За
даними ЗМІ, олігарха підозрюють в створенні фіктивних схем, які допомогли йому вивести
близько 2,5 млрд грн з банку "Фінанси та Кредит". Сьогодні Жеваго ховається від
українського правосуддя за кордоном в Лондоні.
Читати повністю >>>
© Олег Зинченко - журналіст, спеціально для РБК-Украина
За матеріалами rbc.ua
• ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

Рубежанский картонно-тарный комбинат выпустил
57,7 млн кв. м гофроящиков

16.04.2020

Рубежанский КТК (Луганская обл.), с учетом продукции Трипольского
упаковочного комбината (ТУК), за 3 мес. т.г. выпустил 57,72 млн кв. м
гофроящиков, что на 2,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", комбинаты сократили на
4,7% выпуск составляющих для гофрокартона (картон и бумага для гофрирования) - до 52
тыс. тонн. С учетом производственных показателей суммарный объем товарной продукции
двух комбинатов в денежном выражении в первом квартале снизился почти на 17% - до
942,4 млн грн. РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, 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.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Объем товарной продукции Киевского картонно-бумажного
комбината составил 1,3 млрд грн

16.04.2020

Объем товарной продукции Киевского картонно-бумажного
комбината в январе-марте 2020 г. составил 1 млрд 349 млн грн, что
соответствует аналогичному показателю первого квартала 2019 года.
Как сообщалось, в январе-феврале текущего года объем производства комбината
сократился на 2% к тому же периоду 2018 года. По статистическим данным ассоциации
"Укрпапир", в натуральных показателях в первом квартале комбинат увеличил выпуск
гофротары на 2,4% - до 55,6 млн кв. м, сохраняя вторую позицию по ее выпуску в Украине
после Рубежанского КТК (совместно с Трипольским упаковочным комбинатом). Кроме
того, ускорился до 7,7% темп прироста выпуска бумаги-основы для санитарногигиенической продукции (по сравнению с 6,6% по итогам двух месяцев) - до 21,6 тыс.
тонн, а производство туалетной бумаги в рулончиках выросло на 5% - до 114,4 млн шт.
Преодолел комбинат и небольшое отставание выпуска картона от прошлогодних
показателей – в первом квартале оно сравнялось с январем-мартом-2019 (почти 48 тыс.
тонн), в том числе за счет роста выпуска коробочного картона на 14,6% - до 15,2 тыс. тонн.
Выпуск тарного картона сохранил снижение – на 5,5% до 32,8 тыс. тонн, однако его темп
существенно замедлился (за 2 мес. падение составляло почти 18%). По оценке ассоциации,
в целом предприятия отрасли в январе-марте-2020 нарастили выпуск гофротары на 2,8% до 164,5 млн кв. м, бумаги и картона снизили на 3% - до 194,8 тыс. тонн, туалетной бумаги в
рулончиках нарастили на 6,3% - до 175,1 млн шт. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АО "Азовкабель" за 1029 г. получило прибыль
в размере 2,1 млн грн

26.03.2020

Производитель силовых и контрольных кабелей и кабелей связи АО
"Азовкабель" (Бердянск Запорожской обл.) завершил 2019 год с чистой
прибылью в размере 2,1 млн грн, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании,
намеченном на 28 апреля, нераспределенная прибыль совпадает с чистой. Акционеры
планируют направить полученную чистую прибыль на пополнение резервного фонда. За
минувший год "Азовкабель" нарастил текущие обязательства на 56% - до 65,8 млн грн,
долгосрочные не изменились и составляют 15 млн грн. Компания нарастила суммарную
дебиторскую задолженность на 26,8% - до 49,5 млн грн, а стоимость активов в целом
выросла на 14,6% - до 202 млн грн. Собственный капитал компании на 1 января 2020 года
составляет 121,3 млн грн, в том числе уставный – 4,5 млн грн. АО "Азовкабель" (ранее – ЗАО
"Промышленное предприятие "Азовкабель") было создано в 2001 году на базе двух из 18
цехов в рамках реструктуризации ОАО "Азовкабель"- некогда крупнейшего в б.СССР
производителя кабельной продукции. Компания специализируется на выпуске кабелей
связи, силовых и контрольных кабелей, осветительных шнуров. По информации на его
сайте, в 2018 году была запущена собственная линия пластиката, завод расширил
ассортимент продукции Основные потребители - железные дороги, строительные и
монтажные организации, предприятия тяжелой и легкой промышленности, оптовой
торговли. Согласно финансовому отчету компании, 2018 год она закончила с чистой
прибылью 5,3 млн грн против 3,2 млн грн годом ранее, чистый доход вырос на 26,5%, до
240,6 млн грн. Доля экспорта составила около 30%, основные импортеры – Россия,
Беларусь, Казахстан. По данным НКЦБФР на 4 квартал 2019 года, почти 100% акций
суммарно владеют четыре физлица
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

• ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Власти Горишних Плавнив купили лодку для
кошения камыша за 6 млн. грн.

23.03.2020

КП "СпецЭко" городского совета Горишних Плавнив Полтавской
области 16 марта по результатам тендера заказало ООО "Подъемнотранспортное оборудование" лодку для кошения камыша за 6,02 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в
системе "Прозорро". Согласно условиям договора, до 15 мая заказчику должны поставить
лодку-комбайн WorkerMachines DF 950 для скашивания водной растительности
производительностью 2 500-4 000 кубометров в час, длиной 13,5 м и весом 15 тонн,
рассчитанный на 1-3 человека персонала. Гарантийный срок оборудования составляет 1
год. Цена соглашения на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 6,05 млн грн. Как
отмечает издание, недавно Коростень Житомирской области и Кременчуг Полтавской
области купили по машине-амфибии Truxor T40 производства шведской фирмы Dorotea
Mekaniska AB по цене 3,5 млн грн. Это почти вдвое дешевле, но шведская машина-амфибия
значительно меньше лодки-комбайна и имеет вдвое меньше гидравлических агрегатов –
четыре вместо восьми. ООО "Подъемно-транспортное оборудование" зарегистрировано в
Днепре на директора Павла Левчука из Каменского. Оно имеет производство в г.
Александрия Кировоградской области по ул. Светловодской, 35 и по ул. Ефремова, 27, где
прописано ООО "Александрийский завод подъемно-транспортного оборудования"
Светланы и Оксаны Куликовых. Единственным конкурентом победителя тендера было
криворожское ООО "Новые энергетические системы" Николая Мороза из Кривого Рога и
Николая Григора из с. Войновка Александрийского района Кировоградской обл. Оно имеет
производство по ул. Церковной, 3 в Кривом Роге.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Укроборонпром отсудил у частной компании имущественный
комплекс входящего в концерн завода "Маяк"

26.03.2020

Согласно решению Верховного суда, завод "Маяк" через 15 лет вновь
получил право использовать один из самых больших своих имущественных
комплексов по улице Степана Бандеры, 8, корпус 16-А в Киеве.
Здание завода, площадью 6,5 тыс. кв. м, в 2005 году по инвестиционному договору
было передано в пользование частной компании ООО "Агат". Последняя реконструировала
здание, а после пыталась получить в собственность комплекс вопреки соглашению с
"Маяком". "Завод годами судился с частной фирмой за свою недвижимость, и вот наконец
Верховный Суд установил, что требования частной компании были "направлены на
незаконное изъятие имущества из государственной собственности", – сообщил Мустафа
Найем, заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с
органами госвласти. Сейчас, по его словам, завод завершает процедуру перерегистрации
помещения, а также возобновляет производство пулеметов и другой продукции военного и
специального назначения. Найем отметил, что в собственность завода также планируется
вернуть спортивную базу "Верблюд" в Оболонском районе столицы. Он напомнил, что в
прошлом году по заявлению концерна Минюст заблокировал перерегистрацию комплекса
завода по улице Степана Бандеры, 8, корпус 20-А в пользу третьих лиц. Напомним, в
прошлом году СМИ сообщали, что вокруг "Маяка" реализуется схема по умышленному
доведению его до неплатежеспособности и дальнейшем присвоении имущества. Так, 22-23
марта фирма "Агат" при поддержке неустановленных лиц взяла под контроль
производственные цеха завода и расставила в помещении свои охранные посты. Однако со
сменой руководства завода его работа стабилизировалась, и сейчас предприятие готовится
к исполнению государственных заказов. "В феврале 2020 года на заводе сменили
директора, который вернул контроль над дочерней компанией "Маяк-Сервис". Через эту
компанию предыдущее руководство завода заключало значительную часть договоров
субаренды, не предоставляло отчетность о результатах своей деятельности и пыталось
заставить арендаторов подписывать незаконные сделки с другой частной компанией.
Новый директор уволил руководство дочерней компании, и теперь договоры аренды будут
заключаться напрямую с заводом "Маяк", – подытожил Найем.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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Кременчугский сталелитейный завод
останавливает работу

26.03.2020

С 1 апреля Кременчугский сталелитейный завод останавливается. Об
этом сообщили работники со ссылкой на озвученную вчера во время
селекторного совещания с администрацией завода информацию.
Части трудового коллектива не продлят контракты, которые заканчиваются как раз
1 апреля. "Если говорить по-простому, то эти люди остаются без работы. Это почти 1000
человек", - отмечают на предприятии. Во время селекторного совещания руководство
завода также сообщило, что тех работников, которые не работали на контракте, отправят в
отпуск с сохранением 2/3 от суммы зарплаты. Причинами остановки завода сами же
заводчане называют отсутствие сбыта продукции, срыв контрактов из-за ситуации в
стране, невозможность добираться работникам на работу, ведь многие заводчане ездили
автобусами и поездами из соседних районов. Как долго завод будет простаивать, заводчане
пока не знают, но не исключают, что до июня. Как пишет "Кременчугская газета",
информация заводчан уже нашла подтверждение в других учреждениях.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
СБУ завадила спробам заволодіти майном харківського
державного підприємства

30.03.2020

Служба безпеки України викрила та блокувала протиправну оборудку
із заволодіння майном Держпідприємства "Харківський електромеханічний
завод". Про це повідомляє прес-служба відомства.
Оперативники СБУ встановили, що директор однієї з місцевих комерційних структур
намагався створити штучну заборгованість держпідприємства перед своєю фірмою. Щоб
визнати завод боржником у судовому порядку, зловмисник надав недостовірні дані про
нібито неповернення йому майна заводом. Насправді майно, яке начебто передавалося
держпідприємству на зберігання, вже було продано комерсантом. У результаті оборудки,
бізнесмен отримав судове рішення, яким держпідприємство зобов’язувалося відшкодувати
йому фейкові збитки у сумі майже 2 мільйони гривень. Він відразу звернувся до виконавчої
служби для примусового виконання рішення. Потім комерсант планував ініціювати
процедуру банкрутства держпідприємства. Бізнесмен збирався через власні корупційні
зв’язки забезпечити призначення підконтрольної особи арбітражним керуючим заводу, а
надалі розпродати майно держпідприємства за заниженими цінами. Наразі у межах
розпочатого кримінального провадження комерсанту повідомлено про підозру у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 190 ККУ. Вирішується питання щодо обрання
зловмиснику міри запобіжного заходу. Операція з блокування протиправної діяльності
відбувалася спільно зі слідчими Слобідського відділу поліції ГУ Нацполіції в Харківській
області під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 5.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
Полтавский турбомеханический завод получил чистую
прибыль в размере 6,8 млн грн

31.03.2020

АО "Полтавский турбомеханический завод" (ПТМЗ) по предварительным
данным, в 2019 году получило чистую прибыль в размере 6,8 млн грн, тогда
как в 2018 году чистый убыток составлял 1,3 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров АО, намеченного
на 29 апреля, нераспределенная прибыль ПТМЗ на 1 января 2020 года составила 179,7 млн
грн (годом ранее – 175,14 млн грн). В то же время в финансовом отчете предприятия в
системе раскрытия информации НКЦБФР за 2018 год указана чистая прибыль 1,66 млн грн.
Проектом решения собрания предусмотрено полученную в 2019 году чистую прибыль
направить на развитие предприятия, дивиденды не выплачивать. Согласно публикации, за
минувший год завод сократил текущие обязательства на 6% - до 159,3 млн грн,
долгосрочные составили всего 16 тыс. грн против 19 тыс. грн годом ранее. Суммарная
дебиторская задолженность за год уменьшилась незначительно (на 4%) - до 177,6 млн грн,
активы в целом составили 395,2 млн грн (на 1,5% меньше). Собственный капитал ПТМЗ к
началу 2020 года составлял почти 236 мн грн, в том числе уставный – 1,47 млн грн. ПТМЗ
специализируется на производстве узлов и деталей для паровых турбин, воздушных
компрессоров, а также производит установки для сжатия паров пропан-бутана,
компрессоры для тормозных систем тепловозов, электропоездов, троллейбусов. По данным
НКЦБФР на четвертый квартал 2019 года, более 94% акций АО "ПТМЗ" владеет ООО
"Никмас Инжиниринг", конечным бенефициаром которого, согласно госреестру, является
Раиса Дашутина. Завод в 2018 году увеличил чистый доход на 17,6% к 2017 году - до 331,56
млн грн. Концерн "НИКМАС", основанный в 1994 году - крупная многопрофильная
компания, которая объединяет ряд предприятий, расположенных в Украине, России и
Беларуси. Основное направлением деятельности - производство энергосберегающего
оборудования для промышленности и энергетики, запасных частей к нему. Соучредителем
и почетным президентом является Григорий Дашутин.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Corum Group організував дистанційну презентацію роботи
обладнання для Білоруськалій

02.04.2020

На харківському машзаводі «Корум Світло шахтаря» провели
незвичайні випробування нової техніки для підприємства «Білоруськалій» одного з найбільших в світі виробників калійних мінеральних добрив.
Клієнт отримав можливість на відстані практично тисячу кілометрів вивчити
конструкцію інноваційних трансформаторних підстанцій КТПВ-ДВ-630 і бути присутнім
при випробуванні їх роботи. Все завдяки онлайн-формату. «Ми раді, що наші партнери з
«Білоруськалій», які замовили у нас 16 трансформаторних підстанцій КТПВ-ДВ-630,
підтримали ідею випробувань обладнання на відстані. Ми робимо все, щоб своєчасно
виконувати замовлення наших клієнтів, при цьому забезпечивши максимальний захист
здоров'я наших співробітників, - говорить Михайло Потапов, в.о. генерального директора
Corum Group. - Нам важливо не підвести замовників і зберегти виробництво. Для цього
знаходимо нові формати комунікацій з клієнтами». «Непрості часи - привід переосмислити
звичні підходи до роботи і шукати нові рішення, - вважає Олександр Ковальчук, директор
заводу «Корум Світло шахтаря». - Зазвичай замовники приймають виготовлене обладнання
у нас на заводі. Але в умовах карантину поїздки неможливі. Тому ми організували онлайн
презентацію і здачу техніки. Зараз завод працює в особливому режимі з підвищеними
заходами дезінфекції та гігієни. Все для того, щоб підтримати здоров'я наших людей і
виробничий процес». Після успішних онлайн випробувань, перша партія трансформаторних
підстанцій КТПВ-ДВ-630 готується до відправки в Білорусь.
Читати повністю >>>
За матеріалами Corum Group
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АО "Кредмаш" реализовал 26 асфальто- и
грунтосмесительных установок

07.04.2020

АО "Кременчугский завод дорожных машин" ("Кредмаш", Полтавская
обл.) в 2019 год реализовал 26 асфальто- и грунтосмесительных установок,
тогда как в 2018 году продано 54 установки.
Согласно годовому финансовому отчету компании в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в то же время
доля установок в общем объеме производства компании сократилась до 37,5% с 65,1%
годом ранее, тогда как доля запасных частей и агрегатов к строительно-дорожной технике
возросла до 51,4% с 25% годом ранее. Еще около 10% приходится на выпуск товаров
народного потребления, литье и другую продукцию. Как ранее отмечал председатель
правления-гендиректор АО "Кредмаш" Александр Тверезый, на волне увеличения расходов
госбюджета на "Укравтодор", в 2016-2019 годах импорт асфальтосмесительных установок в
Украину увеличился в 21 раз - до $15 млн при том, что "Кредмаш" производит аналогичную
продукцию, минимум, на 25% дешевле. В целом объем производства компании в 2019 году
сократился на 8% по сравнению с 2018 годом - до 961,26 млн грн, а чистый доход от
реализации снизился на 9,8% - до 970 млн грн. Средняя цена реализации асфальто- и
грунтосмесительных установок в прошлом году составила 15,67 млн грн. Чистая прибыль
АО сократилась почти в 2,2 раза – до 29,77 млн грн, что совпадает с ранее обнародованным
предварительным показателем. При этом валовая прибыль сократилась на 20% - до 141,33
млн грн, операционная – на 38%, до 48,31 млн грн. За пределы Украины в 2019 году была
поставлена продукция на 560,61 млн грн (58,3% общего объема реализации), а основными
конкурентами в компании называют компании Ammаnn, Teltomat, Lintec (Германия); Mavini
Bernandi, Sim (Италия); Askom (Чехия); Amomatik (Финляндия). "Кредмаш"
специализируется на разработке и изготовлении асфальто- и грунтосмесительных
установок, запасных частей к строительной и дорожной технике, автоцистерн,
автобитумовозов, чугунного и стального литья, ТНП. ПО данным компании, численность
персонала завода за прошлый год сократилась на 5,4% к 2018 году, до 1970 человек. В 2018
году завод увеличил чистый доход от реализации на 20% - до 1 млрд 075 млн грн. Завод
выпустил и реализовал 54 асфальто- и грунтосмесительные установки, тогда как в 2017
году – 50 ед., и запчасти более чем на 267 млн грн (годом ранее – на 255 млн грн).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Барський машинобудівний завод розпочав
виробництво дезінфікуючих рамок

08.04.2020

На Вінниччині Барський машинобудівний завод розпочав виробництво
дезінфікуючих рамок, які розприскують засоби для знезараження. Про це
повідомляє ukrinform.ua
«Ми запустили їх у виробництво з огляду на потреби, які виникли під час епідемії
коронавірусу. Розробили їх буквально за кілька днів, і вже готові постачати споживачам.
Першу рамку встановили у Барській районній лікарні», - розповів головний інженер ПРАТ
«Барський машинобудівний завод» Олександр Лотоцький. За його словами, підприємство
вже приймає замовлення на виготовлення дезінфікуючих рамок і наразі виготовляє десять
таких пристроїв для медичних установ Вінниччини. Дезинфікуючий пристрій, який
встановлюють на вході до приміщень, підприємство готове постачати споживачам за
прийнятного ціною - по 14 тис. грн у повній комплектації. Датчики рамки працюють 5
секунд. Цього вистачає, аби зреагувати на людину, яка проходить через рамку, і увімкнути
розприскувач сертифікованого дезінфекційного засобу. Розпилювачі спрацьовують на рівні
плечей та попереку. ПРАТ «Барський машинобудівний завод» спеціалізується на
виробництві обладнання для харчової промисловості, опалювальних котлів різних типів,
сміттєсортувальних станцій та промислових насосів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
АО "Кузница на Рыбальском" обжалует запрет суда
распоряжаться недвижимостью

09.04.2020

АО "Кузница на Рыбальском" обжалует в апелляционной инстанции
решение Окружного административного суда Киева о запрете распоряжаться
недвижимым имуществом.
По мнению адвокатов предприятия, решение незаконно. Как сообщалось, бывший
заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов во
вторник сообщил о том, что "его команда в административном суде смогла заморозить
крупнейший актив Петра Порошенко – завод "Кузница на Рыбальском", и приложил
соответствующее определение ОАСК. Как следует из определения, иск был подан физлицом
(гр. Исаевской), которая, в частности, указывала на обстоятельства возможной
фиктивности соглашения купли-продажи АО "Кузница на Рыбальском", заключенного в
ноябре 2018 года, а также фактическую направленность этого договора на сокрытие
истинного собственника за номинальным. Как сообщалось, совладелец группы ТАС
бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у президента Петра Порошенко АО
"Завод "Кузница на Рыбальском". (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на
рынке предприятий судпрома Украины. До середины ноября 2018 года основным
акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода
выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев),
вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК",
сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ДП «Електроважмаш» уперше дав 69 мільйонів постачальнику
російських запчастин на «УЗ»

11.04.2020

ДП «Завод «Електроважмаш» 30 березня уклав угоду з ТОВ «Литонт» про
закупівлю частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового
рухомого складу на 69,19 млн грн.
В системі «Прозорро» повідомляється, що до кінця 2021 року поставлять 20 300 шт.
кілець, конусів, втулок та упорних шайб. Ціни, характеристики, виробники та інші деталі
невідомі, оскільки договір не опубліковано. Запчастини поставлятимуть у Харків протягом
півтора місяця після заявки замовника. Створеною в серпні 2019 року фірмою «Литонт» із
Мерефи на Харківщині зі статутним капіталом 100 тис грн. володіє та керує місцевий
житель Андрій Аулов. Вона вперше отримала замовлення «Електроважмашу», однак раніше
виграла торги регіональних філій АТ «Українська залізниця» на 3,96 млн грн. Серед них, як
пише «Zалізниця без корупції», тендер «Південно-Західної залізниці» щодо болометрів
виробництва російського ООО «Риэлта» на 1,66 млн грн. ЇЇ спаринг-партнером був інший
дилер того ж виробника. Нагадаємо, на заводі Електроважмаш викрили п'ятьох посадових
осіб, які організували корупційну схему на 13,7 млн гривень. Про це повідомляє НАБУ 18
березня 2020 року. Йдеться про двох заступників директора заводу, начальника управління
цього підприємства, кінцевого бенефіціара чеської компанії і директора чеської компанії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org, korrespondent.net
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Работники Сумского НПО просят признать
предприятие банкротом

15.04.2020

Работники некогда крупнейшего на Сумщине АО «Сумское научнопроизводственное объединение» просят признать предприятие банкротом. Об
этом пишет bin.ua.
«В Хозяйственный суд Сумской области поступило заявление от 112 работников
предприятия о признании банкротом АО «Сумское НПО». Общая сумма задолженности по
выплате заработной платы перед заявителями - 6423 тыс. грн. Один заявитель обратился в
суд с заявлением об отзыве своего заявления об открытии производства по делу о
банкротстве в связи с мирным урегулированием спорных вопросов. Требования этого
заявителя составляют 33 749 грн», - сообщила пресс-секретарь Хозяйственного суда
Сумской области Марина Фильченко. По ее словам, в настоящее время суд решает вопрос об
открытии производства по делу о банкротстве. Судебное заседание назначено на 14.30 23
апреля. По информации начальника управления по труду Сумского городского совета
Анатолия Занченко, на 1 марта 2020 года общая сумма задолженности предприятия перед
работниками составила 278,6 млн грн. Из них 130 млн грн по ранее поданным от
работников заявлениям и решениям судов взимает исполнительная служба теруправления
юстиции. В частности, в 2019 году за счет продажи имущества предприятия людям
выплатили 30 млн грн. С начала этого года в счет погашения зарплатного долга взыскано
более 2 млн грн. Сейчас в АО «Сумское НПО» работают около 3,5 тыс. человек. Отметим,
Отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной
службы Главного управления юстиции в Сумской области продает на электронном
аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") корпоративные права должника в уставном капитале
ООО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" в размере
21,67% акций. Как сообщает OpenMarket, стартовая цена лота составляет 216,36 млн грн.
ООО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" создано на
базе крупного предприятия АО "Сумское НПО", и находится в городе Сумы по адресу ул.
Горького 58. Дата проведения аукциона: 6 мая. На выставленное имущество наложен арест
в рамках исполнительного производства №57084810. Согласно судебному реестру, речь
идет о взыскании долгов с ПАО "Сумское НПО". Кроме ПАО "Сумское НПО", совладельцем
ООО "Сумское МНПО" является кипрская компания "Алверон Холдинг Лтд." с долей в
78,32%, конечными бенефициарами которого выступают гражданин России Владимир
Лукьяненко (сын гендиректора АО "Сумское НПО" Владимира Лукьяненко) и гражданин
Болгарии Максим Марков. Уставный капитал ООО – 998,08 млн грн. Как сообщалось, в
ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешил на
концентрацию ряда кипрских и панамский компаний, большинство из которых связаны с
"Сумским НПО" и его акционерами Константином Григоришиным, Вадимом Новинским и
Владимиром Лукьяненко. Корпоративный конфликт между ними в 2017 году в Лондонском
арбитраже закончился поражением Григоришина, которого суд обязал выплатить
партнерам $300 млн. В октябре 2018 года нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим
Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" Григоришина еще не выплатила
ему и Владимиру Лукьяненко причитающуюся сумму, но ведутся переговоры о возможном
компромисса в этом вопросе. По данным НКЦБФР, кипрской Stremvol Holdings Limited
принадлежит 83,74% акций ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное
объединение", конечным бенефициаром и гендиректором которого указан гражданин РФ
Владимир Лукьяненко. Еще одним бенефициаром числится болгарин Максим Марков, на
которого была записана часть активов Константина Григоришина.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua, biz.censor.net.ua
• ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
• АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДП «АНТОНОВ» продовжує роботу над
Ан-178 для Перу

15.04.2020

В умовах карантину ДП «АНТОНОВ» продовжує виготовлення літака
Ан-178 за контрактом, укладеним ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» з
Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу.
Станом на сьогодні проведено підготовчі роботи для стапельного складання всього
фюзеляжу літака. У цехах агрегатної збірки на завершальній стадії перебувають роботи з
виготовлення носової частини фюзеляжу (Ф-1) та середніх секцій панелей фюзеляжу (Ф-2).
Повністю завершено виготовлення центральної частини крила, лівої та правої консольних
частин крила, хвостового оперення. Готові для подальшої інтеграції на літак два пілони
двигунів. «В умовах карантину ми, наскільки це можливо, забезпечуємо роботу окремих
виробничих майданчиків для продовження складання літака за міжнародним контрактом.
Виробляємо окремі деталі та складові частини в станкових цехах. Незважаючи на те, що
ситуація з карантином змушує нас дещо коригувати план виробництва літака,
продовжується беззупинна спільна з ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» робота над вирішенням
логістичних та фінансових питань, які також є важливою складовою будь-якої великої
міжнародної угоди», – зазначив президент ДП «АНТОНОВ» Олександр Донець. Загалом в
ланцюгу поставок агрегатів для нового Ан-178 задіяно 25 українських компаній та близько
30 європейських та північноамериканських постачальників. В організації забезпечення
виконання контракту бере участь крупний український банк та три іноземні банківські та
фінансові установи. Нагадаємо, у листопаді 2019 року ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що
входить до складу ДК «Укроборонпром», завершило процедуру підписання контракту з
Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу щодо поставки багатоцільового
транспортного літака Ан-178. Підписання угоди відкрило ринок Латинської Америки для
нового покоління літаків «Антонов». Замовлена Міністерством внутрішніх справ
Республіки Перу конфігурація літака Ан-178 дозволятиме здійснювати перевезення
особового складу (100 осіб), перевезення пасажирів (80 осіб), доставку вантажів (до 18
тонн), евакуацію хворих на ношах (40 осіб) з можливістю надання медичної допомоги
супроводжуючим медперсоналом.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «АНТОНОВ»
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• СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

В Измаиле построят самую большую баржу
в истории независимой Украины

05.04.2020

Измаильские предприятия "Дунайсудосервис" и "Дунайсудоремонт"
приступили к строительству 128-метровой баржи для Светловодского
речного терминала, входящего в холдинг "АгроВиста".
Соответствующий контракт был подписан в январе, закладка киля судна намечена
на апрель, а сдача заказчику планируется во второй половине 2020 года. Об этом сообщает
ЦТС со ссылкой на информацию ОО СП "Дунайсудосервис". В "Дунайсудосервис" и
"Дунайсудоремонт" говорят, что это будет самая большая баржа в истории компаний: "Ее
грузоподъемность составляет 6000 тонн, подобных барж в Украине ранее не строили".
"Баржа проекта D-6000 относится к типу "река-море" и предназначена для перевозки
зерновых грузов, для чего будет оснащена люками и соответствующими механизмами.
Наличие двух трюмов суммарным объемом 8000 кубометров позволит при необходимости
перевозить одновременно две различные партии груза", - поясняют измаильские
судостроители. Максимальная длина несамоходного судна типа "река-море" составит 127,6
м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м. Надводный габарит пустого судна - 6,7 м, водоизмещение
в пресной воде 6000 т, в морской воде на осадку 3,8 м - 7418 т. "До настоящего времени наш
завод строил баржи меньшей грузоподъемности - вместимостью 1000 тонн длиной 73 м с
осадкой 1,80 м. Новый, более сложный и крупный заказ, станет для менеджмента и
коллектива не просто следующим, а важным и качественным этапом развитии
предприятия", - прокомментировал директор ЧАО "Дунайсудосервис" Станислав Чимбер.
Директор ЧАО "Дунайсудноремонт" Виталий Куприенко добавил, что разработчиком
проекта является украинское проектное бюро, а на строительство судна уйдет 1230 т стали,
произведенной в Украине. "После 2-х лет работы пилотного проекта с 2-мя буксирами и 4
баржами мы сделали новый шаг в развитии нашего речного флота - разместили заказ на
строительство новой баржи - самой большой по своим характеристикам баржи на реках
Украины и, возможно, не только в Украине", - отметил директор компании "ГермесТрейдинг", соучредитель холдинга "АгроВиста" Юрий Скичко. Светловодский речной
терминал имеет мощность единовременного хранения зерновых 94 тыс. т, может
отгружать на водный транспорт до 8 тыс. т в день. Флот компании состоит из 2 буксиров и
4 несамоходных барж общей вместимостью 7800 т. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
• КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

АО "Днепровагонремстрой" получил чистую
прибыль в размере 8,2 млн грн

03.04.2020

АО "Днепропетровский завод по ремонту и строительству
пассажирских вагонов" ("Днепровагонремстрой") в 2019 году получило, по
предварительным данным, чистую прибыль в размере 8,24 млн грн, тогда
как годом ранее убыток составлял 14 млн грн.
Согласно информации на сайте компании к повестке дня общего собрания
акционеров общества, непокрытый убыток на начало 2020 года составил 695,2 млн грн
(годом ранее - 701,06 млн грн). Первоначально собрание акционеров компании было
намечено на 17 апреля, однако в пятницу "Днепровагонремстрой" уведомило акционеров о
его отмене и переносе на неопределенный срок. Полученную в 2019 году чистую прибыль
акционеры планируют направить на погашение убытков прошлых лет. Как сообщалось, в
2018 году "Днепровагонремстрой" получил более 14 млн грн убытка, а годом ранее чистая
прибыль составляла 32,32 млн грн. По его данным, за прошлый год текущие обязательства
сократились на 16% - до 379,2 млн грн, тогда как долгосрочные выросли на 30,5%, составив
8,19 млн грн. Стоимость активов "Днепровагонремстроя" снизилась почти на треть - до
128,46 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность - более чем вдвое, до
27,89 млн грн. Основным видом деятельности предприятия является ремонт
железнодорожных цельнометаллических вагонов (грузовых, пассажирских), а также
строительство грузовых вагонов, ремонт и производство вагонных тележек. Согласно
финотчетности завода в НКЦБФР, в 2018 году он незначительно увеличил чистый доход от
реализации по сравнению с предыдущим годом - до 322,3 млн грн. Завод капитально
отремонтировал и модернизировал 28 пассажирских вагонов (на 260,6 млн грн), провел
ремонт 712 грузовых полувагонов на 38 млн грн, а также ремонт 472 колесных пар. К
началу 2019 года на предприятии работало 624 чел. По данным НКЦБФР, на четвертый
квартал 2019 года более 98,8% акций АО "Днепровагонремстрой" принадлежит венчурному
закрытому корпоративному инвестфонду "Унибудинвест", аффилированному с
бизнесменом Леонидом Юрушевым.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
На КВБЗ виготовлено 1000-ий вагон для перевезення
мінеральних добрив моделі 19-7017-05

09.04.2020

На першій зміні з потоку з виготовлення вантажних вагонів
складально-зварювального корпусу ПАТ «КВБЗ» 7 квітня 2020 року зійшов
1000-ий вагон для перевезення мінеральних добрив моделі 19-7017-05.
Приємно було подивитися на цього щойно складеного велетня. Далі його шлях
пролягатиме на дільницю очищення цього ж корпусу. Там його внутрішню поверхню
зроблять ідеальною та поґрунтують спеціальними ґрунтовками – для захисту від
агресивних вантажів. У кожному з таких вагонів праця багатьох робітників, технологів,
керівників ССК. Серед них робітники виробничих дільниць, де майстрами Сергій Шеремет,
Ігор Щипець. Після складально-зварювального вагони подають на зовнішнє очищення до
корпусу пасажирського вагонобудування. Там є спеціальні очисні камери. Ну а далі – для
фарбування на малярну дільницю корпусу вантажного вагонобудування. А затим на
трафаретну, де його прикрашають відповідними написами. Тож безпосереднє відношення
до події мають багато людей. Зокрема, начальник бюро бункерних та спеціалізованих
вагонів проєктно-конструкторського управління Катерина Можейко та її колеги. А також
працівники управління закупок і маркетингу, управління виробництвом, інших служб,
цехів, корпусів та відділів. То наш спільний результат! Олександр Ніссов, який зараз
виконує обов’язки начальника складально-зварювального корпусу, розповів, що з дня
створення і постановки на виробництво вагонів для перевезення мінеральних добрив
нового покоління їх виготовляють тільки тут. Складання мінвозів триває на 8 прольоті.
Проте Олександр Ніссов підкреслив, що у виробництві цих непростих за технологією
виготовлення вагонів, задіяні практично всі прольоти та дільниці корпусу. На заготівельній
дільниці роблять до 80 відсотків номенклатури деталей цього виробу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами КВБЗ
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• АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Автовиробництво в Україні у І кварталі
скоротилось на 22%

• КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

14.04.2020

Ринок нових комерційних авто
в Україні впав на 16%

03.04.2020

За січень-березень 2020 р. в Україні було виготовлено 1 365 одиниць
автотранспортних засобів, що на 22% менше, ніж за аналогічний період
торік. Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).
“Всього в першому кварталі 2020р. в Україні було зібрано 1365 од. автотранспортних
засобів, майже на 22% менше, порівняно з аналогічним періодом 2019 року”, - йдеться у
повідомленні. Легкових автомобілів за січень-березень було випущено 1179 одиниць, що на
22% менше, ніж за січень-березень 2019 року. Виробництво комерційних автомобілів за три
місяці цього року порівняно з аналогічним періодом торік зменшилося на 14% - до 12
одиниць. Виробництво автобусів впало на 21% - до 174 одиниць. В асоціації зазначають, що
у березні 2020 року в Україні було випущено 288 одиниць автотранспортних засобів, що на
46% менше, ніж у березні минулого року, проте на 28% більше, ніж у лютому цього року.
Звіт про виробництво легкових автомобілів подав тільки завод ПрАТ “Єврокар”, на якому в
березні цього року було вироблено 246 машин, що на 44% менше, ніж за аналогічний місяць
торік. При цьому порівняно з лютим 2020 року підприємство випустило на 68,5% більше
автомоболів. Про виробництво комерційних авто відзвітувало тільки ПАТ “Черкаський
автобус”, яке за березень випустило 2 одиниці таких авто, що на 2 одиниці менше, ніж за
березень минулого року. Водночас у березні виробництво автобусів в Україні скоротилось
до 40 одиниць, що на 55% менше показника березня 2019 року і на 48% менше, ніж за
попередній місяць. Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було виготовлено 7 265
автотранспортних засобів, що на 10% більше, ніж у попередньому році.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

За І квартал 2020 року в Україні було зареєстровано 2135 нових
комерційних авто, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого
року. Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).
"Усього в першому кварталі 2020 року в Україні було зареєстровано 2135 нових
комерційних автомобілів, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року", йдеться у повідомленні. У березні 2020 року в Україні було зареєстровано 568 нових
комерційних автомобілів, що на 41% менше, ніж у березні 2019 року. В асоціації це падіння
пояснюють тим, що після введення в країні карантину сервісні центри Міністерства
внутрішніх справ України перестали надавати послуги державної реєстрації
автотранспорту, винятком стали нові легкові авто, документи на першу реєстрацію яких з
21 березня стали приймати в електронному вигляді чергові сервісні центри. Документи на
першу реєстрацію нових комерційних і спеціальних автотранспортних засобів чергові
сервісні центри МВС почали приймати тільки з 27 березня 2020 року. Найпопулярнішою
маркою серед комерційних авто у березні стала Renault. За вказаний період 122 машин цієї
марки було зареєстровано в Україні. Друге місце посіла марка Fiat, 107 авто якої в березні
були зареєстрували в Україні. На третьому місці за підсумками березеня опинились марки
Peugeot і Mercedes-Benz, по 54 авто кожної марки було зареєстровано в Україні минулого
місяця. Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році на ринку нових комерційних автомобілів в
Україні було реалізовано 12,4 тис. авто, що майже на 3% менше, ніж роком раніше.

