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Примарне зростання. Куди заведуть українську економіку
чотири кроки Дениса Шмигаля
31.07.2020

Поки що ситуація в Україні і в світі складається так, що сподіватися
на істотне зростання економіки просто не доводиться. Однак у прем'єра є
свій рецепт виходу з кризи.

План наступу. Кабінет Міністрів у середу, 29 липня, оновив макроекономічний
прогноз, вказавши, що ВВП в 2021 р. зросте на 4,6%, а в 2022 і 2023 рр. – на 4,3% і 4,7%
відповідно. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, точками зростання української
економіки стануть промисловість і сільське господарство. «Це розвиток промисловості,
підтримка національного виробника, зокрема, у сфері машинобудування, оборонного
замовлення. Серед сприятливих чинників для нашої промисловості – це очікування, що з
четвертого кварталу цього року почнеться відновлення економік в різних країнах світу і це
сприятиме збільшенню попиту на українську металургію, тобто на експорт українських
металів», - сказав він. «Другий аспект – це збільшення переробки в аграрному секторі. Щоб
наша аграрна галузь розвивалася в напрямку «экспортуй не сировину, а готовий продукт»,
ми повинні дати можливість аграріям створювати велику додану вартість. Це користь для
економіки, це розвиток аграрного бізнесу, причому, не в сировинній основі, а, власне, на
основі сучасних високих технологій. Тому прошу Міністерство економіки та відповідні
департаменти працювати над цим», – дав доручення прем'єр. У підсумку, глава Кабміну
планує, що економічне зростання в Україні в найближчі роки буде досягатися за рахунок:
збільшення обсягів промислового виробництва, зокрема машинобудування; збільшення
частки переробки сільгосппродукції з більш високою доданою вартістю; підвищення
попиту на український метал на зовнішніх ринках; збільшення внутрішнього споживання
на фоні поліпшення споживчих настроїв.
Не так швидко. Опитані аналітики прохолодно поставилися до цілей, намічених
прем'єром. Економічний експерт Борис Кушнірук зазначив, що цього року українська
економіка може впасти на 8%, і тоді зростання на 4% в наступному навіть не дозволить
вийти на показник початку 2020-го. При цьому він зазначив, що є кілька факторів, які
можуть кардинально сплутати карти Денису Шмыгалю. Зокрема, якщо МВФ припинить
співпрацю, то це призведе до зупинки фінансування з боку Світового банку, а це може
створити проблеми вже в цьогоріч – падіння економіки буде навіть значнішим за 8%, і
соціально-економічна ситуація ще більше погіршиться. Борис Кушнірук вважає цілком
реалістичним сценарієм, коли восени Україна зіткнеться з соціально-економічною кризою,
а потім, можливо, і політичною. «Якщо все піде за цим сценарієм, то про жодне зростання у
наступному році говорити не доводиться», - вважає він. Другий фактор, на думку експерта,
зовнішній: все вказує на те, що в світі буде нова хвиля коронавірусу, і ми не розуміємо, чи
буде третя чи четверта. Цей фактор, якщо він з'явиться, нівелювати ніяк не вдасться. «У
2021 р. ми можемо зіткнутися з проблемою, що світова економіка через коронавірус не буде
відновлюватися... І ми не знаємо, чи буде у нас можливість у наступному році для відскоку з
точки зору зовнішніх ринків», - зазначає Кушнірук. У той же час Кушнірук поки не бачить,
що в уряду є конкретна програма дій на випадок, якщо ці прогнози виправдаються. Так,
програми зі зростання промислового виробництва і збільшення частки переробленої
продукції в агросекторі, навіть якщо вони з'являться, не дають миттєвого результату в
принципі. «Це програми, які дадуть ефект за 5-7-10 років, і то, якщо почати займатися цим
прямо сьогодні», - сказав він. Експерт зазначив, що уряду, щоб стимулювати зростання
економіки, потрібно підходити до проблем комплексно. Наприклад, досі не вирішена
проблема «Укрзалізниці» - збиткові пасажирські перевезення перехресно субсидуються
коштом вантажних, що не дозволяє ні підвищити якість пасажирських, ні знизити тарифи
на вантажні. У той же час зниження тарифів дозволило б стимулювати бізнес. Покращення
пасажирського сполучення підвищило б мобільність населення, що стало б поштовхом для
збільшення будівництва дешевшого і доступнішого житла в передмістях.
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А як у людей. Ілюстрацією того, що потрібно зробити в Україні для забезпечення
економічного зростання, може бути розповідь Олексія Тимофєєва, співзасновника компанії
Trident Acquisitions Corp., який раніше працював СЕО в компанії «Смарт-Холдинг». Сьогодні
він допомагає інвесторам будувати і розвивати нове виробництво в Естонії і розповідає в
Facebook, які умови для нового бізнесу пропонує влада цієї країни. Коротка характеристика
проекту – завод з виробництва водорозчинних фосфорних добрив, інвестиції в I чергу – €20
млн, і в перспективі можуть бути потроєні. Виробництво розташовується в промисловому
парку в Нарві, поруч з портом, кількість робочих місць у першому модулі виробництва –