Автосалоны открылись, но работают
совсем не так, как прежде

Львовская облгосадминистрация планирует приобрести 54
школьных автобуса "Эталон" и "Атаман" за 99 млн грн

• ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

10.04.2020

AUTO-Consulting выяснил у ведущих операторов, что следует знать
тем, кто собирается их посетить, какие действуют ограничения и от чего на
время придется отказаться.
Вполне понятно, что разрешение Кабмина вновь открыться, совсем не означает, что
автосалоны не должны придерживаться карантинных норм и мер безопасности. В
частности, в пресс-службе компании “Еврокар” AUTO-Consulting сообщили, что в
автосалонах и дилерских центрах Skoda, согласно всем нормам и правилам
противовирусной безопасности сотрудники имеют защитные маски, перчатки,
дезинфекторы. Помещения дилерских центров регулярно проветриваются и
дезинфицируются. Также в сети Skoda всем дилерам даны прямые рекомендации
записывать клиентов на разное время; сохранять социальную дистанцию с клиентами;
проводить приемку автомобилей на открытом воздухе; обрабатывать всех контактных
поверхностей автомобиля перед передачей клиентам. Автосалоны, сервисные и дилерские
центры компании “ММС Украина” (Mitsubishi) также открыты, но работают по своим
индивидуальным графикам, так как ситуация с распространением COVID-19 в каждом
регионе Украины разная. Естественно, что здесь также следуют всем санитарногигиеническим нормам и проводят профилактические мероприятия внутри салонов и
сервисных центров. Во всех автосалонах и дилерских центрах Группы PSA в Украине
(Peugeot, Citroen, Opel) также принят ряд специализированных мер для достижения
максимальной безопасности клиентов и сотрудников. Интересно, что в салонах Группы PSA
в Украине, если у клиента отсутствуют маска и резиновые перчатки, сотрудники
дилерского центра должны их выдать. В дилерской сети Мaserati компании АФ “ГрандАвтомотив” для обеспечения максимальной безопасности клиентов и сотрудников,
автосалоны и сервисные зоны подвергаются регулярной обработке дезинфицирующими
средствами, сотрудники имеют средства индивидуальной защиты в виде масок и перчаток,
а также соблюдают дистанцию во время консультирования клиентов. Такие же меры
действуют и дилерских центрах KIA компании “Фалькон-Авто”. В открывшихся дилерских
центрах Группы компаний “АИС” к уже описаным выше пунктам, контролируется
самочувствие сотрудников и соблюдение ими необходимых гигиенических рекомендаций.
Оживились ли продажи? >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
• ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ
•

АВТОМОБІЛІ

Продажи новых легковых автомобилей
сократились на 64%

14.04.2020

Продажи новых легковых автомобилей в первую неделю апреля
сократились на 64% по сравнению с первой неделей марта (когда еще не
действовал карантин), сообщает AUTO-Consulting.
"Украинский авторынок в апреле прочно ушел на карантин. Если в марте еще были
всплески продаж, связанные больше с колебаниями курса валют, то в первую неделю
апреля был полный штиль. Даже, несмотря на то, что правительство разрешило торговлю
новыми автомобилями (с 3 апреля – ИФ)", - отмечается в сообщении на сайте
информационно аналитической группы. По данным сервиса "Оперативный авторынок",
который AUTO-Consulting реализует с основными операторами рынка, у некоторых марок в
первую неделю апреля зафиксирован спад продаж на 80-86%. "И это уже с открытыми
автосалонами. Потенциал наработанных ранее (в марте) клиентов уже исчерпывается, и
рынок приблизился ко "дну". Цифры продаж за неделю по всей сети у некоторых
операторов были самыми низкими за все время наблюдений", - констатируют аналитики.
При этом ситуация с автомобилями для бизнеса (LCV) еще сложнее - если в марте, даже во
время карантина, они еще держались, то в первую неделю апреля падение составило 73%.
"Как видим, озвученный переход в "онлайн" не дал возможности автосалонам наработать
клиентов для продажи авто. Но даже физическое открытие автосалонов с 6 апреля тоже не
способствовало всплеску продаж", - считают в AUTO-Consulting. Как сообщалось со ссылкой
на данные AUTO-Consulting, в январе-феврале текущего года украинский авторынок
демонстрировал рост продаж на 26% - до 13,94 тыс. ед. Эксперты в начале года
предполагали рост авторынка, минимум, до 100 тыс. авто. В 2019 году этот рынок вырос
почти на 14% к 2018 году, составив около 90 тыс. ед. При этом в первую неделю карантина
продажи новых легковых автомобилей "взлетели" на 74% к "докарантинной" неделе, но
уже во вторую неделю (23-29 марта) сократились на 48% по сравнению с первой.
Автосалоны в связи с карантином перешли в режим работы "онлайн" с адресной доставкой
авто, но 3 апреля Кабмин разрешил продажу авто в салонах.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Читати повністю >>>
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ПАСАЖИРСЬКИЙ

12.04.2020

Департамент образования и науки Львовской облгосадминистрации
по итогам проведенного тендера намерен закупить 54 школьных автобуса.
Об этом сообщает fixygen.ua
Как пишет издание, в том числе 26 автобусов "Эталон" производства Черниговского
автозавода (корпорация "Эталон") и 28 автобусов "Атаман" производства АО "Черкасский
автобус" за 99,4% млн грн при ожидаемой сумме закупки 100,06 млн грн. Согласно
информации на портале ProZorro, Торговый дом "Эталон Авто" победил в тендере по
первому лоту на 26 автобусов, предложив их за 47,26 млн грн при ожидаемой сумме 47,58
млн грн. В аукционе по этому лоту также участвовал ТД "Динат Груп" с автобусами
"Атаман", окончательное предложение которого составило 47,34 млн грн. По трем другим
лотам на 28 автобусов, в том числе два – с возможностью перевозки школьников на
инвалидных колясках, победителями признаны дилеры "Черкасского автобуса". В том
числе по самому большому лоту на 25 автобусов участвовали ТД "Эталон Авто" и две
компании с одинаковыми автобусами "Атаман" – ТД "Динат Груп" и "Евро Бизнес Транс".
Победитель ООО "Евро Бизнес Транс" предложил автобусы за 45,75 млн грн, ТД "Динат
Груп" – за 45,768 млн грн, ТД "Эталон Авто" – за 45,77 млн грн. Ожидаемая сумма по этому
лоту составляла 46 млн грн. Как сообщалось, в 2019 году Львовская ОГА объявляла тендер
на закупку 43 школьных автобусов за 79,8 млн грн, однако к аукциону не был допущен ТД
"Эталон Авто", поскольку его автобусы были на 78 мм выше установленной тендерными
условиями высоты 2900 мм. После длительных разбирательств заказчика и не
допущенного участника, в том числе в АМКУ, тендер был отменен. Условиями нового
тендера высота автобусов была установлена от 2800 до 3000 мм. Входящий в корпорацию
"Эталон" ЧАЗ работает в Украине с 2003 года. К настоящему времени выпускает более 20
моделей автобусов, в том числе школьных. За годы существования выпустил более 17 тыс.
транспортных средств, в том числе 3 тыс. школьных автобусов, неоднократно побеждая в
тендерах. АО "Черкасский автобус" создано на базе Черкасского авторемонтного завода и с
2000 года выпускает автобусы на агрегатной базе ISUZU различных модификаций. В
последние годы также выпускает коммерческие автомобили на японской агрегатной базе.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Богдан" Гладковского выиграл тендер на
поставку 100 автобусов Львову

17.04.2020

Автомобильная компания "Богдан Моторс" признана победителем
торгов на закупку Львовом 100 новых низкопольных автобусов в рамках
программы "Городской общественный транспорт Украины", финансируемой
Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).
"15 апреля 2020 года во Львове открыли тендерные предложения на закупку 100
автобусов. Предложения подали пять участников, но ценовое предложение "Богдан
Моторс" на автобусы "Богдан А70132" признано лучшим. Сейчас тендерный комитет
совместно с экспертами ЕИБ изучает представленную документацию. "Богдан" надеется,
что уже вскоре будет подписан договор и завод приступит к изготовлению автобусов", сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан Сергей Красуля. Красуля уточнил, что в
тендере также участвовали компании "Электрон" (Львов), "УкрЕвроМАЗ", "Современный
грузовики" (дилеры белорусского МАЗ) и Otokar (Турция), но ценовые предложения не
разглашаются. "Выбор Львовом украинского производителя автобусов – это, в первую
очередь, загрузка мощностей завода корпорации в Луцке и возможность выплачивать
заработную плату, в том числе для поддержки работников во время карантина, связанного
с коронавирусом", - подчеркнул пресс-секретарь. При этом он напомнил, что корпорация
неоднократно обращалась к украинским властям с предложениями поддержки именно
отечественных производителей авто- и электротранспорта, мощности которых могут
полностью удовлетворить потребности страны в современном городском транспорте. Как
сообщалось, в настоящее время в активной стадии реализации находится первый проект
"Городской общественный транспорт Украины" – финансовое соглашение между Украиной
и ЕИБ, ратифицированное Украиной 12 апреля 2017 года. Им предусмотрено реализация 21
подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах. К настоящему
времени ЕИБ уже согласовал выделение финансирования 13 из указанных подпроектов на
сумму EUR176,2 млн, в том числе для Львова - на 100 автобусов и 10 трамваев. В конце
марта 2020 г. ЕИБ сообщил о намерении выделить еще EUR200 млн в рамках проекта
"Городской общественный транспорт Украины II". 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). ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" входит в
корпорацию "Богдан" Олега Гладковского – бывшего первого заместителя секретаря СНБО
во времена президентства Петра Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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• ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
• БРОНЕТЕХНІКА

ВАНТАЖНО-ІНЖЕНЕРНИЙ

АвтоКрАЗ виграв тендери на закупівлю двох автомайстерень
для КП «Кременчукводоканал»

ГП "Завод им. Малышева" увеличил объем
производства вдвое

Компанія «АвтоКрАЗ» надав найбільш економічно вигідну пропозицію
у двох
тендерах щодо закупівлі автомайстерень для комунального
підприємства «Кременчукводоканал».
Найдешевшою серед всіх учасників, які пропонували шасі іноземних виробників, за
обома тендерами виявилася пропозиція ТОВ «АвтоКрАЗ» - дилера ПрАТ «АвтоКрАЗ».
Наразі триває оцінка тендерних пропозицій і «АвтоКрАЗ» має шанси на отримання нового
замовлення. Як відомо, 12 березня 2020 року КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької
міської ради оголосив 2 тендери на закупівлю 2-х одиниць (номер оголошення UA-2020-0312-001929-a та UA-2020-03-12-001994-a, що розміщенні в системі державних закупівель)
спеціальних аварійних майстерень із колісною формулою 4х2. Перший автомобіль спеціальний автомобіль-майстерня, за умовами тендерної документації повинен бути
обладнаний кузовом-фургоном каркасного типу. У фургоні - два відсіки: для перевезення
аварійної бригади (не менше 4 місць) та технологічний. Другий автомобіль – аварійна
майстерня з пересувною гідродинамічною каналопромивною машиною. За умовами
тендерної документації автомобіль теж повинен мати фургон з двома відсіками: для
аварійної бригади та технологічним.
Читати повністю >>>
За матеріалами АвтоКрАЗ

ГП "Завод им. Малышева", входящий в концерн "Укроборонпром", в
январе-марте 2020 года увеличило объем производства вдвое по сравнению
с аналогичным показателем 2019 года – до 301 млн грн.
"За первый квартал 2020г. нам удалось обеспечить рост объема товарной продукции
в размере 211% к аналогичному периоду 2019 года - если в январе-марте 2019 года объем
товарного выпуска продукции составлял около 142 млн грн, то сейчас - 301 млн грн", цитирует пресс-служба концерна генерального директора завода Василия Крыласа. По его
словам, в январе-марте на заводе изготовлено 26 танковых двигателей, в том числе шесть в
январе и по 10 – в феврале и марте. "Несмотря на введенный в государстве карантин, завод
Малышева полностью выполнил запланированный объем работ и продукции в рамках
контрактных обязательств", - отмечается в сообщении. Реализация продукции в январемарте-2020 возросла на 68% - до 326 млн грн с 193 млн грн в первом квартале 2019 года. По
словам директора по производству ГП "Завод имени В.А.Малышева" Германа Сметанина,
приводимым пресс-службой госконцерна, сегодня завод постепенно загружает
производственные мощности, в первую очередь, агрегатного производства. После
подписания новых контрактов в рамках гособоронзаказа на последующие годы завод будет
способен увеличить показатели товарного выпуска военной продукции. "В ближайшее
время мы планируем отгрузить очередную партию техники для Минобороны Украины.
Речь идет о партии модернизированных БМ "Булат". Кроме того, завод завершит
производство корпусов БТР-4 для ХКБМ. Филиал по выпуску двигателей также будет
производить ежемесячно 10 двигателей согласно утвержденному графику ", - сообщил
директор по производству. ГП "Завод им. Малышева" - известный в мире украинский
производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства Украины
входит в состав "Укроборонпрома". По информации "Укроборонпрома", БТР-4 - мощная
боевая колесная машина, которая с первых дней войны на востоке страны успешно
используется украинскими войсками. Изготовление корпусов легкобронированной
техники на заводе им. Малышева - относительно новое производственное направление.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В Украине выпустили пожарный автомобиль
на шасси IVECO

02.04.2020

Украинская компания "Пожмашина" (г. Прилуки) выпустила
пожарный автомобиль АЦ 4-60(150Е28W)-525I на шасси Iveco Eurocargo
150E28W MLD Cab для нужд ГСЧС Украины.
Его особенность - большой запас воды (4000 л) и пенообразователя (400 л), что
позволит эффективно вести борьбу с возгораниями. Шасси пожарного автомобиля полноприводное, а кабина рассчитана на 7 человек. Использование пожарных авто на
шасси IVECO - в новинку для украинских пожарников. В последнее время ГСЧС закупала
автомобили на шасси МАЗ или MAN. Агрегатная база IVECO EuroCargo позволила сделать
пожарный автомобиль не высоким (3000м), что дает возможность въезжать во дворы с
низкими арками. Напомним, Главное управление Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям в г. Киеве 13 июня 2019 г. по результатам тендера заказало ООО “Компания
Титал” пожарных подъемников с лестницей на 49,42 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из
сообщения Наших грошей со ссылкой на данные в системе “Прозорро”. Согласно условиям
договора, в этом году поставят три пожарные телескопические подъемники АПТ-30 на базе
шасси Ford Truck 1833 4?2 Евро-5 2018-2019 годов выпуска с совмещенной лестницой с
высотой подъема 30 метров и лафетным стволом Arkon StreamMaster 3480 по 16,47 млн грн
за штуку. Гарантийный срок на подъемники составляет 2 года, а на пакет колен – 5 лет.
Договором предусмотрен аванс в размере до 85% стоимости заказа, согласно
постановлению Кабмина от 23 апреля 2014 года №117. Цена сделки всего на 1% ниже
ожидаемой стоимости закупки в 50 млн грн. Владельцами “Титала” являются киевлянин
Павел Брицко и Петр Брицко, профессор кафедры истории Украины Черновицкого
национального университета. Эта фирма была учредителем ООО “Дозор” вместе с
“Благотворительным фондом содействия государственной пожарной охране города Киева”
Игоря Немировского и Анатолия Косара. Последний в 2003-2006 годах работал
начальником ГУ Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в г. Киеве. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua, oligarh.media
• АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

В Украине ожидается падение рынка сельхозтехники из-за коронавируса

07.04.2020

Союз машиностроителей Германии VDMA провел исследование
на тему того, как пандемия коронавируса отразилась на отрасли
машиностроения: последствия пандемии ощущают порядка 84%
компаний Европы.
Что же ожидается в Украине? Как рассказали корреспондентам AgroPravda.com в
представительстве Case IH в Украине, к сожалению, период карантина совпал с весенним
периодом подготовки почвы и самой посевной. Показатели импорта и самих продаж
показывают снижение по сравнению с запланированными показателями. Больший удар
почувствуют на себе компании, которые занимаются прицепной и почвообрабатывающей
техникой; менее подвержены удару компании, которые занимаются продажами
самоходной техники (в том случае, если правильно расставлены приоритеты, составлены
новые планы и выдержан тайминг доставки). Через месяц – два мы все равно будем
наблюдать падение рынка в сравнении с запланированными показателями. И хотя во
второй половине года будет наблюдаться небольшой отложенный спрос, общие показатели
продаж за год покажут падение на 15-30% от первоначальных, в зависимости от типа
продукции, – прогнозируют в Case IH. В представительстве компании Claas рассказали, что
через два с лишним месяца начнется уборочная, а спрос на технику, как известно, в этот
период один из самых низких. Что же касается ближайших перспектив, то будущее рынка
новой сельхозтехники в полной мере будет зависеть от того, какой экономика страны
выйдет из «карантина». Как рассказал Михаил Крышко, коммерческий директор
представительства Bednar, в компании надеются, что через 1-2 месяца пик эпидемии
пройдет, и агропроизводители будут более оптимистично смотреть в будущее, ведь
несмотря ни на что, землю нужно обрабатывать, сеять, собирать урожай. Михаил Крышко
уверен, что вскоре рынок будет расти, ведь в силу различных причин, уже в течение
определенного времени накапливается «отложенный спрос». В представительстве
компании Kuhn корреспондентам AgroPravda.com рассказали, что относительно прогнозов
на ближайшее время, уверенно говорить что-либо трудно. Но это будет точно тяжелый год
за последний период, и продажи вряд ли будут бить рекорды. Прогнозируется дефицит
техники и комплектующих, поэтому реагировать нужно немедленно. В компании Poettinger
Украина ответили кратко: «Катастрофы не ожидаем». Своими прогнозами поделились и в
Titan Machinery Украина – представительстве одного из крупнейших мировых дилеров
сельхозтехники. Как рассказал руководитель департамента продаж сельхозтехники Titan
Machinery Дмитрий Баранов, в ближайшие месяцы все будет зависеть от экономической и
политической ситуации в нашей стране, на которую в первую очередь влияет карантин.
«Если удастся отделаться «легким испугом», и мы сможем относительно быстро
восстановится после карантина то, по моему мнению, рынок продаж техники может
уменьшиться на 20-30% в сравнении с 2019 годом. В противном случае если ситуация будет
усугубляться, падение рынка может составить и 50%, а также рынок продаж техники
может и остановиться на некоторый период времени» - рассказал Дмитрий Баранов. ...
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com
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Украина проиграла судебную тяжбу в деле
о спутнике связи «Лыбидь»

08.04.2020

Юридический спор между компанией Maxar и правительством
Украины решён в пользу компании Maxar. Об этом пишет отраслевое
интернет-издание American City Business Journals.
Речь идет о споре, который возник вокруг контракта, заключённого в 2010 г. между
компанией MDA Corp (предшественником компании Maxar Technology) и Национальным
космическим агентством Украины и предусматривавшего постройку и запуск украинского
геостационарного спутника «Лыбидь-1». Как пишет mediasat.info, 18-месячный диспут
завершился в Арбитражном суде ООН, который отклонил требования Украины «в полном
объёме» и постановил, что судебные издержки и расходы компании Maxar должны быть
оплачены. Контракт, заключённый в 2010 г., предусматривал постройку компанией
MacDonald, Dettwiler & Assoc (MDA Corp) космического аппарата, который должен был быть
запущен в орбитальную позицию 48 градусов восточной долготы. Стоимость контракта
оценивалась в $254 млн. Первоначальный контракт с MDA предусматривал постройку и
запуск спутника, а также двух центров управления и контроля и прочей наземной
инфраструктуры. Спутник связи должен был обеспечить прямое телевизионное вещание и
предоставление услуг доступа к сети сверхскоростного интернета на территории Украины
и прилегающих государств. Компании MDA и Украинскому космическому агентству
предстояло завершить подготовку необходимой документации и утвердить все
необходимые технические параметры. В 2014 г. в MDA приостановили работу над заказом
по причине политической нестабильности в Украине, сославшись на форс-мажор. На тот
момент в MDA заявляли, что обсуждают с заказчиком «дальнейшие сценарии
сотрудничества с целью минимизации негативных эффектов». Тогда же в компании
заявили, что приостанавливают работу на срок от 4 до 6 месяцев, при этом окончательную
сумму расходов, связанных с задержкой, ещё предстоит определить. В 2017 г. компания
полностью вышла из проекта по причине исчезновения крупной денежной суммы в
Сейшельских оффшорах. В мае 2019 года финансовый директор компании Maxar Биггс
Портер озвучил официальную позицию своей компании по данному спору следующим
образом: «Для тех, кто не осведомлён [в ситуации], сообщаю следующее: мы доставили в
Украину спутник, за производство которого нам было заплачено. Мы доставили его в
предназначенное место. А затем Россия вторглась в Крым, и Украина потеряла доступ к
этому спутнику». Непосредственно сам космический аппарат «Лыбидь» был принят на
хранение по решению заказчика MacDonald Dettwiler and Associates в августе 2014 г. Таким
образом, космический аппарат уже много лет находится на территории компании
«Информационные спутниковые системы» им. Решетнева в Красноярском крае (РФ).
Читать полностью >>>
© Борис Скуратовский
По материалам mediasat.info
Украина должна возрождать космонавтику –
глава Офиса президента

12.04.2020

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивает, что
Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики и должна
возродить свою ракетно-космическую промышленность.
"Сегодня весь мир отмечает первый космический полет с участием человека.
Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики. Именно Сергей Королев,
который родился в Житомире, сконструировал первый пилотируемый космический
аппарат, который вывел человека в космос. Украинские ракетоносители и сейчас вызывают
восхищение у профессионального сообщества", - написал он на своей странице в Facebook в
воскресенье по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли. "Я хотел бы, чтобы
мы всегда хотели большего и ставили перед собой амбициозные задачи. Возрождение
нашей ракетно-космической промышленности - именно такая задача", - считает Ермак.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Орбітальний комплекс: космічна галузь України
має всі шанси на відродження

•

12.04.2020

Космічна галузь розвивається під сильним впливом політичних,
економічних, соціальних і технологічних чинників. Про це пишуть Євген
Рокитський та Олександр Левенко на business.ua
Високі вимоги галузі до технологічних, управлінських, і фінансових можливостей
свідчать, що реалізовувати самодостатню космічну програму здатні не більше 5-6 держав
та їхніх об’єднань. При цьому зростає роль країн, що розвивають платоспроможний попит
на космічні послуги. Україна має незаперечні досягнення в мирному освоєнні космосу: з
1962 р. і донині 163 ракети-носія українського виробництва стартували з 6 космодромів
світу, вивівши на орбіти понад 1100 супутників на замовлення 25 країн; вироблено майже
400 космічних апаратів; українські науково-дослідні інститути, конструкторські бюро та
підприємства брали участь у Місячній програмі СРСР. І хоч Україна, маючи повноцінну
космічну галузь (проектування — виробництво — експлуатація космічної техніки), на
глобальній космічній мапі зараз виглядає “розумною мишею” (через брак фінансування та
мізерну капіталізацію підприємств галузі), у світі глобального космосу стратегія “затягти
шматок сиру в свою нору повз жирних котів” малореальна. В силу глобальної природи
багатьох космічних програм (системи зв’язку, навігації, моніторингу, космічні дослідження)
міжнародне співробітництво, інтеграція, кооперація та концентрація ресурсів у даній сфері
не просто неминучі, вони поглиблюватимуться. Основними технологіями освоєння
навколоземного простору стають: дистанційне зондування Землі, дані якого
використовуються для управління біоресурсами, в секторі оборони і безпеки, в гірничометалургійному комплексі; космічний зв’язок (в тому числі стандарту 5G) і просторове
позиціонування; космічна видобувна (гірничорудна) промисловість; орбітальна обробка
матеріалів (у невагомості та вакуумі поза космічним апаратом методом безконтейнерної
металургії можна виробляти понад 400 унікальних сплавів).
Сучасні тенденції. Космічна галузь України потребує створення умов задля
відновлення розробок світового рівня та повернення на провідні позиції на світовому
космічному ринку. Реальний стан космічної галузі України доволі повно відображено в
“Публічному звіті голови Державного космічного агентства України за 2019 рік”, де вказано,
що “результати діяльності підприємств галузі за 2019 рік були негативними в частині
зростання обсягів виробництва і реалізації продукції...”. Тезово варто відокремити такі
чинники: космічна діяльність в інтересах національної безпеки і оборони Національного
центру управління і випробувань космічних засобів є досить успішною; загальнодержавна
цільова науково-технічна космічна програма (ЗЦНТКП) за рахунок коштів державного
бюджету 2019 р. не фінансувалась; окремі ініціативні роботи, виконані підприємствами
галузі, є вдалими (зокрема, створення нової та модернізація існуючої військової ракетної
техніки); надходження від міжнародних контрактів несистемні й незбалансовані всередині
галузі; катастрофічні помилки в управлінні міжнародними космічними проектами
спричинили збитки для державного бюджету у сотні мільйонів доларів (“Либідь”,
“Алькантара” тощо) та величезні борги, зокрема по кредитах під державні гарантії; чинне
космічне законодавство потребує подальшого вдосконалення, зокрема для створення умов
взаємодії з приватним капіталом у космічній галузі та розвитку сучасних бізнесів з
використанням космосу в парадигмі Індустрії 4.0.
Відновлення повного циклу. З огляду на потенціал космічної галузі і завдяки
накопиченим науково-технічним досягненням Україна в епоху #newspace може стати
важливим постачальником рішень смарт-використання космічного простору в парадигмі
Індустрії 4.0. В нас є всі перспективи для відновлення повного циклу створення космічних
транспортних і виробничих рішень, а саме розробки та виробництва багаторазових
аерокосмічних систем (ракет-носіїв, що повертаються на Землю, керованих космічних
апаратів — одним з таких транспортних рішень для обслуговування нової космічної
індустрії можуть стати багаторазові орбітери), а також рішень з контролю космічного
простору. Водночас очевидно, що основні ринки для таких рішень знаходяться за межами
України. Розроблювані або оновлювані зараз основоположні документи щодо розвитку
космічної галузі України, зокрема п’ятирічна ЗЦНТКП, мають відповідати трендам
#newindustrialspace, а отже, націлюватись на впровадження результатів наукових
досліджень і дослідно-конструкторських розробок, насамперед здійснених за попередніми
державними програмами. Перспективні напрямки: створення розподіленого орбітального
угруповання (космічної нейронної мережі) з елементами інтелекту на основі супутників
“нейронів” довготривалого обслуговування та багаторазового використання різного
призначення (ДЗЗ, зв’язок, інтернет, позиціонування в просторі, відпрацювання нових
технологій) з лазерним оптичним зв’язком й управлінням через космічний диспетчерський
пункт; створення ракетно-космічного комплексу орбітального виробництва (наприклад,
напівпровідників, людських органів для імплантації, графену, отримання гелію-3,
вирощування кристалів тощо), що можливо в тому числі в тісній співпраці з українськими
лідерами металургійної, фармакологічної та хімічної промисловості; створення
транспортної системи обслуговування орбітальних угруповань на основі багаторазових
орбітерів різного типу та довготривалого використання, що включає багаторазовий
ракетно-космічний комплекс для запуску орбітальних об’єктів, можливо, за принципом
“повітряний старт”; розвиток наземного комплексу забезпечення індустріалізації
космічного простору (включаючи послуги управління життєвими циклами космічних
апаратів і глибокої обробки одержуваних з космосу даних). Космічна програма України має
синхронізуватися з програмами основних її партнерів, фокусуватися на “вибухових”
рішеннях задач освоєння космосу і цілком земних викликів.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
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• Євген Рокитський, голова правління ГС
“Дніпровський космічний кластер”
• Олександр Левенко, директор українського
офісу НДІ індустріалізації космічного простору

Украинские спецы вылетели в США, чтобы помочь
с запуском ракеты-носителя "Antares"

16.04.2020

Группа специалистов КБ "Южное" "и НПП" Хартрон-Аркос "отправились
в США для участия в работе по подготовке к запуску ракеты-носителя
корпорации Northrop Grumman" Antares".
Американская корпорация Orbital Sciences Corporation, которая входит в состав
корпорации Northrop Grumman по контракту NASA два раза в год приносит грузы на МКС.
Уже 7 сентября 2020 г. ракета будет использована для доставки грузов на МКС по заказу
NASA. Именно поэтому для недопущения срыва подготовки миссии NG-14 в результате
усиленных карантинных мероприятий Northrop Grumman в координации с КБ "Южное" и
Посольством Украины в США отправила чартер, чтобы забрать украинских специалистов,
которые активно участвуют в подготовке ракеты Антарес к пуску. В СНБО заявили, что
перелет украинских специалистов стал возможен благодаря принятию решений о
предоставлении необходимых разрешений на вылет и межведомственной координации
совместных, а также действий со стороны СНБО Украины. Директор КБ "Южное" Александр
Дегтярев заявил о том, что наша страна показала готовность и способность оперативно
принимать решения и предпринимать решительные действия в интересах
международного сообщества. Ранее Delo.ua рассказывало, как в США хотят запускать в
космос туристов. Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце
2021 - середине 2022 г., но во сколько обойдется такой "круиз" пока неизвестно.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ
В ЦІЛОМУ:

Агрохолдинги та аграрна наука в Україні:
проблеми співіснування

06.04.2020

Останнім часом агрохолдинги та Національна академія аграрних
наук України часто стають об’єктами взаємної критики. Про це пишуть
Тарас Гагалюк, Владислав Валентинов та Людмила Єфіменко.
Цілком можливо, що певна частина цієї критики викликана напруженістю між
Академією та агрохолдингами за чотирма напрямками: ефективності ведення бізнесу,
прозорості діяльності, відносин зі стейкхолдерами та якості наукових досліджень. Якщо
цей аргумент вірний, то результатом такої напруженості зокрема може бути те, що
негативний публічний імідж агрохолдингів є дискурсивним артефактом, а не наслідком
справжнього дефіциту легітимності.
Агрохолдинги стрімко змінюють обличчя сільського господарства України.
Виробляючи майже чверть валової сільськогосподарської продукції країни та
контролюючи близько 18% сільськогосподарських угідь, вони асоціюються із
індустріалізацією та інноваціями в аграрному секторі, а також з орієнтацією на
продуктивність виробництва та задоволенням вимог ринку. За своєю структурою типовий
агрохолдинг – це материнська компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій
десятків та сотень сільськогосподарських підприємств та здійснює управління ними. В
Україні та в інших країнах із перехідною економікою агрохолдинги, напевно, найбільш
відомі у зв’язку зі своїми величезними розмірами. Так, 85 найбільших агрохолдингів разом
контролюють близько 30% земель, які перебувають у користуванні сільськогосподарських
підприємств України. Розквіт агрохолдингів спричинений різними факторами, починаючи з
недосконалостей ринків та припливу капіталу з-за меж аграрного сектору й закінчуючи
зростанням світового попиту на аграрну продукцію та широкою підтримкою з боку
аграрної політики, включаючи такі інструменти як пільгове оподаткування аграрного
сектора, субсидії, а також мораторій на продаж сільськогосподарської землі, завдяки якому
через інструмент оренди агрохолдингам вдалося накопичити величезні площі земель.
Однак публічний імідж агрохолдингів залишається суперечливим. Їм не вдається уникнути
проблем з легітимністю і відповідно «атак» з різних боків. В Україні одним із
найактивніших публічних критиків агрохолдингів є інституціоналізована аграрна наука,
репрезентована як окремими представниками, так і цілими інститутами Національної
академії аграрних наук України (НААНУ). З точки зору ділової етики варто зазначити, що
проблеми публічного іміджу не є унікальними для будь-якого виду бізнесу. Один видатний
вчений у галузі ділової етики зауважив, що на Заході, «протягом більшої частини ХХ
століття бізнес та суспільство співіснували у стані напруги та конфлікту. З соціальної точки
зору, вважається, що бізнес часто використовує свій вплив для нанесення шкоди окремим
групам і суспільству в цілому». Більше того, напруженість між бізнесом та суспільством, яка,
очевидно, є типовою для західного світу, здається, приймає особливо драматичні форми у
сільському господарстві. Навіть «ініціативи корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ), спрямовані на зближення сільського господарства та суспільства, часто викликають
суперечки, конфлікти та протести». Не в останню чергу ці проблеми є результатом
«моральної складності сільського господарства», яка полягає в тенденції до розростання
законних моральних вимог різних стейкхолдерів до аграрного сектора, але «без реальної
перспективи консенсусу» щодо виконання цих вимог. Немає сумнівів у тому, що такі явища,
як напружені стосунки між бізнесом та суспільством, а також моральна складність
аграрного сектора лежать в основі проблем публічного іміджу українських агрохолдингів.
Проте інституційний контекст України є доволі унікальним і додає нового рівня складності
в питання ділової етики агрохолдингів. Цьому контексту притаманна не лише
«традиційна» турбулентність ринкового середовища, але й турбулентність самих
інституційних основ ринків, на яких працюють агрохолдинги. Таким чином, поряд із
ринковою турбулентністю має місце інституційна турбулентність.
Агрохолдинги виникли як реакція на слабкі інститути >>>
За матеріалами voxukraine.org
•

І ЗОКРЕМА:

Французская компания покупает три предприятия
бывшего агрохолдинга "Агрейн"

25.03.2020

Малоизвестная французская компания SAS Investcompagnie планирует
приобрести ООО "Агрикор Холдинг" в Черниговской области, ООО "Агропрайм
Холдинг" (Измаил) и ООО "Агровит" в Черкасской обл.
Согласно обнародованной повестке заседания АМКУ, ведомство может предоставить
SAS Investcompagnie разрешения на приобретение доли в уставном капитале трех
агропредприятий, что обеспечит превышение 50% голосов в высших органах управления
обществ. SAS Investcompagnie была создана в апреле 2018 г. с уставным капиталом €250
тыс. Ее президентом значится Анна Рубцова. В Едином госреестре юрлиц и физлицпредпринимателей, конечным бенефициаром "Агрикор Холдинг" числится Виталий
Кузнецов, "Агропрайм Холдинг" – Александр Рясненко, "Агровит" – Анна Гарифулина.
"Агрикор Холдинг" в 2018 году получил 48,78 млн грн чистой прибыли против 57,58 млн
грн чистого убытка в 2017 г. Его выручка сократилась на 15% – до 537,71 млн грн.
"Агропрайм Холдинг" по итогам 2018 г. сократил чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с
2017 г. – до 39,63 млн грн. Выручка незначительно сократилась и составила 550,7 млн грн.
"Агровит" 2018 год закончил с чистой прибылью в 24,01 млн грн против 20,51 млн грн
чистого убытка в 2017 г. Его выручка выросла на 30% – до 195,52 млн грн. Агрохолдинг
"Агрейн" до того как в 2016 г. прекратил деятельность являлся одним из крупнейших в
Украине, его земельный банк составлял около 130 тыс. га. Компания владела
элеваторными мощностями в объеме 330 тыс. тонн сельхозкультур единовременного
хранения, а также занималась молочным и мясным животноводством. В 2014 г.
агрохолдинг "Агрейн" заявлял о попытке захвата неизвестными лицами главного офиса
компании, после чего было открыто ряд судебных производств в отношении руководства,
на имущество агрохолдинга были наложены аресты.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Континентал за год уплатил более
670 млн грн налогов

30.03.2020

Компания «Континентал Фармерз Групп» в течение 2019 г. уплатила в
бюджеты 670,17 млн грн налоговых отчислений. А на воплощение социальных
инициатив местных громад направили 30,15 млн грн.
Как говорится в сообщении компании, прошлый год стал знаковым для
«Континентал Фармерз Групп», ведь в 2019 году она начала работать как единый бизнес
после слияния «МРИЯ Агрохолдинг» и CFG (Continental Farmers Group). При поддержке
своего международного инвестора SALIC объединенная компания продолжила
придерживаться установленной КСО-стратегии, оставаясь надежным партнером пайщиков
и добросовестным плательщиком налогов государству. «Обновленная компания
продолжает работать вполне прозрачно, а одним из важнейших своих приоритетов считает
интересы пайщиков, которые доверяют нам свою землю. Поэтому мы заботимся о развитии
громад, финансово поддерживая их инициативы, популяризируя создание кооперативов в
селах, а также обеспечивая полную и своевременную уплату налогов, которые наполняют
местные и государственный бюджеты. Так мы строим долгосрочные партнерские
отношения с нашими пайщиками и государством», — отметил Генеральный директор
«Континентал Фармерз Групп» Георг фон Нолкен. Среди основных проектов,
реализованных «Континентал Фармерз Групп» за прошлый год — ремонт фельдшерскоакушерских пунктов в с. Нижбирок на Тернопольщине (193,8 тыс. грн) и в с. Колоденцы на
Львовщине (104 тыс. грн), установка детской игровой площадки в с. Подворное на
Буковине (102,1 тыс. грн), ремонт уличного освещения в с. Черна (199,9 тыс. грн) и
обустройство парка с установкой детской площадки в с. Мякоты Хмельницкой обл. (140
тыс. грн). Также в 2019 г. расширил географию проект агрохолдинга по обеспечению
сельских ФАПов мобильными наборами с врачебным оборудованием: в течение года
передано еще 111 медицинских сумок в учреждения Тернопольской и Хмельницкой
областей. В прошлом году компания продолжила поддерживать кооперативное движение.
На содействие сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам в 2019 году
«Континентал» выделил 886,7 тыс. грн. Эти средства были использованы на приобретение
оборудования для кооперативов и на организацию учебных мероприятий для их
участников, ведь в развитии кооперации Компания видит возможность экономического
роста сел и создания дополнительных рабочих мест для их жителей. Кроме того,
«Континентал Фармерз Групп» расширила проект по раздельному сбору мусора «Зеленая
Улитка». Успешным стал и новый экологический проект «Марафон лип», в рамках которого
за год высадили более 1,5 тыс. саженцев медоносных деревьев в пяти областях Западной
Украины — Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Посевная кампания "Эпицентр К" внесет изменения в
севооборот за счет крупяных культур

05.04.2020

Посевная кампания группы компаний "Эпицентр К", развивающей
аграрное направление, проходит согласно графику, в планах на 2020 год
внести изменения в севооборот за счет крупяных культур.
"В этом году "Эпицентр Агро" внес коррективы в севооборот. Кроме традиционных
зерновых и масличных культур - кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса, - расширяем
растениеводческой ассортимент за счет крупяных культур. В марте посеяли горох и яровой
ячмень. Есть небольшие площади под спельту классическую и органическую. Позже также
планируем добавить гречиху", - сообщил замруководителя агронаправления "Эпицентр К"
Богдан Черемха. Запланированы посевы гречихи и кукурузы под производство сырья на
крупы. Общая площадь посевов под этими культурами будет небольшой, как для пилотного
проекта. Кроме этого, отведены площади под семеноводство гибридной кукурузы и
подсолнечника на поливных полях. Сейчас предприятия группы выполняют все работы по
утвержденному графику. На предприятиях агрохолдинга полевые работы начались еще в
феврале, но основная фаза - сев кукурузы и подсолнечника - стартует после 7 апреля.
"Карантин внес изменения в условия работы в агропромышленном секторе. Особенно
негативно он влияет он на темпы, сроки и объемы поставок компаний, занимающихся ТМЦ
(семена, удобрения, СЗР). Сложно агропроизводителям, которые не позаботились о
собственном обеспечения ТМЦ заранее. Предприятия "Эпицентр Агро" подготовились к
весенней посевной - все необходимое на 95% уже находится на складах в наших
хозяйствах", - отметил замруководителя аграрного направления группы. Как указал
Черемха, то, что группа законтрактовала необходимые ТМЦ еще осенью, позволит
компании сэкономить примерно 10-12% на посевной по сравнению с прошлым годом.
"Эпицентр К" развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. Обрабатывает свыше
160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В
состав группы также входят 20 животноводческих ферм и восемь элеваторов общей
мощностью 800 тыс. тонн. ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году. По данным Единого
госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются
Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,9%) и Татьяна Суржик (0,73%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Керівник Державної продовольчо-зернової
корпорації йде з посади

08.04.2020

Виконуючий обов'язки голови правління ДПЗКУ Саймон Чернявський
прийняв рішення не продовжувати тимчасовий трудовий контракт і не
брати участь в конкурсі на посаду голови правління.
"Я і мої колеги прийшли в ДПЗКУ як антикризова команда. За 4 місяці ми провели
оцінку реального стану справ в Корпорації і розробили план стабілізаційних заходів. Звіт
про реальний стан компанії, пов'язаних з ним ризиків, а також план з їх запобігання надані
Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства", - заявив
Чернявський, повідомляє пресслужба ДПЗКУ. "За короткий період роботи в Корпорації нам
вдалося ввести прозору систему управлінської звітності, базові процедури контролю для
недопущення тіньових схем, розробити опції для вирішення питання з китайським
кредитом", - сказав він. За словами Чернявського, у нього з акціонером "різні бачення
шляхів розвитку ДПЗКУ". "Зокрема - в питанні стратегії корпоративного управління і
захисту Корпорації від політичних інтересів", - заявив він. Нагадуємо, Чернявський був
призначений в.о. голови правління ДПЗКУ в грудні 2019 року. До призначення Чернявський
обіймав посаду Генерального директора Агрохолдингу "Мрія", за час роботи в якому провів
реструктуризацію 1,1 млрд боргу компанії і вивів агрохолдинг з дефолту, що дозволило
"Мрії" залучити стратегічного інвестора. Угода з продажу активів "Мрії" інвесторам з
Саудівської Аравії стала однією з найбільших угод в українському АПК за останні 5 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Дело Березкина: в САП объяснили, почему заключили
соглашение с обвиняемым

08.04.2020

САП заключила соглашение о признании виновности с бывшим
председателем правления агрохолдинга «Креатив Групп», поскольку он
способствовал в расследовании НАБУ и установлению причастных лиц, в том
числе организатора, экс-народного депутата Станислава Березкина.
По данным журналиста «Слово и дело», речь идет о Юрие Давыдове. «В течение
всего досудебного расследования (вплоть до сообщения о подозрении) указанное лицо
способствовало
детективам
в
установлении
всех
обстоятельств
уголовных
правопорушений и причастных к их совершению лиц, в том числе организатора – бывшего
народного депутата Украины и бенефициарного собственника (в момент совершения
преступления) группы компаний «Креатив». Так, бывший руководитель ПАО «Креатив
Групп» предоставил не только обличительные показания, но и ряд документов (около 4
томов) и вещей, которые подтверждают факт использования $20 млн именно на
приобретение активов для детей нардепа, а не тропического масла для производственных
нужд ЧАО «Креатив», как это было указано во внешнеэкономических контрактах (так
называемая легенда для получения кредита в неправомерный способ для удовлетворения
собственных (личных) нужд)», – проинформировали в САП. В САП добавили, что условиями
соглашения Давыдов был обязан предоставить правдивые обличительные показания и в
производстве, где подозреваемыми являются как бывший народный депутат Украины, так
и другие лица (работники банка, группы компаний «Креатив»). Поэтому, как указывают в
прокуратуре, после отказа суда утвердить соглашение обвиняемый может не
предоставлять этих обличительных показаний. Ранее Высший антикоррупционный суд
отказался утверждать соглашение САП с Давыдовым. Судьи указывали, что указанное
соглашение не отвечает интересам общества. К тому же, экс-главу агрохолдинга обвиняли
в совершении особо тяжких коррупционных преступлений, за которые наказанием
является безальтернативное лишение свободы. Как известно, по версии следствия, экснардеп Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было
завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу
«Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а
его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в
обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же
были выведены на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании
Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропического масла на
указанную сумму. При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем 10
млн долл. перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После
этого 7,64 млн долл. перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates
Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Ltd 100% акций компании Barcosta Ventures
Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон».
Остальная часть указанных кредитных средств в размере 2,32 млн долл. была перечислена
другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия,
компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD
контролировались одной группой физических лиц. Также Березкин сам подтвердил тот
факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время
показаний в Верховном суде Белиза в 2015 г. По словам правоохранителей, сейчас
контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь
Березкина. Напомним, Березкин внес 15 млн грн залога. В результате чего на него
положили ряд обязанностей. В декабре суд продлил их действие.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
АМКУ разрешил компании основателя Nemiroff довести
долю в агрохолдинге "Росток" до 50%

09.04.2020

АМКУ разрешил Samoran Investments Ltd (Британские Виргинские о-ва)
приобрести акции кипрской компании Rostok Agroinvest Ltd, что обеспечивает
достижение 49,9999% голосов в высшем органе управления компании.
Комитет также предоставил физлицу - гражданину Украины на приобретение через
белизский офшор GA Investments Ltd еще 49,9999% акций кипрской Rostok Agroinvest Ltd.
Как сообщалось, в октябре 2019 г. АМКУ разрешил Samoran Investments Limited приобрести
более 25% акций компании Rostok Agroinvest Ltd. По данным Комитета, Rostok Agroinvest
Limited управляет корпоративными правами субъектов хозяйствования, в частности
входящих в состав группы "Росток". На момент совершения концентрации конечным
бенефициарным владельцем группы был Виктор Купавцев. Samoran Investments управляет
корпоративными правами субъектов хозяйствования и не осуществляет деятельности на
территории Украины. Конечным бенефициарным владельцем компании является Яков
Грибов. Вместе с Беллой Финкельштейн он занимается консультированием по вопросам
коммерческой деятельности и управления. Они связаны отношениями контроля с
резидентами Украины, которые занимаются производством изделий из бетона для
строительства, строительством жилых и нежилых зданий, оптовой торговлей деталями для
автотранспортных средств и другими направлениями. Грибов, Финкельштейн и Анатолий
Кипиш также совместно контролируют резидентов Украины, которые занимаются
производством и реализацией водки и ликероводочных напитков (Nemiroff Vodka Ltd),
соевого масла (весь объем которого идет на экспорт) и продуктов переработки сои, их
оптовой реализацией на территории Украины и за ее пределами и др. Напомним, в ноябре
2018 года суд передал активы агрохолдинга "Росток-Холдинг" в управления
Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления
активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Собственники
агрохолдинга сочли такие действия незаконными и оспаривают их в судах. По данным
юриста фирмы Kinstellar Константина Ликарчука, обыски на предприятиях группы связаны
с расследованием в отношении бенефициаров компании, которых подозревают в
незаконном завладении средствами Якова Грибова (украинский бизнесмен, сооснователь
компании Nemiroff). ООО "Росток-Холдинг", созданное в 2010 году, является вертикальноинтегрированной агропромышленной группой. Специализируется на выращивании и
реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции,
зернотрейдинге. В его состав входят пять животноводческих ферм, три элеваторных
комплекса мощностью хранения 104 тыс. тонн, торговые компании. Земельный банк
группы составляет около 60 тыс. га. Собственники агрохолдинга – Виктор Купавцев и
Виктор Кияновский.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Risoil S.A. приобрела корпоративные права
на компанию "ТК Эксим Оил"

09.04.2020

Группа компаний Risoil S.A. приобрела корпоративные права на
компанию ООО "ТК Эксим Оил" в порту "Черноморск". Об этом сообщает служба
новостей он-лайн портала fixygen.ua
Суммарный объем единовременного хранения пищевых масел у Risoil теперь
составил 110 тыс. тонн, эстакада пополнилась 14 железнодорожными цистернами, общая
перерабатывающая способность составила 88 цистерн в сутки. Кроме того, по информации
Risoil, ее штат пополнился 36 сотрудниками. В Risoil указали, что "ТК Эксим Оил" арендует
на территории порта "Черноморск" базу наливных грузов, которая связана с резервуарами
для хранения масла терминала Risoil. "В ближайшее время планируется замена насосного
оборудования на более производительное и современное. ООО "ТК Эксим Оил" собираются
оснастить системой АСУТП, которую интегрируют в систему управления технологическим
процессом "Рисоил Терминал", - отметили в группе. В целом, компания Risoil планирует
инвестировать до $5 млн на протяжении нескольких лет. ГК Risoil S.A. создана в 2000 году в
Женеве (Швейцария). Основные направления – обеспечение логистики масла, насыпных и
генеральных грузов в портах Черного моря; продажа и производство растительных масел;
торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка
агропромышленных продуктов. В Украине компании принадлежит один из крупнейших
экспортно-импортных наливных терминалов в регионе Черного моря, расположенный в
Черноморской морском торговом порту, терминал по перевалке растительных масел в
Южном (Одесская обл.), ООО "Морской технический центр", которое предоставляет
комплексные услуги морской перевозки навалочных грузов и контейнеров, включая
стивидорные услуги по перевалке шрота и жмыха растительных культур, а также ЧАО
"Раздельнянский элеватор". Risoil S.A. в 2008 году приобрела доли в акционерном капитале
крупных компаний по производству масла подсолнечника в Европейском Союзе
(Болгария), а также открыла офис в Грузии для возможности розничных продажах
рафинированного дезодорированного масла на Кавказе. Зерновой терминал Risoil Terminal
в Черноморском МТП группа ввела в эксплуатацию в 2016 году.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Астарта получила первые $10 млн
кредита от немецкого банка

10.04.2020

Немецкий банк развития DEG (участник Немецкой банковской группы
KfW) 8 апреля 2020 г. выдал «Астарте» транш кредита в сумме $10 млн по
кредитному договору с общим лимитом $20 млн.
«Кредитные средства предоставляются банком сроком на 7 лет для целей
пополнения оборотного капитала компании. Предоставленное финансирование от DEG
будет способствовать обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости «Астарты» и
успешному поддержанию всех сезонных работ и бизнес-процессов несмотря на условия,
которые сейчас сложились в украинской и мировой экономике из-за пандемии
коронавируса», — говорится в сообщении компании. «Астарта» — вертикально
интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в
Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской,
Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов,
агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году
холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО
«Глобинский перерабатывающий завод»).
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Компанія «Ґудвеллі Україна» має наміри побудувати
ще біогазовий і комбікомовий заводи