загалом 200. За словами Олексія Тимофєєва, цей проект отримає грант від уряду в розмірі
€1 млн, що дозволить скоротити терміни окупності і підвищити рентабельність. Ще один
грант – €100 тис. – компанія отримає від Фонду сприяння розвитку підприємництва на
підключення до мереж. При цьому під'єднання до водопостачання, каналізації, газу та
оптоволоконного зв'язку вже входити у вартість придбаної землі, дорога до об'єкта і
вуличне освітлення вже проведені. Підключення до електроенергії коштує €100 тис. за 1
МВт потужності (при необхідних 5 МВт). «Погодження проекту керуюча компанія
промислового парку бере на себе спільно з проектною організацією. Розрахунковий термін
з моменту купівлі земельної ділянки до запуску заводу, включаючи проектування,
будівництво, монтаж обладнання та запуск лінії - 1,5 року», - сказав Олексій Тимофєєв. При
цьому дозвіл на будівництво промислового об'єкта і потім на введення його в експлуатацію
видається за 2 тижні, а всі комунікації – в електронному вигляді. Податок на прибуток в
Естонії становить 0% і діє принцип оподаткування виведеного капіталу. «Наші партнери,
які працюють в Естонії 7 років, не були в податковій жодного разу. І до них ніхто не
приходив. Всі комунікації в електронному форматі», - сказав він. Бізнес має можливість
отримувати дешеві кредити, їх вартість у великих скандинавських банках - 2-3% в євро.
«Наш майбутній сусід з промислового парку, виробниче підприємство середнього розміру,
яке працює в Естонії з 2014 р., кредитується під 1% річних», - розповів Тимофєєв. Однак в
Естонії бізнесу дозволено мати рахунок у банку в будь-якій країні ЄС без необхідності
відкривати його в місцевих банках. «Тепер ні для відкриття компанії, ні для кваліфікації
інвестиції місцевий рахунок не потрібен. У нашому випадку це означає, що можна
відкривати рахунок в «рідному» банку материнської компанії-інвестора і працювати. Це
зручно, з урахуванням того, що банківський комплаєнс – це окрема епопея і проходити його
в новому банку зайвий раз - це втрата часу», - розповів Тимофєєв. Спрощено, за його
словами, і вирішення питань, пов'язаних з відшкодуванням ПДВ для експортерів: «Це одна
«галочка», яку треба поставити в електронній формі. Жодних питань, перевірок і походів в
податкову, електронний формат звітності це виключає». На думку Тимофєєва, Україна, як
об'єкт для інвестування, перебуває в нерівній позиції порівняно з країнами, що надають ось
такі умови для інвесторів: «Контрольний питання: як і чому цього інвестора переманити в
Україну? Це конкретне завдання за конкретним проектом. Тест. І дуже непростий. Буде
відповідь – будуть і інвестори».
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Самі маємо постаратися. Питання про збільшення частки переробленої сільськогосподарської продукції, про яку говорив прем'єр, насправді, залежить не тільки від зусиль
уряду. Наприклад, Україна – лідер з експорту соняшникової олії. Однак на експорт йде сире,
не бутильоване масло, яке дає низьку додану вартість. Необхідність випуску українськими
виробниками олії власного бренду, з яким вони могли б конкурувати на зовнішніх ринках,
агроексперти озвучували ще кілька років тому, проте з того часу ці побажання і поради
бізнесу так і не були втілені в життя – ніхто з українських виробників не хоче викладати
величезні суми на створення та просування власного бренду. На думку економічного
експерта Олександра Охріменка, без такого міжнародного бренду неможливо забезпечити
великі продажі готової продукції. «Продати корабель кукурудзи можна за п'ять хвилин, а от
продати корабель печива можна тільки після того, як буде розкручений світовий бренд
українського виробника, а це коштує близько $10-15 млрд», - зазначив він. Надії на
економічне зростання за рахунок збільшення продажу металу також виглядають не дуже
обґрунтованими. У IV кварталі 2020-го можна було б очікувати зростання продажів через
щорічне збільшення попиту на метал після літнього затишшя. Однак, World Steel Association
прогнозує, що цього року попит на сталь у світі скоротиться на 6,4% порівняно з 2019 р.,
розповів Андрій Тарасенко, головний аналітик GMK Center. За прогнозом World Steel
Association, світовий ринок сталі не відновиться і в 2021 р. Не допоможуть зростанню
економіки, на думку Охріменка, і надії на зростання середньої зарплати, яка буде
стимулювати споживчі настрої. «Карантин дуже сильно вдарив по доходах і заощадженнях
українців. Тепер потрібні будуть роки і роки, щоб їхні доходи зросли до рівня 2019 р. Зараз
велика проблема з безробіттям. І навіть ті, хто працюють, не отримують зарплату
докарантинного рівня. Якщо підняти мінімальну зарплату, бізнесу просто доведеться або
скоротити людей, або перевести їх на оплату в «конверті», — вважає він.
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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Президент України Володимир Зеленський узяв участь в
урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення
Декларації про державний суверенітет України.

ФОКУС

Президент України ветував зміни до закону
про держслужбу
27.07.2020

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної
Ради Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу»
щодо кандидатського резерву» з власними пропозиціями.
Президент підтримує відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.
Водночас він наголошує на необхідності дотримання одного з принципів держслужби,
визначеного законом «Про державну службу», – принципу стабільності, зокрема й у роботі
державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «А», та вважає за
необхідне забезпечити для них гарантовану законом незалежність від змін політичного
керівництва держави та державних органів. У цьому зв’язку Президент пропонує скасувати
положення, якими встановлено, що суб’єкт призначення може ухвалити рішення про
звільнення державного службовця з посади державної служби категорії «А» з власної
ініціативи, за поданням прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника
центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох
місяців з дня призначення глави уряду відповідного міністра чи керівника центрального
органу виконавчої влади (керівника державного органу). Глава держави також вважає
вкрай важливим і нагальним компетентне посилення складу Комісії з питань вищого
корпусу державної служби та пропонує включити до складу Комісії представників основних
державних інституцій, які спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує на зайняття
посади державної служби категорії «А», щодо її професійної компетентності, а саме:
стратегічного бачення, глибокого розуміння стратегічних національних інтересів,
здатності визначати напрями розвитку та здійснювати аналіз та оцінку проблем і
перспектив сталого розвитку України, розуміти актуальність проблем і викликів у
відповідній сфері суспільного й державного життя, а також спроможності до реалізації
амбітних реформ. Крім того, Президент пропонує народним депутатам підтримати
положення, згідно з якими за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної
служби у відповідному органі особи, призначені на посади державної служби шляхом
добору та укладення контракту про проходження державної служби на період дії
карантину, у разі їхньої відповідності займаним посадам та виконання завдань з
ключовими показниками ефективності та якості такого контракту можуть бути призначені
на відповідні посади чи переведені на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі
без обов’язкового проведення конкурсу з урахуванням строковості призначення на
відповідні посади державної служби, визначені частинами першою та другою статті 34
закону «Про державну службу». У разі, якщо суб’єкт призначення або керівник державної
служби вважають, що згадані особи не відповідають займаній посаді або ухвалено рішення
про переведення їх на інші вакантні посади, на такі посади державної служби пропонується
оголошувати конкурс протягом двох тижнів після скасування карантину, встановленого
Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ВЕРХОВНА РАДА
 ГОЛОВА

Для держави дуже важливо не тільки виробляти власну
високотехнологічну продукцію, а й експортувати
30.07.2020

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у Харківській
області відвідав акціонерні товариства «ХАРТРОН» та «ФЕД», а також
державне підприємство «Харківський завод спеціальних машин».

Д.РАЗУМКОВ

На підприємстві «ХАРТРОН», що займається розробкою систем управління для
ракетно-космічної техніки та різних галузей промисловості, Голова Парламенту
ознайомився з особливостями створення блоків та окремих систем ракетних комплексів та
їх модернізації. Під час візиту до акціонерного товариства «ФЕД», яке спеціалізується на
розробці,
виробництві
та
ремонті
агрегатів
авіаційного,
космічного
та
загальномашинобудівного призначення, Дмитро Разумков оглянув, зокрема, ділянки
імпортозаміщення та електроніки, космічних програм. “На цьому підприємстві ми бачимо
синергію освіти та науки, яка більш ніж серйозно представлена в Харкові, і безпосереднє
використання цих можливостей. Це приклад точки зростання для нашої держави”, зазначив Голова Парламенту. Дмитро Разумков відзначив значний прогрес у роботі
підприємства з 2014 року. “Ми бачимо гарний приклад імпортозаміщення і тієї продукції,
яку раніше купували в Російській Федерації, і тих запчастин, які надходили з Європи та
інших держав світу. Сподіваюся, що в майбутньому ми прийдемо до замкнутого циклу
виробництва в цій галузі, адже вона створює економічний потенціал для держави і може
забезпечити працівникам гідний рівень заробітної плати”, - підкреслив він. Голова
Верховної Ради зауважив, що високий рівень зарплат на підприємстві вдається
забезпечувати у тому числі за рахунок роботи на експорт. “Для держави дуже важливо не
тільки виробляти, а й експортувати власну високотехнологічну продукцію, у тому числі для міжнародного іміджу. Водночас потрібно, щоб наші підприємства працювали і на
користь держави, але, на жаль, бюджет все ще залишається для нас проблемним питанням.
Для формування так званого “антиковідівського” фонду нам довелось скоротити видатки
по багатьом напрямам, але маю надію, що наступного року буде легше і можливості для
оборонного замовлення будуть збільшені”, - зазначив Дмитро Разумков. Він також
наголосив, що робота державних підприємств тісно пов’язана в економіці з приватним
сектором виробництва. “Я не прихильник ідеї повальної приватизації, адже повинні
залишатися стратегічні державні об’єкти. Не лише оборонні, а й такі, що є стратегічними
для розвитку країни - аерокосмічна галузь, авіабудівництво, високотехнологічні науки. Ми
бачимо в Харкові приклади ефективної співпраці державних та приватних установ у цих
сферах, і сподіваюсь їх ставатиме більше в Україні”, - зауважив Голова Парламенту. У рамках
візиту на Харківський завод спеціальних машин з виробництва продукції спеціального
призначення для потреб оборонних відомств України та ремонту їх відповідної техніки
Голова Верховної Ради ознайомився з особливостями роботи основних цехів підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
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В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