10.04.2020

Компанія «Ґудвеллі Україна» в короткостроковій перспективі хоче
побудувати ще один комбікормовий завод. Про це розповіла директорка з
питань розвитку та комунікацій «Ґудвеллі Україна» Любов Богачевська-Єнсен.
Нині компанія має комбікормовий завод потужністю 2 тис. тонн кормів на тиждень.
«Ми бачимо, що можемо в Україні зростати й надалі, – зазначила в інтерв’ю журналу The
Ukrainian Farmer розповіла директорка з питань розвитку та комунікацій «Ґудвеллі
Україна» Любов Богачевська-Єнсен. – Також у планах будівництво другого біогазового
заводу в Галицькому районі Івано-Франківської області, де маємо чотири свинокомплекси.
Там є достатньо сировини, щоб новий завод був рентабельним». Перший біогазовий завод
компанія збудувала у Калуському районі Івано-Франківської області, де розташовані три
свинокомплекси, які забезпечують його сировиною. Взагалі розвиваємося раціонально:
досягли певної кількості поголів’я — побудували біогазовий завод, щоб мати змогу
переробляти добрива. І таким раціональним принципом керуємося у всьому, зокрема в
нарощуванні стада. «Ґудвеллі Україна» поки що реалізуємо свиней тільки живою вагою.
Хоча, за словами Любові Богачевської-Єнсен, має намір виробляти в Україні і кінцевий
продукт – м’ясні вироби. Як повідомлялося, «Ґудвеллі Україна» має ферми з
експериментальними боксами для свиноматок – у 1,5-2 рази більші за звичайні. Компанія
«Ґудвеллі Україна» має сім свинокомплексів загальною кількістю 183 тис. свиней у ІваноФранківській і Львівській областях та один корівник в Івано-Франківській області. Має в
обробітку 19,5 тис. га землі. Вирощує зернові культури для годівлі тварин, і на 35%
забезпечує себе сировиною для виготовлення кормів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
В "Укрлендфарминг" 60% посевных площадей
в 2020 году займет кукуруза

13.04.2020

Во всех предприятиях агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега
Бахматюка проходит посевная кампания 2020. В некоторых хозяйствах
посевная началась позже из-за погодных условий.
"Начали посевную из Херсонской и Николаевской областей. В Херсонской области
осталось сеять 2,5 дня. 8 апреля закончили сеять подсолнечник в Николаевской области. По
плану на посевную подсолнечника выделяем 5-8 дней, чтобы получить более или менее
одинаковые всходы в каждом регионе. На кукурузу выделили 10-15 рабочих дней. Таким
образом, планируем завершить посевную кампанию до 1 мая", — рассказал руководитель
департамента развития и инноваций "Укрлендфарминг" Владимир Фантух в комментарии
Latifundist.com. По его словам, в компании изменилась структура посевных площадей в этом
сезоне. Около 60% занимают площади под кукурузой, около 30% — под подсолнечником и
10% — под соей. "Состояние озимой пшеницы на полях хорошое. Заморозки негативно
повлияли на посевы, но узел кущения не нарушен. Озимый рапс сильно поврежден
морозами. В некоторых районах мороз был до -10°С. Чтобы снять повреждения рапса и
уменьшить развитие бактериальных и грибковых инфекций, мы вносим фунгицид на
основе действующего вещества карбендазим, которое начинает работать при +5°С", —
добавил Владимир Фантух. Учитывая ситуацию с почвенной влагой, точнее, ее отсутствием,
Владимир Фантух считает, что без использования азотных удобрений можно вообще
ничего не получить, поэтому в компании внесли некоторые изменения в программу, а
также сделали дифференцированное внесение удобрений. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Kernel допустил к торговле 2 млн новых акций
на публичном рынке WSE

13.04.2020

Kernel Holding SA сообщила о допуске к торговле на WSE с 3 апреля т.г.
2,09 млн новых обыкновенных акций с кодом LU0327357389, выпущенных в
соответствии с увеличением уставного капитала.
Соответствующее сообщение обнародовано на Варшавской фондовой бирже в
понедельник. Как сообщалось, совет директоров Kernel Holding SA 28 декабря 2019 года
принял решение увеличить уставный капитал компании на $55,189 тыс. путем выпуска
2,09 млн акций для реализации опционной схемы. В результате увеличения уставный
капитал компании достиг почти $2,22 млн (84,031 млн акций). Отметим, в «Кернел»
планируется завершение двух масштабных инвестпроектов – строительство и запуск
Староконстантиновского МЭЗ до конца 2021 г., а также запуск в промышленную
эксплуатацию турбин на маслоэкстракционных заводах и продажу электроэнергии по
зеленому тарифу. Об этом сказал CEO Kernel Евгений Осипов, сообщила пресс-служба
компании. Отмечается, что работы уже завершены на Кропивницком МЭЗ, осенью т.г.
ожидается финал проекта «зеленой» энергетики на Украинской черноморской индустрии,
Бандурском и Полтавском МЭЗ. Е.Осипов напомнил, что в начале 2020 г. «Кернел» запустил
первую очередь Трансгрейнтерминала. «В марте загрузили на нем около 120 тыс. тонн, в
следующем месяце планируем перевалку 250 тыс. тонн. Запуск этих мощностей в полную
силу является стратегически важным для компании. Уже сегодня Трансбалктерминал и
Трансгрейнтерминал позволяют нам экспортировать рекордные для Украины 650 тыс.
тонн в месяц. Но наша задача еще более амбициозная – перевалка 1 млн тонн в месяц в пик
сезона», - добавил он. CEO Kernel уточнил, что компания на сегодняшний день имеет
достаточно запасов подсолнечника для маслоэкстракционных заводов и достаточный
объем товаров для обеспечения работы портов, логистики, трейдинга. "Кернел" крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий
производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского
бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится
на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние
продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур;
предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых
терминалах. "Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179
млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до
$3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания "Мироновский хлебопродукт" Косюка выплатит
$30 миллионов дивидендов до конца апреля

14.04.2020

Совет директоров агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) 13
апреля одобрил выплату дивидендов в размере $0,2803 за акцию за 2019 год,
что эквивалентно $30 млн.
Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже во вторник, дивиденды
должны быть выплачены акционерам до конца апреля 2020 года. В 2019 г. МХП выплатил
акционерам $80 млн дивидендов ($0,7474 за акцию). Отметим, чистая прибыль МХП в 2019
г. выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 г. - до $215 млн. Согласно отчету компании,
обнародованному на сайте Лондонской биржи, ее выручка в 2019 г. увеличилась на 32% до $2,06 млрд, что обусловлено ростом продажи курятины, растительного масла и
полуфабрикатов, а также покупкой Perutnina Ptuj. Экспортная выручка составила $1,19
млрд, что составляет 58% от общей выручки (в 2018 году – 60%). Экспортная выручка
возросла на 28% по сравнению с 2018 г. за счет увеличением продаж зерна, растительного
масла и продуктов мясопереработки. Валовая прибыль МХП в прошлом году снизилась на
6% - до $398 млн, операционная - на 31%, до $216 млн. EBITDA агрохолдинга в 2019 году
сократилась на 16% - до $376 млн, EBITDA маржа - до 18% с 29%. Это было вызвано
низкими ценами (как на зерновые культуры, так и на курятину), неблагоприятными
погодными условиями и значительным укреплением гривни. За четвертый квартал-2019
МХП увеличил чистый убыток в 4,3 раза – до $60 млн по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года. Выручка за этот период возросла на 43% - до $551 млн. Экспортная
выручка составила $316 млн, что составляет 57% от общей выручки (четвертый квартал2018 - $263 млн, что составляло 68% от общей выручки). Операционные убытки МХП в
октябре-декабре 2019 года составили $2 млн против $29 млн операционной прибыли в
октябре-декабре 2018 года. Валовая прибыль снизилась на 22% - до $52 млн. Приведенная
EBITDA-маржа в четвертом квартале 2019 года снизилась до 8% с 23%, EBITDA - на 51%, до
$43 млн. Как сообщалось, чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт"
Юрия Косюка в 2018 году сократилась на 44,3% по сравнению с 2017 годом – до $128 млн.
При этом компания направила на выплату годовых дивидендов около $80 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
KSG Agro намерен выйти на 15%-ный рост производства
свиноводческой продукции

14.04.2020

Агрохолдинг KSG Agro намерен по итогам 2020 года выйти на 15%-ный
рост производства свиноводческой продукции в живом весе по сравнению с
2019 годом. Об этом пишет fixygen.ua
"Увеличение выпуска продукции - наша стратегическая цель. Тем более ситуация на
рынке и увеличение спроса этому способствуют. Поэтому в наших планах в этом году увеличить производство свиноводческой продукции в живом весе на 15% по отношению к
аналогичному показателю 2019 года", - сообщил председатель совета директоров KSG Agro
Сергей Касьянов в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, агрохолдинг
не пересматривал инвестиционные планы на 2020 год из-за карантина и неопределенной
экономической ситуации в Украине. "Эти планы в силе и мы их не меняли.
Запланированный на год объем инвестиций в продолжение реконструкции основного
промышленного комплекса и начало проектирования генетического репродуктора
составит около 25 млн грн. Генетический репродуктор будет производить хряков и
свиноматок датских пород, что позволит нам снизить себестоимость и начать продажи
другим клиентам", - заметил собственник KSG Agro. Касьянов указал, что холдинг в 2020
году планирует увеличение экспорта производимой продукции. "В первом квартале этого
года мы экспортировали 1,356 тыс. тонн пшеничной муки в Ливию. Экспортные объемы
растут. Для сравнения: за весь 2019 год мы отгрузили 720 тонн пшеничной муки. Пока,
несмотря на кризис, планируем увеличение экспорта нашей продукции. Во втором
квартале намерены экспортировать 2 тыс. тонн пшеничной муки, 1 тыс. тонн ячменя, 500
тонн рафинированного подсолнечного масла и 1 тыс. тонн других товаров", - сказал
председатель совета директоров KSG Agro. 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. Отметим, Агрохолдинг KSG Agro увеличил
действующую кредитную линию в ТАСкомбанке почти на $4 млн – до $12 млн, сообщила
пресс-служба холдинга во вторник. Согласно пресс-релизу KSG Agro, цель кредитования –
обеспечение текущей деятельности компании. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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На Одещині СБУ запобігла відчуженню державних земель сільгосп
призначення на майже 200 мільйонів гривень

USPA Fruit збільшила продажі
яблук в Африці

СБУ запобігла відчуженню особливо цінного загальнонаціонального
ресурсу - земель сільськогосподарського призначення Національної академії
аграрних наук на території Одеської області.
Правоохоронці встановили, що неналежне виконання службових обов’язків
посадовцями одного із держпідприємств Академії створило передумови до втрати
державою високоцінних земель. Ситуація виникла через непоодинокі факти відсутності у
державних підприємств системи НААНУ відповідної документації на земельні ділянки. Це
створило передумови до спроб окремих громадян заволодіти майже 6 тисячами гектарів
земель держпідприємства, всупереч вимог законодавства. За оцінкою Держгеокадастру
вартість ділянки становить понад 196 мільйонів гривень, а ринкова вартість у кілька разів
більша. Служба безпеки України попередила керівництво Академії про наявні корупційні
ризики та необхідність невідкладного оформлення актів з права державноі власності на
вказані землі, як того вимагає законодавство України. Крім того Служба здійснила
оперативний супровід процедури розроблення та виготовлення технічної документації із
землеустрою, внесення відомостей про земельну ділянку до автоматизованої системи
державного земельного кадастру та записів до Поземельної книги. Завдяки вжитим
спецслужбою заходам землі оформлено у власність держави, чим попереджено протиправні
наміри зловмисників щодо заволодіння нею.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ

Незважаючи на нестабільність на світовому фруктовому ринку, USPA
Fruit змогла розширити свої поставки на ринок Африки та збільшити обсяг
власного експорту яблук. Про це повідомляє freshplaza.com.
«Ми змогли розширити свої поставки на ринок Африки та збільшити обсяг власного
експорту яблук порівняно з попереднім сезоном. Цей результат нам вдалося досягти
завдяки об'єднанню великого об'єму високоякісних яблук в Україні та дотриманню власних
стандартів поставок яблук», — розповідає Володимир Гуржій, директор USPA Fruit.
Використання матеріалів сайту Agravery.com визначається правилами та здійснюється
відповідно до законодавства України про авторські та суміжні права. Проте, експорт
українських яблук зменшився на 38%. Коронавірус відіграє велику роль у цьому падінні,
оскільки це призвело до підвищення тарифів на перевезення вантажів. «Карантинні заходи
також вплинули на торгівлю фруктами. Тарифи на вантажні перевезення значно
зростають. Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі та запровадження в Україні цих
безпрецедентних карантинних заходів призвели до того, що нас змусили обмежити або
повністю припинити постачання яблук для багатьох країн Південно-Східної Азії. Крім того,
через зменшення обсягу поставок значно зросли тарифи на судноплавство морем. Ціни
зросли щонайменше на 40%, а іноді навіть на 50%», — повідомляє Гуржій. Таким чином, усі
ці фактори призвели до найбільшого зниження експорту яблук в Україні. «Сезон поставок
яблук 2019/20 виявився досить складним для українських експортерів. Ми зіткнулися зі
складними погодними умовами, зниженням якості яблук та загального урожаю, а також
зростанням української валюти. Це призвело до зростання попиту на яблука та
встановлення високих цін на внутрішньому ринку, а також до серйозного зниження
експорту яблук», — підсумовує директор USPA Fruit.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

24.03.2020

Поліція Київщини викрила групу посадовців, які
привласнили 150 га державних земель

28.03.2020

Фігуранти, з метою збагачення, шляхом незаконних операцій з
використанням підроблених документів привласнили державні землі на
території Київщини та Полтавщини.
Працівники відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління
поліції Київщини спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань та під
процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюють досудове розслідування у
кримінальному провадженні, відкритому за фактом шахрайських дій групи посадовців
Березанської міської ради, Студениківської сільської ради, Яготинської РДА та міськради, а
також Смотриківської сільської ради Полтавщини. Шахраї використовували свідоцтва про
право на спадщину, які, нібито, видані нотаріусами, які померли декілька років тому, або
нотаріусами, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та
Луганської областей. Надалі реєстрували право власності на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення на осіб, які постійно проживають на території
Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територіях сходу України.
Працівники поліції провели низку санкціонованих обшуків у службових приміщеннях та за
місцем проживання основних фігурантів кримінального провадження, під час яких
виявлено та вилучено різноманітну документацію, печатки нотаріусів, чорнові записи та
комп'ютерну техніку. За результатами проведених експертиз буде визначена остаточна
кваліфікація і підготовлені підозри. Триває слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами НПУ
У Мінекономіки пояснили відтермінування
земельної реформи до 2021 року

07.04.2020

Відтермінування початку земельної реформи обумовлено тим, що
більшість фермерів зараз на мають можливості для інвестицій. Про це
повідомляє служба новин порталу ukrinform.ua
«Мова про відкладення набуття чинності закону ("Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" –
ред.) до 2021 року. Враховуючи економічну ситуацію (рецесію, кризу) це зрозуміло. Зараз
можливість інвестувати має дуже обмежена кількість фермерів. Тому таке відтермінування
абсолютно логічне», - сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України Тарас Висоцький у інтерв’ю сайту Главком. Перший етап реалізації
земельної реформи передбачає, що фізичні особи у 2021-2023 роках зможуть купувати до
100 га в одні руки. Другий етап почнеться із 2024 року, коли юридичні особи зможуть
купувати до 10 тис. га в одні руки. Втім, юрособи, хоча і не можуть бути покупцями земель
на першому етапі, але земля може використовуватися як застава, зазначив заступник
міністра. Але, оскільки було ухвалене відтермінування доступу на ринок юросіб,
інвестування у такі довгострокові проекти, як зрошення, тваринництво, зазначив
Висоцький, відкладуться, бо для таких великих проектів потрібні значні фінанси. «Однак
мікропроєкти почнуться вже з наступного року», - наголосив він. Посадовець нагадав, що
наразі в Україні насправді є ринок землі, але він тіньовий. Хоча землі виділені під особисте
сільське господарство не продаються і їх не можна використовувати, як заставу, вже
реалізовано майже 1 млн га таких земель. Зі вступом в дію закону про ринок землі,
підкреслив Висоцький, власники зможуть ці ділянки використовувати як заставу, що зможе
додатково залучити у сектор близько 16-20 млрд грн. Як повідомлялося, Верховна Рада на
позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон №2178-10 "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського
призначення". Зокрема, законом передбачено, що купувати землю сільськогосподарського
призначення зможуть лише українці; фізичні особи зможуть купувати до 100 га землі;
юридичні особи отримають право концентрувати в себе до 10 тис. га; розрахунок за землю
— виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати
землю у 50-км зоні від кордону; банки не зможуть купувати землю, лише брати у заставу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ОВОЧІВНИЦТВО

Продовольча безпека: чому Україна везе з-за
кордону помідори, огірки, часник

16.04.2020

Політик Віктор Пилипишин, який нещодавно досить емоційно
висловився у себе в Facebook з приводу нападок АМКУ на вітчизняних
виробників продуктів харчування, продовжив дискусію в коментарі УНН.
Він переконаний, що відсутність політики економічного протекціонізму призведе до
кризи продовольчої безпеки. Україна з її 40 млн га плодючої землі нині імпортує овочі з
сусідньої Білорусі, Єгипту, країн Середньої Азії, каже Пилипишин. “І мова не про екзотичні
овочі, а такі як картопля, цибуля, часник, помідори та огірки. У мене питання — чому
Білорусь, Єгипет і країни Середньої Азії є експортерами цієї продукції, а ми — імпортерами?
Чому продукцію з Єгипту вигідніше везти в Україну, а не вирощувати тут? Бо там є
економічна політика, яка підтримує свого виробника”, — каже політик. Натомість в Україні
політика захисту внутрішнього ринку і створення нових робочих місць відсутня, продовжив
Пилипишин. “І заяви Прем’єр-міністра України (Дениса Шмигаля, — ред.) про створення
500 тис. робочих місць геть не сприймаються. На базі чого ми їх створимо?”, — додав він.
Окремої уваги заслуговує робота Антимонопольного комітету України, каже Пилипишин.
Орган, який повинен створити конкурентне середовище для українських виробників,
працює у власних інтересах. “Що складає основу собівартості, наприклад, у овочах? Це
насіння, захист рослин, добриво, паливо, електроенергія. У нас сьогодні — найвища ціна на
електроенергію у ЄС. Крім того — надвисока ціна на газ, міндобрива і засоби захисту. А
чому АМКУ цим не займається? А чому АМКУ не займається торговими мережами, які
створили монополію? Ще кілька місяців тому були магазини, ринки, сьогодні — лише
торгові мережі. Таку роботу АМКУ можна розглядати з двох боків: або це не
компетентність, або ж банальне замовлення”, — каже він. Бездіяльність влади і АМКУ може
знищити національного виробника, вважає Пилипишин. “З однієї сторони виробників
давлять постачальники добрив, електроенергії, газу, а з іншої — торгові мережі. Все це
призведе до того, що вони спільно вб’ють національного виробника. А якщо це станеться —
щоб підняти виробників треба буде щонайменше п’ять років. А що їстиме тим часом
Україна? Буде імпортувати борщовий набір наступні п’ять років?”, — додав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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ПРОМИСЛОВІ ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Крупнейший украинский производитель цветов уничтожит
большую часть роз из-за падения спроса

09.04.2020

Тепличный комплекс роз "Аскания-Флора" в Киевской обл. планирует
уничтожить большую часть готовой продукции из-за введенных в Украине
карантинных ограничений и резкого падения спроса.
"В связи с карантинными мероприятиями резко упал спрос на цветы. Наш рынок
сбыта более чем на 90% сосредоточен в Украине, а сейчас он уменьшился до минимума, в
несколько раз сократились отгрузки роз. За 20 лет работы предприятия мы впервые
сталкиваемся с такой ситуацией. Большая часть готовой продукции, к сожалению, будет
уничтожена", – сказал коммерческий директор "Аскания-Флора" Виктор Федоренко. По
словам Федоренко, актуальным сегодня является вопрос о сохранении роз как культуры,
так как поддерживать работу теплиц в надлежащем состоянии затратно. "Мы не знаем,
сколько сможем продержаться в таких условиях. Это зависит от того, как долго продлится
карантин. Сегодня мы стараемся уменьшить затраты, но выключение освещения и
снижение температуры очень негативно повлияет на культуру. Трудно сказать, сможем ли
мы ее восстановить", – отметил топ-менеджер. По данным на сайте компании, "АсканияФлора" – крупнейший производитель роз в Украине и один из ведущих производителей в
Европе. В тепличном комплексе "Аскания-Флора" работает более 600 человек. Группа
"Аскания" объединяет 12 компаний. Среди направлений деятельности – импорт,
производство и дистрибуция продуктов питания, переработка и экспорт меда (5 видов,
около 30 SKU), логистические услуги, поставка электроэнергии, производство стрелкового
оружия, услуги охраны и обучения сотрудников служб безопасности частных и
государственных структур, сельское хозяйство (выращивание роз).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
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maruschuk.a@gmail.com
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ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА. МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

На Черкащині будують молочний комплекс
на 1200 дійних корів

•
•

07.04.2020

Ферма СТОВ «Перемога» (Золотоніський р-н, с. Хрущівка) — наступний
проект групи компаній «Надія». Про це на своїй сторінці у facebook розповів
Радислав Ткаченко, співзасновник групи компаній «Надія».
Комплекс на 1200 дійних корів, обладнаний сучасним доїльним устаткуванням
одного з провідних європейських виробників. В процесі будівництва доїльна зала
карусельного типу на 36 голів одночасного доїння. Закуплено і монтується обладнання з
облаштування комплексу для комфортного утримання корів, а саме: спеціальні матипідстилки, поїлки виробництва Німеччини та Франції, автоматична клімат-система.
«Застосування новітніх технологій дозволить отримувати 36 т молока в день або 13 140 т
щорічно. Молоко нового комплексу буде настільки якісним, що може сміливо
застосовуватися вітчизняними виробниками для виробництва дитячого харчування. На
сьогоднішній день створено 150 робочих місць. Очікувані платежі по податках до бюджетів
всіх рівнів складуть близько 21 млн грн щорічно», — розповідає Радислав Ткаченко.
Закінчення будівництва 1-ї черги очікують у червні 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
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СВИНАРСТВО

Падіння цін на живих свиней: хто
спровокував і що робити?

09.04.2020

В Україні з 12 березня запроваджено карантин, як система заходів
боротьби з пандемією COVID19. Про це пише журналіст Олександр Кривенко
на порталі agroone.info
Ця ситуація породжує непевність щодо перспектив у всіх галузях сільського
господарства, що для недоброчесних гравців ринку стало приводом заробити більше та
якнайшвидше. Не винятком у цьому сенсі стало свинарство, розповів у інтерв’ю журналісту
видання AgroOne виконавчий директор Асоціації «М’ясної галузі» Микола Бабенко. За його
словами, користуючись невизначеністю, на початку карантину низка виробників свинини
спекулятивно підняли ціни на живих свиней із 45 грн/кг до 52 грн/кг, що змусило і
м’ясопереробні підприємства збільшити відпускні ціни для торговельних мереж. «З одного
боку свинарів можна зрозуміти: собівартість виробництва у багатьох із них дорівнює 40
грн/кг, і є спокуса заробити якнайбільше та якнайшвидше». – пояснив експерт. На
противагу свинокомплексам, виробники курятини знизили ціни на свою продукцію. В
результаті впродовж перших трьох тижнів дії карантину обсяги споживання, продажу та
забою свиней упали на 30% відсотків, а обсяги продажу курятини зросли на 20%. В
подальшому, з падінням попиту з боку підприємств м’ясопереробної галузі на свиней ціна
на них поступово знизилася і вже в деяких областях України вона сягнула рівня 40 грн/кг. У
результаті попит споживачів м’яса на свинину впав, і такий стан справ є програшним як для
виробників, так і для переробників свинини. На думку Миколи Бабенка, щоб убезпечити
себе від отримання збитків, свинарі мають якнайшвидше знизити собівартість своєї
продукції. Враховуючи актуальні ринкові ціни на зерно, свинокомплекси мають достатній
потенціал, аби зменшити собівартість 1 кг живої маси до 25 грн/кг. Це дасть їм змогу
заробляти понад 1000 грн з кожної вирощеної свині, навіть за нинішніх економічних умов.
Читати повністю >>
© Олександр Кривенко на fb
За матеріалами agroone.info
Світове виробництво свинини
скоротиться на 7,5%

13.04.2020

Подальше поширення африканської чуми свиней та вплив COVID-19
спричинять негативні тенденції на ринку свинини. Про це повідомляє
служба новин порталу meat-inform.com
За даними прогнозу Департаменту сільського господарства США (USDA),
переглянутого на початку квітня, в 2020 році обсяги глобального виробництва м’яса
свиней скоротяться на 7,5%, порівняно з 2019 роком і складуть 94,3 млн тонн. Попри АЧС та
інші негативні фактори, Китай залишиться найбільшим виробником свинини в світі. Цього
року в КНР мають виготовити 34 млн тонн свинини, що на 7,45 млн тонн менше, ніж у 2019
році. Євросоюз, навпаки, збільшить обсяги виробництва свинини на 215 тис. тонн до 24,15
млн тонн. США ж, згідно з прогнозом, також наростить виробництво на 530 тис. тонн до
13,2 млн тонн. Що ж до торгівлі, то Китай цього року має імпортувати 3,85 млн тонн
свинини, що на 1,4 млн тонн більше, ніж країна закупила у 2019 році. Найбільшими
експортерами залишаться ЄС, США, Канада та Бразилія. Усі ці країни у 2020 році мають
помітно збільшити обсяги експорту свинини. Відзначимо, після висхідного руху в березні та
зростання середніх котирувань на живець свиней до більш ніж 50 гривень за кілограм, уже
третій тиждень поспіль на ринку спостерігається подешевшання свиней забійних кондицій.
Наразі закупівельні ціни на свинину коливаються в діапазоні від 40,5 до 43 грн за кілограм
живою вагою, повідомляють в Асоціації “Свинарі України”. Утім, аналітики та учасники
ринку вважають, що така ситуація спостерігатиметься недовго і найближчим часом
почнеться висхідний рух котирувань. “Скорочення об’ємів заготівлі м’ясопереробних
підприємств на тлі сезонного пожвавлення пропозиції напередодні Великодня спричинило
суттєве просідання цін цього тижня. Проте виробники свинини впевнені у тому, що таке
просідання має тимчасовий характер. Так, вже в середині поточного тижня постачальники
живця відзначали пожвавлення заготівельників, а ті свиногосподарства, що мають власну
м’ясопереробку та мережу фірмової торгівлі відзначають досить стабільну споживчу
активність упродовж усього карантину. Крім цього, наразі є низка факторів, що слугують
підтримкою цін на свинину: наближення Великодня, сприятливі погодні умови та
підвищення “кулінарної” активності серед споживачів. З огляду на це, постачальники
товарного поголів’я на забій очікують на відновлення котирувань”, – зазначають в АСУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами meat-inform.com
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ПТАХІВНИЦТВО
КУРИ. ГУСИ. КАЧКИ. ІНДИКИ. ПЕРЕПЕЛИ. ФАЗАНИ. СТРАУСИ & ЯЙЦЯ

Небезпечна птахофабрика не усунула порушення, але
продовжує працювати - ДСНС

07.04.2020

Птахофабрика "Курганський бройлер" не усунула порушень вимог
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Про це у відповідь
на запит УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.
“У головного управління відсутня інформація про усунення на вказаному об’єкті
порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які стали
підставою звернення до суду”, — зазначили у відомстві. Нагадаємо, ГУ ДСНС у Харківській
області звернулося до суду у листопаді 2019 року. Контролери констатували, що робота
птахофабрики становить загрозу життю та здоров’ю людей, адже будівлі матеріального
складу, приміщення адміністративно побутового корпусу, вагової, механічної майстерні,
автогаражу, забійного цеху, операторної АЗС, побутових приміщень на бригадах пташників
— не обладнані системами протипожежного захисту. Детальніше — за посиланням.
Розглянувши позов контролерів, Харківський окружний адміністративний суд, а згодом і
апеляційний винесли рішення зупинити роботу птахофабрики. Підтвердивши, що робота
птахофабрики створює загрозу життю та здоров’ю людей. Рішення суду набрало законної
сили і було скероване для примусового виконання до Балаклійського районного відділу
державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Харків), розповіли УНН у ДСНС. Утім, попри судову заборону та наявне виконавче
провадження, птахофабрика продовжує свою роботу. Цю інформацію УНН підтвердили
співробітники підприємства. “Приміщення в аварійному стані, немає засобів
індивідуального захисту у персоналу. Крани, які вони експлуатують, в аварійному стані.
Половина техніки не пройшла техогляд, котли в аварійному стані. Все запущено. І штовхати
людей працювати з цією технікою — це кримінальний злочин. Але компанія живе поза
державою, про що власне і говорить той факт, що вони ігнорують рішення суду”, —
розповів колишній директор Олексій Таранов. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
ГК "Овостар Юнион" поставила в апреле
в Израиль 466 тыс. штук яиц

12.04.2020

ГК "Овостар Юнион" поставила в апреле в Израиль 466 тыс. штук яиц,
или 40 тонн, что, примерно, составляет 0,003% ежемесячно производимого
компанией, сообщили в пресс-службе компании.
"Израиль — страна с высокими требованиями к безопасности и качеству продуктов
питания, и мы гордимся тем, что наша продукция прошла контроль израильской
ветеринарной службы, и у нас есть возможность поставлять яйцо на этот рынок. Израиль
сейчас испытывает дефицит этого продукта, и, кроме Украины, закупает яйцо в других
европейских странах. С 1 апреля 2020 года ветеринарная служба Израиля разрешила
производителям столового яйца из Украины осуществлять экспорт в страну", - отметили в
компании. Как указали в "Овостар Юнион", компания последовательно воплощает
стратегию развития экспорта с 2015 года. Продукция "Овостар" поставляется в 55 стран
мира — на рынки ЕС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Объем экспорта в
2019 году составил в среднем 43 млн шт./месяц, в 2018 году — 48 млн.шт/месяц. В
"Овостаре" со ссылкой на Госстат сообщили, что производство промышленного яйца в
Украине ежегодно растет, а за январь-февраль 2020-го года производство яйца
специализированными предприятиями увеличилось на 8,6% по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года. "При этом объем внутреннего рынка с учетом значительной доли
яйца, собираемого домашними хозяйствами, остается практически неизменным. Яйцо
является одним из ключевых экспортных товаров аграрного сектора Украины. При
среднемесячном производстве в 780 млн штук птицефабриками в целом, 190 млн яиц
поставляется на экспорт, делая нашу страну одним из ключевых игроков мировой яичной
отрасли", - пояснили в компании. Кроме того, в "Овостаре", говоря о работе компании в
период пандемии коронавируса в Украине, отметили, что с момента введения карантинных
ограничений компания, несмотря на дополнительные расходы по обеспечению санитарных
норм на предприятиях, курсовые колебания и рост стоимости кормов, не меняла отпускные
цены на фасованную продукцию, поставляемую в розничные сети. "Овостар" обеспечивает
растущие заказы сетей в полном объеме, сохраняя стабильную ценовую ситуацию на
рынке. Наши птицефабрики продолжают работать, и компания гарантирует, что обеспечит
внутренний спрос без перебоя поставок не только на период действия карантина, но и
после его завершения", - подчеркнули в "Овостар". ..
Читать полностью >>
По материалам fixygen.ua
В "Нашей Рябе" назвали заявления АМКУ
в свой адрес неуместными

13.04.2020

Агроиндустриальный холдинг МХП не уменьшает и не планирует
уменьшать объемы производства, а также поставок курятины на внутренний
рынок. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В МХП отмечают, что на всех предприятиях группы введены дополнительные меры
безопасности, производства работают на полную мощность, полностью обеспечивая
потребности украинцев в ??качественной, доступной и безопасной курятине. "МХП как
большой национальный бизнес подключился к борьбе с коронавирусной инфекцией,
направив на это 84 млн грн. Мы поддерживаем больницы в Винницкой и Черкасской
областях. Мы сохранили всех сотрудников и обеспечиваем бесперебойное безопасное
производство. МХП понимает ситуацию, в которой оказался весь мир и Украина. И мы,
конечно, подставили государству и украинцам не одно плечо, а все плечи, которые имеем.
Мы, как и раньше, являемся теми, кто кормит Украину и еще треть мира", — подчеркнула
спикер МХП Ирина Ванникова, сообщила пресс-служба компании на своей официальной
странице в Facebook в ответ на заявление Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), в
котором госведомство призвало холдинг не совершать действий, которые могут привести к
ограничению объемов производства или реализации курятины на внутреннем рынке
Украины. Она акцентировала, что МХП не уменьшает и не планирует уменьшать объемы
производства и поставок курятины на внутренний рынок. "Об этом даже речь не идет.
Поэтому не удивительно, что государственные органы предостерегают МХП от
уменьшения объемов производства", — заявила Ванникова. Помимо обеспечения
внутреннего рынка, МХП экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира, поддерживая
развитие национальной экономики. "На фоне сокращения промышленного производства в
Украине, кризиса среднего и малого бизнеса, который несет потери из-за временного
прекращения деятельности в связи с коронавирусом, массовых сокращений и отпусков без
сохранения зарплаты, такие компании, как МХП, содержать национальную экономику от
сползания в пропасть. МХП благодарит Антимонопольный комитет Украины за
повышенное внимание (https://bit.ly/2wv2Pn9), но отмечает, что такое внимание к МХП,
учитывая вышесказанное, вообще не уместно", — подытожила пресс-секретарь МХП. Ранее
стало известно, что владелец МХП Юрий Косюк планирует построить бульонный завод.
Читать полностью >>
По материалам delo.ua
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РИБНЕ & АКВАКУЛЬТУРНЕ ГОСПОДАРСТВО

Україна наростила виробництво
ікри на 4,4%

•

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Государственная зерновая корпорация запустит
производство муки на 4 заводах

27.03.2020

31.03.2020

В Україні у січні-лютому цього року зросло виробництво ікри риби на
4,4% - до 459 тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про
це повідомляє пресслужба Держрибагентства.
Так, за статистичними даними, протягом січня-лютого 2020 року в нашій державі
вироблено 296 тонн філе рибного вяленого, соленого чи у розсолі (крім копченого). Це на
38,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зростання виробництва рибної
продукції спостерігалося також за такими товарними позиціями: риба в'ялена, сушена,
солена чи несолена; риба солена, але не сушена; риба в розсолі (крім риби копченої, філе з
риби, риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 1 422 тонни (+2,1%); риба сушена і в’ялена – 583
тонни (+18,6%); риба солона (крім оселедців) – 330 тонн (+25,8%); лосось тихоокеанський,
атлантичний та дунайський копчений (включаючи філе; крім риб’ячих голів, хвостів та
черевець) – 84 тонни (+5,8%); продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в
оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 590 тонн (+39%); ікра
інших риб – 459 тонн (+4,4%). Окрім того, впродовж січня-лютого 2020 року в Україні
вироблено: філе рибне та м?ясо риби інше, свіжі чи охолоджені (включаючи плавці акул),
перероблене або неперероблене на фарш – 302 тонни; риба морська заморожена
нерозібрана – 1 587 тонн; оселедці солоні – 509 тонн; риба копчена (включаючи філе; крім
тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося, оселедців та форелі, а також крім
риб’ячих голів, хвостів та черевець) –541 тонна; продукти готові й консерви з сардин,
сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу
та страв готових із риби) – 1 712 тонн; продукти готові й консерви з скумбрії, цілі чи
шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 125 тонн;
готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті
(крім фаршу та страв готових із риби) – 289 тонн; готові продукти і консерви з риби, інші
(крім цілих чи шматочками та страв готових із риби) – 2 646 тонн. Нагадаємо, в січні 2020 р.
нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на $1 303 400.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

"ГПЗКУ" до конца недели запустит производство муки на четырех
собственных предприятиях в Житомирской, Львовской, Сумской и
Тернопольской обл. для обеспечения текущего спроса на внутреннем рынке.
Как сообщает пресс-служба госкомпании, в апреле ГПЗКУ планирует произвести
около 15 тыс. тонн готовой продукции. В целом ГПЗКУ объединяет 10 мукомольных
предприятий в 7 регионах Украины общей производственной мощностью 1 тыс. тонн
готовой продукции в сутки. В компании подчеркивают, что все оборудование технически
исправно и готово к бесперебойной работе. "В случае возникновения необходимости,
ГПЗКУ готова к одновременному запуску всех своих производственных мощностей. Запасы
продовольственной пшеницы на элеваторах ГПЗКУ составляют более 100 тыс. тонн. Такого
объема хватит для максимальной загрузки всех мукомольных предприятий корпорации в
течение трех месяцев", – отмечается в сообщении. В ГПЗКУ заверили, что запасов
продовольственной пшеницы на элеваторах корпорации достаточно для обеспечения
бесперебойных поставок муки на внутренний рынок до начала июня, то есть до начала
поступления зерна нового урожая, которое уже частично закуплено в рамках форвардной
программы. Как сообщалось, ранее Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация
"Мукомолы Украины" заявили о критической ситуации на внутреннем рынке зерна, в
частности из-за роста спроса на внешних рынках. Отраслевые ассоциации прогнозируют,
что рост цен на продовольственную пшеницу в ближайшее время приведет к удорожанию
хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%. Кроме того,
ассоциации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети
на 30-40% нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост.
Позже, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что
ГПЗКУ и "Аграрный фонд" направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на
переработку с целью обеспечения достаточного количества муки на внутреннем рынке.
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ПРОМИСЛОВА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

У Буську до інвесторів «Feednova» долучилася
компанія «UMG Investments»

Читать полностью >>>

По материалам biz.censor.net.ua
ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Посевные площади под сахарной свеклой составят
около 190-200 тыс.
17.04.2020

Компанія «Feednova», що реалізує проект будівництва першого в
Україні заводу з виготовлення високопротеїнових кормових добавок і
тваринних жирів у м. Буську, залучила інвестиції від «UMG Investments».
Остання придбала міноритарний пакет акцій. Фінансові деталі цієї угоди не
розголошуються. «Декілька останніх тижнів створили безпрецедентні виклики; ми всі
вчимося працювати в новій реальності без вірогідних економічних прогнозів. Як локальний
інвестор, ми розуміємо що без нових проектів, без створення робочих місць та підтримки
бізнес-процесів у портфельних компаніях швидкого економічного відновлення після
подолання пандемії не буде. Ми зберігаємо рух по всім раніше узгодженим інвестиційним
проектам, і раді, що наша інвестиція в «Feednova» допомагає створенню в Україні першого
незалежного оператора з переробки побічних продуктів тваринництва. Ми впевнені, що
участь у проекті «Feednova» дозволить нашій портфельній компанії «Recycling Solutions»
найкращим чином реалізувати свій багаторічний досвід та практики управління проектами
з переробки відходів», – зазначив Андрій Горохов, генеральний директор UMG Investments.
Підприємство стане першим в Україні незалежним майданчиком, який перероблятиме
сировину від зовнішніх постачальників для виробництва високопротеїнових кормових
добавок і тваринних жирів для сільськогосподарських і домашніх тварин. Планується, що
комплекс матиме чотири найсучасніші виробничі лінії і п’ять котлів (MAVITEC, Нідерланди)
потужністю понад 220 тонн сировини та 90 тонн готової продукції на добу. Як експорторієнована компанія, «Feednova» стане новим бюджетоутворюючим центром регіону та
створить до 100 робочих місць. «Ми будуємо завод, який здатен змінити екосистему всього
сільського господарства і тваринництва зокрема. Підприємство стимулюватиме розвиток
технологічності в промисловості та принесе в галузь нові стандарти якості. Адже наша
робота базується на сучасних технологіях і має високий рівень екологічної безпеки.
Власним прикладом ми доводимо, що в Україну можна залучати інвестиції, створювати
умови для подальшого розвитку економіки. І це тільки перший крок, оскільки ми плануємо
створити аналогічні об’єкти на півдні та в центрі України», – наголошує Ігор Ліскі, голова
наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції». Нагадаємо, що 4 лютого 2020 року
«Ефективні інвестиції» та нідерландська компанія «Mada Participations B.V.» оголосили про
початок будівництва виробничого комплексу «Feednova» з виготовлення високопротеїнових кормових добавок та тваринних жирів у м. Буську. Інвестиції в проект становлять
понад 20 млн доларів США. UMG Investments – інвестиційна компанія, яка засновує та
розвиває бізнеси з високим потенціалом зростання. На сьогодні UMG Investments керує
портфельними компаніями в трьох галузях: видобування корисних копалин, керування
побічними продуктами і відходами виробництва, промислові товари та послуги. Ринкова
вартість активів під управлінням компанії перевищує 500 млн доларів США. Feednova –
сучасне підприємство з виробництва високопротеїнових кормових добавок та тваринних
жирів для сільськогосподарських і домашніх тварин. Компанія є інвестиційним проектом
групи компаній «Ефективні інвестиції» в партнерстві з нідерландською компанією «Mada
Participations B.V.». Інноваційні технології, суворе дотримання міжнародних стандартів
якості та прозорі умови співпраці – основні пріоритети роботи компанії. Група компаній
«Ефективні інвестиції» заснована у 2007 р. та здійснює діяльність у паперовій та газовій
промисловостях, енергетиці, сільському господарстві, креативній індустрії, IT-галузі та
охороні здоров’я. Корпоративний центр групи працює з проєктами, які мають високу
інвестиційну привабливість, і займається їхнім масштабуванням.
Читати повністю >>>
За матеріалами vbusk.com

06.04.2020

Посевные площади под сахарной свеклой в текущем году составят
около 190-200 тыс. га, что почти на 5% меньше, чем в прошлом году,
прогнозирует Ассоциация производителей сахара "Укрцукор".
Согласно ее данным, это, прежде всего, обусловлено ценовой ситуацией на рынке
сахара. "Однако, учитывая переходящие остатки и сахар нового урожая, дефицита сладкого
песка в Украине не будет", - сообщает аналитик "Укрцукор" Назар Михайловин. Хотя погода
была не слишком благоприятная - отсутствие влаги в почве и резкие перепады температур
- посевная кампания стартовала в конце марта и по состоянию на 2 апреля сахсвеклой уже
засеяно 25,95 тыс. га. "Не учитывая низкую влажность и температуру почвы, возможные
заморозки, посевные работы ведутся достаточно активно, для получения максимальной
пользы для всходов. Первыми начали высевать сахарную свеклу в Хмельницкой области.
Сейчас активно проводится посевная во Львовской, Тернопольской, Полтавской и Киевской
областях", - отметил аналитик. Как сообщалось, производство сахара в Украине в 2019 году
сократилось на 19% по сравнению с предыдущим годом – до 1,48 млн тонн. Всего в сезоне
работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн тонн сахарной свеклы, или
почти на треть меньше, чем годом ранее.
Читать полностью >>>