На святковому заході також були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, попередні президенти України – Леонід Кравчук,
Віктор Ющенко, Петро Порошенко, чинний Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, члени Кабінету
Міністрів, народні депутати I та ІX скликань, керівники судової гілки влади, голови
дипломатичних представництв іноземних держав та керівники представництв
міжнародних організацій, акредитованих в Україні, представники ЗМІ та інші гості. Хор ім.
Верьовки виконав Державний гімн України. Після того в сесійній залі парламенту було
продемонстровано кінохроніку подій, пов’язаних з ухваленням Декларації про державний
суверенітет. Також учасники й присутні на урочистому засіданні вшанували хвилиною
мовчання пам’ять померлих народних депутатів першого скликання. Володимир
Зеленський у своїй промові з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний
суверенітет зазначив, що цей документ – один з тих, які стали фундаментальними для
творення Української держави. «Декларація наблизила перемогу українців у багатовіковій
боротьбі за вільну та самостійну державу», – сказав він. Президент наголосив, що й
сьогодні, вже шостий рік поспіль, українці захищають свій суверенітет від російської агресії
та сплачують за це найвищу ціну – життя своїх співвітчизників. І весь цивілізований світ
визнає, що наша країна робить усе для настання такого бажаного та справедливого миру, де
державний суверенітет України «буде панувати в реальності, а не на папері». «Ми втратили
частину території. Ми втратили своїх людей. І, на жаль, ми не можемо повернути загиблих.
Але повинні повернути всі свої території. Повернути віру в правду і справедливість. Щоб те,
заради чого загинули наші герої, ніколи не виявилось марним. Я переконаний, що шанс
досягти цього у нас, українців, є тільки в одному випадку – якщо всі ми об’єднаємося. Так
само, як і 30 років тому», – зазначив Глава держави. Президент закликав народних
депутатів поточного скликання берегти державний суверенітет України, який вибороли
їхні попередники, та захищати його «як від зовнішніх ворогів, так і від внутрішніх чвар».
Глава держави наголосив на необхідності полишити сварки, маніпуляції та політичні
ігрища, а також припинити «ділити українців на владу чи опозицію, лівих або правих,
червоних або синіх». «Я не втомлюся закликати всіх нас до справжньої єдності. Бо тільки в
ній – наша сила й перемога. Бо тільки в ній – Україна», – заявив Володимир Зеленський.
«Потрібно перестати бути політиками. Час стати державними діячами. Людьми, що мають
не великий апетит, а велику мрію. Про єдину, сильну й непереможну Україну. Це – моя мрія.
І моя мета. Впевнений, що й ваша також», – резюмував Президент. Прем’єр-міністр Денис
Шмигаль зауважив, що Декларація про державний суверенітет визначила основи
державного, політичного та економічного ладу України. «Декларація визначила основи
економічної самостійності, самостійну банківську, фінансову, митну, податкову системи,
право формувати державний бюджет, мати власну грошову одиницю. На цих засадах
формується економічний поступ України», – зауважив він. Голова уряду висловив
переконання, що сила цього документа протягом років надаватиме нашій країні поступ для
розвитку, а українцям – можливість бути в колі світових лідерів. «Ми всі маємо працювати
на благо України. Закликаю всіх до єдності у думках і діях», – наголосив Денис Шмигаль.
Президент України в 1991-1994 роках Леонід Кравчук зауважив, що Декларація про
державний суверенітет ухвалювалася у складний для країни час, та документ відповідав на
всі тогочасні виклики. «Народ шукав відповідей, він хотів знати, як будемо жити далі…
Декларація про суверенітет України відкрила шлях руху вперед», – зазначив він, додавши,
що радянські політики перешкоджали встановленню незалежності України. Леонід Кравчук
зауважив, що відтоді виросло нове покоління українців, яке творить сучасну Україну.
Президент України у 1991-1994 роках також закликав не допустити, щоб хтось втручався у
внутрішні справи держави, та припинити внутрішню ворожнечу. «Звертаюсь до вас з
великим проханням – зупинити розхитування маховика ворожнечі в суспільстві і в самій
Верховній Раді. Дивлюсь на всі баталії й часто думаю: чи це справді пошук кращого шляху,
чи це пошук найкоротшого шляху до влади через популізм і всілякі неподобства?» – сказав
він. Леонід Кравчук також відзначив важливість політичної культури. Він застеріг від
протистояння між елітами центру й регіонів країни, а також від зневаги представників
влади до законів України. Перший Президент незалежної України впевнений, що наша
держава переможе, якщо спиратиметься на свою історію, свободу й права людей та
загальнонаціональні цінності.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Офісу Президента
 ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ:
Маємо шукати шлях і об’єднуватися
30.07.2020