По материалам fixygen.ua

Cygnet планує забезпечити максимальну
продуктивність цукрового заводу

07.04.2020

Хоч і сезон виробництва цукру закінчився ще в грудні, продаж цукру
триває до сьогодні. На сьогодні реалізовано більше половини продукції,
виготовленої минулого сезону.
Причина цьому — кон’юнктура ринку. Тож можна стверджувати, що відвантаження
триває у плановому режимі. Про це повідомляє пре-служба компанії Cygnet в
корпоративному журналі. «Підготовчий етап до наступного виробничого сезону триває. На
основі результатів роботи заводу за минулий сезон, ми побачили наші слабкі місця. Ми їх
аналізуємо, оцінюємо і вносимо в план на наступний ремонтний період», — зазначає
Анатолій Манойленко, технічний директор цукрового заводу. Він додає, що початок сезону
ремонтів запланований на середину квітня. У цьому році серйозних ремонтних робіт на
заводі не передбачається, оскільки за останні три роки були зроблені значні
капіталовкладення на модернізацію та реконструкцію. В Cygnet визначили цілі цукрового
виробництва на 2020 рік: підвищити енергоефективність роботи заводу, тобто зменшити
витрати палива на тонну переробленого продукту; покращити якість переробки;
забезпечити максимальну продуктивність заводу, в цьому році це до трьох тисяч тонн
буряків на добу. «Запорукою вищої продуктивності та ефективності роботи є не лише
якісно проведений ремонт, а й максимально підготовлені працівники до нового сезону.
Регулярно технічні працівники цукрового заводу проходять курси підвищення кваліфікації.
На підприємство також запрошують спеціалістів різних галузей, які пов'язані з
цукровиробництвом. Проводяться загальні лекції, а також лекції окремо по всіх
спеціальностях», — підкреслив Манойленко.
Читати повністю >>>

За матеріалами agravery.com

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
більше 10 тис. адресатів
в Україні та світі
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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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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ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

•

Павло Іванов призначений генеральним директором
промислової групи ViOil

23.03.2020

КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Roshen заявляют о падении продаж
на 10% с начала марта

30.03.2020

Павло Іванов більше 20 років працює в компаніях, які спеціалізуються
на виробництві харчових продуктів. Свою кар’єру починав в олійножировій
галузі. Потім очолював такі великі українські компанії, як «Верес» та Beehivе.
У Павла Іванова великий міжнародний досвід. Кілька років він пропрацював в
Казахстані. Протягом усієї кар’єри займається активним просуванням української продукції
на зовнішній ринок. Закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка та
Києво-Могилянську бізнес-школу. «Робота в ViOil — це серйозний виклик для будь-якого
менеджера. Компанія ставить високу планку щодо завдань на найближчі роки. Незважаючи
на нинішню турбулентність на ринку, команда буде працювати над поліпшенням
операційної ефективності і посиленням конкурентних переваг компанії », — повідомив
Павло Іванов. Відзначимо, ViOil є одним з найбільших переробників олійних культур в Україні.
Підприємства можуть переробляти 1100000 т насіння олійних в рік. Сьогодні компанія
входить до трійки найбільших виробників рослинних масел в Україні і є одним з лідерів по
виробництву ріпакової і високоолеінового соняшникової олії. Свою продукцію ми
експортуємо більше ніж в 60 країн, в тому числі в країни Європейського Союзу, ПівденноСхідної Азії, Африки, Австралії. До складу групи входить Вінницький олійно-екстракційний
завод, Який є Найбільшим в Україні по обсяг переробки на одному майданчику, потужністю
переробки 2850 т соняшнику на добу, а також Чернівецький олійно-екстракційний завод з
потужністю переробки 500 т соняшнику на добу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ViOil

Кондитерская корпорация Roshen отмечает падение продаж своей
продукции на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе Roshen, передает
служба новостей портала biz.liga.net
"С началом карантинных мероприятий и мирового экономического кризиса мы
наблюдаем спад покупательной способности и, соответственно, спроса на кондитерскую
продукцию. Мы уже на сегодня имеем падение в 10% в натуральном выражении", отметили в корпорации. При этом в Roshen заявляют, что цены на свою продукцию не
повышали, а также взяли под опеку более 20 больниц, в шести регионах, чтобы обеспечить
всем необходимым медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом.
В состав Кондитерской Корпорации Roshen входят украинские фабрики (Киевская,
Бориспольская, Кременчугская и две производственные площадки в Виннице),
Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а
также Винницкий молочный завод, который обеспечивает фабрики молочным сырьем. С 1
апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство, мощности
фабрики законсервированы. Здание Мариупольской фабрики, законсервированной в 2015
году, сдано в аренду.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

ЧАО "Тернопольский молокозавод" получил
11,75 млн грн чистой прибыли

Перші результати "спиртової реформи": франківський
спиртзавод продали за півціни

•

МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

29.03.2020

ЧАО "Тернопольский молокозавод" (ТМ "Молокия") по итогам 2019
года получил 11,75 млн грн чистой прибыли, что почти в 3,7 меньше
показателя 2018 года. Об этом сообщает fixygen.ua
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом собрании
акционеров 27 апреля, его активы возросли за год на 11,5% - до 624,91 млн грн.
Нераспределенная прибыль в 2019 году снизилась в 3,7 раза - до 11,75 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность выросла на 6,6% - до 199,39 млн грн. Акционеры компании на
собрании намерены принять решение о направлении прибыли за отчетный период на
развитие общества. ЧАО "Тернопольский молокозавод" основано в 2000 году. Является
крупным производителем молочной продукции в Украине. Под брендом "Молокия"
предприятие выпускает молоко, кефир, йогурт сметану, кисломолочный сыр, масло, смузи,
сливки, айран. В Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными
бенефициарами ЧАО указаны Сергей Барановский и Виталий Ковальчук.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВАЦІЯ & КУЛІНАРІЯ

Виробництво перероблених фруктів
в Україні зросло втричі

30.03.2020

У 2020 році виробництво переробленої продукції, компотів, варення ,
пюре, джемів тощо, зросло на 333%. Про це пише agronews.ua, передає служба
новин порталу agravery.com
«В Україні стрімко зростають обсяги переробки фруктів. У січні-лютому 2020 року
перероблено або законсервовано 172,4 тис. тонн фруктів. У ці показники не входять обсяги
вироблених фруктових мюслі», - йдеться в повідомленні. Зазначимо, що за лютий 2020 року
вироблено 93,3 тис. тонн фруктових виробів, що майже на 14 тис. тонн більше
попереднього місяця. Таким чином, зростання обсягів продукції переробки фруктів у
лютому 2020 року по відношенню до лютого 2019 року становить 333,4%. Це найвищий
показник серед переробленої продукції плодоовочевої лінійки. Нагадаємо, через карантин
плодоовочівники скаржаться на звуження каналів збуту продукції. Про це повідомляє пресслужба Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва. «Люди намагаються не
виходити з дому, компанії, які мали досвід доставки продуктів, переорієнтовуються на
доставку до домогосподарств. У сільгоспвиробників ще є овочеві залишки минулого
врожаю, переважно овочі борщового набору, а головне вже розпочався сезон тепличних
овочів та зелені, через 2-3 тижня дозріє суниця садова. І куди та як всю цю продукцію
реалізувати - риторичне питання», - зазначають агровиробники. На думку Дмитра
Ніколаєва, менеджера Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP, всі
гравці ринку будуть боротися за домогосподарства, конкуренція на цьому ринку серйозно
розвивається. «Ми розуміємо, що у малих виробників і малих трейдерів немає таких
можливостей по доставці, які існують у супермаркетів та які можуть швидко розгорнути
такий вид сервісу», - пояснює менеджер. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Киевхлеб планирует инвестировать 100 млн грн
в реконструкцию мощностей

•
•

ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

25.03.2020

Цілісний
майновий
комплекс
Івано-Франківського
обласного
об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості продали з аукціону
за 29,76 млн грн, передає УНН із посиланням на видання “Галичина”.
Покупцем майнового комплексу стало ПП “Житлотехсервіс” (м. Івано-Франківськ).
Майно продавалось відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом”. Початкова вартість майнового комплексу
становила 58,35 млн гривень. З другої спроби майно продали за 50% стартової вартості. За
даними видання, цінність колишнього спиртзаводу полягає у великій земельній ділянці
неподалік від центральної частини міста. Окрім того, покупці отримали кілька десятків
транспортних засобів (переважно у несправному стані), які належали підприємству. Нові
власники вже отримали дозвіл на встановлення (відновлення) меж двох земельних ділянок
площею 7,6 га за адресою вул. Княгинин, 44. Нагадаємо, закон про скасування державної
спиртової монополії та приватизацію об’єктів ДП “Укрспирт” Президент Володимир
Зеленський підписав ще 14 грудня минулого року. Більшість експертів тоді цю ініціативу
критикували, підозрюючи наявності певних домовленостей між владою та найбільшими
горілчаними виробниками країни. Саме алкогольних гігантів називали найбільшими
вигодонабувачами від знищення державного контролю у спиртовій галузі. Прогноз МЕРТ
стосовно доходів від приватизації об’єктів ДП спочатку становив 6-7 млрд грн, а згодом
різко скоротився до 2-3 млрд грн. Хоча і ці знижені очікування економічного ефекту від
президентської “спиртової ініціативи” в Українському інституті майбутнього назвали
нереалістичними та нездійсненними. Зауважимо, що сьогодні, в період пандемії
коронавіруса, в Україні відчувається дефіцит спиртовмісних дезінфікуючих засобів. А в
аптеках ціни на них уже зросли в рази.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Жодне зі спиртових держпідприємств
не приватизоване – Мінекономіки

01.04.2020

На сьогодні Фонд державного майна України не прийняв жодного
рішення щодо приватизації підприємств спиртової галузі України. Про це у
відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі Мінекономіки.
"Станом на сьогодні рішень про приватизацію підприємств спиртової галузі, що
віднесені до сфери управління Мінекономіки, державним органом приватизації не
приймалось", - розповіли у Мінекономіки. І додали, що єдиним державним органом в
Україні, що реалізує політику в сфері приватизації державного майна, є Фонд державного
майна України. Нагадаємо, закон про скасування державної спиртової монополії та
приватизацію об’єктів ДП “Укрспирт” Президент Володимир Зеленський підписав ще 14
грудня минулого року. Більшість експертів тоді цю ініціативу критикували, підозрюючи
наявності певних домовленостей між владою та найбільшими горілчаними виробниками
країни. Саме алкогольних гігантів називали найбільшими вигодонабувачами від знищення
державного контролю у спиртовій галузі. Хоча останні ще тоді заявляли, що купувати
державні спиртзаводи намірів не мають, а будуть будувати свої та отримувати ліцензії на
виробництво спирту. Прогноз МЕРТ стосовно доходів від приватизації об’єктів ДП спочатку
становив 6-7 млрд грн, а згодом різко скоротився до 2-3 млрд грн. Хоча і ці знижені
очікування економічного ефекту від президентської “спиртової ініціативи” в Українському
інституті майбутнього назвали нереалістичними та нездійсненними. Зауважимо, що
сьогодні, в період пандемії коронавірусу, в Україні відчувається дефіцит спиртовмісних
дезінфікуючих засобів. А в аптеках ціни на них уже зросли в рази.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

25.03.2020

Компания «Киевхлеб» намерена инвестировать около 100 млн грн в
реконструкцию мощностей, расширение ассортимента продукции. Об этом
сообщил председатель правления «Киевхлеб» Владимир Череда.
«Но в настоящее время трудно говорить о новых проектах. Непонятно, что будет с
экономикой. К тому же все оборудование нужно покупать в Европе. Мы уже купили
авиабилеты, чтобы поехать согласовать договора с поставщиками. Но, по понятным
причинам, все отложилось. Ждем, когда ситуация нормализуется», — рассказал Владимир
Череда в материале Latifundist.com. В то же время, по его словам, то, что в компании
запланировали до мая, намерены закончить. «Речь идет о линии по производству тостовых
хлебов. Мощная автоматизированная линия на 24 т/сутки», — поделился председатель
правления компании. Напомним, что производитель хлебобулочных изделий компания
«Киевхлеб» перешел на выпуск всей продукции, в первую очередь, хлебобулочных изделий,
в упаковке. Это позволит исключить лишний контакт с хлебом в период усиленных мер
эпидемиологического контроля из-за коронавируса.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
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АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Власник "Хортиці" та "Шустова" Черняк розповів
про продажі горілки під час карантину

•

Податкова оштрафувала тютюнову
компанію на 123 млн грн
04.07.2020

Власник торгівельних марок "Хортиця" та "Шустов" Євген Черняк
повідомив, що не слідкує за зростанням попиту на алкогольну продукцію в
Україні під час карантину. Про це розказав Євген Черняк.
Генеральний директор компанії Global Spirits Євген Черняк в міні-інтерв'ю
повідомив Дмитру Дубілету, що наразі ринок "впав", оскільки його компанія не являється
виробником товару першої необхідності: "Мій "імпортний конкурент" подорожчав, і це все
через зниження курсу гривні. В таких ситуаціях споживач уважніше дивиться на продукцію
місцевого виробництва. Моїми алкогольними брендами користується середній рівень
прошарку населення, який не повністю залежить від можливостей. Коли у них з‘являється
потреба, то вони купують мій продукт", - розповів Черняк. Відзначимо, в 2019 році Одеський
коньячний завод (ОКЗ) отримав 11,51 млн грн чистого збитку проти 5,49 млн грн чистого
прибутку в 2018 році. Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі НКЦПФР. Також
повідомляється, що за рік активи ОКЗ знизилися на 9,8% – до 835,4 млн грн.
Нерозподілений прибуток ОКЗ за підсумками минулого року становив 86,29 млн грн проти
19,06 млн грн непокритого збитку в 2018 р. Сумарна дебіторська заборгованість ОКЗ за рік
сягнула 382,35 млн грн, що на 15,2% менше, ніж у 2018 р. Одеський коньячний завод
входить у холдинг Global Spirits, якому також належать лікеро-горілчаний завод "Хортиця" і
дистрибуційна компанія "Українська дистрибуційна компанія" (УДК). Кінцевим
бенефіціарним власником ПАТ ОКЗ є бізнесмен Євгеній Черняк. …
Читати повністю >>>
За матеріалами aspi.com.ua, unn.com.ua
На карантині зросли продажі горілки, Bayadera Group

09.04.2020

Одна з найбільших алкогольних компаній "Баядера Груп" констатує,
що за час карантину, який ввели з 11 березня, продажу горілки виросли на 45% порівняно з аналогічним періодом 2019 р.
"Ми можемо констатувати, що виросли продажі горілки Bayadera Group - на 4-5%
порівняно з відповідним періодом 2019 р. Ми помітили тренд, коли люди стали набагато
більше витрачати на продукти харчування, однак частіше купувати алкоголь почали саме
чоловіки - з цим пов'язане незначне збільшення продажів міцного алкоголю", - сказали в
компанії. Відзначається, що в цілому місяць карантину в Україні істотно не вплинув на
загальні обсяги продажу алкоголю, а категорії українського вина, ігристих вин і вермутів, за
даними компанії, навпаки трохи просіли. У той же час за вказаний період продажу "Баядера
Груп" зросли на 20% за рахунок іноземного міцного алкоголю. Пресслужба зазначає, що цей
тренд є тимчасовим, і пов'язує його з бажанням українців запастися улюбленими марками
через страх дефіциту. Компанія підкреслила, що продовжує співпрацю з іноземними
партнерами, при цьому терміни доставки стали довшими і логістика подорожчала, а
дефіцит товарів відчувається тільки з Італії. "Ще один тренд - зростання продажів онлайн.
Хоча українські споживачі продовжують віддавати перевагу оффлайн супермаркетам,
однак онлайн всього за місяць зріс у кілька разів і не планує зупинятися - кілька
всеукраїнських мереж супермаркетів заявили про розвиток власних сервісів доставки", розповіла пресслужба. Перший винний маркет компанії Wine Wine також почав доставляти
продукцію по Києву. "Баядера Груп" прогнозує, що у квітні обсяги продажів алкоголю всіх
категорій не будуть суттєво змінюватися і ціни не піднімуться, хоча можливе зростання
продажів українського вина в період святкування Великодня. При цьому очікується, що
зростання імпорту трохи призупиниться.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
•

ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc)

Завод шампанских вин брата Ахметова сократил
чистую прибыль в 8 раз

24.03.2020

Чистая прибыль ЧАО "Артвайнери" (ранее – ЧАО "Артемовск
Вайнери") в 2019 году сократилась в 8,2 раза по сравнению с 2018 годом – до
5,19 млн грн. Об этом пишет biz.censor.net.ua
Активы за 2019 г. выросли на 6,8% – до 773,15 млн грн. Нераспределенная прибыль
сократилась в 2,3 раза – до 41,52 млн грн, суммарная дебиторская задолженность возросла
на 10,4% – до 230,47 млн грн. В планах ЧАО оставить чистую прибыль нераспределенной.
Как сообщалось, чистая прибыль ЧАО "Артвайнери" в 2018 году сократилась на 26% по
сравнению с 2017 годом – до 49,39 млн грн. Бенефициаром компании в госреестре указан
Игорь Ахметов, которому принадлежит 23,55 акций общества. Еще по 9,77% владеют Борис
Колесников и его жена Светлана. Ранее 19,4245% акций предприятия принадлежали
старшему сыну экс-президента Александру Януковичу. "Артвайнери" является одним из
крупнейших в Восточной Европе производителем игристых вин традиционным
бутылочным способом. Его мощности составляют 25 млн бутылок ежегодно. Компания
производит продукцию под торговыми марками "Крым", "Артемовское", Krimart, Charte и
Soloking. Компания экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира. По информации
компании, ее доля на украинском рынке игристого вина в 2019 году составила 30%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Українське вино популярніше за іноземне
на вітчизняному ринку

07.04.2020

Українці, як правило, купують вино вітчизняного виробництва. Про це
свідчать дані Держстатистики, передає служба новин порталу
agroreview.com з посиланням на агентство УНН.
Повідомляється, що у 2019 році продажі вина українського виробництва у роздріб
склали 4 млрд 102 млн грн, що становить 52,1%. Решта 47,9% - імпортний продукт. Щодо
ігристих вин – українці також надають перевагу вітчизняному виробнику. Так, у 2019 році
продажі ігристих вин українського виробництва у роздріб склали 2 млрд 407 млн грн, що
становить 60,3%. Решта 39,7% - імпортний продукт. Загалом, у 2019 році українці спожили
1 млн дал. вина та 310 тис. дал. ігристих вин. Відзначимо, в У 2019 році Україна
експортувала вина на 11,9 млн доларів. При цьому за рік в країні виробили 9,8 дал
виноматеріалів для вин і бренді. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Найбільше вина в 2019 році Україна поставила до Казахстану – на 1,3 млн доларів. Друге
місце за обсягами експорту посіла Німеччина, куди Україна експортувала вина на 1 млн
доларів. В цілому в 2019 році в країни СНД Україна експортувала вина на 2,31 млн, в країни
Європи – на 2,24 млн, Азії – на 1,3 млн доларів, Африки – на 476 тис. доларів, Америки – на
226 тис. доларів, в Австралію та Океанію – на 1,7 тис. доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com, glavcom.ua
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ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

10.04.2020

ДПС оштрафувала компанію Philip Morris Україна" на загальну суму
123,4 млн грн за результатами перевірки трансфертного ціноутворення,
компанія розпочала процес оскарження рішення в судовому порядку.
"Перевірка з питань трансфертного ціноутворення ПРАТ "Філіп Морріс Україна"
завершилася у вересні 2019 р. донарахуваннями з податку на прибуток у розмірі 98,7 млн
грн плюс штрафна санкція 24,7 млн грн, що сукупно становить 123,4 млн грн", - повідомив
фінансовий директор компанії Максим Барабаш. За словами Барабаша, компанія вважає
таке рішення необґрунтованим і вже почала процес його оскарження в судовому порядку.
При цьому на даний момент Податкова розглядає спільно з Міністерством фінансів запит
"Philip Morris Україна" про проведення взаимосогласительной процедури, передбаченої
Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування, оскільки податок на прибуток, який
українські контролюючі органи донарахували за результатами перевірки вже був
заплачений в іншій країні. Барабаш пояснив, що в рамках взаимосогласительной процедури
компетентні органи двох зацікавлених країн повинні спробувати за допомогою взаємного
узгодження прийти до рішення, де повинен бути сплачений податок. "Ми дуже
сподіваємося, що цей діалог між податковими органами України та Швейцарії відбудеться в
повній відповідності з міжнародними угодами, а нам вдасться уникнути довготривалої
судової тяганини з ДПС", - прокоментував він. Принципи трансфертного ціноутворення
були схвалені Радою Організації з економічного розвитку і співпраці для запобігання
штучного заниження цін з метою збільшення прибутку в країнах з більш сприятливим
податковим режимом. Основним завданням трансфертного ціноутворення є підтвердження
того, що ціни в операціях між незалежними компаніями однієї групи встановлюються за
принципом "витягнутої руки" - ціни на товари між пов'язаними і непов'язаними
компаніями не повинні відрізнятися. В Україні перші правила по контролю за
трансфертним ціноутворенням з'явилися в 2013 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Верховна Рада України ухвалила закон, на який
чекали тютюнові гіганти

13.04.2020

Верховна Рада прийняла закон про введення єдиного рахунку для
сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, який був раніше ветований президентом через так
звані тютюнові поправки.
За відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів, парламент підтримав
також і невідкладне підписання головою Верховної Ради цього закону і негайне
направлення його на підпис президенту. Законопроект №?1049 був прийнятий у другому
читанні 4 жовтня 2019 року і містив поправку, що встановлювала фіксовану маржу для
оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% і 13% від максимальної
роздрібної ціни за пачку. Виробники тютюнових виробів Філіп Морріс, Джей Ті Інтернешнл
Компані, Бритіш Американ Тобакко та Імперіал Тобакко у відповідь заявили, що
розглядають можливість скорочення виробництва і подальшого закриття фабрик на
території України. Після цього Зеленський відправив закон на доопрацювання, внісши
пропозиції до нього. Відзначимо, Мінекономіки планує посилити боротьбу з нелегальним
обігом тютюну. 11 березня 2020 р. відбулося засідання робочої групи при Мінекономіки
щодо виконання положень Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на
ринку тютюнових виробів і підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників.
У роботі групи взяли участь заступник міністра економіки Світлана Панаиотиди,
представники СБУ, АМКУ, народні депутати, представники тютюнових компаній. Як
заявила заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, зараз надзвичайно зростає
актуальність впровадження виробниками тютюнових виробів дієвих механізмів виявлення
недобросовісних контрагентів. Також учасники робочої групи велику увагу приділили
питанню формування більш прогнозованою податкової та акцизної політики, що є
запорукою більш прозорих правил гри на тютюновому ринку. "Не має бути різкого
підвищення акцизів - відразу в 4 рази, як запропоновано, наприклад, для систем
електронного нагрівання тютюну. Тим більше, що такі системи вважаються більш
безпечними порівняно із звичайними сигаретами. Це вдарить у тому числі по малому і
середньому бізнесу, для якого 80% продажів - це тютюнова продукція", - пояснив
представник Національної організації роздрібної торгівлі Микола Ганул. Він запропонував
замість підвищення акцизів на ТВЕНи (тютюновмісні вироби для електричного нагрівання)
в 4 рази, як це передбачено у прийнятому сумновідомому законі №1210 - запровадити
перехідний період на кілька років, аби бізнес - у т.ч. малий бізнес зміг адаптуватися. Схожої
позиції дотримуються й в асоціації "Укртютюн". Асоціація у своєму офіційному листі від 20
лютого 2020 року в Мінекономіки та Міністерства фінансів запропонувала план
поступового підвищення акцизних ставок на ТВЕНи. Зокрема, з 2021 по 2025 роки - на 35%
щорічно та з 2026 по 2030 роки - на 10% щорічно. За підрахунками Асоціації "Укртютюн",
такий план підвищення акцизів на ТВЕНи вже в 2021 році збільшить надходження до
державного бюджету на 1 млрд гривень, у порівнянні із запланованим на 2020 рік.
Водночас, у разі згаданого суттєвого підвищення акцизів на ТВЕНи - в 4 рази, їхня ціна в
Україні стане вищою ніж в Молдові (різниця в ціні за 1 короб ТВЕНів порівняно з
прогнозованою новою ціною в Україні - 670 доларів), Білорусі (різниця - 750 доларів), Росії
(540 доларів). Аби запобігти додатковій тінізації тютюнового ринку, пропозиції щодо плану
поступового підвищення акцизів на ТВЕНи будуть передані на розгляд до Кабінету
Міністрів, а також до Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
• ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Чистая прибыль производителя лекарств "Фармак"
вновь превысила 1 млрд. грн.

26.03.2020

Украинский фармпроизводитель ПАО "Фармак" по итогам 2019 года
получил чистую прибыль в размере 1,06 млрд грн, что почти совпадает с
показателем 2018 года – 1,05 млрд грн.
Активы компании за год возросли на 12,3% – до 6,66 млрд грн. Итоги работы
предприятия акционеры ПАО планируют обсудить на очередном годовом общем собрании
28 апреля. Как сообщалось, "Фармак" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на
25,16% по сравнению с 2017 годом – до 1,05 млрд грн. "Фармак" – производитель
лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по
объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира. Согласно данным Госреестра,
конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного
совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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• ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ

Украинская компания Rauta разработала проект
мобильного быстровозводимого госпиталя
Історія успіху: як підприємство з Хмельницького
завойовує світовий ринок

05.03.2020

Хмельницька компанія з виробництва пластмасових виробів за 16
років виросла з невеликого підприємства до найбільшого виробника вішаків
та чохлів для одягу у Східній Європі.
Історія компанії Вішак розпочалась у 2004 році. Тоді було засноване ТОВ «Пластсистеми», яке спеціалізувалося на модернізації та продажу обладнання для лиття виробів з
пластмаси. Розвиток підприємства став можливий завдяки стрімкому підйому легкої
промисловості в Хмельницькому. В той час місто привабило десятки великих швейних
фабрик та сотні підприємств легкої промисловості, які перетворили місто на центр оптової
закупки одягу та господарських товарів для західних та центральних областей України.
Саме тому засновники обрали Хмельницький, як виробничий майданчик для своєї компанії.
«Живучи в Хмельницькому, дуже важко не зазнати впливу легкої промисловості і
найбільшого ринку одягу в Україні. Тому ідея створити фірму, яка забезпечуватиме все
місто вішаками, чохлами для одягу та іншою пластиковою фурнітурою виникла органічно.
Ми щиро вдячні сотням дрібних магазинчиків та контейнерам на ринку Хмельницького, які
стали нашими першими клієнтами і допомогли розвинути підприємство до лідера України і
регіону», – пригадує засновник та директор компанії Богдан Українець. Виробництво і
торгівля набирали обертів, і вже через рік компанія відкрила свій власний цех з
виготовлення пластмасових виробів. Нарощувався спектр матеріалів для виробництва:
поліпропілен, поліетилен, полістирол, поліацетат, ABS. Попит на продукцію зростав, а разом
з ним зростали запити на нові види продукції. Це дозволило компанії Вішак за п’ять років
збільшити асортимент виробів зі 100 до понад 1000, в тому числі з пластику, металу,
дерева, тощо. Паралельно були запущені лінії з виготовлення товарів для швейних
мануфактур та товарів господарського призначення: гребінців, гудзиків, мухобійок, гачків…
Читати повністю >>>
За матеріалами podillyanews.com
Чернігівська COLLAR Company стала
партнером Warner Bros

10.04.2020

Чернігівська компанія COLLAR підписала угоду з корпорацією Warner
Bros. на використання героїв DC Comics у дизайнах продукції виробника.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Тепер “Супермен”, “Бетмен”, “Джокер” та багато інших героїв будуть розміщені на
ошийниках, рулетках, одязі для улюбленців та аксесуарах для людей від TM WAUDOG
Design. Металева фурнітура виробів має пряму пожиттєву гарантію від виробника. "COLLAR
Company є першим виробником амуніції для домашніх тварин, який отримав право
виробляти та продавати продукцію з героями улюблених коміксів та фільмів світу DC на
території України, країн СНД та Європи (окрім Великобританії). Ми пишаємося цим
партнерством та певні, що зможемо принести радість цим продуктам багатьом улюбленцям
та їх господарям і в Чернігові, і в світі” - зазначив власник COLLAR Company Юрій Синиця.
Сама продукція з героями DC Comics вже доступна для продажу. COLLAR Company міжнародний виробник товарів для домашніх тварин. Компанія заснована та працює в
Чернігові з 1995 року. Продукція COLLAR представлена у понад 60 країнах світу. Основні
соціальні проєкти компанії в Чернігові - це багаторічні заняття з каністерапії з дітьми у
Центрі “Відродження” та побудований сучасний об’єкт спортивної інфраструктури –
стадіон “Чернігів-Арена”.
Читати повністю >>>
За матеріалами COLLAR Company
•

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Виробник штучного покриття для футбольних полів завдав
збитків держбюджету на суму 9,4 млн гривень

25.03.2020

Поліція Києва повідомила керівнику підприємства - виробника
штучного покриття для 66 футбольних полів про підозру у нанесенні
збитків державному бюджету на суму 9,4 млн гривень.
"Слідчі встановили, що закупівля штучного покриття для 66 столичних футбольних
полів здійснювалася за завищеними цінами і тільки у одного підприємства. Тому
держбюджету і бюджету Києва завдано збитків на більше ніж 9,4 млн грн", - сказано в
повідомленні прес-служби Національної поліції України. Зокрема, слідчі викрили злочинну
схему розкрадання коштів, виділених у 2017 році на фінансування бюджетної програми
"Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям". Згідно з повідомленням,
поліцейські встановили, що вартість штучного покриття для футбольних полів було
навмисне завищено на 30%. Крім того, право на постачання штучного покриття для 66
столичних футбольних полів мало тільки одне підприємство. Вирішується питання про
заходи щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми. Дії інкримінуються за ст.
191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем), ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Еще один столичный производитель бетона
перейдет под крыло "Ковальской"

30.03.2020

ООО "ПСГ "Ковальская"" планирует приобрести 100% акций
производителя бетона ЧАО "Завод строительных изделий-1". Об этом ПСГ
"Ковальская" сообщила в системе раскрытия информации НКЦБФР.
При этом "Ковальская" ранее не владела акциями ЧАО "Завод строительных
изделий-1". Согласно годовому отчету ЧАО "Завод строительных изделий-1", по итогам
2018 г. предприятие получило 13,1 млн. грн. чистой прибыли против 2,8 млн. убытка в
предыдущем году. Выручка составила 29,3 млн. грн., передает "Интерфакс-недвижимость".
Согласно данным НКЦБФР по состоянию на четвертый квартал 2019 г., 100% акций ЧАО
владела компания "Бартек Инвестментс Лимитед" (Белиз). В 2018 г. Антимонопольный
комитет Украины предоставил разрешение ООО "БАУ-Капитал", принадлежащему
владельцам промышленно-строительной группы (ПСГ) "Ковальская", получить контроль
над ПАО "Дарницкий завод ЖБК" и ООО "Бетон Сервис". ПСГ "Ковальская" была основана в
2006 г., ведет деятельность на рынке выпуска товарного бетона и железобетонных изделий
с 1956 г. Является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и
застройщиком.
Объединяет
два
карьера
и
девять
заводов-производителей
стройматериалов, которые известны в Украине под брэндами "Бетон от Ковальской",
"Авеню", Siltek и "Ковальская Гранит". Кроме того, в группу входит "Ковальская
Недвижимость", которая занимается строительством жилых объектов в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам profidom.com.ua
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10.04.2020

Компания "Раута Групп" (Киев) в сотрудничестве с Конфедерацией
строителей Украины и Украинским центром стального строительства
разработала проект мобильного госпиталя, строительство которого может
занять всего две недели.
Как сообщили в компании, мобильный госпиталь предполагает размещение 72
пациентов и комфортные условия работы медперсонала. Здание имеет две автономные
зоны с палатами для пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания, а также
отделение интенсивной терапии, кабинеты заведующего и старшей медсестры, комнаты
отдыха для персонала и др. Госпиталь строится из модульных конструкций заводского
изготовления, которые отвечают всем строительным стандартам, санитарным
требованиям, нормам безопасности и энергоэффективности. Проект здания
предусматривает возможность использования возобновляемых источников энергии таких
как солнечные панели и тепловые насосы. Кроме того, в здании используются технологии
и материалы, отличающиеся повышенной стойкостью к вирусам, бактериям и частой
дезинфекции. Срок эксплуатации такого здания составит более 30 лет. По словам
директора Rauta Андрея Озейчука, проект ориентирован на максимальное использование
готовых решений, которые могут монтироваться вручную без применения мокрых
процессов и сварочных работ. "В случае необходимости такой модульный госпиталь может
быть легко разобран и перенесен в другой регион, а также расширен или переоборудован
для других целей", - сказал он. Озейчук также подчеркнул, что "разработка отечественной
компании должна привлечь внимание Минздрава для системного реагирования как на
вызовы нынешней пандемии, так и для уменьшения негативного влияния любых
эпидемий и катастроф на граждан Украины в будущем". ООО "Раута Групп" (ТМ Rauta)
создано в 2014 году, основным видом деятельности является проектирование зданий,
поставка и монтаж строительных материалов. Компания имеет лицензию на выполнение
строительных работ со средним и значительным классом последствий (СС2, СС3). Согласно
данным Единого госреестра, владельцем 100% уставного капитала компании является
Андрей Озейчук. Размер уставного капитала - 388,6 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Метал проти бетону: переваги
сталі в будівництві

15.04.2020

Легко уявити, яким би був наш світ без конструкцій та будівель, в основі
яких – сталь. Не було б хмарочосів, що розсікають хмари, а висота будівель не
перевищувала б десятка поверхів.
Безпека та довговічність таких будівель – окрема тема, мало які з них змогли б
пережити пожежі або землетруси. Сталь же має унікальне поєднання властивостей, які
роблять її ідеальним будівельним матеріалом.
Переваги сталевого будівництва – в швидкості, безпеці, оптимальній вартості,
надійності, полегшеній вазі та адаптивності дизайну. Але про все по порядку. Якість та
швидкість. Велика частина металоконструкцій виготовляється в заводських умовах
збірним способом. Це гарантує якість таких конструкцій та високу швидкість їх подальшого
монтажу. Міцність та безпека. На відміну від бетону сталь має більш високу міцність.
Процес складання металоконструкцій є надзвичайно зрозумілим і чітко контрольованим.
Сталь якийсь час програвала лише вогню, втрачаючи свою міцність під впливом високих
температур. Але в наші дні цю проблему вирішено. Сьогодні сталеві конструкції
покривають вогнетривкими матеріалами, а також засобами захисту від корозії, цвілі та
паразитів. Економічна ефективність. При сталевому будівництві трудовитрати
скорочуються до 70% в порівнянні з бетонним будівництвом. Висока швидкість робіт
означає, що об'єкт буде швидше введений в експлуатацію. До того ж, варто взяти до уваги
економію на самих матеріалах. Сталева конструкція легше приблизно на 30-60% такої ж
бетонної споруди. В результаті навантаження на фундамент є значно нижчим. Відповідно, в
будівництві будівлі на основі металоконструкцій потрібно менше матеріалу для
фундаменту, ніж для такої ж будівлі з бетону. Гнучкість і архітектурна виразність. Сталь за
своєю природою є пластичним матеріалом, при цьому чудово справляється з високими
навантаженнями. Сьогодні можна створювати сталеві елементи найрізноманітніших форм
та розмірів, забезпечуючи високу міцність конструкції. Універсальність сталі дозволяє
архітекторам втілювати сміливі задуми: надати внутрішньому простору будь-яку форму,
модифікувати будівлю в процесі будівництва, ефективно інтегрувати комунікації.
Властивості сталі для будівельних конструкцій. При виготовленні будівельних
металоконструкцій сталь піддається низці технологічних операцій: різанню різними
способами, зварюванню, механічній обробці, згинанню, правці, вальцюванню. Сталь
повинна стійко витримувати всі ці операції, зберігаючи стабільну мікроструктуру та
механічні властивості. У зварних конструкціях сталь повинна справлятися з динамічними,
статичними, змінними навантаженнями протягом тривалого часу і, найчастіше, в умовах
агресивного клімату з екстремальними температурами. Саме тому до конструкційної сталі
існують певні вимоги щодо міцності, опору крихкому руйнуванню, зварюваності тощо. Для
будівельних металевих конструкцій рівень міцності властивостей є визначальним.

Сфери застосування конструкційної сталі:
Будівництво багатоповерхових будівель та житлових будинків зі сталі. Колись на
будівництво хмарочосів йшли роки. Але ці часи залишилися в минулому. Сьогодні
рекордсменами за темпами будівництва багатоповерхових будівель із сталі
залишаються китайські будівельники. Саме вони першими звели спочатку
п’ятнадцятиповерховий готель за шість днів, а пізніше – тридцятиповерховий
готель за два тижні. Все завдяки попередньому складанню великих секцій зі сталі на
виробництві. Конструкційна сталь стійка до руйнівного впливу штормів та
землетрусів. У разі стихійного лиха сталеві елементи в будівлі не ламаються, а
деформуються за рахунок гнучкості сталі.
• Будівництво промислових ангарів зі сталі. При наявності готових сталевих профілів
та сендвіч-панелей можна швидко побудувати конструкційні каркаси й модульні
приміщення. За рахунок того, що більша частина робіт по складанню здійснюється в
заводських умовах, економляться гроші та час.
• Будівництво мостів та інших інфраструктурних об'єктів зі сталі. Сталь здатна до
розтягування і при цьому витримує великі навантаження. Ці якості дозволяють
інженерам будувати монументальні мости, які надійно служать багато десятиліть.
Сьогодні все частіше на зміну звичайному бетону приходить сталебетон та сталь.
Сталебетон є зносостійким матеріалом на основі високоміцного цементу, води,
чистого кварцового піску та знежиреної сталевої тирси. Такий «сплав» є міцним та
довговічним, що робить його незамінним в будівництві. А сталь вже давно
зарекомендувала себе з найкращого боку, завдяки своїм незаперечним перевагам і
доведеній ефективності.
Читати повністю >>>
За матеріалами metinvestholding.com
•

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

•

БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

ЧАО "Киевгорстрой" увеличило
чистую прибыль на 29%

Біля «Олімпійського» хочуть звести
квартал багатоповерхівок
27.03.2020

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" по итогам 2019 года
увеличило чистую прибыль на 29% по сравнению с 2018 годом - до 35,6 млн
грн. Об этом сообщает biz.censor.net.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацуомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку о собрании акционеров, назначенном на 30 апреля, на
дивиденды и в резервный фонд планируется направить по 1,78 млн грн, оставштеся 32 млн
грн - в фонд развития. Нераспределенная прибыль компании в прошлом году увеличилась
на 1,6%, - до 1,55 млрд грн. Суммарная дебиторская задолженность выросла вдвое - до 462,1
млн грн. Кроме того, возросли долгосрочные обязательства - на 22,4%, до 5 млрд грн,
текущие - на 21%, до 2,4 млрд грн. "Киевгорстрой" в 2019 год нарастил активы на 18% - до
10,1 млрд грн. Как сообщалось, в 2018 году "Киевгорстрой" сократил чистую прибыль в 2,6
раза по сравнению с 2017 годом - до 26,05 млн грн. 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. Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на март
2020 года являлся Киевский городской совет (80%). Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК
"Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
КОМПЛЕКСНА ЗАБУДОВА

Генплан Києва «урізає» міські заповідники
на 9 тисяч гектарів

07.04.2020

За новими схемами території природно-заповідного фонду Києва,
передбаченими у проєкті Генерального плану Києва до 2025 р., у місті може
зменшитись площа заповідних територій на 9000 га.
Зокрема, їх скоротили у Святошинсько-Біличанському відділенні національного
природного парку «Голосіївський» (≈6,5 тис. га) і парку «Юність». Крім того, під скорочення
потрапила і значна частина заказника «Жуків острів» (≈1,5 тис. га). Зараз у Києві створено
190 об’єктів та територій природно-заповідного фонду, загальною площею ≈ 18 тис. га.
Найбільшими з них є національний природний парк «Голосіївський», створений в 2007 р. та
розширений у 2013 р., що займає 11 тис. га; регіональний ландшафтний парк «Дніпровські
острови» (≈1,5 тис. га), та заказник «Острів Жуків» (більше 1,5 тис. га). Учасники
Української природоохоронної групи впевнені, що розробники Генерального плану не
уточнили межі заповідних територій, які, за їхніми словами, з початку розробки плану, у
2008 р., змінювались 17 разів. При цьому загальна площа заповідників збільшилась вдвічі.
Наприклад, до створеного у 2007 р. парку «Голосіївського», не включили Біличанський ліс, а
до заказнику «Жуків острів», який на осінній сесії 2008 року розпаювали для 16
забудовників, не включили території, які Генеральна прокуратура повернула заказнику в
2012 р. У Генплані є окремий розділ про розширення заповідних територій у майбутньому,
про що також повідомляють в КМДА. Учасники Української природоохоронної групи
проаналізували цей перелік і теж знайшли неточності. На думку учасників групи, під
виглядом створення нових заповідних територій планують скоротити площі вже чинних.
Також заказник «Жуків острів» та парк «Пуща Водиця» можуть отримати заповідний
статус вдруге, а заказник «Острови Ольжин та Козачий» після включення його до складу
Регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови» – втретє.
Читати повністю >>>
За матеріалами hmarochos.kiev.ua
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ЖИТЛОВА & СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
ПРИВАТНІ БУДИНКИ. КОТЕДЖНІ МІСТЕЧКА. БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ

В Пуще-Водице расследуют возможное незаконное
строительство жилого квартала

03.04.2020

Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований проводят
расследование возможного незаконного строительства жилого квартала в
Пуще-Водице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
"Офис Генерального прокурора начал уголовные производства в связи с незаконным
строительством жилого квартала в Пуще-Водице в г. Киеве по фактам незаконной порубки
деревьев, повреждение объектов культурного наследия и злоупотребление властью или
служебным положением (ч. 3 ст. 246, ч . 5 ст. 298 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса
Украины)", - сказано в нем. Досудебное расследование в них осуществляют следователи
территориального управления ГБР, расположенного в Киеве. По предварительной
информации, должностные лица акционерного общества холдинговая компания
"Киевгорстрой", при содействии должностных лиц Государственной архитектурностроительной инспекции и Киевской городской государственной администрации
осуществляют незаконное строительство в Пуще-Водице. Отмечается, что в июле 2017 года
компания-застройщик получила участок площадью 0,69 гектара в 15-летнюю аренду для
строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Однако вместо него строит
жилой комплекс, квартиры в котором уже продаются. На месте застройки были незаконно
вырублены 214 деревьев, хотя по решению Киевского городского совета разрешалась
вырубка только одного. Ход досудебного расследования находится на личном контроле
генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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На Черепановій горі, що біля Олімпійського стадіону, може з’явитися
багатоповерховий житловий комплекс «Red Line», у якому також
передбачені готельні апартаменти.
Рендери забудови цієї території були оприлюднені на сторінці Real Estate Market
Awards, архітектурного конкурсу з житлової та комерційної нерухомості. Як пишуть
проєктувальники з архітектурної студії buro A24D, рішення цього комплексу було
сформовано «на прагненні закритися від шуму центра міста та при цьому максимально
насолодитися його красою». Площа нового будівництва сягатиме більше 200 тисяч кв.м.
Територія житлового комплексу буде закритою і складатиметься з одинадцяти
різновисотних будинків — від 8 до 23 поверхів, об’єднаних спільним стилобатом. Саме на
ньому архітектори пропонують облаштувати «17 різноманітних зон для відпочинку та
ігор». Зокрема, тут передбачені спортивне поле, дворівневий дитячий майданчик,
громадський амфітеатр і прогулянкова тераса з оглядовими майданчиками, звідки
«частково відкривається вид на панораму історичної частини Києва». Прогулянковою
терасою, окрім мешканців, зможуть користуватися і клієнти готельних апартаментів, які
планують облаштувати на перших восьми поверхах кількох будинків. Натомість для
найзаможніших інвесторів проєктувальники пропонують три- та чотирирівневі пентхауси,
які вважаються «перлиною комплексу». Замовником цього проєкту стала компанія ТОВ
«Інтерспорт». Вона належить бізнесменам Олександру Меламуду та Гаріку Корогодському,
які також володіють київським ТРЦ Dream Town. У 2007 році компанія орендувала цю
ділянку на 15 років. Відмітимо, що спершу тут планувалося будівництво «спортивнорозважального комплексу з критим 50-метровим басейном та житловими приміщеннями
для спортсменів» — і у 2018 році саме для нього «Інтерспорт» і отримав дозвіл на
проєктування від Департаменту містобудування та архітектури. Восени 2019 року компанія
також намагалася отримати у ДАБІ дозвіл на будівництво комплексу — але отримала
відмову. Нагадаємо, що інший проєкт цієї компанії, будівництво житлового комплексу на
місці оболонського спорткомплексу «Акваріум», увійшов до торішнього рейтингу
конфліктних забудов від громадського руху ЧЕСНО.
Читати повністю >>>
За матеріалами hmarochos.kiev.ua
Кучер з партнерами через суд отримав дозвіл Мінкультури
на ЖК біля Звіринецького кладовища

06.04.2020

Суд зобов’язав Міністерство культури видати ТОВ «Фін-Інвест
Менеджмент» дозвіл на проведення земляних робіт з метою будівництва
багатофункціонального комплексу в Києві на вул. Старонаводницька, 42-44.
У 2007 році Київрада і ТОВ «Фін-Інвест Менеджмент» уклали договір оренди ділянки
площею 0,59 га на вул. Старонаводницька, 42-44 строком на 10 років, який вони поновили у
2017 р. Відзначимо, що ця ділянка розташована у безпосередній близькості від охоронної
(буферної) зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – ансамблю Києво-Печерської
Лаври і є в межах Центрального історичного ареалу. У грудні 2016 року фірма отримала
містобудівні умови та обмеження для проектування вказаного багатофункціонального
комплексу. У листопаді 2017 р. Мінкульт погодив компанії коригування історикомістобудівного обґрунтування об’єкта по вул. Старонаводницькій, 42-44, а у грудні того ж
року – проектну документацію. У вересні 2019 року «Фін-Інвест Менеджмент» звернувся до
Мінкульту за дозволом на проведення земляних робіт на вул. Старонаводницькій, 42-44.
ОАСК дійшов висновку, що отримавши заяву «Фін-Інвест Менеджмент» на отримання
дозволу на проведення земляних робіт на вул. Старонаводницька, 42-44, Мінкультури було
зобов’язане протягом місяця, тобто до 2 жовтня 2019 року включно, розглянути її та
видати відповідний дозвіл на проведення земляних робіт. При цьому суд зазначив, що
Мінкульт не міг в жодному разі відмовити фірмі, оскільки Закон України «Про охорону
культурної спадщини» та Порядок видачі дозволів (затверджений постановою уряду №316
від 13.03.2002) не передбачають підстав для відмови у видачі дозволу на проведення будьяких видів земляних робіт у випадку звернення заінтересованої особи із відповідною
заявою. Відповідно до цих нормативних актів, зазначив суд, Мінкультури може відмовити у
видачі дозволу лише на проведення археологічних розвідок, розкопок. Варто наголосити,
що більша частина ділянки на вул. Старонаводницькій, 42-44 є територією громадських
будівель та споруд, що означає, що будівництво житла тут неможливе. За документами там
будується нібито багатофункціональний комплекс, хоча насправді – багатоповерхові
житлові будинки ЖК Edeldorf. Власниками ТОВ «Фін-Інвест Менеджмент» є Олександр
Самолюк і Євген Семерін. У березні 2018 року «Фін-Інвест Менеджмент» отримав в ДАБІ
дозвіл на будівельні роботи. Генпідрядником на будівництві є ТОВ «Мостицький 2»,
власником якого є ПАТ НКВІФ «АКУЛА». ТОВ «Мостицький 2» має спільний телефон
(0445945452) із ТОВ «Едельбург Девелопмент», керівником якого є екс-очільник
столичного Держардбудконтролю (2010-2014 рр) Сергій Кучер. Власниками «Едельбург
Девелопмент» є «Київська будівельна компанія» і кіпрська компанія «Комелія Холдінгс
Лтд» (Comelia Holdings Ltd). Власниками «Київської будівельної компанії» є Ольга Солоп
(50%), брати Сергій Левцов (20%) і Валерій Лєвцов (10%) та Костянтин Райченко (20%).
Костянтин Райченко і Сергій Левцов у 2006-2008 рр були помічниками Сергія Кучера, який
на той час був депутатом Київради. Ольга Солоп є родичкою Олександра Солопа,
співвласника ПАТ «СК «Арсенал Страхування», який у 2015 році безуспішно балотувався до
Київради по списку «ВО «Батьківщина». Він разом із Валерієм Лєвцовими і Сергієм Кучером
є власниками ТОВ «Будгруппроектінвест-6». Кінцевим бенефіціарним власником Comelia
Holdings Ltd є Ірина Сімончук. Вона також є співвласником ТОВ «КУА «Інвестиційний дім»
разом з 6 особами, серед яких Олександр Солоп і Катерина Кучер, матір Сергія Кучера –
колишнього очільника Київського ДАБК. У 2017-2018 рр Кучер сам був співвласником КУА
«Інвестиційний дім». «Едельбург Девелопмент» має у Києві також такі об’єкти, як: ЖК
Edelweiss House на Печерську (вул. Звіринецька, 72), торговельний центр на вул. Нижній
Вал, 3-7 і ЖК «Подол Гранд Vintage», і ЖК «П’ятий квартал» у партнерстві з компанією
Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка на Подолі. Крім того, в активі компанії такі
проекти, як: «ТРЦ на Малишка» у Києві, ЖК Wellspring і ТРЦ Cherry Mall у м. Вишневе
(Київська обл.), житлові комплекси WAG 115-117 і Aspern Living у Відні (Австрія).
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
більше 10 тис. адресатів
в Україні та світі
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Співпраця: (044) 235-51-1

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

• КОМЕРЦІЙНА (ОФІСНА, ТОРГОВА, ВИРОБНИЧА)
•

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

Угода року на ринку офісної нерухомості:
продаж БЦ 101 Tower

Фирма Бродского получила разрешение на строительство
ТРЦ напротив Киевсовета

25.03.2020

Степан Черновецький та Ігор Ніконов планують продати БЦ 101 Tower
компанії Dragon Capital. Експерти оцінюють угоду в рекордні для
українського ринку $110 млн. Про це пише nv.ua
Найдорожча угода на українському ринку офісної нерухомості — на фінальній стадії.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив Dragon Capital Investments Limited
через компанію 101 Limited придбати акції кіпрської компанії Сур Rose Holding Limited.
Після завершення угоди Dragon Capital стане мажоритарним власником Сур Rose Holding
Limited, яка володіє Єврожитлогруп — власником бізнес-центру 101 Tower. Сума угоди
може становити близько $110 млн, що робить 101 Tower найдорожчим бізнес-центром, що
коли-небудь продавався в Україні. БЦ 101 Tower раніше виставляли на продаж, і власники
хотіли виручити за нього $100?120 млн. Про це розповідає НВ Бізнес інвестиційний банкір,
який побажав залишитися неназваним. Активні переговори про продаж БЦ йшли ще в 2019
році, а до кінця року сторони досягли згоди і звернулися за дозволом в АМКУ. Учасники
угоди переговорний процес не коментують. В прес-службі Dragon Capital незавершені угоди
не коментують. «Це дуже хороший об'єкт», — говорить керуючий партнер консалтингової
компанії NAI Ukraine Віталій Бойко, який брав участь у створенні концепції БЦ. Площа 27поверхового будинку на вул. Льва Толстого становить 58 тис. кв м, з яких 38 тис. кв м
здаються в оренду. Бойко каже, що в БЦ класу «А» багато інфраструктурних об'єктів —
фітнес-центр з басейном, конференц-зал, мінімаркет, салони краси тощо. Проблем з його
заповнюваністю — немає, каже Бойко. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Суд поновив оренду 10 гектарів лісу, переданих фірмі консула
Ємену під забудову ще при Черновецькому

26.03.2020

Суд визнав укладеною між Київрадою і ТОВ «МАК» додаткову угоду про
поновлення договору оренди ділянки 9,81 га на Житомирському шосе (19-й
км). Про це свідчить рішення Господарського суду м. Києва від 10 березня.
Угода поновлена на 10 років в наведеній фірмою редакції. Суд встановив, що у травні
2008 року Київрада і ТОВ «Мак» уклали договір оренди ділянки площею 9,81 га для
будівництва торговельно-виробничого комплексу на Житомирському шосе (19-й км).
Рішенням Київради ці лісові землі було віднесено до земель запасу промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. У березні 2018 року фірма
звернулася до Київради із заявою про поновлення оренди. 11.06.2019 Постійна комісія з
питань містобудування, архітектури та землекористування вирішила поновити договір
оренди ділянки без прийняття рішення Київрадою. Однак, після цього рішення
Департамент земельних ресурсів додаткову угоду про поновлення оренди з ТОВ «Мак» так і
не підготував. У суді представники Департаменту пояснили, що не робили цього з тих
підстав, що висновок Постійної комісії містить відомості щодо категорії земель та коду
спірної ділянки, які відрізняються від відомостей, внесених до Державного земельного
кадастру. Так, у висновку комісії вказаний код КВЦПЗ 03.10 (для будівництва та
обслуговування будівель ринкової інфраструктури), а у Держземкадастрі – 11.02 (для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості). Суд дійшов висновку, що наявні в
матеріалах справи документи свідчать про найбільшу вірогідність того, що Департамент
земельних ресурсів на власний розсуд визначив код КВЦПЗ спірної ділянки та зазначив
його у проекті висновку Постійної комісії, а після прийняття комісією рішення про
поновлення ТОВ «Мак» договору Департамент протягом двох місяців протиправно зволікав
з укладенням відповідної додаткової угоди за відсутності будь-яких обґрунтованих підстав
для такого зволікання. У подальшому, вказує суд, Департамент ініціював зміну у
Державному земельному кадастрі інформації щодо спірної ділянки (в тому числі, код
КВЦПЗ) та з підстав такої зміни відмовив ТОВ «Мак» в укладенні додаткової угоди, чим
повністю нівельовано рішення Постійної комісії про поновлення договору. Відтак, суд
визнав підстави неукладення додаткової угоди про поновлення договору з ТОВ «Мак»
надуманими та безпідставними. Відзначимо, що у березні 2020 року ТОВ «Мак»
зареєструвало повідомлення про початок підготовчих робіт щодо об’єкту «футбольні поля»
на Житомирському шосе, 19-й км. Раніше, у червні 2018 року, фірма отримала дозвіл на
будівництво торговельно-виробничого комплексу за вказаною адресою. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Буряк не може отримати вихідні дані на будівництво
готелю на Володимирському узвозі

27.03.2020

Суд відмовився зобов’язати Департамент містобудування та
архітектури КМДА надати ТОВ «Етрекс» містобудівні умови та обмеження для
проектування готельного комплексу.
Департамент містобудування 30 вересня 2019 року відмовив «Етрексу» у видачі
містобудівних умов та обмежень у зв’язку з невідповідністю намірів забудови вимогам
містобудівної документації на місцевому рівні. Так, відповідно до чинного Генплану м.
Києва більша частина ділянки за функціональним призначенням відноситься до території
вулиць та доріг, і частково – території громадських будівель та споруд. Фірма заявила, що
Департамент не мав права відмовляти у видачі МУО, оскільки, по-перше, «Етрекс» разом із
заявою надав усі необхідні документи у відповідності до вимог ч. 3 ст. 29 закону «Про
регулювання містобудівної діяльності». По-друге, фірма послалася на отриманий
позитивний висновок комплексної державної експертизи проекту будівництва готелю на
Володимирському узвозі, 6, а також те, що генеральний план проекту внесено до
містобудівного кадастру, і це нібито підтверджує відповідність розробленого проекту
будівництва містобудівному законодавству. На думку «Етрекса», часткова невідповідність
функціонального призначення земельних ділянок не є перешкодою у видачі МУО.
Розглянувши матеріали справи, суд встановив, що КО «Інститут генерального плану м.
Києва» в проекті Генерального плану міста Києва здійснив зміни функціонального
призначення вказаної ділянки 0,45 га на територію громадської забудови. Однак, ці зміни
набудуть чинності лише після затвердження цього проекту Генплану відповідним
рішенням Київради. На сьогодні ділянка є частково територією громадської забудови, а
частково – вулиць та доріг. Відтак, суд дійшов висновку, що Департамент обґрунтовано
відмовив у наданні містобудівних умов та обмежень з огляду на невідповідність намірів
щодо забудови ділянки вимогам чинного Генплану столиці. Зауважимо, що Департамент
відзиву на позовну заяву «Етрекса» не надав. Нагадаємо, вказану ділянку по вул.
Володимирський узвіз, 6 «Етрекс» отримав в оренду до 2028 року на підставі рішення
Київради 2003 року. Також в оренді компанії до 2028-2029 років перебувають ділянки
площею 0,22 га по вул. Володимирський узвіз, 4 та 0,09 га у Центральному парку культури
та відпочинку. Крім того, у пов’язаного ПАТ «Будівельні технології» в оренді перебуває 0,75
га по вул. Володимирський узвіз, 4 до 2025-2026 рр. На цих 1,51 га підприємства планують
збудувати адміністративний будинок, готель та розважальний комплекс. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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13.04.2020

ГАСИ 31 марта выдала разрешение на "реконструкцию с надстройкой
кафе" в Киеве по ул. Крещатик, 23-Б – сейчас по этому адресу, прямо напротив
КГГА, размещается заброшенный ресторан "Гималаи".
Как сообщает издание Хмарочос, владельцы ресторана еще с 2014 года планируют
снести этот павильон и построить вместо него по меньшей мере четырехэтажный
комплекс. Против этих планов с самого начала протестовали жители соседнего дома,
который является частью архитектурного ансамбля улицы. Они утверждали, что во время
первого сооружения этого павильона рестораторы захватили их придомовую террасу, а
новое строительство еще и закроет им окна. Жители также демонстрировали письма,
которые получали от застройщика. Тот уверял адресатов, что высота нового здания не
будет превышать уровня их шестого этажа. Сегодня заказчиком строительства осталась та
же фирма – ООО "Олимп ЛТД". Ее основатели – родственники украинского политика и
бизнесмена Михаила Бродского (жена Светлана и сын Юрий). Проектировщиком объекта
указана компания "Эдельбург Архитектс". Ее связывают с девелоперской компанией
Edelburg Development, которая сейчас строит по ее проэктам три жилых комплекса в Киеве:
Edeldorf, Edelweiss House и самый скандальный – "Подол Град Vintage". Последние две
стройки компания вела как партнер или преемник компании "Укрбуд", которая ранее
принадлежала экс-нардепу Максиму Микитасю. В прошлом году, чтобы начать это
строительство, заказчик просил Минрегионстрой позволить ему отклониться от
некоторых строительных норм, но по крайней мере дважды получал отказ. В частности,
заказчик строительства сетовал на отсутствие парковочных мест для будущих посетителей
ТРЦ и просили перенаправить парковку на соседнюю Лютеранскую улицу. Оттуда же
предлагали вывозить мусор, поскольку у спроектированного здания так и не нашлось
места для контейнеров. Также заказчик просил освободить его от расходов на озеленение,
аргументируя тем, что у "Дома со звездой" уже растет достаточно деревьев.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Компания "Стадсис АБ" выделила из предприятия
новую компанию "Парус Инвест"

14.04.2020

АО "Стадсис АБ" (Швеция), выступающая акционером ЧАО "Мандарин
Плаза", девелопера ТРЦ Lavina, Blockbuster и Ocean, приняла решение о
выделении из предприятия новой компании ЧАО "Парус Инвест".
Согласно сообщению ЧАО "Мандарин Плаза" в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решением
акционера от 19 марта из ЧАО "Мандарин Плаза" выделяется ЧАО "Парус Инвест" с
передачей ему части имущества, прав и обязательств. Акции "Мандарин Плаза"
конвертируются в акции "Парус Инвест" с коэффициентом 1:1. Запланированный размер
уставного капитала новой компании составляет 5,9 млн грн. ЧАО "Мандарин Плаза" (до
2011 года – ЗАО) создано в 2000 году. Занимается девелоперской деятельностью в сегменте
строительства и эксплуатации торгово-офисных центров. Компания реализует, в
частности, услуги по сдаче в аренду торгово-офисных помещений в БЦ "Мандарин Плаза" и
"Парус". Уставный капитал ЧАО "Мандарин Плаза" на апрель-2020 составляет 21,7 млн грн.
Согласно данным НКЦБФР, единственным акционером предприятия является частная
акционерная компания с ограниченной ответственностью "Стадсис АБ" (100%, Мальмо,
Швеция). Конечным бенефициаром ЧАО указан гражданин Швеции Томс Пер Андерс.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АМКУ выделит 39 млн грн госфинансирования на обустройство
территории Индустриального парка "Сумы"

15.04.2020

АМКУ согласовал выделение около 39 млн грн государственного
финансирования (в том числе 33,13 млн грн – из госбюджета и 5,66 млн грн –
горбюджета Сум) в течение пяти лет на обустройство территории
Индустриального парка "Сумы", концепция которого утверждена
горсоветом Сум.
Согласно сообщению АМКУ на его сайте в среду, Комитет в то же время своим
решением от 9 апреля обязал Сумской горсовет предоставить отдельное уведомление на
этапе определения условий (но до их утверждения), на которых будет привлечена
управляющая компания и участники ИП "Сумы". Как поясняет АМКУ, необходимость этого
условия продиктована тем, что Сумской горсовет (предоставитель госпомощи) уведомил
Комитет о намерении избрания управляющей компании на открытом конкурсе, однако не
предоставил ни одного подтверждения, поскольку условия такого конкурса еще не
разработаны и не утверждены. "Из-за того, что Комитет не имел возможности оценить,
насколько условия открытого конкурса будут проконкурентными, меры по поддержке
управляющей компании и участников ИП были признаны госпомощью", - отмечается в
сообщении. АМКУ намерен в дальнейшем выяснить, готов ли Сумской горсовет применить
"открытую, прозрачную и недискриминационную конкурентную процедуру". Пресс-служба
АМКУ информирует, что госфинансирование будет направлено на обустройство
территории ИП (подведение инженерно-транспортных коммуникаций и проектную
документацию), разработку градостроительной документации, отведение земельного
участка, промоакции, освобождение от уплаты пошлины оборудования и материалов, не
производимых в Украине. Как сообщалось, ИП "Сумы" площадью 17,5 га включен в Реестр
индустриальных (промышленных) парков в декабре 2018 года. Инициатором создания
стал Сумской горсовет. Заявленный срок функционирования парка – 30 лет. На его
территории (район завода "Центролит"), согласно предварительным расчетам инициатора,
будет создано до 1050 рабочих мест. Приоритетными видами экономической деятельности
названы производство легких металлических упаковок, компонентов к автомобилям, в
частности электротехническое оснащение и приборы, производство изделий из пластмасс,
пищепром. В конце 2018 года также сообщалось, что Сумской горсовет заключил
меморандумы с тремя потенциальными участниками индустриального парка: ООО
"СИЕЙТИ", АО "Технология" и ООО "Гуала Кложерс Украина" (все – Сумы), которые входят в
одну группу промышленных и аграрных предприятий.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.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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ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Кабмин разрешил "Укравтодору" одолжить 19
миллиардов под госгарантии

•

АО "Киевводоканал" в 2019г увеличил чистую
прибыль до 445 млн грн
01.04.2020

Кабмин утвердил условия привлечения кредитных средств и
предоставления
госгарантий
для
Государственного
агентства
автомобильных дорог ("Укравтодор") на общую сумму до 19,27 млрд грн.
"Размер обязательств по возврату внутренних и внешних заимствований
"Укравтодора" не превышает 19,27 млрд грн; заимствования используются для
финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего
среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения
по перечню, утвержденному правительством", – сообщил министр инфраструктуры
Владислав Криклий. В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит ??эмиссию
пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по
которым обеспечены государственной гарантией. Процентная ставка по облигациям
установлена в размере 12,5% годовых и будет выплачиватьсяя ежеквартально. Срок
обращения облигаций – от 1 до 5 лет в зависимости от серии. Как следует из
сопроводительных документов к заседанию правительства, облигации "Укравтодора"
выкупит государственный "Укрэксимбанк". Также решением правительства утвержден
перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего
ремонта дорог, которые планируется финансировать за счет привлеченных средств. Как
сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660,
предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по
кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент
Владимир Зеленский. Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не
представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором"
кредитных средств под государственные гарантии.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
КК «Київавтодор» і «труханівці» сховали ціни реконструкції
Пейзажної алеї за 111 мільйонів

03.04.2020

КК «Київавтодор» 1 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ
«Ростдорстрой» реконструкцію Пейзажної алеї у Шевченківському районі
Києва за 110,72 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Пейзажну алею реконструюють до кінця 2021 р. за проектом КП
«Київміськрозвиток», який коштував 4,12 млн грн. Йдеться про реконструкцію підпірних
стінок, сходів і літнього лекторію, укріплення схилів, влаштування відеонагляду,
публічного Wi-Fi, освітлення, електропостачання, металевої доріжки та дощової каналізації,
мощення гранітної бруківки, тактильної плитки та гумового покриття. Крім того,
встановлять лави, парковки для велосипедів, два манекени для тренувань бойових
мистецтв, дитячий майданчик, боларди і паркувальні стовпчики, а також висадити майже 5
тис дерев, кущів і чагарників, зокрема клени, дуби, тиси, тую, калину, глід, ялівець, мигдаль
тощо. За даними КМДА, на Пейзажній алеї з’явиться новий сквер та художнє освітлення.
Підсумкова відомість ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни
матеріалів та устаткування з ринковими цінами на предмет можливого завищення. Ціна
угоди на 10% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 123,13 млн грн. ДАСУ почала
моніторинг тендеру на підставі виявлених нею ознак порушення закону. Закупівлю
провели з другої спроби. На перші торги прийшло лише ПП «Київшляхбуд» із початковою
ціною 121,33 млн грн., тому їх довелось відмінити через нестачу учасників. Нині ж ТОВ
«Мостицький 2» пропонувало дещо нижчу ціну. Його відхилили, бо воно надало у якості
аналогічного договір про влаштування тротуарів та проїжджої частини, тоді як вимагалось
будівництво, реконструкція чи капітальний ремонт доріг. Також фірма принесла
прострочену ліцензію ДАБІ без розділу «будівництво об’єктів транспортної
інфраструктури», хоча замовник вважав Пейзажну алею саме таким об’єктом. Крім того,
компанія наклала на пропозицію електронну печатку замість електронного підпису.
Дорожчим конкурентом було київське ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» громадян
Туреччини Онура та Іхсана Четінджевізів, а також львів’янина Олега Фаріона. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
У Кличка без торгів злили 32 мільйони фірмі, в яку
зайшли менеджери «Онура»

14.04.2020

Департамент регіонального розвитку Київської міської державної
адміністрації 31 березня уклав договір на 32,46 млн гривень з компанією
«Спец комплект постач» на ремонт автомобільної дороги Обухів – Українка –
Трипілля на ділянці км 0+000 – км 8+100 без торгів.
Договір був укладений по переговорній процедурі. В обгрунтуванні замовник
зазначив, що торги не проводились у зв’язку з тим, що компанія «Спец комплект постач»
вже ремонтує вищезазначену дорогу, так як перемогла у тендері на її ремонт у 2018-ому
році. А отже, на думку замовника, заміна надавача послуг може призвести до виникнення
проблем технічного характеру та несумісності із вже наданими послугами. Разом з тим,
експерти «Ліги антитрасту» вказують, що переговорна процедура була оголошена на
підставі п.5 ст.35 закону «Про публічні закупівлі». А практика Тендерної колегії АМКУ
стосовно такого обгрунтування переговорки однозначна – такі закупівлі зазвичай
відміняються. Однак у цьому випадку ніхто не оскаржував процедуру, тож у АМКУ не було
приводу для втручання. З грудня 2019-го року у компанії «Спец комплект постач»
змінились засновники власники і керівництво. Нині 50% компанії володіє Надія Кравс. Її
чоловік – Петро Кравс, значиться директором ТОВ «Агросетон», яка входить до турецької
групи компаній «Онур». Директором спочатку призначили Енвера Муслімова (керівник ТОВ
«Юнашківський гранкар’єр», який належить Четінджевізу Онуру), а у лютому директором
став Текінджан Керем. Компанія «Агросетон» займається вирощуванням зернових культур,
і має в користуванні понад 5 тисяч гектарів сільськогосподарських земель в Україні. В
турецьку групу компаній «Онур» в Україні входить і фірма «Онур конструкціон
інтерпрайзес», яка є одним з фаворитів серед підрядників по ремонту доріг за останні 2
роки. Фірма є одним з лідерів дорожнього картелю, який сформувався серед підрядників
Укравтодору. Відомі тим, що імітуючи між собою конкуренцію забирають найбільш
прибуткові підряди Укравтодору. По 40% фірми «Агросетон» володіє Іхсан та Онур
Четінджевіз, а 20% компанії належить Емре Караахметоглу. Емре Караахметоглу також є
генеральним координатором «Онур Груп» в Україні. Крім дорожнього будівництва та
аграрної промисловості у групу входить низка компаній, яка займається зеленою
енергетикою. Зокрема, «Ікопоть Енерджі», «Сонячна енергія Поділля», «Сонячна енергія
Собоківці», «Кіцманська СЕС», «Солар Пауер» та інші. Саме Емре Караахметоглу вітався з
Володимиром Зеленським під час візита президента до Полтавської області, де він у рамках
проекту «Велике будівництво» оглядав будівництво дороги, що виконує компанія «Онур
конструкціон інтерпрайзес».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

05.04.2020

ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал" по итогам 2018 года
увеличило чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом - до 445,6
млн грн. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о
собрании акционеров 28 апреля, чистая прибыль на акцию компании возросла
пропорционально и составила 0,63 грн. По данным "Киевводоканала", его суммарная
дебиторская задолженность в 2019 г. сократилась на 30% - до 350,4 млн грн,
нераспределенная прибыль увеличилась вдвое - до 525,9 млн грн. Долгосрочные
обязательства за прошлый год увеличились на 5,5% - до 6 млрд 102 млн грн, текущие сократились на 11,8%, до 768,2 млн грн. При этом активы компании в 2019 году возросли
на 9% - до 7 млрд 777 млн грн. Акционеры также намерены направить 10% от полученной в
2019 году прибыли на дивиденды, а также утвердить плату за использование имущества в
размере 10% от прибыли. Кроме того, на собрании планируется утвердить новый состав
наблюдательного совета предприятия. ПАО "АК "Киевводоканал" создано в 2001 году
путем преобразования одноименного государственного коммунального объединения
столицы, созданного в 1992 году на базе Киевского производственного управления
водопроводно-канализационного хозяйства, основанного в 1977 году. "Киевводоканал"
предоставляет услуги водоснабжения и водоотвода. На начало апреля-2020 структура
компании включала головной офис и 15 структурных подразделений. "Киевводоканал"
обслуживает около 7 тыс. км водопроводных сетей в столице. Основными акционерами
компании, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2019 года являются ЧАО
"Компания "Киевэнергохолдинг" (67%, Киев) и департамент коммунальной собственности
Киевской горгосадминистрации (25,46%). Зарегистрированный капитал "Киевводоканала"
в начале апреля-2020 составлял 175,5 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ЕБРР предоставит "Спецкомунтранс" кредит
в сумме EUR28,5 млн

13.04.2020

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках
программы "Зеленые города" намерен предоставить КП "Спецкомунтранс"
кредит в сумме EUR28,5 млн. Об этом пишет fixygen.ua
Деньги привлекается для финансирования проекта восстановления и модернизации
инфраструктуры твердых бытовых отходов в городе Хмельницкий, оцениваемого в
EUR36,5 млн. Согласно информации на сайте банка, решение по проекту может быть
принято 8 июля 2020 г. Сейчас проект на стадии рассмотрения концепции. Кредит разделен
на несколько траншей, финансируемых совместно с инвестиционным грантом в размере до
EUR5 млн от Инвестиционной платформы соседства ЕС (EU Neighbourhood Investment
Platform) и до EUR3 млн местного вклада. Проект включает два этапа. На первом –
реабилитация существующей свалки, строительство новой, смежной со старой,
спроектированной санитарной свалки в соответствии со стандартами ЕС, а также
приобретение нового оборудования для захоронения отходов и усовершенствование
систем сбора и транспортировки ТБО, финансируемых совместно из городского бюджета.
Второй этап включает строительство новой установки для рекуперации материалов для
неорганических отходов и отдельной установки для компостирования предварительно
отсортированных органических отходов. Это, как указывается в сообщении ЕБРР, позволит
снизить долю твердых отходов, поступающих на свалку. КП "Спецкомунтранс" отвечает за
сбор, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов в Хмельницком. Компания
имеет контракты с более чем 92 тыс. домашних хозяйств и почти 3 тыс. коммерческих и
общественных организаций на вывоз и утилизацию отходов. Компания также является
оператором существующей свалки, расположенной на территории города.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Інвестиційні проєкти в транспортній сфері оцінюватиме та рекомендуватиме
для реалізації спеціально створена Комісія

16.04.2020

В Міністерстві інфраструктури України буде створено постійно діючий
колегіальний орган – Комісію, яка керуючись рекомендаціями Європейського
союзу, розглядатиме, оцінюватиме та рекомендуватиме для реалізації
інвестиційні проєкти у сфері транспорту, дорожнього господарства та
надання послуг поштового зв’язку.
Про це повідомила заступник Міністра інфраструктури України з питань
європейської інтеграції Наталія Форсюк в ході веб-тренінгу для місцевих органів влади, що
відбувся 15 квітня 2020 року. За словами Н.Форсюк, сьогодні питання єдиного підходу до
планування та пріоритезації інвестиційних проєктів є проблемним у більшості країн світу і
в Україні також. З огляду на це, Міністерством інфраструктури України спільно з
Міжнародним проєктом «Допомога органам влади України в удосконаленні менеджменту
циклом інфраструктурного проєкту» було розроблено методичні рекомендації, які
дозволять уніфікувати підхід до розробки проєктних пропозицій, а також інструкцію з
оцінки та відбору інвестиційних проєктів, а саме: Методичні рекомендації щодо складання
заяви про розгляд інвестиційних проєктів у сферах транспорту, дорожнього господарства
та надання послуг поштового зв’язку; Методичні рекомендації щодо проведення
моніторингу стану розроблення та реалізації інвестиційних проєктів у сферах транспорту,
дорожнього господарства та надання послуг поштового зв’язку; Інструкція з оцінки та
відбору інвестиційних проєктів (проєктних пропозицій) у сферах транспорту, дорожнього
господарства та надання послуг поштового зв’язку. «Чіткі й зрозумілі для ініціаторів
інвестиційних проєктів критерії оцінки, відбору та моніторингу таких проєктів дозволять
їм як найякісніше формувати проєктні пропозиції, а Уряду – досягти максимального
економічного ефекту від реалізації таких проєктів як в кожному конкретному регіоні, так і
в України в цілому», – наголосила Н.Форсюк. Вона зазначила, що, безумовно, кожний
проєкт, поданий на розгляд, є важливим для тої чи іншої територіальної громади, міста чи
області, однак в умовах обмеженого фінансування максимальну увагу має бути приділено
саме критеріям пріоритезації та об’єктивного порівняння значимості проєктів. «Робота
новоствореної Комісії, застосування зазначених методик, а також узагальнення проєктів в
єдиному реєстрі для використання напрацювань та досвіду вже реалізованих проєктів
дозволять сформувати цілісну систему стратегічного планування, а отже кожний
наступний проєкт реалізовуватиметься швидше та ефективніше», – підсумувала вона.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінінфраструктури
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ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА
АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ

Аэропорт "Львов" запустил программу
международных грузоперевозок

Руководство авиакомпании "МАУ" оценивает убытки
компании примерно в $60 млн

06.04.2020

Международный
аэропорт
"Львов"
запустил
программу
международных грузоперевозок. Об этом со ссылкой на пресс-службу
аэропорта сообщает БизнесЦензор.
Первый рейс по маршруту "Львов - Рига – Львов" состоялся 3 апреля. "Груз компании
"Укрпошта" перевозят самолетом Ан-26 с регистрационным номером UR-CSK украинской
транспортной авиакомпании "Элерон", - сообщает аэропорт. "В прошлом году перевозки
осуществлялись по маршруту Киев - Львов - Киев, Львов - Днепр – Львов. Пора расширять
горизонты. Вскоре ждем еще больше новых международных направлений", - говорится в
сообщении международного аэропорта "Львов".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Аэропорт "Харьков" за один месяц простоя
ожидает убытки в сумме 16 млн грн

07.04.2020

Международный аэропорт "Харьков" в условиях нулевой доходности
во время действия карантина за один месяц простоя ожидает убытки в
сумме, порядка, 16 млн грн, сообщили в пресс-службе аэропорта.
В настоящее время, согласно информации пресс-службы, предприятие обсуждает с
местными властями вопрос об освобождении от арендной платы за землю и целостноимущественного комплекса. Кроме того, аэропорт "Харьков" обратился к Министерству
инфраструктуры Украины с просьбой о финансовой поддержке и предоставлении
налоговых льгот. Отвечая на вопрос об условиях работы сотрудников аэропорта, прессслужба отметила, что в настоящее время на предприятии введен режим вынужденного
простоя. Согласно ч.1 ст. 113 КЗоТ Украины, время простоя оплачивается сотрудникам из
расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).
Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м.
На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью
100 и 650 чел. в час. Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания
DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа
УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест
Галиев - решили их разделить.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
В бюджеті-2020 залишили гроші на аеропорт в Дніпрі: тепер
Ярославський точно зможе його добудувати

13.04.2020

Верховна Рада України зберегла при перегляді статей державного
бюджету на 2020 рік 100 млн гривень на будівництво нової злітнопосадкової смуги (ЗПС) в аеропорту м. Дніпро.
Роботи за проектом нового аеропорту у Дніпрі ведуться в форматі приватнодержавного партнерства. Влада відповідає за ЗПС та аеродром, а інвестиції для будівництва
сучасних терміналів надає приватний інвестор Олександр Ярославський. Йому належить
група DCH, що має успішний практичний досвід створення та подальшої експлуатації МА
"Харків". Нещодавно група DCH на спеціальній нараді презентувала у Дніпровській обласній
державній адміністрації архітектурну концепцію нового аеровокзального комплексу
представникам місцевої влади та народним депутатам від Дніпра. Як відомо, плановий
обсяг держфінансування "смуги" дніпровського аеропорту складе 1,2 млрд гривень
(включаючи 200 млн гривень, що перенесені з минулого року), а Ярославський інвестує в
термінали 70 млн доларів. Перед переглядом держбюджету-2020 Ярославський звернувся
до органів центральної влади із проханням не припиняти фінансування цього життєво
важливого для регіону проекту. "Хотів би звернутися до Президента, прем'єр-міністра та
уряду. Ми довго билися за цей проект - дніпровці чекають із нетерпінням вже який рік, що
з'явиться новий аеропорт. Я просто прошу: поверніть, будь ласка, цю позицію", - сказав
бізнесмен у прямому ефірі телевізійного каналу "1+1". Завдяки сьогоднішньому рішенню
Ради фактичний обсяг держфінансування дніпровського аеропорту в 2020 році складе 300
млн гривень. В DCH Ярославського підтвердили, що продовжують роботу над проектом в
плановому порядку і впевнено просуваються вперед навіть з урахуванням змінених умов
його реалізації. Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" минулого року
відзначив своє 75-річчя, ступінь зносу конструктивного його будівель досягає 50%, остання
реконструкція ЗПС проводилася близько 30 років тому. З новою ЗПС довжиною 3 200 м
дніпровський аеропорт зможе приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, включаючи
Boeing 777. Він буде обладнаний сучасними системами навігації, метеорологічних та
світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал та VIP-термінал в єдиному
комплексі будуть мати пропускну здатність до 3 млн пасажирів на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
•
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ПОСЛУГИ
ПЕРЕВІЗНИКИ. СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ

Ан-225 "Мрія" почав випробувальні
польоти після модернізації

26.03.2020

Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225
"Мрія" після модернізації розпочав випробувальні польоти. Про це ДП
"Антонов" повідомило у Facebook, передає ukrinform.ua
"Ан-225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було
встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва", йдеться у повідомленні. "Мрія" виконала політ 25 березня вперше після тривалої перерви.
Тестовий політ здійснювався над територіями Рівненської і Житомирської областей. На
рахунку «Мрії» понад 200 рекордів, зафіксованих Міжнародною авіаційною федерацією і в
Книзі рекордів Гіннесса. Зокрема, у 2001 році гігант побив абсолютний рекорд
вантажопідйомності, піднявши 253,8 т вантажу на висоту 10 700 м. Літак створений
конструкторським бюро ім.Антонова в 1988 р. і відноситься до категорії надважких
транспортних літаків. Маса порожнього судна становить 250 т, довжина – 84 м, висота –
18,1 м, розмах крила – 88,4 м. Кожна з основних стійок шасі має сім пар коліс.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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28.03.2020

Руководство авиакомпании "Международные авиалинии Украины"
(МАУ) оценивает убытки компании по итогам 2020 года примерно в $60 млн
по оптимистичному сценарию.
Как сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в интервью изданию Liga.net,
обнародованному в пятницу, компания обратилась к государству с просьбой о
предоставлении стабилизационного кредита одного из госбанков на льготных условиях, но
"пока никакой ясности в этом вопросе нет". "Сейчас многие правительства оказали
значительную помощь авиационным рынкам своих стран на сотни миллионов долларов, а
мы вынуждены справляться собственными силами (…) Мы реально оцениваем
возможности государства, у которого отсутствует стабилизационный фонд для
чрезвычайных ситуаций. Мы написали соответствующие обращения, но понимаем, что
помощь не будет такой, как в других государствах", - сказал он. По его словам, в настоящее
время с учетом всех мер по оптимизации деятельности постоянные затраты компании
составляют около $14,5 млн ежемесячно, доходы отсутствуют. "В 2019 году оборот МАУ
составлял $1 млрд. Когда я пришел в компанию полгода назад, мы на 2020 год изменили
количество рейсов и модель оперирования. После того, как убрали убыточные рейсы, наш
оборот сократился до $800 млн в год. Таким образом, средний оборот компании в месяц
должен составлять порядка $70 млн", - добавил Дыхне.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Мининфраструктуры работает над запуском прямого
авиасообщения с Китаем

07.04.2020

Министерство инфраструктуры Украины работает над тем, чтобы
Китай открыл прямые рейсы в Украину с целью упрощения, в том числе,
доставки грузов. Об этом пишет interfax.com.ua
"В первую очередь нам нужно иметь с ними (с Китаем – ИФ) прямые рейсы. Я не
уверен, что все знают о том, что большая часть доставки из Китая и в принципе по миру
осуществляется пассажирскими самолетами, которые догружают грузами, в том числе,
сектора электронной коммерции. Если у нас будет прямое сообщение с Китаем...
Собственно, мы над этим работаем. Я послу Китая - и предыдущему, и новому - говорил, что
мы очень хотим, чтобы China Airlines имела прямое авиасообщение с Украиной", - сообщил
в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес ассоциацией министр инфраструктуры
Владислав Криклий. При этом он отметил, что прямое авиасообщение с азиатскими
странами также стимулирует поток туризма в Украину. Как сообщалось со ссылкой
представителя Управления гражданской авиации Китая (УГАК), за последнюю неделю
объем грузоперевозок самолетами китайских авиакомпаний на 17,85% превысил
недельный объем грузов, которые перевозились до эпидемии коронавируса.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Міжнародна авіаційна організація відмовилася
кредитувати “Украерорух” на час кризи

10.04.2020

Міжнародна авіаційна організація Євроконтроль не включила Україну
до переліку країн, аеронавігаційні провайдери яких отримають кредит у
травні-серпні цього року.
Водночас “Украерорух”, як член цієї організації, змушений буде відстрочити
авіакомпаніям плату за обслуговування на рік через скорочення польотів внаслідок COVID19. Про це “Слідству.Інфо” повідомила пресслужба держпідприємства у відповіді на запит.
“Украерорух” є природним монополістом і єдиний в країні надає послуги з
аеронавігаційного обслуговування (АНО) цивільним та військовим літакам, тобто має
стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Як повідомили у пресслужбі
“Украероруху”, рішення про відстрочення авіаперевізникам платежів Євроконтроль
ухвалив 7 квітня. Водночас він не передбачив кредитного фінансування українського
провайдера, через що підприємство, як стверджують у відповіді на наш запит, опинилося в
скрутному становищі. “Національний провайдер України наразі не має фінансових
можливостей відтермінування оплати рахунків за аеронавігаційне обслуговування для
авіакомпаній, адже жодного механізму покриття таких витрат для підприємства не
запропоновано”, — зазначають у держпідприємстві. Через обмеження авіаперельотів над
територією України в “Украерорусі” з 18 березня ввели період простою, який триватиме до
кінця травня. Він передбачає зміну робочого режиму на підприємстві, у тому числі
запровадження роботи віддалено, а також скорочення зарплати працівникам. Водночас
жодного скорочення, як відзначають в пресслужбі, не відбулося. “Украерорух” здійснює
самостійну господарську діяльність і не фінансується з держбюджету. Як зауважують в
держпідприємстві, їхнє становище ускладнює, зокрема, заборгованість авіакомпанії
“Міжнародні авіалінії України” (МАУ), яка почала наростати ще в 2018 році і нині перевищує
1,2 мільярда гривень. Це третина річного доходу держпідприємства від послуг з
аеронавігації. Одним з кінцевих бенефіціарів цього авіаперевізника вважають впливового
бізнесмена Ігоря Коломойського. Наразі підприємство розглядає можливість отримання
банківського кредиту чи державної допомоги. “Така фінансова підтримка дозволить
уникнути вкрай негативних наслідків для національного провайдера аеронавігаційного
обслуговування, від стабільної роботи якого залежить безпека польотів у повітряному
просторі України”,— відзначають в “Украерорусі”. …
Читати повністю >>>
© Василь Бідун
За матеріалами slidstvo.info
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ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Корпоратизація Адміністрації морських портів
буде завершена, - В.Криклій
СБУ продовжує документування масштабних зловживань
керівництва Адміністрації морських портів