Перший Президент України Леонід Кравчук очолив українську
делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання
ситуації на Донбасі (ТКГ). Відповідний указ Президент України
Л.КРАВЧУК
Володимир Зеленський підписав 30 липня 2020 року.
Як колишній Глава Української держави Леонід Кравчук має досвід, необхідний для
участі в переговорному процесі такого рівня. Новий очільник делегації України в ТКГ
активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюються та
ухвалюються в межах роботи групи. За словами Леоніда Кравчука, на своїй посаді він
робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі. «Я, природно, думав над цим. Але
коли я збагнув, що відбувається там, на Донбасі, коли наші молоді хлопці та дівчата
вмирають, захищаючи землю, проливають кров удень і вночі, захищають незалежність і
суверенітет України, я прийняв рішення: якщо зможу щось зробити, щоб пришвидшити
мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я й погодився», – заявив
він. Леонід Кравчук також відзначив провідну роль Президента України Володимира
Зеленського у відновленні переговорного процесу в Нормандському форматі та у
встановленні всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. «Нормандська зустріч
відбулася саме через наполегливість, систему та політичну волю – скликати «четвірку».
Далі – робота, яка ведеться сьогодні з підготовки Берлінської зустрічі «четвірки» – це також
його (Володимира Зеленського. – Ред.) постійна ініціатива. Тобто він реанімував, привів до
життя «четвірку», коли вона вже зовсім занепала. Бо він не боїться приймати непопулярні
рішення. Він каже: важливо, що прийняли документ про «тишу», але хай її (угоду. – Ред.)
підпишуть лідери «четвірки», – зазначив перший Президент України. На його думку,
Україна та країни Європи, які дійсно сповідують принципи міжнародного права,
суверенітету, незалежності, мають згуртуватися навколо досягнення миру в Україні.
«Маємо шукати шлях і об’єднуватися», – підсумував Леонід Кравчук.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Уряд утворив Міністерство з питань стратегічних
галузей промисловості
22.07.2020

Реалізація Угоди про Асоціацію з ЄС - це один з ключових
інструментів реформ для України
23.07.2020

Під час робочого візиту до Брюсселя відбулася зустріч Прем’єрміністра України Дениса Шмигаля з Виконавчим віце-президентом
Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

Д. ШМИГАЛЬ

У рамках зустрічі сторони обговорили питання: спільної протидії коронавірусу;
агресії Російської Федерації на Донбасі, санкційного режиму та погіршення ситуації із
правами людини в Криму, що потребує підвищеної уваги світової спільноти; курсу України
до ЄС та НАТО, а також структурні реформи на цьому шляху; оновлення Угоди про
Асоціацію Україна-ЄС та інтенсифікації діалогу щодо Угоди про оцінку відповідності та
прийнятності промислової продукції; макрофінансової допомоги Україні з боку
європейських партнерів. Прем’єр-міністр України розповів європейському колезі, що «Уряд
України виходить із необхідності продовження реформ, спрямованих на поглиблення
економічної інтеграції з Європейським Союзом. Ми також почали формувати Дорожню
карту з понад 60 євроінтеграційних законів, які плануємо винести на голосування в
Парламент». Також Денис Шмигаль наголосив, що важливо розпочати системний та
продуктивний діалог щодо оновлення поглибленої зони вільної торгівлі Україна-ЄС, так і
про більш широкий контекст, пов’язаний зі взаємним доступом до ринків. «Україні важливо
інтенсифікувати діалог щодо укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність
промислової продукції. У цього завдання є дві основних мети: по-перше, привести нашу
інфраструктуру якості у відповідність до європейських стандартів; по-друге, полегшити
доступ української продукції на ринок ЄС. Практика свідчить, що доступ на ринок ЄС
відкриває нам і інші світові ринки», - розповів очільник українського Уряду. Зі свого боку
Виконавчий віце-президент Єврокомісії відзначив, що Європейський Союз і надалі буде
підтримувати позитивні реформи у сфері медицини, освіти, децентралізації, земельних
відносин, а також реформу митних та фіскальних органів. Також Денис Шмигаль запросив
Валдіса Домбровскіса відвідати Україну та розглянути можливість спільного візиту в східні
регіони України або на лінію розмежування з Кримом. Відзначимо, Уряд працюватиме над
тим, щоб обсяг інвестицій в Україну зростав. Про це Прем’єр-міністр України Денис
Шмигаль заявив під час виступу на форумі «Трансформаційні тренди: інновація та
цифровізація», що відбувся у вівторок, 21 липня, за участю пані Президента Швейцарської
Конфедерації Симонетти Соммаруги. Денис Шмигаль наголосив, що Швейцарія входить до
п’ятірки найбільших інвесторів в економіку України. І Уряд має розуміння та бачення
кроків, які необхідні для залучення інвестицій та полегшення роботи бізнесу. «Ми маємо
створити для інвесторів сприятливі умови. І результат цього будемо бачити в рейтингу
Doing Business, де ми зараз на 64 позиції. Наша мета, яку я вважаю абсолютно досяжною в
найближчі роки, — це топ-30. Ми знаємо, що треба робити, щоб ця ціль була досягнута і щоб
бізнесу було легше працювати», — зазначив Прем’єр-міністр. Глава Уряду висловив
упевненість у тому, що Україна є конкурентоспроможною. І провадження реформ
допоможуть краще розкрити інвестиційний потенціал України. Під час виступу Денис
Шмигаль також привітав передачу в концесію Херсонського морського торговельного
порту компанії «Рисоіл-Херсон» за участю швейцарського капіталу. «Це понад 300
мільйонів гривень, які інвестор планує вкласти в цей проект та в місцеву інфраструктуру.
Ми впевнені, що протягом перших років концесії вантажообіг та якість послуг значно
зростуть», — наголосив очільник Уряду. Прем’єр-міністр також відзначив підтримку
Швейцарської Конфедерації на шляху до цифрової трансформації України. «Завдяки
Швейцарській агенції розвитку та співробітництва ми змогли реалізувати проект «Дія».
Сьогодні він має понад 4 мільйони користувачів і є передовим проектом для світу», —
зазначив Денис Шмигаль. Прем’єр-міністр додав, що щодня Уряд працює над розширенням
можливостей електронного порталу «Дія», який вже налічує понад 30 електронних послуг.
Серед них послуга з реєстрації бізнесу, яка є найшвидшою у світі.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 КМУ

Читайте також: Програма діяльності
Уряду Д.Шмигаля >>>

Уряд затвердив низку важливих призначень
та звільнень: повний список
15.07.2020

Кабмін ухвалив рішення про призначення заступників міністрів та
очільників держустанов, а також затвердив низку інших кадрових змін.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Уряд призначив сім заступників міністрів: Боруховського Богдана Валентиновича —
першим заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів; Карандєєва
Ростислава Володимировича — першим заступником Міністра культури та інформаційної
політики; Зоріна Олександра Олексійовича — заступником Міністра енергетики;
Немчинова Максима Олександровича — заступником Міністра енергетики; Бідного Матвія
Вікторовича — заступником Міністра молоді та спорту; Вітренка Андрія Олександровича —
заступником Міністра освіти та науки; Гарбарука Ігоря Миколайовича — заступником
Міністра освіти та науки. Також Кабмін призначив Банькова Олександра Сергійовича
держсекретарем Міністерства закордонних справ. Водночас Маковський Дмитро
Васильович став першим заступником Голови Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації. До слова, раніше він обіймав посаду держсекретаря Міністерства
цифрової трансформації. Крім цього, уряд затвердив низку звільнень: Біденка Андрія
Вікторовича звільнили з посади державного секретаря Міністерства культури та
інформаційної політики; Сєкунова Сергія Володимировича звільнили з посади першого
заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
Опаленика Петра Івановича звільнили з посади заступника Голови Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації; Ігнатовського Сергія Юрійовича звільнили з
посади заступника Голови Фонду державного майна України. Нагадаємо, перед цим Кабінет
міністрів України призначив Василя Кузьовича очільником Державного агентства лісових
ресурсів, а Юрія Болоховця зробив його заступником.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
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Відповідний проект постанови Кабінет Міністрів України прийняв під
час засідання в середу, 22 липня. Очільником новоутвореного Міністерства
стане Віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.
«Щоб новий міністр зміг виконувати поставлені йому завдання та намічені цілі,
потрібно дати йому необхідний майданчик та ресурси. Тобто створити нове міністерство. Я
вже казав, що питання давно назріло. Це була наша стратегія та обіцянка ще на початку
роботи нашого Уряду. Має бути новий підхід до розвитку промисловості шляхом
формування ефективної державної політики та стратегії», - відзначив Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль. Як зауважив Віце-прем’єр-міністр Олег Уруський, метою прийняття акта є
утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та
забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних
галузей промисловості. «Прийняття цієї постанови дозволить забезпечити сталий розвиток
стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення
надходжень до державного бюджету, забезпечить розвиток регіонів», - зазначив Олег
Уруський. За словами Прем’єр-міністра, першочерговий пріоритет нового відомства оборонна високотехнологічна галузь, яка має значний потенціал в Україні. «Тому сьогодні
ми офіційно даємо старт створенню нового міністерства», - додав Денис Шмигаль.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
В Мінфіні обговорили вимоги до форми та змісту
структури власності юридичних осіб
27.07.2020