24.03.2020

Служба безпеки України спільно з прокуратурою Одеської області
продовжує документування масштабних зловживань
керівництва
держпідприємства «Адміністрації морських портів України».
Оперативники спецслужби встановили, що протягом трьох років посадовці спільно з
афільованими комерційними структурами протиправно використовували майно
держпідприємства. Вони, зокрема, надавали бізнесменам територію портів для
розвантаження і зберігання імпортних автомобілів за значно заниженими тарифами та без
дозвільних документів. Внаслідок функціонування протиправного механізму впродовж
2017-2019 років державним бюджетом і ДП «Адміністрації морських портів України»
недоотримано майже 5 мільйонів гривень. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст.
364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для
встановлення всіх обставин протиправноі діяльності та притягнення винних до
відповідальності. Нагадаємо, що у минулому та поточному роках Служба безпеки викрила
керівництво «Адміністрації морських портів України» на численних масштабних
зловживаннях, які могли привести до банкрутства державного підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
Французская CMA CGM продала долю в контейнерном
терминале в Одессе Terminal Link

28.03.2020

Компания CMA CGM продала долю в контейнерном терминале в Одессе
Terminal Link в ходе закрытия первой сделки по продаже портовых активов
совместному с China Merchants Port Holdings предприятию Terminal Link.
Как отмечается в сообщении на сайте французской контейнерно-логистической
компании CMA CGM, в состав сделки, предусматривающей продажу за наличные
терминальных активов общей стоимостью $815 млн вошла в том числе доля компании в
Odessa Terminal. Помимо украинского актива CMA CG сіделка также затронет такие
терминалы, как CMA CGM PSA Lion Terminal (CPLT, Сигнапур), Kingston Freeport Terminal
(Ямайка), Rotterdam World Gateway (Нидерланды), Qingdao Qianwan United Advance
Container Terminal (Китай), Vietnam International Container Terminal, Ho Chi Minh City
(Вьетнам), Laem Chabang International Terminal (Таиланд) и Umm Qasr Terminal (Ирак).
Сделка является частью глобального соглашения между компаниями, подписанного в
конце 2019 года и предусматривающего продажу доли в 10 терминалах общей стоимостью
в $968 млн. Продажа терминалов Mundra Terminal (Индия) и Gemalink в (Вьетнам) на сумму
более $150 млн компании планируют завершить к концу первой половины 2020 года.
Совместное предприятие Terminal Link было создано в 2013 году и на 51% принадлежит
CMA CGM и 49% - China Merchants Port. Как сообщалось, в декабре 2018 года Администрация
морских портов Украины", ГП "Одесский морской торговый порт", "Бруклин-Киев" и CMA
CGM подписали меморандум, предусматривающий участие французской компании в
развитии инфраструктуры одесского терминала. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
АО "Киевский речной порт" увеличила
чистую прибыль в 5 раз

31.03.2020

ПАО "Киевский речной порт" в 2019 году увеличило чистую прибыль в
5,34 раза по сравнению с 2018 годом – до 37,989 млн грн. Об этом сообщает
служба новостей портала biz.censor.net.ua
Такие данные содержится в повестке дня собрания акционеров ПАО, намеченного на
28 апреля 2020 года, текст которой обнародован в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Собственный капитал компании
составляет 37,299 млн грн, уставный – 17,25 млн грн. Общая дебиторская задолженность за
год увеличилась на 34,1% – до 33,35 млн грн. Активы компании по состоянию на 31 декабря
2019 года возросли на 26,4% – до 106,57 млн грн (84,32 млн грн по итогам 2018 года).
Киевский речной порт имеет более 1,5 тыс. м грузовых причалов, оснащенных
современными погрузо-разгрузочными средствами. Порт оснащен гидротехническими
сооружениями, специальными устройствами для стоянки, обработки и навигационного
обслуживания флота, береговым хозяйством, ремонтными мастерскими. Как писал
БизнесЦензор: "Киевский речной порт" находится в собственности трех компаний: ООО
"Современное партнерство", ООО "Сант Гален Холдинг" и ООО "Денди-Плюс". Согласно
YouControl, первые две компании имеют отношение к бизнесмену Нестору Шуфричу.
Шуфрич – нардеп 3-4, 6-9 созывов Рады, экс-министр чрезвычайных ситуаций, эксзаместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Совладельцем также называют
Михаила Бродского – экс-главу Госкомпредпринимательства (при президенте Викторе
Януковиче). Его семье принадлежит производитель матрасов "Венето".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Компания "Метинвест-Шиппинг" проэкспедировала
32,86 млн тонн грузов

31.03.2020

Компания "Метинвест-Шиппинг", логистическое подразделение
группы "Метинвест", по итогам работы в 2019 г. проэкспедировала 32,86 млн
тонн грузов, что на 7,5 млн тонн, или на 29,5% больше показателей 2018 года.
Компания "Метинвест-Шиппинг" занял первое место в номинации "Экспедитор
года" по итогам 13-го Национального морского рейтинга Украины в 2019 г. - первую
позицию в рейтинге компания удерживает пятый год подряд. Согласно рейтингу,
"Метинвест-Шиппинг" стал абсолютным лидером по количеству экспедированных
неконтейнерных грузов через морские порты и терминалы страны. Экспедиторские
компании, работающие с контейнерными грузами, выделены в отдельную категорию. При
этом отмечается, что объем экспедированных грузов "Метинвест-Шиппинга" сопоставим с
суммарным объемом перевалки остальных участников первой пятерки номинации.
Проведение Национального морского рейтинга Украины инициировали журнал "Порты
Украины" и информационно-аналитический центр BlackSea Trans. Ежегодный рейтинг
проводится при поддержке Министерства инфраструктуры Украины и профильных
ассоциаций в сфере водного транспорта. Победители большинства номинаций
определяются по результатам рейтингов, которые составляются на основании показателей
работы предприятий. Компания "Метинвест-Шиппинг" обслуживает грузы в крупнейших
портах Украины, а также организует перевозки по железной дороге по территории
Украины и за ее пределами. "Метинвест" является вертикально интегрированной
горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене
производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска
полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также
производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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16.04.2020

Відбулась онлайн зустріч Міністра інфраструктури Владислава Криклія
з представниками Американської торговельної палати в Україні. Про це
повідомляє прес-служба Міністерства.
Зустріч присвячено питанням водного транспорту та роботі портів, а також
подальшим планам співпраці з бізнес-спільнотою щодо інфраструктури водного
транспорту. Владислав Криклій відзначив, що міністерством розроблено та оприлюднено
проєкт методики розрахунку ставок портових зборів: «Ми очікуємо на спільну роботу з
бізнесом над проєктом, готові розглядати конструктивні зауваження, також ми розпочали
погодження документу з іншими органами влади, плануємо отримати результат до кінця
травня», - зазначив Міністр інфраструктури. Наразі Адміністрація морських портів здійснює
попередні розрахунки щодо окремих портів для здійснення порівняльного аналізу вартості
суднозаходу за чинними ставками і за ставками, обрахованими за новою методикою.
Владислав Криклій підкреслив, що корпоратизація Адміністрації морських портів буде
завершена, проте, відповідний законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання
відповідно до отриманих зауважень інших центральних органів виконавчої влади та
Державної регуляторної служби. «Ми плануємо підписання концесійних догорів за
графіком. Готуються проєкти концесії у порту Чорноморськ, Одеса та Бердянськ. Концесія
лишається нашим незмінним пріоритетом», - заявив Міністр. Представники АСС
наголосили на необхідності ухвалення законопроєкту «Про внутрішній водний транспорт»,
Владислав Криклій зауважив, що наразі міністерством ведеться робота з Підкомітетом з
питань річкового транспорту Комітету Верховної Ради з питань транспорту та
інфраструктури, до аналізу відповідності доопрацьованого тексту законопроєкту шести
основним євродирективам з питань ВВТ, залучаються європейські експерти, також
опрацьовуються отримані пропозиції від бізнес-спільноти та інших Комітетів ВРУ. Також
під час зустрічі обговорено питання одночасного шлюзування двох барж, плани з ремонту
шлюзів, інші питання використання інфраструктури водного транспорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінінфраструктури
•

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Кабмін змінив тимчасового керівника
"Укрзалізниці"

15.04.2020

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о.
голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів
правління, новим тимчасовим керівником компанії буде Іван Юрик.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій в Telegram повідомив, що конкурс на
посаду голови правління, який наразі призупинено за рішенням Наглядової ради УЗ, буде
відновлений та продовжений після завершення карантину. Нагадаємо, після рішення про
звільнення Желько Марчека основними претендентами на крісло називали колишнього
керівника Південно-західної залізниці Романа Веприцького та директора з економіки та
фінансів компанії Миколу Іванініва. Однак, за даними ЕП, ці кандидати розділили
Наглядову раду. За Іванініва виступили чотири незалежних члени, за Веприцького решта –
три представники уряду в Наглядовій раді. Проти Іванініва, за даними ЕП, виступив і
міністр інфраструктури Владислав Криклій, який відмовився виносити його кандидатуру
на розгляд уряду. Після цього в якості компромісного варіанта вирішили призначити
тимчасовим керівником Івана Юрика, який потрапив в УЗ за часів Кравцова і вважається
близьким до останнього. З червня 2018 року до червня 2019 року Юрик був членом
Наглядової ради "Укрзалізниці", а з червня 2019 року входив до складу правління компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
"Укрзлизныця" заключила договор на проведение шести
аудиторских услуг на общую сумму 55 млн грн

15.04.2020

Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзлизныця" 13 апреля
2020 года заключил с ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" договор на
проведение шести аудиторских услуг (в т.ч. аудита финотчетности компании
по МСФО в 2020-2021 гг.) на общую сумму 54,999 млн грн.
Согласно документации, обнародованной в рамках тендера, проведенного в сервисе
государственных электронных торгов ProZorro, EY проведет для "Укрзализныци" аудит
финотчетности, консолидированной финотчетности и подтверждения финансовых
коэффициентов по кредитам за 2020-й и 2021 гг. (суммарно 33 млн грн) и обзор
сокращенной консолидированной промежуточной финотчетности за первое полугодие
2020-го и 2021 г. (суммарно за 14,26 млн грн). Кроме того, EY предоставит "Укрзализныце"
услуги сопровождения выпуска ценных бумаг на иностранных фондовых биржах,
осуществления сделок репрофилирования и т.п. на сумму 7,44 млн грн; а также услуги
сопровождения выпуска внутренних облигаций на 303,9 тыс. грн. Согласно итоговому
предложению EY экономия в ходе тендера составила 1,1% от ожидаемой суммы в 55,64 млн
грн (при минимальном шаге понижения цены в 0,20%). В тендере участвовали всего две
компании: "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", представляющая в Украине
международную аудиторскую компанию Ernst & Young и ООО "Делойт энд Туш Юкрейниан
Сервисез Компани" представляющая международную аудиторскую компанию Deloitte
(предложила 55,514 млн грн).Как сообщалось, E&Y ранее уже предоставляла услуги аудита
финотчетности "Укрзализныци" по МСФО.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
British Steel хочет участвовать в модернизации
железнодорожной сети в Украине
17.04.2020

Компания British Steel предлагает инвестиционный проект по
модернизации украинской железной дороги. Об этом сообщает Магистраль,
передает портал ukrrudprom.com
“В финплане “Укрзализныци” предусмотрено обновление 150 км путей в 2020 г.
Компания “Бритиш стил” предлагает на уровне межправительственного соглашения
инвестиционный проект на оздоровление украинской железной дороги”, - сообщил
министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По словам министра, на данном
этапе идет переговорный процесс. “Есть несколько компаний, но пока все на уровне
формирования предложений. Кроме того, есть обращение по совместному строительству
путей на Востоке страны у Станицы Луганской”, - добавил он. Речь идет о построении 50 км
железнодорожной инфраструктуры, что позволит объединить две ветки железной дороги.
“Европейские коллеги готовы частично профинансировать это в пределах донорской
технической помощи. Есть еще проект по заходу европейской колеи в Украину, а также о
продлении широкой колеи до Вены. Но учитывая ситуацию в мире, стоит осторожно
относиться к тем планам, которые были даже месяц назад”, - подытожил Криклий.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Компания "Нова Пошта" прогнозирует снижение
оборота во II кв.
ЄБРР надасть Києву EUR50 млн на
закупівлю вагонів метро

25.03.2020

Рада директорів ЄБРР схвалила виділення EUR50 млн. на придбання
рухомого складу для київського метрополітену, повідомив старший радник
із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.
"Нові вагони використовуватимуться на Сирецько-Печерській лінії, нова ділянка
якої зв'яже центр з районом Виноградар. Очікується, що проект буде підписаний до кінця
другого кварталу 2020 року", - написав він на своїй сторінці в Facebook у четвер. Як
повідомлялося, Київрада в квітні 2019 року підтримала залучення кредиту ЄБРР розміром
EUR110 млн на закупівлю рухомого складу громадського транспорту в рамках реалізації
програми "Модернізація міського транспорту м.Києва II", зокрема, кредиту КП "Київський
метрополітен" розміром EUR50 млн з 6% ставкою терміном до 12 років, включно з
дворічною відстрочкою погашення основної суми. ЄБРР є найбільшим міжнародним
фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в країні в 1993 році банк
профінансував 445 проектів загальною сумою майже EUR14,6 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Ініційовано другий проект з оновлення міського
громадського транспорту спільно з ЄІБ

08.04.2020

Міністерство
інфраструктури
звернулося
до
Європейського
інвестиційного банку з пропозицією ініціювати у 2020 році новий проект
«Міський громадський транспорт України ІІ».
«В рамках цього проекту планується дати містам сучасний екологічний транспорт –
оновити парки трамваїв, тролейбусів, електробусів, а також вагони метрополітену міських
комунальних підприємств», - зазначила заступник Міністра інфраструктури з європейської
організації Наталя Форсюк. Пропозиції органів місцевого самоврядування з 23 обласних
центрів України вже опрацьовані Міністерством інфораструктури та направлені на розгляд
ЄІБ. Містам Південно-Східного регіону з населенням понад 100 тисяч термін подачі заявок
продовжено. Які українські міста отримають фінансування для відновлення об’єктів
інфраструктури буде відомо вже за декілька місяців, у той час як фінансову Угоду між
Україною та ЄІБ (Проект «Міський громадський транспорт України ІІ») на 200 млн євро
планується підписати та ратифікувати Верховною Радою України до кінця 2020 року. Нині
ж в Україні в активній стадії реалізації перший Проект «Міський громадський транспорт
України» – фінансова угода між Україною та ЄІБ, ратифікована Законом України від
12.04.2017 № 2009-VIII. Ним передбачено реалізацію 21 підпроекту з розвитку міського
пасажирського транспорту в 11 містах України. На сьогодні ЄІБ вже погодив виділення
фінансування 13-ти із зазначених підпроектів на загальну суму 176,2 млн євро, які після
проведення тендерних процедур – до кінця цього року та на початку наступного, будуть
спрямовані на придбання понад півтисячі одиниць міського транспорту для комунальних
підприємств Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова та
Чернігова. Запоріжжя: 26 електробусів та 20 автобусів для комунального підприємства
«Запоріжелектротранс»; Київ: 112 автобусів для комунального підприємства
«Київпастранс», 17 трамваїв для комунального підприємства «Київпастранс», кабіни
фунікулеру та обладнання для комунального підприємства «Київпастранс»; Луцьк: 29
тролейбусів для комунальних підприємств міста; Львів: 100 автобусів для комунального
підприємства «Автотранспортне підприємство №1»; 10 трамваїв для комунального
підприємства «Львівелектротранс»;
Одеса: 30 трамваїв для забезпечення роботи
«Магістрального трамвайного маршруту прямого сполучення «Північ – Південь»; Суми: 22
тролейбуси для комунального підприємства «Електроавтотранс»; Тернопіль: 15 автобусів
для комунального підприємства «Міськавтотранс»; Харків: 35 вагонів метрополітену для
харківського метрополітену; 61 тролейбус для комунального підприємства «Тролейбусне
депо № 3»; Чернігів: 40 тролейбусів для комунальних підприємств міста; Загальна вартість
Проекту становитиме близько 400 млн євро, з яких 200 млн. євро – кредитні кошти
Європейського інвестиційного банку.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
•

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

Компанія "DHL-Україна" у 2019 році скоротила
чистий прибуток на 29%

31.03.2020

ПрАТ "ДХЛ Інтернешнл Україна" ("DHL-Україна", Київ) у 2019 р., за
попередніми даними, отримала чистий прибуток у розмірі 17,434 млн грн, що
на 29,14% менше, ніж за 2018 рік.
Згідно з оприлюдненим в системі розкриття інформації НКЦПФР порядком зборів
акціонерів, наміченим на 30 квітня в Нідерландах, її активи на 31 січня 2019 року
становили 189,419 млн грн, що на 11,1% більше, ніж на аналогічну дату 2018 року. Сумарна
дебіторська заборгованість за звітний період збільшилася на 9,9% - до 69,62 млн грн,
нерозподілений прибуток - зріс на 16,26%, до 124,67 млн грн, власний капітал збільшився
на 14,9%, до 134,368 млн грн, статутний капітал залишився незмінним - 9,698 млн грн.
Кількість працівників компанії за рік зросла на 7,7% - із 352 до 380 осіб. DHL працює в
Україні з 1991 року, спеціалізується на експрес-доставці та логістиці. "DHL Україна" входить
до групи компаній DHL (Німеччина) - світового лідера експрес-доставки та логістики.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Укрпошта приєдналась до глобальної мережі
прискореної доставки EMS

31.03.2020

З 1 квітня 2020 року Укрпошта стане національним оператором зв’язку,
що надаватиме послугу прискореної міжнародної поштової доставки EMS
(Express Mail Service) в Україні.
EMS — сервіс прискореної міжнародної доставки, який надається національними
поштами-учасницями Всесвітнього Поштового Союзу. Відправлення EMS Укрпошта
доставлятиме виключно авіа шляхом. Сервіс EMS дуже популярний в усьому світі, однак в
Україні для більшості клієнтів він був дорогим. Саме тому у рамках реінтеграції послуги в
Укрпошту, компанія переглянула та значно знизила діючі тарифи, щоб зробити їх більш
доступними для клієнтів. З 1 квітня послуги EMS для 90% всіх відправлень надаватимуться
за новою зниженою ціною: для відправлень вагою до 2 кг користувачі отримають на 40 %
дешевшу доставку, ніж раніше пропонувало Державне підприємство спеціального зв’язку
(ДПСЗ), а для відправлень вагою до 10 кг – на 20 % нижчу ціну. З 1 квітня скористатись
послугою можна буде у майже у 1 тис. відділень Укрпошти. З 1 червня понад 4 тис.
автоматизованих відділень компанії зможуть приймати EMS відправлення на експорт. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrposhta.ua
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31.03.2020

Группа компаний "Нова Пошта" прогнозирует, что в связи с
введенными карантинными мерами, второй квартал 2020 года (апрель-июнь)
будет наиболее тяжелым для компании и Украины в целом.
В письме собственников компании Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка к
сотрудникам говорится, что компания в целом справилась с задачами первого квартала
2020 года, и поэтому все выплаты, предусмотренные системами мотивации, будут
выполнены. В свою очередь, рассматривая возможность усиления карантинных мер и
продления карантина на несколько месяцев, собственники "Новой Пошты" прогнозируют
падение потребления у населения, "поскольку у лишенных работы людей просто не будет
возможности что-то покупать". В результате этого, по их мнению, количество отправлений
и доход компании будут снижаться, особенно в мае и июне. "Поэтому компания
рассматривает сценарии снижения оборота во втором квартале. При этом расходы будут
расти, поскольку нам нужно обеспечивать безопасность клиентов и сотрудников в
условиях эпидемии. В такой ситуации главной задачей компании будет сохранение
доходности и стабильной работоспособности", - говорится в письме. В сценариях, которые
компания в настоящее время прорабатывает, допускаются следующие действия: отмена
выплат дивидендов собственникам компании; сокращение вознаграждений членам
наблюдательного совета; сокращение вознаграждений и премий сотрудникам офиса
поддержки; перевод сотрудников в другие подразделения; сокращение часов работы
сотрудников отделений; другие меры по оптимизации расходов и процессов. "Применять
ли эти действия, будем решать по результатам каждой прожитой недели и информировать
вас. Мы очень надеемся, что избежим каких-либо сокращений выплат, однако хотим, чтобы
вы были к этому готовы", - отмечается в обращении собственников к сотрудникам.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Компания "Укртелеком" распродаст оборудование
своего мобильного оператора

24.02.2020

Мобильный
оператор
"Тримоб"
(дочерняя
компания
"Укртелекома") в первом полугодии 2020 года намерен распродать на
электронных торгах и утилизировать ненужное оборудование.
"Из более 1,7 тыс. базовых станций (БС), которые находились в эксплуатации на сети
"Тримоб", оператор оставляет только те, что расположены в пределах Киева. Информация о
местах расположения БС является конфиденциальной (…) Изъятое из производственного
процесса оборудование демонтируется и утилизируется. Часть демонтированного
оборудования и инфраструктуры будет реализована на электронных торгах", – отметили в
"Укртелекоме". При этом компания подчеркнула, что изменения в функционировании сети
"Тримоб" не повлияют на абонентов – услуги, тарифы и принципы обслуживания остаются
без изменений. При отсутствии покрытия собственной сети связь предоставляется с
использованием мобильной сети "Vodafone Украина". В декабре 2019 года оператор
"Тримоб" бесплатно сдал часть радиочастотного ресурса Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
"Тримоб" планировал предоставлять услуги своим абонентам, используя мобильную сеть
доступа партнера (компании "Vodafone Украина") на основе действующего договора
национального роуминга, оставив в своем пользовании частотный ресурс только для
Киева. Напомним, в сентябре 2019 г. Верховный суд частично удовлетворил кассационную
жалобу ФГИ и отменил решения судов низших инстанций, отказавших в удовлетворении
иска ФГИ к ООО "ЕСУ" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи 92,79%
акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств
по высполнению инвестпрограммы. Таким образом, дело о возвращению государству
"Укртелекома" будет слушаться в судах первых инстанций уже в третий раз. Ранее СКМ
Рината Ахметова и компания Raga Establishment Limited, которую связывали с Дмитрием
Фирташем, урегулировали спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 г.
Подробности мирового соглашения не уточняются. В 2017 г. суд Лондона по иску Raga
Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома".
Государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 г. за 10,6 млрд грн. Его
официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда
EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову. ..
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Київрада ухвалила рішення, яке розблоковує запуск
4G на усіх станціях метро

12.03.2020

Київрада на пленарному засіданні 12 березня прийняла рішення, яке
розблоковує запуск 4G на усіх станціях столичного метро. Про це повідомив
у Facebook секретар Київради Володимир Прокопів.
"Тепер оператори мобільного зв’язку щомісяця легально сплачуватимуть податки в
столичний бюджет за користування комунальною інфраструктурою міста", - написав
Прокопів. Нагадаємо, з 5 березня 2020 року три мобільні оператори почали надавати
послуги 4G зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко". У лютому
депутати Київради відклали розгляд рішення про запуск 4G в київському метро через
нюанси з регламентом. Київська міська рада за рік не уповноважила комунальні
підприємства міста дозволити мобільним оператором розгортати мережі інтернет-зв’язку в
метрополітені. Запустити 4G в метро Києва керівництво Київської міськадміністрації
вперше пообіцяло сім років тому. Однак за цей час ні старе, ні нове керівництво столиці не
змогло виконати це завдання. У липні 2019 року оператори в рамках тендеру вибрали
компанію Huawei в якості постачальника рішення для будівництва загальної 4G мережі в
столичному метрополітені. Технічне рішення від Huawei дозволяє використовувати одну
базову станцію відразу всім трьом операторам. Зараз для розгортання 4G на станції
Академмістечко Київстар, Vodafone Україна і lifecell використовували частоти в діапазоні
1800 МГц. Але в майбутньому також буде задіяний діапазон 2600 МГц, що дозволить
забезпечити кращу якість і швидкість мобільного інтернету.
.

Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Суд зупинив рішення Нацкомісії щодо позбавлення
Інтертелекому 4G-ліцензії

07.04.2020

Окружний адмінісуд міста Києва зупинив рішення Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку щодо позбавлення ТОВ
"Інтернаціональні телекомунікації" 4G-ліцензії.
«Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення
позову, подану ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», ухвалив – зупинити дію рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
щодо 4G-ліцензії», - інформує пресслужба суду. Як зазначається, ОАСК прийшов до
висновку, що вжиття заходів забезпечення позову забезпечить фактичне виконання
судового рішення в разі його задоволення та є співмірним з негативними наслідками, які
можуть настати в результаті невжиття цього заходу забезпечення позову, як для самого
позивача, так і для його абонентів. Також повідомляється, що суд дійшов висновку про
обґрунтованість доводів позивача щодо необхідності вжиття таких заходів з урахуванням
розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо його забезпечення.
Водночас інформують, що суд відкрив провадження за позовом ТОВ «Інтернаціональні
телекомунікації» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації. ОАСК здійснюватиме розгляд цієї справи за правилами
спрощеного позовного провадження. У суді розповідають, що позивач просить суд визнати
протиправним (незаконним) та скасувати рішення Комісії «Про скасування деяких рішень
НКРЗІ щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України ТОВ
«Інтернаціональні телекомунікації» та видачу відповідних ліцензій на конкурсних або
тендерних засадах». Також позивач просить зобов’язати Комісію видати ТОВ
«Інтернаціональні комунікації» ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
на підставі відповідного рішення Нацкомісії, що датоване 7 лютого 2020, після здійснення
ТОВ «Інтертелеком» їх оплати у повному обсязі. Як повідомлялося, Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) позбавила
оператора телекомунікацій компанію "Інтернаціональні телекомунікації" ("Інтертелеком")
ліцензії на впровадження 4G у діапазонах низьких частот 800 - 900 МГц через несплату в
повному обсязі вартості ліцензій. Інтертелеком звернувся до суду щодо рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
про позбавлення оператора ліцензії на 4G.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ФІНАНСОВІ РИНКИ
РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Банк мужа Маркаровой увеличит капитал
до 285 млн. грн.

24.03.2020

Акционеры "Аккордбанка" утвердили увеличение уставного капитала
на 15% или 36,95 млн грн – до 284,5 млн грн за счет дополнительных
взносов. Решение принято на внеочередном собрании 19 марта.
Финучреждение планирует выпустить 36 тыс. акций номиналом 1025 грн. На
годовом собрании, которое прошло в тот же день, акционеры отказались от выплаты
дивидендов и направили из 31,25 млн грн чистой прибыли 5% в резервный фонд, 9,29 млн
грн – на покрытие убытков прошлых лет, а остальную часть оставили нераспределенной.
Банк в минувшем году сократил чистую прибыль до 31,25 млн грн с 40,94 млн грн годом
ранее, его активы возросли с 1,8 млрд грн до 3 млрд грн, а собственный капитал – со 248,45
млн грн до 273,15 млн грн. Крупнейшим акционером "Аккордбанка" является супруг эксминистра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец, он владеет 70,29% акций банка.
Волынец, в свое время возглавлявший набсовет "Ощадбанка", является руководителем
творческой архитектурной мастерской "Архитекта", бенефициаром ИК "ITT Инвест" и ООО
"Транскон". Согласно декларации Маркаровой, ему также принадлежали доли в ПАО "ITTПлаза" (30,0575%), ЧАО "КПК" (16,67%), ЧАО СК "Аверс" (65%), ПАО "ЗППХ" (15,4936%).
Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (2,7 млрд
грн) "Аккордбанк" занимал 36 место среди 76 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Сітібанк планує збільшити виплату дивідендів
за підсумками 2019 р. до 2 млрд грн

25.03.2020

Сітібанк (Київ) планує спрямувати на виплату дивідендів акціонерам
за підсумками роботи фінустанови в 2019 році 2,002 млрд грн, тоді як 2019 р.
банк нарахував дивіденди на 1,366 млрд грн, а роком раніше - 0,97 млрд грн.
Згідно з повідомленням банку в системі розкриття НКЦПФР, це питання внесено до
порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня. Уточнюється
також, що 5% чистого прибутку або 110,6 млн грн банк планує спрямувати на формування
резервного фонду, а ще 100 млн грн залишити нерозподіленими. У повідомленні банку
зазначено, що чистий прибуток фінустанови в 2019 році збільшився порівняно з
аналогічним показником у 2018 році в 1,6 разу - до 2,212 млрд грн. Активи банку в 2019
році зросли на 26,5% - до 31,401 млрд грн, а поточні зобов'язання - на 24,9%, до 28,149 млрд
грн. Як повідомлялося, в березні 2020 року на тлі поширення епідемії коронавірусу Нацбанк
України запропонував банкам утриматися від розподілу прибутку на виплату дивідендів
мінімум до липня, щоб установи мали додатковий запас міцності. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ПУМБ увійшов до ТОП-3 найбільш прибуткових
банків за результатами 2019 року

26.03.2020

Чистий прибуток Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ)
за результатами 2019 року склав 2,6 млрд грн, що на 30% перевищує
результат 2018 року.
Завдяки тому, що всі напрямки банку в минулому році були прибутковими, ПУМБ
піднявся на щабель вище у рейтингу найбільш прибуткових банків, зайнявши третє місце
за результатами 2019 р. Операційний дохід банку після резервів склав 7,25 млрд грн, що на
27% більше порівняно з аналогічними показниками минулого року. ПУМБ протягом 2019
сформував резерви в розмірі 215 млн грн. Чистий процентний дохід ПУМБ за підсумками
2019 р. після вирахування резерву збільшився на 39% до 5,08 млрд грн проти 3,66 млрд грн
в 2018 р. Чистий комісійний дохід банку за 2019 р. збільшився на 16% і склав 1,75 млрд грн.
У 2019 р. активи ПУМБ склали 55,44 млрд грн. Портфель нетто кредитів корпоративному
бізнесу склав 21,20 млрд грн, а кредити приватним особам - 11,69 млрд грн. «Минулий рік
став одним з кращих в історії банку: ПУМБ суттєво приріс в дохідності та зберіг якість
портфелю. Прибутковими були усі напрямки: операційний дохід порівняно з 2018 р. виріс
більш, ніж на чверть, а процентний дохід – більш ніж на третину» - прокоментував Голова
Правління ПУМБ. Зобов'язання банку за результатами 2019 року склали 46,37 млрд грн…
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
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ЕБРР предоставил “Банку Львов”
кредит €7,5 млн

31.03.2020

Малым и средним предприятиям на западе Украины поможет новый
кредит в размере до €7,5, который "Банк Львов" получил в рамках Кредитной
линии ЕБРР-EU4Business.
Кредит будет доступен для выборки в гривне, что защитит заемщиков «Банка
Львов» от валютных рисков, а средства, выделяемые заемщикам в рамках кредита, будут
иметь более длинные сроки погашения. Эти средства предоставляются в контексте
Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ГВЗСТ) между
Европейским Союзом (ЕС) и Украиной. Гранты ЕС будут предлагаться в качестве
инвестиционных стимулов отвечающим критериям предприятиям с целью уменьшения
стоимости их капитальных инвестиций в модернизацию технологий и производственных
процессов в соответствии со стандартами и регламентами ЕС. «Банк Львов» и его клиенты
также смогут воспользоваться технической помощью в подготовке и реализации
инвестиционных проектов, которую будут оказывать специально привлеченные
консультанты Кредитной линии ЕБРР-EU4Business. Председатель правления «Банка Львов»
Ашот Абраамян сказал: «Соглашения, которое мы подписали с ЕБРР сегодня – это
убедительный пример того, что значит настоящее партнерство в трудные времена. Как
банк, мы будем стараться продолжать финансирование МСП, особенно производителей
сельхозпродукции. Мы признательны ЕБРР и ЕС за их готовность поддержать наше
учреждение и наших клиентов, для того, чтобы мы могли двигаться дальше вместе». «Банк
Львов» - это региональный банк, который на протяжение 30 лет предоставляет банковские
услуги МСП и частным клиентам Западной Украины. «Банк Львов» активно работает во
Львовской, Ивано-Франковской, Луцкой, Ровенской, Тернопольской и Ужгородской
областях, а также в столице Украины городе Киеве. ЕБРР является ведущим
институциональным инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства по
предоставлению свыше €14,54 млрд. в рамках более чем 460 проектов в стране.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Набсовет АО «Кредобанк» уволил Гжегожа Шатковски с
должности главы правления банка

01.04.2020

Набсовет АО «Кредобанк» уволил Гжегожа Шатковски с должности
главы правления банка по соглашению сторон с 31 марта. Об этом банк
сообщил в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.
Такое решение набсовет Кредобанка принял еще 13 марта. Шатковски возглавлял
банк с сентября 2016 года. В связи с увольнением Шатковски, набовет принял решение об
избрании главой правления банка Ежи Яцека Шугаева сроком на 3 года. При этом Шугаев
вступит в должность руководителя банка после согласования его кандидатуры
Национальным банком. С 1 апреля 2020 года до согласования Шугаев исполняет
обязанности главы правления. Ежи Яцек Шугаев ранее работал первым заместителем
главы правления Кредобанка, замглавы, исполнительным директором «Банка Хозяйства
Краевого» (Варшава) директором департамента польского акционерного банка «Общая
сберегательная касса» (PKO BP S.A. Варшава). Также набсовет Кредобанка избрал замглавы
правления Войцеха Тарасюка на 3-летний срок с даты принятия его на работу, но не более
действия разрешения на его трудоустройство в АО «Кредобанк». Войцех Тарасюк течение
последних 5 лет работал: в Польском акционерном банке PKO BP S.A. (Варшава)
региональным директором розничного бизнеса в г. Бялысток.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
Французский Credit Agricole сменил главу
дочернего банка в Украине

02.04.2020

С апреля на должность председателя правления АО "Креди Агриколь
Банк" назначен Карлос де Корда вместо Жан-Поля Петровски, который
возглавлял правление банка с 2015 года.
До начала работы в украинском банке Карлос де Корда возглавлял банк "Креди
Агриколь Сербия". До этого в течение пяти лет Карлос отвечал за взаимодействие между
CA-CIB и Группой "Креди Агриколь". С 2007 года он также занимал очень ответственные
финансовые должности в Азии, а именно – в CA-CIB в Гонконге и в компании CA-CIB в
Тайланде. Как сообщалось, чистая прибыль АО "Креди Агриколь Банк" по итогам 2019 года
составила рекордные 1,73 млрд грн, что на 18% или на 267 млн грн больше, чем за 2018
год. Напомним, в 2019 года АО "Креди Агриколь Банк" выплатил дивиденды за 2018 год в
размере 831,59 млн грн. Согласно отчету банка, его чистая прибыль в 2018 году выросла на
31,8% – до 1,46 млрд грн. "Креди Агриколь Банк" (ранее – "Индэкс-Банк") основан в 1993
году. Его собственником является французская финансовая группа Credit Agricole Group. По
данным Нацбанка, "Креди Агриколь Банк" на 1 января 2019 года по размеру общих активов
(35,13 млрд грн) занимал 13 место среди 77 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
РВС Банк отримав нового
керівника

02.04.2020

Наглядова рада АТ «РВС Банк» (RwS bank) з 30 березня призначила
головою правління банку Оксану Котляревську після погодження її
кандидатури Нацбанком. Про йдеться в повідомленні банку.
Оксана Котляревська протягом останніх п`яти років займала наступні посади:
заступниця голови правління, член правління РВС Банку; директорка департаменту цінних
паперів та депозитарної діяльності, директорка департаменту клієнтської підтримки
Дельта Банку; директорка департаменту розвитку роздрібного бізнесу банку «Контракт»;
радниця голови Державної судової адміністрації. 27 січня наглядова рада РВС Банку
звільнила Олександра Стецюка з посади голови правління, яку він обіймав з 13 березня
2019 року. Стецюк володіє часткою в статутному капіталі РВС Банку в розмірі 99%. Також
наглядова рада РВС Банку 27 лютого переобрала склад ради та обрала її головою Руслана
Демчака строком на 3 роки. У грудні 2019 року колишній народний депутат, ексзаступник
голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак став
співакціонером РВС Банку . Частка, якою Руслан Демчак володіє в статутному капіталі РВС
Банку, становить 1% акцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net

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

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
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Сделка не завершена: стал известен покупатель
дочки российского госбанка

06.04.2020

Покупателем 99,7% акций Проминвестбанка была компания Альтана
Капитал, которая действовала от имени и по поручению финансовой
компании Фортифай, говорится в тексте решения суда.
Решением Киевского апелляционного суда от 31 марта ФК Фортифай отказано в
отмене ареста акций Проминвестбанка. Арест на акции ПИБ был наложен в рамках
исполнения решения международного арбитража Гааги по взысканию с РФ убытков за
захват активов в Крыму. Таким образом, финансовая компания не может завершить сделку
по покупке Проминвестбанка. В решении суда говорится, что Альтана Капитал от имени, за
счет и по поручению Фортифай, 4 марта приобрела 99,7726% акций ПИБа на торгах ПФТС.
Договор купли-продажи ценных бумаг был заключен 6 марта. Компания Фортифай
выплатила полную стоимость акций - 268,7 млн грн, однако арест акций Проминвестбанка,
который был наложен 5 сентября 2018 года, не позволил завершить сделку. Таким образом,
акции банка не были переведены со счета владельца банка на счет Фортифай. Согласно
данным в едином реестре, на данный момент 99% долей в Фортифай принадлежит самой
компании, а 1% - зарегистрированному в Одесской области Сергею Фаткуллину. Напомним,
что о продаже 99,7726% акций Проминвестбанка за 269 млн гривен стало известно 5 марта.
На следующий день Нацбанк заявил, что не согласовывал приобретение Проминвестбанка,
поскольку регулятору не поступил пакет документов для согласования приобретения
существенного участия в ПАО Проминвестбанк. В начале текущего года Проминвестбанк
планировал сдать лицензию, однако из-за того, что представители Внешэкономбанка не
явились на собрание акционеров, этот вопрос не был рассмотрен. Кроме того, сообщалось
что 11 февраля окружной админсуд Киева запретил принудительную продажу 97,77%
акций Проминвестбанка. В конце января текущего года российский ВЭБ обращался в суд с
целью заблокировать принудительную продажу своей украинской «дочки».
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
Державний УКРГАЗБАНК збільшив
свій прибуток у 6 разів

09.04.2020

У першому кварталі 2020 року державний УКРГАЗБАНК заробив 340
млн грн чистого прибутку. У той час, коли прибуток за аналогічний період
попереднього року склав 54,3 млн грн.
«Важко оцінювати ці три місяці, оскільки березень кардинально змінив плани
кожного. Та все ж зараз головне завдання банків – утримувати фінансову стабільність
України, бути її надійною, непорушною опорою. Саме банківські установи першими
прийдуть на допомогу бізнесу та українцям, які зустрінуться з наслідками карантину один
на один. А для цього у УКРГАЗБАНКУ є міцний запас ліквідності та капіталу, нові лояльні
умови для співпраці, актуальні для клієнтів продукти та сервіси, сучасні та безпечні
дистанційні канали доступу до них і безмежне бажання якнайшвидше повернутися до
звичного життя і продовжити працювати заради розвитку економіки нашої держави», зазначив голова правління УКРГАЗБАНКУ Кирило Шевченко. Навіть під час карантину
державний УКРГАЗБАНК продовжує активно підтримувати український бізнес, а тому
першим серед банків перетнув позначку у 100 позичальників у президентській програмі
підтримки підприємців «Доступні кредити 5-7-9%». Наразі вже більше 120 підприємців
отримали кредити на розвиток свого бізнесу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АБ «УКРГАЗБАНК»
ФГВФО продав мільярдний іпотечний пул
банку "Надра" з дисконтом 98%

09.04.2020

Фонд гарантування вкладів на "голландському" аукціоні продав права
вимоги банку "Надра" за іпотечними кредитами на 1,12 млрд грн за 20,25 млн
грн (тобто з дисконтом 98%).
Переможцем аукціону стало ТОВ “Девелоп Фінанс”. У держреєстрі засновниками цієї
компанії вказані Усов Костянтин, Порайко Андрій, Ружицький Олександр, Москаль Денис.
Нагадаємо, на минулому тижні ФГВФО продав ще один іпотечний пул на 1,15 млрд грн за
10,7 млн грн. Переможцем відповідного аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Фінрайт".
У держреєстрі кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Чесний Андрій, Загорулько
Тетяна, Пархоменко Сергій, Бєляєва Вікторія, Лескіна Анна.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
АМКУ дозволив Ярославському придбати
банк "Кредит Дніпро" у Пінчука

09.04.2020

Антимонопольний комітет дозволив Олександру Ярославському
придбати понад 50% акцій банку "Кредит Дніпро", який належить Віктору
Пінчуку. Цю інформацію підтвердили в АМКУ на запит ЕП.
Раніше у порядку денному засідання на 9 квітня один з пунктів був "надання
фізичній особі - громадянину Україні придбання акцій АТ "Банк Кредит Дніпро", що
забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства". У
січні, в коментарі УП, Ярославський підтвердив, що досяг принципової угоди з Пінчуком
щодо придбання банку "Кредит Дніпро". "Переговори ведуться на рівні менеджменту.
Принципово ми домовилися. Питання в техніці", – додав бізнесмен. Нагадуємо, в грудні ЗМІ
повідомляли, що бізнесмен Олександр Ярославський цікавиться придбанням банку "Кредит
Дніпро" Віктора Пінчука. Також перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова раніше
підтверджувала, що Ярославський повідомив Національний банк про своє бажання купити
Банк Кредит Дніпро. Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році. Його єдиним
акціонером є компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить
Віктору Пінчуку. Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних
активів (12,48 млрд грн) банк займав 19 місце серед 77 діючих.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Мотор Банк виплатить майже
21 млн грн дивідендів

10.04.2020

Акціонерне товариство «Мотор Банк» вирішило виплатити 20,94
млн грн дивідендів із розрахунку 10,47 грн на одну акцію. Про це банк
повідомляє в системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.
Таке рішення було прийняте акціонерами банку на загальних зборах 9 квітня та
затверджено наглядовою радою Мотор Банку. Строк виплати дивідендів - з 13 квітня до 30
квітня 2020р.; спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему; порядок виплати
дивідендів - виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі. Акціонери також прийняли
рішення збільшити статутний капітал на 65 млн грн за рахунок прибутку минулих років.
Ще 17 березня НБУ закликав банки утриматись від виплати дивідендів щонайменше до
липня, а потім подовжив цей термін до жовтня 2020 року через ситуацію з коронавірусним
карантином. Мотор-Банк заснований в 2007 році. У 2017 році президент АТ «Мотор Січ»
В'ячеслав Богуслаєв сконцентрував безпосередньо 100% акцій Мотор-Банку.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
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Банк Тигипко направит 500 миллионов прибыли
на увеличение капитала