В Мінфіні відбулась робоча нарада з представниками Мінюстиції,
Мінцифри, Держфінмоніторингу та НБУ з питань затвердження форми та
змісту структури власності юридичних осіб.
Нагадаємо, що частиною четвертою Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону № 361-IX визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання ним чинності,
подають державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників в
обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня
набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст
структури власності. Отже, всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі
мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності нормативноправовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, з дня
набрання чинності таким актом мають подати державному реєстратору документи для
оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ. Наразі завершується робота
над розробленням нормативно-правових актів з питань здійснення фінансового
моніторингу, в тому числі і проекту наказу про затвердження форми та змісту структури
власності. «Наша головна задача сьогодні – в найкоротший термін доопрацювати та
затвердити документ, оскільки у представників бізнесу і державних органів виникає багато
запитань в цій сфері» - наголосив перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін
наприкінці зустрічі. Проект наказу буде оприлюднено найближчим часом, після узгодження
остаточної версії проекту з державними органами та міжнародними експертами. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну
Ефективне впровадження державно-приватного партнерства забезпечить
мультиплікаційний ефект для економіки
31.07.2020

З метою розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні,
Мінекономіки вже здійснено ряд важливих кроків на законодавчому рівні.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Зокрема, прийнято 6 розроблених міністерством постанов, які вдосконалюють
процедури взаємодії між державою і приватним партнером. Також подано до Верховної
Ради України законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
реалізації проектів на умовах ДПП. “Державно-приватне партнерство є одним з провідних
механізмів і усталеною практикою багатьох розвинутих країн світу. Вдосконалена
партнерська система відносин між державою та бізнесом на національному рівні дозволить
залучати та ефективно використовувати інвестиційні ресурси для структурної перебудови
економіки України. В результаті це сприятиме створенню робочих місць, зростанню рівня
оплати праці і загалом якості життя в країні”, - коментує Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. Слід зазначити, що 30 липня
підписано Меморандум про співпрацю між Агенцією з питань підтримки ДПП при
Мінекономіки та Львівською міською радою. Головна мета - об'єднати зусилля для
реалізації проектів у галузі містобудування, транспортної, соціальної, культурної,
спортивної та іншої інфраструктури. Наразі визначено 11 перших проєктів, що
передбачають як будівництво нових об'єктів, так і модернізацію існуючої інфраструктури.
“Успішний досвід підготовки проєктів ДПП на місцевому рівні може бути адаптований для
інших міст України та мати мультиплікаційний ефект”, - додає Міністр. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінекономіки
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ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ)

НАЗК розпочинає перевіряти, чи відповідає спосіб
життя чиновників задекларованим статкам
06.07.2020

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)
розпочинає застосовувати моніторинг способу життя. Про це повідомляє
прес-служба відомства на сайті установи.
Це допоможе виявити тих чиновників, які задекларували досить скромні статки та
водночас користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують коштовні
подарунки від найближчих родичів тощо. «Відтепер Україна – серед шести країн, які
застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який
заробляє 10 тисяч, їздить на «Мерседесі», тепер фіксуватимуть не тільки журналістські
розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави», – зазначив
Голова НАЗК Олександр Новіков. Під час моніторингу способу життя НАЗК зокрема
перевірятиме таку інформацію: користування об’єктами, які не вказані в декларації;
відомості щодо отриманих подарунків; придбання об’єктів, вартість яких перевищує
задекларовані активи. Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських
розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших
відкритих джерел. Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта
декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення
повної перевірки його декларації. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЗК
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ

 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

В МЗС відбулася зустріч з послами Австралії,
Кувейту та Саудівської Аравії

Служба безпеки України запобігла оскарженню міжнарожного
Тріанонського договору 1920 року
10.07.2020