13.04.2020

Акционеры "ТАСкомбанка" планируют сменить состав наблюдательного
совета и увеличить уставный капитал на 42,9% или на 494,1 млн грн – до 1,65
млрд грн за счет капитализации части прибыли.
Уставного капитала планируется осуществить, повысив номинальную стоимость
акций банка с 70 грн до 100 грн за счет направления в уставный капитал банка части
прибыли за 2018-2019 годы в размере 494,1 млн грн. Кроме докапитализации, часть
прибыли в размере 28,5 млн грн будет направлена в резервный фонд. В то же время на
собрании планируется прекратить полномочия главы набсовета Сергея Попенко и
четверых членов, в частности Наталии Ястремской, Валентины Никитенко, Анатолия
Максюты и Владимира Матвейчука. По данным НБУ, на 1 января 2020 года основным
владельцем "ТАСкомбанка" является Сергей Тигипко (99,93% акций). Согласно данным
Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года "ТАСкомбанк" по размеру общих активов
занимал 17 место (19,98 млрд грн) среди 75 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ТАСКОМБАНК випустив облігації
обсягом 200 млн грн

16.04.2020

Вперше в 2020 році Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку зареєструвала облігації ТАСКОМБАНКУ з публічною пропозицією серій I
і J, що випущені за правилами, адаптованим до стандартів ЄС.
Облігації ТАСКОМБАНКУ серій I і J випущені обсягом по 100 млн грн кожна, термін
обігу яких 10 років. За облігаціями передбачена щорічна оферта - можливість дострокового
викупу. Номінальна ставка на перший рік обігу облігацій встановлена у розмірі 16,5%
річних із щорічним переглядом на рівні не менше 1/2 облікової ставки НБУ. У березні 2020
року ТАСКОМБАНК успішно розмістив облігацій серії I в повному обсязі на 100 млн грн.
Зараз ці облігації знаходяться в реєстрі біржі ПФТС, активно котируються і можуть бути
придбані інвесторами на вторинному ринку як інструмент для управління своєю поточною
ліквідністю чи як ліквідна альтернатива класичним банківським депозитам. Наразі
ведеться підготовка до первинного розміщення облігацій серії J. І ми вже можемо
запропонувати своїм інвесторам скористатися публічною пропозицією щодо їх придбання.
Детальні умови щодо вищезазначених випусків розміщені в проспектах емісії облігацій.
Потенційний інвестор має можливість отримати вичерпну інформацію для прийняття
рішення щодо придбання облігацій за посиланням tascombank.ua/files/prospecttasJ.pdf Також
нагадуємо, що в обігу перебувають облігації ТАСКОМБАНКУ серій F і G. Облігації серії G
стали першими в історії України облігаціями, що були випущені за правилами, адаптованим
до стандартів ЄС, наразі доступні для придбання на вторинному ринку - як біржовому, так і
позабіржовому. За даними фондової біржі ПФТС, облігації ТАСКОМБАНКУ є найбільш
ліквідними корпоративними облігаціями. ТАСКОМБАНК, як емітент, сьогодні має
можливість укладати угоди зі своїми облігаціями на біржі безпосередньо, що забезпечує
високу швидкість укладання угод і розміщення коштів інвестора в цей інструмент на
термін від 1 дня до 1 року за конкурентними порівнюючи з депозитами відсотками
прибутковості. «Завдяки плідній співпраці банку з висококваліфікованими фахівцями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в 2019 році ми набули першого в
Україні вдалого досвіду випуску облігацій з публічною пропозицією, а в 2020 році
запропонували ринку нові якісні інструменти – облігації ТАСКОМБАНКУ серій I та J», коментує ситуацію Голова Правління Володимир Дубєй.
Читати повністю >>>
За матеріалами prostobankir.com.ua
НБУ підтверджує фінансову стійкість Укрексімбанку
та збільшує ліміти співробітництва

16.04.2020

Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» погодила можливість залучення
кредитів Національного банку України у розмірі до 20 мільярдів гривень. Про
це повідомляє прес-служба банку.
Збільшенням лімітів рефінансування НБУ підтверджує фінансову стійкість
Укрексімбанку та готовність Національного банку надавати йому стратегічну підтримку.
Важливо відзначити, що Національний банк надає рефінансування виключно тим
фінансовим установам, які виконують всі нормативи регулятора та продовжують активно
кредитувати економіку України. В якості забезпечення за діючими та майбутніми
кредитами від НБУ в рамках операцій рефінансування буде виступати портфель
Укрексімбанку з облігацій внутрішньої державної позики України на суму до 30 мільярдів
гривень. «Банк має достатню ліквідність та не відчуває потреби у додаткових кредитах
НБУ. Але ми заручилися підтримкою Національного банку та розширили обсяги
рефінансування, яке може стати надійним інструментом отримання коштів для операційної
та фінансової діяльності. Це рішення свідчить про сильні позиції Укрексімбанку та його
важливість для держави», – прокоментував рішення Наглядової ради Голова Правління АТ
«Укрексімбанк» Євген Мецгер. Відзначимо, за результатами конкурсного відбору,
проведеного Наглядовою радою Банку, на посади членів Правління АТ «Укрексімбанк» було
обрано: Олександра Ігнатенка, який очолить напрям корпоративного банкінгу Державного
експортно-імпортного банку України. Трудову діяльність у банківській сфері Олександр
Ігнатенко розпочав з квітня 2009 року у «Креді Агріколь банку». З квітня 2013 року по
червень 2014 працював директором центру роботи з крупними корпоративними клієнтами
агропромислового комплексу Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ «УкрСиббанк». З
2015 року працював в Укргазбанку, де обіймав посади заступника та потім директора
департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу. З 2017 по 2020 роки був
заступником голови правління Укргазбанку; Дмитра Каплюка, лідера напряму роботи з
ризиками Державного експортно-імпортного банку України. З 2005 року Дмитро Каплюк
обіймав керівні посади у департаментах ризик-менеджменту банків. В 2013-2015 роках
працював начальником управління контролю кредитних ризиків ВТБ Банку. З 2015 по 2017
роки очолював департамент ризик-менеджменту Укргазбанку. У 2019 році Дмитра
Каплюка було призначено членом Наглядової ради Укрексімбанку та погоджено
Національним банком України його відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової
репутації та професійної придатності. 8 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України
припинив повноваження Дмитра Каплюка як члена Наглядової ради у зв’язку з його
призначенням на посаду члена Правління банку; Вадима Поліщука, відповідального за
напрям роботи з проблемними активами Державного експортно-імпортного банку України.
В 2014–2016 роках Вадим Поліщук був головою правління НЕОС Банку. В 2016-2020 роках
працював віце-президентом відділу корпоративних фінансів, а згодом директором з
корпоративних фінансів Альфа Банку; Сергія Єрмакова, який очолить фінансовий блок
Державного експортно-імпортного банку України. У 2015–2016 рр. Сергій Єрмаков обіймав
посаду віце-президента Альфа Банку. У 2016 році був призначений фінансовим директором
та членом правління Укрсоцбанку. У 2017 р. став радником голови ради директорів Групи
ТАС. З 2017 по 2019 роки працював заступником голови правління ТАСКОМБАНКу.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укрексімбанк»
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Пул активів банку Хрещатик знову
виставлено на продаж

ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ

• МАКРОСТАТИСТИКА

15.04.2020

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул
активів ПАТ «КБ «Хрещатик» за стартовою ціною у 60,6 млн грн., передає
1NEWS з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування.
“Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 5 травня 2020 року заплановано
проведення аукціону з продажу пулу активів ПАТ «КБ «Хрещатик». Торги будуть проведені
на електронному майданчику ProZorro.Продажі”, – йдеться в повідомленні. Зазначається,
що до складу пулу увійшли 623 кредити, які забезпечені іпотекою та надавались ПАТ «КБ
«Хрещатик» відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки
молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в
місті Києві. Сумарна балансова вартість кредитів – 60,189 млн грн. Як забезпечення
виконання зобов’язань за цими кредитам в іпотеці ПАТ «КБ «Хрещатик» знаходяться 622
квартири, розташовані в місті Києві, а також 1 договір майнових прав на квартиру. Всі
кредити видані в гривні. Середня прострочка – до 3 місяців. Пул буде виставлений на
продаж на відкритих торгах. В аукціоні можуть взяти участь банки України, які мають
банківську ліцензію та внесені до Державного реєстру банків. Початкова ціна лоту – 60,603
млн грн. Аукціон буде проведений за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни
впродовж дня. Як повідомлялось, попередні аукціони з продажу пулу активів ПАТ «КБ
«Хрещатик», проведені 10, 17 та 24 березня, завершилися безрезультатно: активи не
знайшли свого покупця. Нагадаємо, Фонд гарантування за результатами "голландського"
аукціону продав для ТОВ "ФК СВ Кепітал" пул активів банку "Хрещатик" на 3,94 млрд грн за
37,2 млн грн. Йдеться переважно про заборгованість суб`єктів господарювання. У
держреєстрі засновником ТОВ "ФК СВ Кепітал" вказане ТОВ "Дзен Інвест", а кінцевим
бенефіціаром - Сергій Ричка.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua
ПриватБанк проти Суркісів: Мін’юст не планує
стягувати мільярди гривень з банку

16.04.2020

У Міністерстві юстиції України повідомили, що рішення суду про
депозити компаній родини Суркісів в ПриватБанку не зобов’язує державних
виконавців стягувати з банку мільярди гривень на користь позивачів.
Там пояснюють, що рішення апеляційного суду лише підтвердило рішення, яке
ухвалили ще у 2017 році. Останнє не передбачало стягнення коштів з ПриватБанку, а лише
зобов'язувало банк сплатити борг компаніям родини Суркісів. «Щодо подальших дій
Міністерства юстиції. Мін’юст як орган, який виконує судові рішення, жодних мільярдів з
ПриватБанку зараз стягувати не буде, адже не було і немає судового рішення про стягнення
цих грошей з банку», — повідомляють у міністерстві. Водночас там додають, що у разі, якщо
офшорні компанії Суркісів звернуться до суду з вимогою стягнути гроші з ПриватБанку, а
суд ухвалить відповідне рішення на їхню користь, то державні виконавці отримають право
стягнути з націоналізованого банку борг за депозитними договорами. Нагадаємо, 15 квітня
Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без змін рішення судів попередніх
інстанцій та зобов'язати ПриватБанк виплатити понад 250 мільйонів доларів за
депозитними договорами родині Суркісів. У чому суть справи? Депозити родини Суркісів
були відкриті на кіпрській «дочці» ПриватБанку у 2014 році. Виплатити їх власникам
депозитів суд наказав ще у 2017 році, однак тоді це рішення не змогли втілити у життя. Річ
у тому, що під час націоналізації ПриватБанку, НБУ визнав родину Суркісів пов’язаними з
ПриватБанком особами, а їхні багатомільярдні депозити у банку обміняв на акції
ПриватБанку. Згодом всі акції держава купила за 1 гривню під час націоналізації. Ця
процедура називається bail-in. Наразі процедуру bail-in за депозитами Суркісів оскаржують
у Верховному суді. Під час останнього засідання Верховний суд зробив перерву на
невизначений термін. Напередодні дату розгляду рішення за боргом Суркісів Верховний
суд призначив на 27 квітня. Процедуру провели для того, аби зменшити тягар на
націоналізований банк, адже він не мав змоги обслуговувати значні за розміром депозити
пов'язаних осіб — розмір депозитів Суркісів (Ігор, Григорій, Рахміль, Світлана, Марина
Суркіси та Ковалик Поліна) складав понад 1 мільярд гривень. Водночас інші суди, які
розглядають оскарження законності націоналізації ПриватБанку, зокрема Шостий
апеляційний адміністративний суд, прив’язали свої рішення до рішення Верховного суду у
справі родини Суркісів. Вони перенесли розгляд апеляцій держави на рішення судів
попередніх інстанцій, якими націоналізацію ПриватБанку визнали незаконною. Цікаво, що
справу, пов'язану з процедурою bail-in, 16 березня розглядав ще й Високий суд Англії та
Уельсу. Зокрема, цей суд розглядав обмін зобов'язань ПриватБанку за євробондами,
випущеними у 2010 та 2013 роках (ці облігації купили колишні власники ПриватБанку та
пов'язані з ними особи). Високий суд ухвалив рішення на користь ПриватБанку та дозволив
йому не платити борг колишнім власникам.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
•
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Страховики збільшили надходження
валових страхових премій

06.04.2020

Ліга страхових організацій України провела порівняльний аналіз
показників діяльності страхових компаній – учасників Проекту «Відкрите
страхування» за 2019 рік та 2018 рік.
Згідно з ним, страхові компанії – учасники Проекту «Відкрите страхування», які
здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за 2019 рік збільшили
надходження валових страхових премій на 9,9% у порівнянні з 2018 р. – до 6,6 млрд. грн.
Валові страхові виплати за підсумками 2019 року збільшились на 12,1% до 3,5 млрд. грн.
Загальний обсяг страхових резервів станом на 31 грудня 2019 року збільшився на 6,6% у
порівнянні з аналогічною датою 2018 р. і склав 4,2 млрд. грн. Активи страхових компаній –
учасників Проекту «Відкрите страхування» станом на 31 грудня 2019 року у порівнянні з
аналогічною датою 2018 року зменшились на 1,5% (до 7,9 млрд. грн.), а сукупний власний
капітал учасників збільшився на 46,4% (до 2,5 млрд. грн.). У структурі валових страхових
премій за 2019 рік найбільша питома вага належала видам добровільного майнового
страхування – 2713,9 млн. грн. (41%). Валові страхові премії за видами добровільного
особистого страхування (крім страхування життя) склали 2385,9 млн. грн. (36%), з
недержавного обов’язкового страхування – 1203,7 млн. грн. (18,2%), з добровільного
страхування відповідальності – 319,3 млн. грн. (4,8%). У структурі валових страхових
виплат за 2019 рік найбільша питома вага належала видам добровільного майнового
страхування – 1820,7 млн. грн. (52,5%). Валові страхові виплати за видами добровільного
особистого страхування (крім страхування життя) склали 1060,3 млн. грн. (30,6%), з
недержавного обов’язкового страхування – 558,8 млн. грн. (16,1%), з добровільного
страхування відповідальності – 26,6 млн. грн. (0,8%). За договорами страхування наземного
транспорту (КАСКО) надходження валових страхових премій учасників проекту «Відкрите
страхування» за підсумками 2019 року збільшились на 8% у порівнянні з 2018 роком – до
1660,8 млн. грн., валові страхові виплати зменшились на 0,3% (до 794,5 млн. грн.). …
Читати повністю >>>
За матеріалами finpost.com.ua
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Годувальники країни: топ продуктових рітейлерів
в різних регіонах України

26.03.2020

Асоціація рітейлерів України презентує чергове дослідження,
присвячене вітчизняному ринку FMCG, як одному з небагатьох, який
продовжує більш-менш нормально функціонувати в умовах карантину.
На основі інформації, наданої RAU компанією GT Partners Ukraine, ми проаналізували
найбільші мережі в столиці і регіонах, що пропонують все, що потрібно для підтримання
нормального життя: продукти, напої, предмети гігієни та товари для дому. Кожну мережу
оцінювали за кількістю магазинів і сумарною площею. Всі дані актуальні на грудень 2019
року. Основна мета дослідження – з’ясувати, скільки всього торгових точок у лідерів ринку,
в яких регіонах вони представлені, де вважають за краще відкривати магазини.
Київ. З вісімнадцяти роздрібних операторів FMCG ринку в столиці найбільш потужно
представлені вісім. Найбільше торгових точок в найбагатшому місті країни належить Fozzy
Group (мережі Сільпо, Фора, Fozzy Cash & Carry, Le Silpo, Thrash!). Що не дивно для компанії,
яка відразу стартувала в Києві, а також беручи до уваги кількість брендів і форматів, з
якими працює цей рітейлер. Серед 199 магазинів є супермаркет, магазин біля дому, cash &
carry, делікатес-маркет, дискаунтер. Відповідно, за розміром торгових площ цей оператор
також на першому місці з показником 169 500 кв. м. За обома показниками Fozzy Group з
великим відривом випереджає мережу АТБ з її 143 магазинами-дискаунтерами. Зрозуміло,
для такого формату потрібні значно менші площі, а тому мережа АТБ за цим показником в
Києві тільки на четвертому місці. Зате магазини Ашан беруть не числом, а масштабом,
посівши друге місце за площею – 98 670 кв. м. Також варто звернути увагу на швидкий
розвиток в столиці мереж невеликих форматів магазинів біля дому, таких як ЛотОК і Коло.
За кількістю магазинів в Києві сумарно ці дві мережі вже можна порівняти з магазинами
АТБ. А кожна з них окремо вже більше ніж мережа ЕКО маркет в столиці.
Північна Україна (без урахування Києва). Цілком очікувано Fozzy Group домінує і в
околицях столиці, де також працює перший експериментальний преміальний супермаркет
Favore, відкритий в 2017 році в смт Козин. Примітно, що розвиває його мережа магазинів
Фора, які позиціонується як класичний магазин біля будинку. У північних регіонах країни,
за винятком АТБ, в основному представлені мережі з київською пропискою, наприклад,
Novus, яка має в своєму розпорядженні дев’ять магазинів формату супер- і гіперпермаркет.
А також два гіпермаркети мережі Мегамаркет загальною площею 16 740 кв. м. Примітно, що
в регіоні розстановка сил за кількістю магазинів і обсягами торгових площ виглядає більш
рівномірною. Можливо, тому що тут основна битва йде між супер- і гіпермаркетами. Після
Fozzy Group і АТБ трійку лідерів замикає ЕКО маркет, який крім перерахованих форматів
також представлений магазинами біля дому. Мало того, загальна кількість торгових точок
у провідних гравців тут не набагато менше, ніж в столиці. Причому якщо за кількістю
магазинів ЕКО маркет відстає від лідера – Fozzy Group – приблизно в чотири рази, то за
обсягами площ – всього в 2,6 рази.
Центральна Україна. Але чим далі від столиці, тим вплив київських мереж менше.
Так, в центральному регіоні вже беззастережно домінує мережа АТБ з Дніпра, а на другому
місці – локальний гравець з Кременчука, торговельна мережа МаркетОПТ. Її магазини
представлені в форматах магазин біля дому, супермаркет, cash & carry. По кількості
форматів вона конкурує з магазинами Fozzy Group, перевершуючи їх за кількістю майже в
2,5 рази, хоча в торгових площах у неї мінімальна перевага. У п’ятірку регіональних мереж
входить ще один місцевий гравець – ТОВ “НВП Аргон” з Вінниці, яке управляє мережами
ГРОШ, ГРОШ експрес, К-Маркет, Економ. Ці магазини працюють у форматах супермаркет,
магазин біля дому, гіпермаркет, мінімаркет. Конкуруючи з дискаунтером АТБ, у якого тут в
чотири рази більше торговельних точок і втричі – торговельних площ. Але разом два
регіональних гравця цілком можуть змагатися за масштабами бізнесу з лідером. Крім
магазинів Fozzy Group тут є тільки ще одна національна мережа родом з Києва – Рітейл
Груп – у якій тут вісім магазинів Велика Кишеня і Велмарт, представлених в форматах
супер- і гіпермаркетів.
Південна Україна. Аналогічна ситуація спостерігається і в південних регіонах, де
121 магазину найбільшої національної торгової мережі АТБ протистоять два місцевих
рітейлера. Це торгова компанія АЛМІ, що управляє мережами магазинів Копійка, Копійкамінімаркет і Santim, а також Таврія В, що розвиває однойменну мережу і делікатес-маркети
Космос. З тією лише різницею, що сукупна “міць” цих мереж перевищує можливості лідера.
Обидва місцевих гравця з Одеси і обидва представлені різними форматами: супермаркет,
магазин біля дому, делікатес-маркет, мінімаркет. Причому Таврія В приблизно в два з гаком
рази більше за площами, ніж всі її конкуренти. У тому числі єдиного київського гравця –
Fozzy, який саме в цьому регіоні відкрив магазини Le Silpo, щоб гідно конкурувати з
місцевими делікатес-маркетами.
Західна Україна. У західному регіоні переважають місцеві рітейлери з Луцька і
Львова. Пальму першості за кількістю торговельних точок утримує Volwest Retail,
розвиваюча мережі Наш Край і Spar в форматі супермаркету, магазину біля дому і
мінімаркета. На другому місці компанія Львівхолод з її магазинами Рукавичка. У п’ятірку
регіональних мереж входить також ПАККО Холдинг з Луцька, керуюча магазинами Вопак і
Пакко, які працюють в форматі супермаркет, cash & carry, магазин біля дому, мінімаркет.
Але це, в основному, не дуже великі за площею торгові точки, тому мережі з півтора-двох
сотень магазинів в сукупності не перевищують обсягів 38 000 кв. м, у той час як Metro Cash
& Carry, у якої тут сім магазинів, має ту ж саму торговельну площу в 37 300 кв. м. До речі,
саме в даному регіоні вельми популярний формат cash & carry. Його використовують три з
п’яти найбільших мереж в регіоні. У тому числі компанія Fozzy, яка лідирує за кількістю
квадратних метрів.
Східна Україна. Саме на сході найбільш добре видно експансія АТБ на схід. По-перше,
цей регіон територіально ближче до штаб-квартири компанії, а по-друге, промислові
регіони з найбільшою концентрацією потенційних покупців завжди були привабливі для
розвитку рітейлу. Мережа – беззаперечний лідер як за кількістю магазинів так і за
сумарною їх площею. Крім АТБ тут працює ще один локальний гравець з Дніпра – ТОВ
“Омега”, що розвиває мережі Varus, Varus-market і Планета. Ці магазини працюють у форматі
супермаркету, гіпермаркету, магазину біля дому, делікатес-маркет і мінімаркет. Це до речі,
третій регіон, де різними мережами представлені делікатес-маркети. І саме ці два рітейлера
конкурують в різних форматах з іншими гравцями. В іншому ж за масового споживача тут
борються представники міжнародних рітейлерів: магазини Metro Cash & Carry і
гіпермаркети Ашан. Примітно, що у обох мереж однакова кількість магазинів і схожі площі.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами rau.ua
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Український продуктовий ритейл робить
ставку на е-commerce

06.04.2020

Досі продуктові магазини були найменш оцифрованим сегментом
вітчизняної роздрібної торгівлі (про стримуючі фактори йшлося у
попередньому матеріалі) і при цьому — найбільш перспективним.
Для прикладу: частка онлайн-послуг доставки продуктів в Європі складає близько
5%, тоді як в Україні — лише 0,6%. Неминучість розвитку продавці продуктів відчули в
період вимушеного карантину — мережі фактично захлинулися від ажіотажного попиту на
сервіс онлайн-замовлення та доставки. За даними експертів компанії CBRE, зараз
продуктовий ритейл та його логістика переживають пік продажів, що на 40-50% вищий
порівняно із продажами у новорічний, традиційно піковий період.
Ситуація. Про ажіотажний попит на свої послуги говорять представники сервісів
доставки продуктів. Зокрема, Glovo та Zakaz.ua. “Попит на послуги Zakaz.ua значно виріс у
всіх українських містах, де ми присутні, — розповідає Євген Нетреба, комерційний
директор Zakaz.ua (онлайн-замовлення та доставка продуктів харчування від найбільших
роздрібних продуктових мереж METRO, Novus, “Ашан”, “Мегамаркет”, “Фуршет, “Таврія В”).
— Зокрема, у столиці та містах-мільйонниках кількість замовлень збільшилась приблизно
на 30%, а в невеликих містах, наприклад у Житомирі та Вінниці, — більш ніж на 100%”.
Трафік сайту зріс приблизно вдвічі. Кількість замовлень у березні збільшилась орієнтовно
на 50% порівняно із показником лютого, а середній чек — на 15% (до 1866 грн). Змінилась і
структура замовлень. Якщо раніше було багато замовлень з офісів та сегмента HoReCa, то
зараз помітно зросла кількість замовлень пересічних українців, які купують продукти для
сім’ї. “У кошику зазвичай вода, борошно, крупи, соняшникова олія, молочна та м’ясна
продукція, овочі, антисептики, побутова хімія”, — зазначає пан Нетреба. Водночас кількість
клієнтів, які не змогли скористатися сервісом Zakaz.ua після оголошення початку
карантину, вимірюється тисячами. “Ми щоденно оцінюємо наші операційні можливості та
відкриваємо додаткові часові слоти доставки протягом дня”, — запевняє пан Нетреба.
Сервісу наразі все ще не вистачає персоналу, який працює у магазинах
(комплектувальників замовлень) та кур’єрів. І це при тому, що протягом останніх двох
тижнів на роботу вийшли десятки нових співробітників, а компанія закуповує термобокси.
Але щоб повністю задовольнити попит, потрібно більше 100 працівників. Зростає кількість
активних кур’єрів і у Glovo. Як зазначив у одному з нещодавніх інтерв’ю Дмитро
Расновський, генеральний менеджер Glovo в Україні, “бажаючих працювати набагато
більше. Люди сидять у неоплачуваних відпустках, до того ж є велика кількість незайнятих
навчанням студентів”. Хоча, за його словами, навіть збільшена кількість замовлень на
доставку продуктів від фізосіб не може компенсувати втрати замовлень з ресторанів
(більшість з яких вимушено припинили роботу). До того ж у Glovo розуміють невідворотне
падіння споживчого попиту з боку населення, що безпосередньо позначиться на всіх
гравцях ринку. “Багато людей, знаходячись у вимушеній відпусті, змушені також
скорочувати свої витрати і зменшувати кількість замовлень ресторанної їжі, переходячи до
приготування страв удома”, — підкреслює пан Расновський. Через це у сервісах доставки
продуктів він бачить низьку комерційну складову як для ритейлерів, так і для логістів. А
поки сервіси доставки, як незалежні, так і ті, що працюють у відділах магазинів, активно
шукають збирачів продуктових кошиків та кур’єрів з власним авто.
Розширення. Зважаючи на підвищений ажіотаж, а також на посилення карантинних
вимог, доставка їжі під двері сприймається гравцями ринку, радше, як вирішення питання
безпеки і доступу до продуктів першої необхідності. “Якщо почнуться жорсткіші обмеження
(а на прикладі інших країн ми бачимо, що супермаркети спіткала доля ресторанів —
магазини працюють лише на доставку), ми маємо бути готові: важливо дати людям
протестувати цей сервіс, а бізнесу — “обкатати” всі процеси для масштабування”, — каже
Дмитро Расновський, зазначаючи, що “економіка” доставки має вдало складатися для всіх
сторін — споживача, кур’єра та мережі. Тому, скажімо, у Glovo немає однакових умов
співпраці для всіх, особливо — нових гравців. Різниця в розмірі середнього чека й
операційній підготовці мереж (наприклад, наявність збирачів замовлень у магазині)
унеможливлює будь-яку уніфікацію умов. Зокрема, наявність збирачів може стати
перевагою, що дозволить супермаркету отримати вигідніші умови у сервісі доставки.
Натомість низький середній чек заздалегідь є “збитковою історією”, бо дає низькі комісійні
сервісу. В такому разі, зазначає пан Расновський, “постає питання спільних інвестицій”.
Компанія може розвивати збиткову доставку, розраховуючи на її окупність у майбутньому.
Кількість запитів від гравців, що хочуть запустити доставку через Glovo, зросла в 2,5 раза. З
початку березня Zakaz.ua теж веде переговори з кількома торговими мережами, плануючи
запуск доставки від нових партнерів у найближчі місяці. “До кінця 2020 р. ми плануємо
запустити сервіс у Кривому Розі, Рівному та Полтаві, — говорить Євген Нетреба. — У наших
планах — забезпечити зручну доставку продуктів у всіх найбільших містах України”. При
цьому він зазначив, що Zakaz.ua наразі не планує змінювати вартість доставки, адже нині
вона ледве покриває собівартість (у Києві вартість доставки стартує від 69 грн за
замовлення вагою до 40 кг).
Відчути перспективу. Завдяки розширенню спеціалізованих сервісів доставки
харчів на ринок заходять гравці, готові швидко перепрофілюватися. Так, сервіс Kabanchik.ua
(входить до групи EVO) запустив окремий додаток для доставки товарів з магазинів і аптек.
Тільки в Києві зареєстровано 47 тис. спеціалістів у категорії “Кур’єрська доставка” на
Kabanchik.ua. Таксі Uklon та Bolt також хочуть заробити на доставці товарів вагою до 20 кг і
вводять спеціальні опції. Маркетплейс Rozetka розпочав продаж продуктових наборів від
мережі АТБ, які доставлятиме “Нова Пошта”, але поки тільки у Дніпрі та області. Днями
Justin запустив сайт shop.justin, через який можна замовити продукти з мережі “Сільпо”
(доставка поки тестуватиметься в трьох районах столиці). У цей перспективний сегмент
заходить і непрофільний бізнес — IT. Засновник компанії Powercode LLC Владислав
Савченко пообіцяв за два тижні запустити сервіс з доставки продуктів, вклавши у стартап
“Foodex24” 2,5 млн грн. Команда планує закуповувати товари у постачальників, орендувати
склади, винаймати сортувальників, налагодити логістику та запустити сайт та додатки. У
“Foodex24” вже є парк із 620 авто та водіїв, а служби таксі Києва можуть надати додатково
ще тисячу машин. Таким чином, сервіс зможе обслуговувати 1 млн клієнтів на місяць. У
тестовому режимі сервіс запрацює в одному з районів Києва, а далі масштабується на
великі міста України. В будь-якому разі ринок фуд-рітейлу вийде з карантину в інших
образі та подобі. “Ритейл вийде з карантину в нову реальність, в якій покупці будуть
змушені переглянути своє ставлення до онлайн-покупок”, — зазначає Олександр Іванов,
партнер по роботі з клієнтами компанії Nielsen. Як показовий приклад експерт наводить
китайців, де 89% опитаних респондентів сказали, що після завершення карантину вони
продовжуватимуть робити більше покупок FMCG через інтернет. Особливо це характерно
для нового сегмента покупців, що проявився внаслідок пандемії, — аудиторії 50+. “І
завдання ритейлерів — швидко адаптуватися до потреб нової аудиторії, допомогти їм у
навігації та подолати існуючі бар’єри”, — радить пан Іванов.
Читати повністю >>>

За матеріалами business.ua
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Читайте також! Ритейл і е-commerce:
виживуть тільки найспритніші >>>

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Супермаркети погодилися знизити
ціни на продукти, - АМКУ

09.04.2020

З метою стабілізації цін на продукти на час карантину в Україні
супермаркети погодилися зменшити націнку на продукти першої необхідності.
Про це повідомляє служба новин rbc.ua
На зниження націнки пішли NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сільпо",
BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО-маркет", "Велика Кишеня" та "Велмарт". "Ми вже отримали
від них відповідні листи. Завтра цю інформацію зможуть перевірити всі бажаючі в
магазинах зазначених мереж (інформацію з переліком товарів, на які знижено націнку,
можна буде побачити на сайті компанії)", - повідомив голова Київського обласного
відділення АМКУ Олексій Хмельницький. Він також уточнив, що ряд торгових мереж
взагалі відмовилися від націнки на окрему групу товарів на період карантину. Мова йде про
такі продукти, як борошно, буряк, капуста, картопля, морква, різні крупи (в тому числі
гречка), цибуля, цукор, олія, макаронні вироби, молоко та яйця. Що стосується лимонів, то
очікується істотне зниження цін. Нагадаємо, Київське обласне територіальне відділення
Антимонопольного комітету відкрило справу проти постачальників (оптовиків) продуктів
харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва. Голова обласного
відділення відомства Олексій Хмельницький повідомив, що моніторинг, який запровадив
АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися
синхронно у різних торговельних мережах. Це може свідчити про антиконкурентну
поведінку учасників ринку як постачальників, так і роздрібної торгівлі або ж обох
одночасно. Перелік компаній, щодо яких розпочато справу, може бути змінений. Однак
наразі під перевірку потрапили Novus, Ашан, Metro Cash & Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ,
Varus, ЕКО-маркет, Велика Кишеня, Велмарт та компанії – постачальники ТОВ Світ овочів,
ТОВ Гала Фудз, ТОВ Саркара-Груп, ТОВ Овочевий край, ТОВ Август-Кий, ТОВ АгроінвестЛогістик, ТОВ Агро-Овен, ТОВ Брокінтерком, ТОВ Перспектива, ТОВ Зовнішторгресурс, ТОВ
Агробізнесвектор, ПП Інтер овочі, ТОВ Аттуаль, ТОВ Елітпрайм, ТОВ Авега-2018. У випадку
встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції
органами Антимонопольного комітету можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10%
обороту компанії за попередній рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
•
•

ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ
FOOD

Мережа «Наш Край» спільно з Modern Expo розробили
новий унікальний проєкт

09.04.2020

У Луцьку завдяки зусиллям компанії Modern Expo, міжнародного
виробника торговельного обладнання, та мережі «Наш Край» розпочала
роботу перша в Україні автоматизована поштова станція.
Вона дозволяє доставляти (отримувати) продукти харчування та інші товари у
зручний час та максимально безпечно, без походу у магазин та без контакту із кур’єром.
Встановлена вона перед головним офісом Modern Expo, яка виступила ініціатором даного
проєкту. На разі, скористатися даною послугою може кожен працівник Modern Expo. Для
цього необхідно у будь-який зручний час зробити онлайн замовлення у Інтернет-магазині
«Наш Край», отримати на телефон повідомлення із унікальним кодом, зісканувати його у
поштоматі та забрати замовлення. Товари для таких замовлень пакуються у спеціальне
фасування. Поштомат підтримує температурний режим від +2 до +6 °C, що дозволяє
безпечно зберігати продукти харчування тривалий час без шкоди якості. Щодо кількості
замовлень, то на сьогодні прогнозується від 200 до 300 замовлень щодня, які буде
опрацьовувати Інтернет-магазин. Менеджер проєкту, Антон Кондратенко: «Карантин – це
період не тільки для самоізоляції але й час для переходу на новий рівень діджиталізації.
Свого часу проєкт мережі «Наш Край» Інтернет-магазин був просто новинкою і такою собі
додатковою опцією, про яку знали, але користувались вряди-годи. Сьогодні ж – це
найзатребуваніша послуга та дуже важливий елемент життя мешканців міст, в яких він
працює (Луцьк, Радивилів, Сміла, Бердичів, Борислав, Долина, Золочів, Камінь-Каширський,
Ковель, Красилів, Надвірна, Сарни, Славута, Тульчин, Хмельницький, Чернівці). На часі
виявився ще один проєкт, робота над яким розпочалась ще за довго до карантину, та
тривала більш як півроку. Це перша в Україні автоматизована поштова станція.»
Читати повністю >>>
За матеріалами VolWest Group
• NOT-FOOD

Як Епіцентр розвиває продажі побутової хімії,
засобів гігієни та косметики

27.02.2020

Керівник департаменту побутової хімії та особистої гігієни мережі
Епіцентр розповів про асортимент та продажі категорії, частку компанії на
ринку, а також про збільшення попиту.
Один з лідерів українського ринку рітейлу компанія Епіцентр К розвиває напрямок
побутової хімії та особистої гігієни (ПХОГ) вже більше десяти років. За цей час мережа
зуміла суттєво розширити асортимент цієї продукції та наростити її продажі. Декілька
років тому компанія впровадила новий амбітний проект – магазин формату shop in shop під
брендом Mon Cheri, який пропонує клієнтам Епіцентру широкий вибір товарів для краси,
косметику, парфумерію тощо. В інтерв’ю RAU директор департаменту побутової хімії та
особистої гігієни Епіцентр К Віктор Шабунін розповів про особливості цього формату, його
перспективи, а також поділився результатами та планами компанії щодо розвитку цієї
категорії товарів в мережі рітейлера. Слід зазначити, що це інтерв’ю записувалося ще до
введення в Україні карантину, пов’язаного з розповсюдженням коронавірусу. За цей час
ситуація в країні кардинально змінилася, багато торгових мереж були вимушені
призупинити роботу. В той же час Епіцентр продовжив працювати, щоб забезпечити своїх
клієнтів товарами першої необхідності. В тому числі – антисептиками, масками, побутовою
хімією та засобами особистої гігієни, які реалізуються саме в департаменті ПХОГ. Щоб
дізнатися актуальну на сьогодні ситуацію з продажами цих груп товарів, редакція RAU ще
раз зв’язалася з Віктором Шабуніним та поставила йому кілька додаткових запитань,
відповіді на які – в кінці матеріалу. ...
ю

Читати повністю (інтерв'ю) >>>
За матеріалами rau.ua
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IKEA не почне працювати в Україні
в обіцяні терміни

•

24.03.2020

Шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати
запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться в
відповіді IKEA на запит "Інтерфакс-Україна".
"Ми підтверджуємо свою прихильність Україні і плани щодо виходу на український
ринок, тому в зв'язку з пандемією коронавірусу аналізуємо можливі тимчасові рамки і
наступні кроки", - заявили в компанії. Зокрема, раніше компанія повідомляла про наміри
запустити e-commerce в Україні навесні 2020 року. "Протягом цієї надзвичайної ситуації
IKEA по всьому світу дотримується вказівок відповідних органів державної влади та
Всесвітньої організації охорони здоров'я, адже безпека співробітників, покупців і партнерів
є безумовним пріоритетом", - резюмується в коментарі. Нагадуємо, у вересні 2018 року IKEA
офіційно заявила про відкриття першого в Україні магазину в форматі city store в 2019 році.
Об'єкт повинен був відкритися в київському ТРЦ Ocean Mall. Однак пізніше рітейлер заявив,
що в зв'язку з затримкою будівництва ТРЦ компанія розглядає альтернативні шляхи
запуску бізнесу в Україні. Влітку 2019 року IKEA оголосила про запуск офіційного веб-сайту
для українських споживачів і набір персоналу для роботи в першому магазині міського
формату в Києві. Відкриття магазину було заплановано на кінець 2019 року, проте в кінці
року IKEA заявила, що вирішила спочатку запустити електронну комерцію (весна 2020
року), а після цього - фізичний магазин. Розвитком мережі в Україні займається "IKEA
Південно-Східна Європа", що є частиною IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компанія
займається роздрібним бізнесом IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
•
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В Киеве окончательно закроются 100
ресторанов и кафе

27.03.2020

Общенациональный карантин рискуют не пережить порядка сотни
столичных кафе и ресторанов. Такое мнение высказала директор компании
"Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.
"В ближайший месяц только в Киеве закроются около 100 ресторанов, кафе и
кофеен. Но карантин – это только начало. Нам придется встречать новый курс гривны.
Смириться с отсутствием иностранных туристов. Но радоваться увеличению внутреннего
туризма, рассчитывать на своих! Придется сокращать людей, оставшихся работать за
троих. Торговаться по аренде и закрывать нерентабельные точки", – говорит Насонова.
Эксперт советует закрываться уже сейчас, если переориентация на доставку еды не спасает
ресторатора. По ее мнению, также не стоит искать сейчас новых клиентов, не
рекламировать уже никому не нужные продукты, не выискивать альтернативные способы
заработка. "Все эти поиски решений только забирают ресурсы, моральные и материальные.
А все равно ничего не изменишь. Если у ресторана шли хорошо дела и до карантина – будут
хорошо и потом. Если дела шли плохо или нет денег совсем пережить месяц-другой –
можно закрыться уже сейчас", – отмечает Насонова. Основным двигателем рынка после
окончания карантина будут скидки, говорит эксперты. И скидки существенные. "Скидки
заменят весь ресторанный маркетинг. И не просто скидки, а скидки 50% – только такая
цифра будет иметь значение. 10, 20, 30% – это до лампочки. Только 50%. Без разницы будет
только дорогим ресторанам и бутикам – их аудитории вообще все равно, что сколько
стоит", – резюмировала Насонова.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Cеть «Черноморка» запустила первый в Украине
онлайн-ресторан

TOURISM & TRAVEL REST

10.04.2020

Сеть «Черноморка»™ запустила уникальный проект - первый в стране
онлайн-ресторан. Виртуальный заказ тут же готовят повара, после чего
клиент получает доставку еще теплых блюд домой.
Формат онлайн-ресторана помог руководству сети увеличить количество заказов в
условиях карантина, а главное - сохранить рабочие места официантам и поварам. Онлайнресторан - это виртуальное решение для удаленных заказов в заведении, разработанное
специально для сети «Черноморка»™. Его уникальность заключается в том, что при выборе
блюд гость и официант заведения общаются через прямую видеосвязь в режиме реального
времени. Клиент имеет возможность дистанционно насладиться большинством этапов
ресторанного обслуживания «Черноморки»™ - от приветствия официанта, рассказов об
акционных предложениях и советов по напиткам до возможности выбрать среди рыбных и
морепродуктов именно те, которые, например, по размеру или цвету понравились больше.
Технической реализацией онлайн-ресторана занималась студия Vintage. Команда из 10
специалистов разработала первую версию платформы за рекордные 3 дня. Для рабочей
версии проекта и его публичного запуска понадобилась всего 7 рабочих дней. «Работая над
технической стороной онлайн-ресторана, мы рискнули скомпоновать готовые решения и
наработки студии Vintage. Стандартно разработка такого проекта занимает 4-5 месяцев. Но
мы понимали, что актуальность «ресторана онлайн» - уже сегодня. Горжусь нашей
командой и командой «Черноморки»™, с которыми за рекордные 7 дней удалось запустить
новый продукт на рынке», - отметил руководитель студии Vintage Евгений Кудрявченко. ...
Читать полностью >>>
По материалам business.ua

Крупнейшие туроператоры отказываются возвращать
деньги клиентам из-за форс-мажора

31.03.2020

Туроператоры изменили правила отмены туров и выплаты компенсаций за аннулированные туры – они фактически не возвращают деньги
желающим отказаться от ранее купленных путевок на ближайшие месяцы.
Крупнейшие туроператоры – Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel и TEZ TOUR –
сообщают, что карантин признан форс-мажором, во время которого они имеют право не
возвращать деньги за туры. В качестве альтернативы клиентам предлагают
перебронировть тур, а уже оплаченные деньги за отмененный тур обещают зачислить для
приобретения любого другого путешествия. Сейчас, согласно запрету Кабмина покидать
Украину, отменены все туры, которые приходятся на время карантина с 17 марта по 23
апреля.Однако туроператоры отказываются возвращать средства и тем туристам, которые
оплатили путешествия после 23 апреля. Два турагента на условиях анонимности
рассказали LIGA.net, что клиенты массово хотят отменить туры, которые приходятся на
май-июль. Но компании никому не возвращают деньги, а уговаривают туристов перенести
на более поздние даты. Например, Coral Travel обратилась с просьбой к туристам, которые
заказали и проплатили тур, не настаивать на аннуляции путешествия с возвращением
уплаченных средств. Как отмечает издание, хотя форс-мажор не распространяется на даты
за пределами официального карантина, но туркомпании воспользовались нюансом расчета
штрафных санкций. В частности, туроператоры изменили правила расчета суммы денег
при отмене тура по инициативе туриста. Компании могут не вернуть туристу сумму,
равную фактически понесенным расходам (ФПР). Собеседники издания отмечают, что
сумма ФПР может составлять до 100% стоимости тура независимо от даты предстоящей
поездки. То есть деньги могут не вернуть вообще. "Coral Travel, согласно Закону о туризме,
всегда заранее рассчитывается в полном объеме со всеми поставщиками турпродукта", –
говорится в сообщении компании. Турагент объясняет, что главное неудобство для
клиентов в том, что расчет размера ФПР осуществляется в индивидуальном порядке после
аннуляции тура. Турист, отменяя путешествие, не знает размер возможной компенсации от
туроператора. Напомним, раньше при отказе от поездки клиентам возвращалась полная
или частичная стоимость путевки в зависимости от того, сколько времени осталось до
даты поездки. Например, Coral Travel за отказ за 30 дней до дня вылета возвращал сумму с
минимальным штрафом 30 евро, от 15 до 29 дней – штраф 10%, от 8 до 14 дней – 20%, от 5
до 7 дней – 40%, от 2 до 4 дней – 80%. Большинство туроператоров предлагают переносить
поездки на более поздний период – до 31 октября 2020 года. Однако в компании PEGAS
Touristik предлагают своим клиентам перенести сроки путешествий на другие даты в срок
до конца 2021 года. Как сообщалось, ранее Верховная Рада признала карантин из-за
коронавируса форс-мажорным обстоятельством, а также ввела штрафы за его нарушение.
Кроме того, Рада приняла закон о поддержке бизнеса на период карантина, установив
мораторий на проверки и начисление штрафов, а также освободив бизнес от платы за
землю и налога на недвижимость.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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КУЛЬТУРНА ІНДУСТРІЯ
ДЕРЖАВНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА

Фінансування Культурного фонду скоротили на 42,5%, а
Інституту книги – на 34%

13.04.2020

Народні депутати скоротили у державному бюджеті на 2020 рік
витрати на функціонування і проекти Українського культурного фонду та
Інституту книги. Про це повідомляє ukranews.com
Верховна Рада скоротила у державному бюджеті на 2020 рік витрати на
функціонування і проекти Українського культурного фонду на 42,5%, або на 296,577 млн
гривень до 400,862 млн гривень, Інституту книги - на 34%, або на 51,5 млн гривень до
100,166 млн гривень. За прийняття в цілому законопроекту про зміни до державного
бюджету на 2020 р. №3279-д проголосували 249 депутатів. В редакції змін до держбюджету
від 30 березня, передбачалося скорочення витрат на УКФ на 64%, або на 446,577 млн
гривень до 250,861 млн гривень, а в первинному проекті, підготовленому Мінфіном Ігоря
Уманського скорочення було ще більшим - на 89,3%, або на 622,6 млн гривень до 74,8 млн.
Що стосується інституту книги, то в редакції змін до держбюджету від 30 березня,
передбачалося скорочення витрат на 66,9%, або на 101,5 млн гривень до 50,166 млн
гривень, а в первинному проекті, підготовленому Мінфіном Ігоря Уманського скорочення
було ще більшим - на 85,4% або на 129,5 млн до 22,1 млн гривень. Відзначимо, Комітет
Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив пропозиції
Міністерства культури та інформаційної політики щодо меншого скорочення видатків
держбюджету на культуру у 2020 році. Про це повідомив народний депутат, член Комітету
гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко під час онлайн-конференції. Він
зазначив, що пропозиції, надані міністерством, були затверджені більшістю членів комітету
і передані в бюджетний комітет. А саме: збільшити видатки на керівництво та управління в
сфері культури та інформаційної політики в сумі 60 млн грн; забезпечити Український
культурний фонд коштами у сумі 450 млн грн, з яких кошти в сумі 394 млн грн використати
на вже відібрані проєкти; забезпечити на культуру, мистецтво, охорону культурної
спадщини в сумі 157 млн грн; зберегти 50 млн грн на виробництво кінопроєктів
патріотичного спрямування; на Інститут книги, підтримку книговидавничої справи - 110
млн грн; на розкриття туристичного потенціалу - 50 млн грн; на збереження історикокультурної та архітектурної спадщини - 25 млн; збільшити на 20 млн грн підтримку
національних театрів; на Український інститут національної пам’яті - 21 млн грн. Сушко
також зазначив, що додатковим листом комітет надіслав пропозицію щодо збільшення на
3,9 млн грн президентських грантів кінодіячам. Нагадуємо, 30 березня Верховна Рада не
прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний
бюджет України на 2020 рік". В якому пропонувалось скоротити фінансування Міністерству
культури та інформаційної політики на понад 8 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com, epravda.com.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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HOTEL & RESORTS

MEDIA & ЗМІ

Самые крупные отели в Киеве закрылись
на период карантина

Журнал Forbes Украина перезапускают этой весной:
уже известны главред и инвестор
25.03.2020

Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную
ситуацию и всязи с этим гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv и
InterContinental Kyiv приостановили работу на время карантина.
"Дорогие гости, в связи с усилением карантинных мер Fairmont Grand Hotel Kyiv
временно закрыл свои двери. Безопасность наших клиентов и партнеров является нашим
приоритетом, поэтому отель строго следует указаниям Киевской городской
государственной администрации и принимает все необходимые меры для обеспечения их
благополучия", - сказано в сообщении Fairmont Grand Hotel Kyiv. О временном закрытии 23
марта также сообщил InterContinental Kyiv на своей странице в социальной сети Facebook. В
то же время отель Hilton до 3 апреля приостановил работу бара и ресторана для
посетителей, кухни работают на доставку. Гостиничный оператор Radisson Hotel Group
временно приостановил работу гостиниц Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska и Radisson Blu
Hotel Podil. "Этот отель временно закрыт", - сказано в сообщении Park Inn by Radisson Kyiv
Troyitska. Также о приостановке работы сообщила гостиница Radisson Blu Hotel Podil.
Читать полностью >>>
© Таня Войтюк
По материалам ukranews.com
Premier Hotels and Resorts планирует открыть 16-этажную
гостиницу "Юность" в Одессе

16.04.2020

Украинский сетевой оператор Premier Hotels and Resorts планирует в
июле 2020 года открыть 16-этажную гостиницу "Юность" на Французском
бульваре в Одессе после трех лет полной реконструкции и обновления.
Как сообщается на сайте оператора, после запуска объект будет работать под новым
брендом Premier Hotel Odesa. "Для первых гостей Premier Hotel Odesa будет открыт уже в
июле 2020 года. В отеле будет доступно 202 номера разных категорий. Инфраструктура
включает wellness-центр с плавательным всесезонным бассейном, рестораны и бары", указано в сообщении. Инфраструктура объекта включает четыре ресторана: панорамный
бар Roof 360 Bar and Lounge на 16 этаже, тематический бар в лобби отеля The Lobby,
авторский ресторан La Fiera, работающий как на завтраки, так и по системе à la carte, а
также ресторан средиземноморской кухни Mare DiVino с сырной комнатой. По данным
компании, дизайн отеля разработан итальянским дизайн бюро Alpenmade Contract S.r.l. и
студией PLAN BUREAU. Архитектурное проектирование осуществило украинское бюро "С.
Бабушкин и Партнеры". "Для конференц-сервиса и проведения мероприятий в отеле
отведен целый этаж, что дает возможность организации событий любого уровня
сложности. Конференц-возможности представлены пятью залами общей площадью 725 кв.
м. В самом большом из залов можно разместить до 350 чел", - отметили в компании. Premier
Hotels and Resorts (ООО "Премьер Интернешнл", Киев) объединяет 16 отелей категорий 3-5
звезд под брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels и Premier Compass Hotels.
Гостиницы расположены в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Суммах,
Херсоне, Почаеве, Мукачево (Закарпатская обл.), Александрии (Кировоградская обл.).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
•

СПОРТ

Фонд державного майна ініціює передачу ДП «Чорноморський яхт-клуб»
в Одесі у довгострокову оренду замість приватизації
10.04.2020

Фонд державного майна України вважає приватизацію ДП
«Чорноморський яхт-клуб» в Одесі недоцільною. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Натомість, Фонд державного майна готується провести конкурс з передачі цього
об’єкту в довгострокову оренду на умовах збереження основного профілю його діяльності.
Слід відзначити, що до Фонду державного майна передаються різні об’єкти державної
власності для приватизації. Це і комплексні підприємства, і окреме майно, також об’єкти,
що мають соціально-культурне значення. ДП «Чорноморський яхт-клуб» є одним із таких
підприємств, що виконують соціально-важливу функцію для громади. Фонд проаналізував
потенційні ризики від можливої приватизації розташованого на березі Чорного моря яхтклубу. Після того, як сплине 5-річний пост-приватизаційний термін, новий власник може
здійснити забудову частини берега моря на території яхт-клубу, а також змінити профіль
його діяльності. Відтак, щоб не допустити виникнення таких ризиків у майбутньому, Фонд
планує виключити ДП «Чорноморський яхт-клуб» із переліку об’єктів для приватизації і
передати його найближчим часом в довгострокову оренду з обов’язковим збереженням
профілю діяльності. При цьому майбутній орендар яхт-клубу отримає можливість
інвестувати в його розвиток, однак, не матиме можливості у майбутньому викупити його за
рахунок «невід'ємних покращень». Нещодавно Фонд призначив на посаду директора яхтклубу президента Вітрильної федерації Одеської області Альберта Кабакова. Йому доручено
здійснити повну інвентаризацію підприємства і завершити його підготовку до аукціону з
оренди. Очікується, що приблизно в травні або на початку червня 2020 року будуть
проведені публічні обговорення додаткових умов оренди яхт-клубу, які будуть враховані в
договорі оренди для забезпечення подальшого розвитку об’єкта. До участі в обговоренні
будуть запрошені усі зацікавленні в розвитку клубу сторони. Фонд наголошує, що такі
публічні обговорення відбудуться у разі, якщо цьому не завадить можливе продовження
карантину. Варто підкреслити, що представники вітрильного спорту, місцевої громади
Одеси, громадські активісти міста підтримують ініціативу Фонду щодо передачі клубу в
довгострокову оренду з обов’язковим збереженням основного профілю його діяльності. ДП
«Чорноморський яхт-клуб» – це унікальний об’єкт інфраструктури вітрильного спорту як
місцевого, так і загальнонаціонального значення, історія якого налічує вже близько 140
років. Серед основних переваг цього яхт-клубу – зручне логістичне розташування і прямий
вихід в акваторію Чорного моря. Фонд і надалі буде уважно аналізувати перелік об’єктів
державної власності та визначатися щодо доцільності їх приватизації або довгострокової
оренди, особливо це стосується об'єктів які виконують соціально-важливі функції для
громад, на території на яких вони розташовані. Деякі з таких підприємств, як-то Палац
культури «Металург» у Новомосковську, Дніпропетровської області та ДП
«Солевиварювальний Дрогобицький завод» у Львівській області, наразі так само
вивчаються аналітиками Фонду. Невдовзі також буде прийматися рішення щодо передачі їх
у довгострокову оренду. Слід наголосити, що у разі передачі в довгострокову оренду тих
або інших державних об’єктів, вони й надалі залишатимуться у власності держави. Орендарі
ж отримають можливість інвестувати в розвиток матеріально-технічної бази та
інфраструктури об’єктів оренди, плануючи такі інвестиції на перспективу в 10-15 років.
Водночас, за умовами договору, орендар не зможе втілювати будь-які приховані невід’ємні
покращення, що у перспективі можуть призвести до фактичної приватизації орендованих
ним підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФДМ
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Журнал Forbes Украина перезапускают весной 2020 года. Его новым
издателем станет ООО “УЯВИ!” Артура Гранца и Владимира Федорина.
Главным редактором издания снова будет Федорин.
Печатный журнал будет выходить 10 раз в год на украинском и русском языках, а
онлайн-версия появится во второй половине текущего года. “Он будет политически
независимым и будет соответствовать самым высоким профессиональным, редакционным
и этическим стандартам, установленным Forbes”, - сказано в сообщении на сайте Forbes 30
марта. Отмечается, что 80% контента журнала будет локальным. В нем традиционно будут
выходить лонгриды, истории о предпринимателях, рейтинги самых богатых и
влиятельных, а также 30 до 30-ти. Федорин, комментируя перезапуск журнала, сообщил,
что рад вернуться к работе с Forbes, а бизнесмен Артур Гранц подчеркнул, что горд начать
такое сотрудничество. Журналистка Екатерина Горчинская, которая работала над
перезапуском Forbes со словацкими издателями Barecz&Conrad, сообщила, что компания
изучала выход на украинский рынок в течение года, но в итоге отказалась “из-за угроз”.
Затем, по словам Горчинской, она нашла других инвесторов, среди которых было четверо
украинцев и канадец, “к происхождению капитала у которых есть ровно ноль вопросов”.
“Но в конце года мне Forbes сказал, что появился новый претендент на лицензию. И не
смотря на то, что им нравится все, что я им отдаю, они переговоры ведут теперь с ним.
Критерии предпочтения были не ясны тогда, то теперь понятно, что они предпочли
человека, который уже это делал”, - написала она.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Українські ЗМІ на карантині різко втрачають доходи та
накопичують борги, – дослідження НСЖУ

08.04.2020

На майже повну втрату рекламодавців нарікає абсолютна більшість
керівників українських медіа, опитаних Національною спілкою журналістів
України. Про це повідомляє НСЖУ.
Майже 82% редакторів, переважна частина яких очолює приватні регіональні
газети, онлайн-видання та ТРК, скаржаться на втрату рекламодавців через запровадження
карантинних заходів та економічну кризу, викликану епідемією коронавірусу. Редакції
згортають реалізацію нових проектів (52%) та скорочують обсяги медіавиробництва
(44%). При цьому 9% ЗМІ призупинили свою діяльність на час карантину. У редакціях
масово впроваджують заходи зі скорочення витрат на персонал – відбувається зменшення
заробітних плат (20% ЗМІ), співробітники відправляються у безоплатні відпустки (15%)
або починається скорочення працівників (6%). Про виникнення заборгованості у березні за
оренду або комунальні платежі інформує п’ята частина ЗМІ (21%). «Якщо влада не
підтримає медіа, що страждають через кризу, більшість неолігархічних ЗМІ припинять
існування вже в травні», – зазначає головний редактор «Волинської газети» Володимир
Данилюк. Про критичну ситуацію з інформуванням населення прифронтових територій
говорять керівники ЗМІ Донбасу. «Ми працюємо на лінії розмежування, від 2014 року не
оговталися від кризи, а тепер опинилися на межі банкрутства, – наголошує редатор газети
«Время» Станично-Луганського району Олена Пономарьова. – Якщо умови стануть
жорсткішими, мусимо припинити роботу і згодом не повернемо ні колектив, ні читача».
Абсолютна більшість українських ЗМІ, пристосовуючись до умов карантину, змінила свої
редакційні реалії: лише 6% колективів продовжують працювати у своїх офісах. У 71% ЗМІ
співробітники працюють і дистанційно, і в редакціх, 23% медіа повністю перейшли на
дистанційну роботу. Пріоритетом для керівників ЗМІ є безпека своїх співробітників, яких
забезпечують засобами захисту – масками, рукавичками та антисептиками. Редакції
обмежили доступ відвідувачів до приміщень, скасовують відрядження журналістів або
відвідини ними масових заходів. У Національній спілці журналістів України висловлюють
солідарність із колегами, які продовжують роботу за надзвичайних обставин оголошеного
карантину, та наголошують на необхідності впровадження владою дієвих заходів з
підтримки українських ЗМІ. «Кидаючи сили на подолання епідемії коронавірусу, урядовці
повинні тверезо прогнозувати наслідки кризи для інформаційної безпеки країни, –
зазначає голова НСЖУ. – За прикладом країн Європи варто впроваджувати програми
підтримки ЗМІ як джерел достовірних суспільно важливих новин». …
Читати повністю >>>
За матеріалами НСЖУ
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Из-за карантина бизнес ожидает падения
продаж и производства

15.04.2020

Предприниматели ожидают снижения продаж и производства из-за
ситуации, вызванной пандемией коронавируса в то время, как МВФ ухудшил
прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020.
"Предприниматели ожидают снижения продаж и производства. Больше всего от
сложившейся ситуации пострадал бизнес, который оказывает услуги. Наименее
пессимистичны экспортеры. Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов
обуздания пандемии и продолжительности карантина", - говорится в сообщении
Национального банка о состоянии экономики и банковской системы в первый месяц
карантина. Отмечается, что большинство предприятий пытается сохранить сотрудников,
однако, несмотря на отдельные исключения, не нанимают новых сотрудников, что
усложняет ситуацию для находящихся в поисках работы. Также НБУ отмечает, что с начала
марта до 10 апреля гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6
млрд гривен до 341,4 млрд гривен, в иностранной валюте средства населения сократились
на 182 млн долларов до 9,8 млрд долларов (-2%). Ликвидность банков на данный момент
составляет более 200 млрд гривен, еще более 30 млрд гривен есть в кассах банков, а
валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов, почти столько же средств было и
месяц назад. НБУ сообщает, что этого абсолютно достаточно, чтобы без проблем
справиться с повышенным спросом на снятие средств. Около 70-75% отделений банков и
более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме, приостановлена работа
только тех отделений, в которых нет посетителей и которые находятся в недоступных
зданиях. Отмечается, что кредитование населения растет темпами 27% в годовом
измерении. НБУ подчеркнул, что ухудшение ожиданий бизнеса сказалось на изменении
валюты кредита: чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6% с начала года, а
объемы валютных кредитов сокращаются. В то же время банки существенно не меняли
кредитные лимиты. Если некоторые банки и уменьшили лимиты, то в случае с физлицами это были неработающие клиенты, в случае с бизнесом - из-за исчерпания средств. По
данным Нацбанка, инфляция в марте оставалась низкой - 2,3%. На протяжении последних
недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Комментарий Capital Times относительно текущей ситуации
в мировой экономике и на фондовом рынке

16.04.2020

Все больше ожидания экономистов сводится к Nike-форме
рецессии и снижаются шансы на депрессию. Правда по рынку акций
прогнозы сильно расходятся, сообщает Capital Times.
Э.НАЙМАН

Мы же оцениваем шансы на V (или Nike) образный кризис в 20%, L-образную
продолжительную депрессию в 15%, а вот W (или U) форму кризиса в 65%. В любом случае
деньги ФРС и других официальных организаций творят чудеса. Если им действительно
удалось остановить медвежий рынок на фоне происходящего в экономике - это будет
уникальный случай в истории. Уникальный, так как еще ни разу ликвидность ФРС не была
способна остановить рецессию. Но мы не удивимся, если это действительно произойдет. В
таких условиях все больше людей говорят о предстоящей инфляции активов. Не
потребительской инфляции - здесь существует важное ограничение - у людей нет денег
разогнать вверх инфляцию (аналогично у людей в Украине нет денег покупать доллары,
даже напротив, они продают доллары - и доллар стабилен). Все будет как обычно - деньги
ФРС пойдут на разгон инфляции активов, которую мы называем инвестиционной
инфляцией. Из макроновостей, количество безработных в США превысило 16 млн.чел. или
почти 10% от рабочей силы, практически мгновенно достигнув уровни предыдущего
кризиса 2008-09 годов. Напоследок, страны ОПЕК+ договорились снизить объем добычи
нефти на 9,7 мбд. Попытка склонить другие страны снизить объем добычи на 5 мбд не
получили формального согласия. Так что итог сделки для рынка нефти неутешительный.
Напомним, что спрос на нефть упал на 35 мбд и большинство нефтехранилищ уже
заполнены под завязку. Снижение спроса на 35 мбд перекрывает «сделку века». Отметим,
Эрик Найман стал одним из 11 членов совета по вопросам экономического развития во главе
с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Совет по экономическому развитию является
временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров, который
создается с целью изучения проблемных вопросов, связанных с реализацией
государственной политики в сфере экономического развития, обеспечения координации
действий центральных и местных органов исполнительной власти по определению
механизмов реализации государственной политики по вопросам экономического развития.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам Capital Times
БЛОГ

Таблетка против импорта: какие возможности
по замещению импорта?

08.04.2020

Экономическая теория гласит, что государству выгоднее производить
товары у себя, чем покупать их за границей. Тем более в условиях кризиса,
когда многие страны закрывают свои рынки.
Последние четыре года подряд Украина наращивает импорт товаров. С 2015 по 2019
г. товарный импорт вырос на 65% - с $36,6 млрд до $60,4 млрд. Правда, до уровня 2013 ($77
млрд) он так и не дорос, но надо понимать, что в 2019 г. по сравнению с 2013 г. в Украине
жило существенно меньше людей, а индекс промышленного производства даже по очень
оптимистичным данным Госстата составлял менее 85% от уровня того же 2013 года.
Усугубляет ситуацию тот факт, что большая часть импорта представлена не сырьём,
комплектующими и/или новым оборудованием, а товарами конечного потребления и
энергоносителями. Причём часть энергоносителей, а именно – нефтепродукты, это также
товар конечного потребления. Ситуация никак не изменилась даже в 2019 году, когда
присутствовали объективные факторы, способствующие сокращению импорта в
стоимостном выражении. Стоимость энергоресурсов снизилась явно больше, чем
стоимость основных товаров украинского экспорта, а погода в конце минувшего года
выдалась аномально тёплой. Сэкономить на импорте энергоносителей удалось более 1,3
млрд долл. – 10% от объема импорта предыдущего года. И это всё при рекордном урожае.
Однако вместо того чтобы использовать эти факторы в целях развития экономики, наша
власть увлеклась строительством пирамиды ОВГЗ, вследствие чего укрепился курс гривны.
Что нанесло дополнительный удар внутреннему производству и шире распахнуло ворота
для импорта. В условиях пандемии коронавируса и начинающегося масштабного мирового
экономического кризиса большинство стран мира неизбежно пойдёт по пути закрытия
своих экономик и поддержки их самообеспечения и замещения импорта. И хотя Украине
следовало бы заниматься тем же раньше, неизбежное шоковое падение импорта в
нынешнем году вынуждает ставить вопросы о том, поставки каких товаров могут быть
замещены внутриукраинским производством. Почти всего украинского импорта
приходится на продукцию трёх отраслей – машино/приборостроения, топливноэнергетического комплекса, и химической промышленности – суммарно более 43,7 млрд
долл. Явным же лидером из них является продукция машино/приборостроения, которой в
прошлом году было ввезено на 20,5 млрд долл. В 2019 году с учетом легализации части
"блях" в Украину было ввезено легковых автомобилей на 3,6 млрд долл. – это основная
статья импорта продукции машиностроения. Очевидно, что полностью заместить импорт
легковушек Украина не сможет. К сожалению, уже поздно идти и теми путями, которыми
пошли сопредельные с Украиной Словакия и Россия, привлекшие иностранных
автопроизводителей на свои рынки и разными путями заставлявшие их увеличивать
локализацию. Даже от Румынии, в которой собираются сотни тысяч Dacia на платформе
Logan, мы отстаём на безнадежные 20 лет.
Но всё же при наличии государственных стимулов можно оживить завод в
закарпатском Соломоново, на котором можно не только прикручивать колёса, но и
заниматься сваркой и покраской корпусов автомобилей, выпускаемых Volkswagen Group,
многими другими технологическим операциями, по договоренности с компанией
постепенно наращивая степень локализации. Тут даже каких-то грандиозных разовых
инвестиций не нужно. Нужны преференции и гарантии их длительности. Кроме того,
можно отменить абсолютно варварские нормы Налогового кодекса, предусматривающие
необлагаемый налогами и пошлинами ввоз готовых электромобилей. Именно готовых – а
не их частей. Хотя, как минимум, собирать их можно было бы в нашей стране – опять же при
наличии каких-то стимулов со стороны государства. Разумеется, в кризисный год обвал
импорта легковых автомобилей произойдёт сам собой. Однако принятие описанных мер
позволит сократить импорт на сотни миллионов и после восстановления рынка – за счет
частичной локализации в Украине. Второй по объемам позицией машиностроительного
импорта являются светодиодные лампы, а также их комплектующие – светодиоды и т.п.,
которых в прошлом году было ввезено на 1,3 млрд долл. Это далеко не такой
высокотехнологичный товар, как легковой автомобиль. Однако конкурировать по цене с
китайскими производителями самих светодиодов и плат к лампам представляется
маловероятным. В Украине есть несколько сборщиков таких ламп, но их доля на рынке
невелика. Стимулировать перемещение в Украину разработку дизайна и сборку готового
изделия вполне реально. Больших капиталовложений тут не нужно. А эффект для
торгового баланса может составить сотни миллионов долларов. Следующей товарной
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позицией импорта продукции машино/приборостроения являются мобильные телефоны,
коих было ввезено почти на 1 млрд долл. В возможность импортозамещения тут особой
надежды нет. Для этого нужны не только серьезные капиталовложения, но и в принципе
разумная и последовательная экономическая и уже – промышленная политика. Из
остальных значимых позиций продукции этой отрасли без серьезных капиталовложений и
упомянутой выше разумной экономической политики рассчитывать на что-то сложно.
Собственное тракторостроение и грузовое автомобилестроение наши власти
целенаправленно убили, а приход иностранных производителей с высокой степенью
локализации на наш микроскопический рынок представляется невероятным.
Производство компьютеров или комплектующим к ним за один день или год не возникнет
ни при каких условиях. Топливо для АЭС мы тоже продолжим импортировать. Имеется,
правда, и ряд импортируемых в немалом количестве позиций (различное
электрооборудование, насосы и т.д.), которые производятся в Украине и могли бы
заместить экспорт даже без какой-то фискальной или инвестиционной поддержки
государства. Но для этого нужно изменить закон о публичных закупках, предусмотрев
преимущества для местного товаропроизводителя (от возможности ценовой надбавки до
учета стоимости жизненного цикла продукции и т.д.). Если применить обе описанные
меры, то в краткосрочной перспективе и без серьезных капиталовложений импорт
продукции машино/приборостроения в сравнимых с 2019 годом экономических условиях
удастся быстро заместить на сумму до 4-5 млрд долл. в лучшем случае. В случае же
неизменности правил публичных закупок, даже при принятии прочих описанных мер, вряд
ли сумма замещения дотянет до 2 млрд долл. Вторая по объему импорта группа товаров –
это товары топливно-энергетические. Их в 2019 году было ввезено на 12,2 млрд. долл.
Несмотря на то, что наша власть любит поговорить об энергонезависимости, имея в виду
импортный газ (причем российский газ, импортируемый через европейские "прокладки"),
на самом деле природного газа сегодня Украина закупает существенно меньше, чем угля
(2,3 млрд долл. против 2,8 млрд долл.), и тем более меньше, чем нефтепродуктов (5,4 млрд
долл.). Стоит отметить, что реальное преодоление зависимости от импорта угля возможно
только в случае реинтеграции Донбасса. Однако подвижек на этом пути в последнее время
не просматривается. А риторика новой власти по "донбасскому кейсу" становится
аналогичной той, что использовалась властью прежней. Поэтому и здесь перспективы
неважные. Тем не менее, именно в топливно-энергетической сфере кроются едва ли не
наибольшие варианты для импортозамещения, но… государственная "Укргаздобыча"
свернула свою программу "20/20", которая предусматривала увеличение добычи газа до 20
млрд куб м в год. В результате ее реализации в неизвестном направлении "растворились"
до 50 млрд грн., а повышения добычи не произошло. И стратегия, направленная, на
выжимание всех соков из промышленности и населения в пользу газового монополиста не
изменилась. Поэтому тут положительных сдвигов ожидать не приходится. Наконец,
импортозамещение нефтепродуктов возможно лишь при очень серьезных инвестициях в
модернизацию существующих НПЗ, или с учетом их состояния – в строительство новых.
Пожалуй для полного самообеспечения Украины нефтепродуктами понадобится никак не
меньше 5 млрд долл., на которые в обозримом будущем рассчитывать не приходится.
Выходит, что теоретически наиболее перспективная в вопросе импортозамещения сфера,
на практике таких перспектив не имеет. Третья по объему импорта группа товаров – это
продукция химической промышленности, которой в 2019 году было ввезено на 11 млрд
долл. И в данном сегменте есть потенциал в краткие сроки заместить импорт не менее 3
млрд долл. продукции. Первое место среди них занимает импорт лекарственных средств. В
условиях, когда украинская фармацевтическая промышленность, почти не занимается
синтезом субстанций, а в основном смешивает их, таблетирует и т.д., говорить о
возможности полного самообеспечения несерьезно. Да еще и с учетом научного отставания.
Однако украинская фармацевтическая промышленность является одной из немногих,
которая стабильно растет в последние годы. И она способна замещать, во всяком случае,
ввоз готовых лекарств в дальнейшем еще в большей степени. Если же говорить о
возможности возрождения синтеза или тем более медицинской науки, то это должна быть
длительная поддерживаемая государством программа. Импорт удобрений, исключая
калийные (для них у Украины нет сырьевой базы), в минувшем году составил более 1,4
млрд долл. Имеющиеся в Украине производственные мощности вполне могут заместить
его весь. Нужно лишь прекратить издевательство над производителями удобрений со
стороны "Нафтогаза Украины" в вопросах ценообразования и точечно помогать на
правительственном уровне в борьбе с демпингом. Кстати, в 2020 году в условиях падающей
цены на газ второй вопрос становится даже ключевым. Также государству необходимо
более активно применять антидемпинговые меры по защите своего рынка от тех товаров,
которые уже производятся у нас. Ведь если весь мир сегодня активно занимается
протекционизмом, то чем мы хуже? Позитивным примером здесь является введение
пошлины на китайскую оцинковку, что позволило резко снизить импорт данной
продукции в Украину. Но вот с введением справедливой антидемпинговой пошлины на
китайские трубы Межведомственная комиссия по международной торговле при
Министерстве экономического развития и торговли откровенно медлит. Разумеется, речь
везде идёт о сравнимых экономических условиях. В условиях жесткого кризиса нынешнего
года падение импорта будет очень серьезным и само по себе. Важно использовать
предоставляемый этим падением шанс при выходе из кризиса.
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Світова економіка увійшла в
нову рецесію – МВФ

27.03.2020

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ
увійшов у нову рецесію. Про це вона заявила на брифінгу, повідомляє служба
новин порталу epravda.com.ua.
"Ми змінили оцінки перспективи зростання економіки на 2020 та 2021 роки. Зараз
очевидно, що ми увійшли у нову рецесію - гіршу, ніж у 2009 році. Ми прогнозуємо
відновлення економіки у 2021 році - насправді можливе значне зростання, але за умови
досягнення успіху у подолання пандемії коронавірусу та запобігання проблем з ліквідністю
та платоспроможністю", - підкреслила Георгієва. За її словами, наразі основний ризик для
економіки - ризик "хвилі банкрутств та звільнень". "Щоб цього не сталося, багато країн
вживали далекосяжних заходів щодо подолання кризи в галузі охорони здоров’я та
зменшення її впливу на економіку. В четвер, 26 березня G20 повідомила про фіскальні
заходи на загальну суму близько 5 трлн доларів або понад 6% світового ВВП. Тим, хто
раніше почав вживати заходів, важливо поділитися своїм досвідом з тими, хто ще позаду. На
підтримку цього, МВФ запустив інструмент відстеження політичних дій для 186 країн, щоб
допомогти нам усім зрозуміти, хто що робить. Ми будемо регулярно оновлювати цю
інформацію та надавати аналіз, що стосується конкретної країни, відповідно до нашого
мандату на нагляд", - додала вона. Георгієва додала, що МВФ отримав запити на
фінансування у випадку надзвичайних ситуацій від 80 країн, і, ймовірно, їх буде ще більше.
"Зазвичай ми ніколи не маємо одночасно декілька запитів. Вчора наша Виконавча рада
схвалила перший з цих екстрених запитів для Киргизької Республіки - це рекордно швидка
виплата коштів", - підкреслили в МВФ. "Ми також бачимо широкий спектр проблем, що
виникають на ринках, що розвиваються, - поширення вірусу, спад економіки, відплив
капіталу та ціновий шок для експортерів товарів. Наші нинішні оцінки фінансових потреб
ринків, що розвиваються, становлять 2,5 трлн дол США - показник, для якого власних
резервів та внутрішніх ресурсів було б недостатньо", - додала директор-розпорядник
Фонду. За її словами, Міжнародний валютний фонд пропонує низку заходів для подолання
світової рецесії. Зокрема, "заповнити прогалину у пільговому фінансуванні", переглянути
інструменти кредитування, розробити політику певного полегшення боргової політики для
найбідніших держав. "І останнє, але не менш важливе, нам потрібно терміново забезпечити
позикову здатність Фонду через NABs (нові домовленості про позики) та двосторонні умови
запозичення", - наголосил в МВФ.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Глава МВФ объявила о "темном часе"
человечества

04.04.2020

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что
пандемия коронавируса повергла мир в рецессию намного более худшую, чем
мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.
"Поскольку мир реагирует на COVID-19, иногда может показаться, что необходимо
найти компромисс: либо спасти жизни, либо сохранить средства к существованию. На
самом деле, это ложная дилемма: взятие вируса под контроль и спасение жизней
необходимо для спасения средств к существованию", - говорится в совместном заявлении
на пресс-конференции, проведенной совместно с главой Всемирной организации
здравоохранения Тедросом Гебреисусом. Георгиева назвала сложившуюся ситуацию
"самым темным часом человечества". По ее словам, развивающиеся экономики особенно
уязвимы в данный момент. Их системы здравоохранения неустойчивы, и они сильно
пострадали от экономики. По ее словам, МВФ уделяет этим странам высокий приоритет.
"Спрос на наше финансирование взлетел до небес. Фактически, ни разу за 75 лет
существования нашего института так много стран не нуждались в чрезвычайном
финансировании - до сих пор к нам не обращались 85 стран, причем все одновременно", сообщила Георгиева. По ее словам МВФ использует ресурс в размере 1 триллиона долларов.
Кроме того, МВФ намерен удвоить доступность чрезвычайных ресурсов с 50 до 100 млрд
долларов - средств, которые могут помочь развивающимся странам. Отметим, глубокая
глобальная рецессия в 2020 году теперь является базовым прогнозом Международного
рейтингового агентства Fitch Ratings. Скорость, с которой развивается пандемия
коронавируса, потребовала еще одного раунда пересмотра прогнозов агентства. Теперь
Fitch ожидает падения мировой экономики на 1,9% в 2020 году. При этом ВВП США,
еврозоны и Великобритании снизится на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно.
Восстановление Китая после спада в квартале 2020 года будет резко ограничено
глобальной рецессией, и его годовой рост будет ниже 2%. Базовый прогноз агентства не
предусматривает возвращения экономик США и Европы к уровням до вирусного кризиса до
конца 2021 года. В Fitch считают, что ограничения могут сократить ВВП в ЕС и США на 78%, или на 28-30% в годовом исчислении, во втором квартале. "Это беспрецедентное
падение ВВП в мирное время на четверть похоже на то, что, как мы сейчас оцениваем,
произошло в Китае в первом квартале 2020 года. По оценкам Fitch, политика блокирования,
применяемая для контроля распространения вируса, оказывает мгновенное и
драматическое влияние на повседневную экономическую активность. Общенациональные
блокировки, по-видимому, снижают ежедневную активность примерно на 20% от
нормального уровня. Влияние на ВВП будет зависеть от продолжительности блокировки.
Прямое влияние политики блокировки далее распространяется по нескольким каналам.
Наиболее заметным был резкий спад на рынке труда, особенно в США и Канаде, где
еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице побили все рекорды.
Агентство ожидает, что безработица в США достигнет пика на уровне 10% во втором
квартале 2020 года. Компании также могут сократить капитальные вложения, а
потребители резко сократит свои расходы. Это будет усугубляться падением цен на акции.
Рост доходности корпоративных облигаций и облигаций на развивающихся рынках
приводит к ужесточению условий глобального финансирования, а укрепление доллара и
падение цен на сырьевые товары еще больше осложнят рост на развивающихся рынках.
Fitch снижает прогноз цены нефти на 2020 год (среднегодовой показатель по Brent) до 35
долларов за баррель. Огромные пакеты налоговых стимулов были объявлены во многих
странах с 10% ВВП в США и около 5% в Германии и Великобритании. В разгар кризиса в
области здравоохранения более высокие государственные расходы могут сыграть важную
роль в смягчении падения активности, однако они вряд ли смогут существенно
стимулировать рост, пока кризис в области здравоохранения не утихнет. Исходя из
предположения, что кризис здравоохранения ослабнет во второй половине 2020,
прогнозируется заметное восстановление роста. Снятие мер по блокировке должно
привести к дискретному скачку активности - как это сейчас наблюдается в Китае. Стимулы
макроэкономической политики также должны способствовать восстановлению роста.
Однако масштабы потерь не предвещает того, что ВВП вернется на прежний уровень до
конца 2021 года.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Падение мировой торговли в 2020 году
может превысить 30%, – ВТО

НА ПОЧАТОК

:: СВІТ

08.04.2020

Объем мировой торговли в 2020 г. сократится на 13%-32% в связи с
пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая подорвала
нормальную экономическую активность и жизнь по всему миру.
Широкий диапазон прогнозов снижения в ВТО объясняют беспрецедентностью
эпидемиологического кризиса, а также неопределенностью в отношении его
экономических последствий. При этом эксперты организации уверены, что темпы падения
объема мировой торговли будут более существенными, чем в период глобального
финансового кризиса 2008-2009 гг. Они также отмечают неопределенность в отношении
темпов восстановления мировой торговли в 2021 г. Ситуация, по их мнению, будет
зависеть от того, как долго будет длиться пандемия, и насколько эффективными будут
меры, принимаемые властями государств по всему миру в ответ на кризис. "Это первый
эпидемиологический кризис, который заставил государства принять беспрецедентные
меры для защиты жизней людей. Неизбежное в связи с этим сокращение объемов торговли
и производства будет иметь болезненные последствия для домовладельцев и бизнеса,
помимо страданий, связанных непосредственно с болезнью", - отмечает генеральный
директор ВТО Роберто Азеведо. "Первоочередная цель - взять пандемию под контроль и
ограничить экономический ущерб для людей, компаний и государств. Однако властям
стоит начать строить планы на период после завершения пандемии", - считает Азеведо.
"Данные, которые мы видим сегодня, являются угрожающими. Однако быстрое, активное
восстановление вполне возможно, - говорит Азеведо. - Решения, принимаемые сегодня,
определять будущую форму восстановления экономики и глобальные перспективы роста".
Сохранение мировых рынков открытыми и предсказуемыми, а также поддержка
благоприятной деловой среды, критически важны для стимулирования новых инвестиций.
В 2019 г. оборот мировой торговли товарами снизился на 0,1% в натуральном выражении в
связи с торговыми спорами и ослаблением темпов глобального экономического роста,
отмечается в докладе ВТО. В долларовом выражении этот показатель упал на 3%, до $18,89
трлн. Объем торговли услугами в минувшем году вырос на 2%, до $6,03 трлн.
Экономический шок, вызванный пандемией COVID-19, неизбежно влечет за собой
сравнение с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов, говорится в докладе ВТО.
"Эти кризисы одинаковы в некоторых аспектах, но очень разные в других. Как и в 20082009 годах, правительства государств использовали меры монетарной и бюджетной
политики, чтобы преодолеть спад, а также поддержать бизнес и домовладельцев. Однако
сегодня вводятся ограничения на передвижение и социальное дистанцирование, которые
влекут за собой такие последствия для рынка труда, а также транспортного сектора, каких
не было в период прошлого кризиса", - отмечается в докладе. "Целые сектора экономик
многих стран закрыты, в том числе, отели, рестораны, розничные магазины, туризм и
крупные сегменты промышленности. В этих условиях делать какие-то прогнозы можно
лишь основываясь на предположениях относительно динамики пандемии, а также, скорее,
на ожиданиях, чем на реальных данных", - говорится в докладе. Согласно оптимистичному
прогнозу ВТО, восстановление мировой будет достаточно сильным, чтобы к 2021 году
вернуть ее динамику к тренду, отмечавшемуся до пандемии. Пессимистичный прогноз
предполагает лишь частичное восстановление после спада. "Мощный подъем более
вероятен, если бизнес и потребители будут относиться к пандемии, как к временному,
разовому шоку. В этом случае, расходы на капитальные товары и потребительские товары
длительного пользования могут вернуться к уровням, близким к докризисным, как только
кризис начнет ослабляться", - отмечают в ВТО. "С другой стороны, если проблемы
затянутся, и соответственно, будет сохраняться неопределенность, потребители и бизнес,
вероятно, станет более осторожными в своих расходах", - говорится в докладе.
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Коронавирус обрушил экономику Китая.
На очереди - остальной мир
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Вторая крупнейшая экономика мира переживает самое серьезное в
современной истории падение, показала предварительная оценка последствий
глобальной пандемии Covid-19. Это чревато проблемами для всего мира.
Китай первым из ведущих мировых держав принял удар вируса и ушел на карантин.
Он же первым отчитался в пятницу об экономических последствиях. Они беспрецедентны.
Экономика страны усохла на 6,8% в годовом выражении, тогда как почти полвека она даже
не задумывалась о падении и росла темпами до 15% в год. Китай не знал подобного со
времен разрухи и репрессий "культурной революции" Мао Цзэдуна конца 1970-х годов.
Спад в Китае скажется на каждом жителе планеты. Китай сейчас - это 17% мировой
экономики, а не 4%, как в прошлую эпидемию коронавируса SARS в 2002-2003 годах. Да и
масштабы пандемии несопоставимы. Тогда атипичной пневмонией заразились 8 тысяч
человек в 26 странах, и около 800 - примерно каждый десятый - умерли. Сейчас только
умерших уже 150 тысяч, а число заболевших превысило 2 млн человек.
Китаю еще повезло. Спад в Китае обещает проблемы богатым развитым странам, а
небогатым развивающимся и вовсе грозит катастрофой. Они в большинстве своем зависят
от притока зарубежного капитала, а он за время эпидемии бежит от них быстрее, чем в
прошлый кризис 2008-2009 годов. Всемирная ассоциация финансистов Institute of
International Finance (IFF) подсчитала, что с середины января, когда стали вырисовываться
масштабы эпидемии в Китае, отток денег с развивающихся рынков составил 100 млрд
долларов и намного превысил вывод капитала даже на пике финансового кризиса
десятилетней давности. И он ускоряется: только в марте утекло более 80 из этих 100 млрд.
Однако Китай - исключение. Капитал оттуда не утекает, а наоборот притекает благодаря не
связанной с вирусом финансовой либерализации. Но если даже с притоком зарубежных
денег экономика Китая все равно страдает, то что же будет с другими развивающимися
странами, откуда западные капиталы бегут? Ведь вывод западных денег обещает им
девальвацию, падение уровня жизни, увеличение расходов на обслуживание старых долгов
и сложности с привлечением новых. И это в ситуации, когда казна и так пуста, поскольку
расходы выросли из-за чрезвычайных трат на борьбу с эпидемией, а доходы сократились,
так как бизнес и население беднеют, а экспортные товары, вроде сырья или
комплектующих, дешевеют. Китаю подешевевшие нефть и металлы, напротив, на руку: он крупнейший в мире импортер природных ресурсов. Кроме того, данные первого квартала
не в полной мере учитывают второй шок для китайской экономики - внешний. Вслед за
спадом производства и потребления внутри страны "мировая фабрика" столкнулась с
падением спроса на его продукцию в развитых странах. Китай производит почти половину
комплектующих для конечной продукции развитых стран. Если спрос на айфоны и
автомобили на Западе сокращается, поставщики в Китае разоряются, а его экономика
тормозит. Однако этот шок будет отражен только в результатах второго квартала, за
апрель-июнь. О них мы узнаем в середине лета. Вирус пришелся Китаю совсем некстати.
Экономика и без него была ослаблена: в прошлом году она выросла лишь на 6,1%, чего с
ней не случалось с конца прошлого века. Помимо внутренних структурных причин,
связанных с переходом к более зрелой модели роста, основанной больше на потреблении,
чем на производстве, экономическую активность подорвали торговая война с США и
протесты в Гонконге. Коронавирус знаменовал начало новой эры. …
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