Контррозвідники СБУ припинили діяльність групи громадян у
Закарпатській області, дії яких містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2
ст. 110 Кримінального кодексу України.
Здобута оперативниками інформація засвідчила факти залучення громадян України
до процесу оскарження в міжнародних інституціях результатів Тріанонського мирного
договору. Згідно з ним у 1920 р. від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі
частина земель сучасної Закарпатської області. У межах розпочатого кримінального
провадження вже задокументовано факт залучення представниками іноземних організацій
українця для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов
Тріанонського мирного договору. Ініційована Службою безпеки України експертиза
засвідчила, що бюлетені, які використовувалися для такого анкетування, містили заклики
до порушення територіальної цілісності України. Організатору анкетування слідчими СБУ
повідомлено про підозру. Йому обрано міру запобіжного заходу. Перевіряється інформація
щодо можливої причетності до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій. Отож,
СБУ запобігла провокації, спрямованій на порушення територіальної цілісності України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrpohliad.org
 ПРОКУРАТУРА

Офіс Генпрокурора та НАБУ підписали Меморандум зі Швейцарією
про впровадження проекту повернення активів
21.07.2020

В межах державного візиту Президента Швейцарської Конфедерації
Симонетти Соммаруги в Україну відбулось підписання меморандуму про
впровадження проекту повернення активів.
Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора,
Національним антикорупційним бюро України та Швейцарською агенцією з розвитку та
співробітництва підписали Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, директор
Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і Посол Швейцарської
Конфедерації в Україні Клод Вільд. В рамках Меморандуму сторони впроваджуватимуть
проект «Повернення активів та доброчесність державного сектору в Україні». «Переконана,
що така співпраця призведе до великих досягнень вже за декілька років. Всі ми поділяємо
спільну мету боротьби з корупцією, яка забирає в держави ресурси, необхідні для розвитку.
В рамках нашого проекту ми зможемо удосконалити роботу правоохоронної системи,
виробити ефективні механізми повернення викрадених активів, щоб їх інвестувати в
майбутнє країни», - зазначила Генпрокурор. Основною метою проекту є підвищення
ефективності застосування Офісом Генерального прокурора та НАБУ відповідних
інструментів, методів для розслідування та кримінального переслідування кримінальних
корупційних правопорушень, а також інших злочинів, вчинених у фінансовій сфері. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Офісу Генпрокурора
СУДОВА СИСТЕМА

24.07.2020

Громадяни Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії, а також ряду
інших держав зможуть подорожувати до України без віз, згідно з Указом
Президента України від 21.07.2020 № 289.
Про це йшлося під час зустрічей т.в.о. директора Департаменту консульської служби
МЗС Романа Недільського з послами Австралії Меліссою О’Рурк, Держави Кувейт Рашедом
Хаммад Аль-Адвані та Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом аль-Мусгером. Такий
крок покликаний стимулювати розвиток туризму в Україні, надати потужного імпульсу
розвиткові двосторонніх відносин, створити сприятливі умови для активізації економічної
співпраці та залучення іноземних інвестицій. Українська сторона очікує, що цей крок стане
підґрунтям для подальшої лібералізації візових процедур для громадян України. Роман
Недільський вручив главам дипмісій відповідні офіційні ноти МЗС України.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Президент України прийняв вірчі грамоти у послів Данії, Афганістану,
Литви, Чорногорії та Саудівської Аравії
30.07.2020

Президент прийняв вірчі грамоти у Посла Королівства Данія, Посла
Афганістану, Посла Литовської Республіки, Посла Чорногорії та Посла
Королівства Саудівська Аравія Мухаммада аль-Мусгера.
Президент України Володимир Зеленський привітав Посла Королівства Данія з
початком його місії в Україні на посаді Посла Данії. Президент подякував данській стороні
за тверду підтримку України, зокрема за нещодавно передану рятувальну техніку для
подолання наслідків повеней у західних областях нашої країни. Було обговорено плани зі
зміцнення політичного діалогу на найвищому рівні та активізацію економічної співпраці.
Під час спілкування з Послом Ісламської Республіки Афганістан Володимир Зеленський
відзначив необхідність активізації двостороннього політичного діалогу з цією країною, а
також реалізації потенціалу українсько-афганської співпраці у торговельно-економічній та
військово-технічній сферах. Також Володимир Зеленський подякував Послу Литовської
Республіки за тверду та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності
України та вагому практичну допомогу на напрямі європейської та євроатлантичної
інтеграції нашої держави. Було наголошено на важливості посилення двосторонньої
торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Президент зробив акцент на спільній
зацікавленості у проведенні чергового засідання Ради Президентів України та Литви
наприкінці 2020 в Києві. У розмові з новопризначеним Послом Чорногорії Драгіцою Понорац
Президент наголосив на готовності України розвивати практичну співпрацю в усіх сферах,
що становлять взаємний інтерес. Обговорено заходи, яких вживають Україна та Чорногорія
задля мінімізації впливу пандемії COVID-19 на громадян з огляду на туристичний період.
Крім того, Володимир Зеленський висловив готовність розвивати політичні контакти з
Королівством Саудівська Аравія та наголосив на зацікавленості української сторони в
розширенні співпраці у торговельно-економічній, сільськогосподарській та військовотехнічній сферах, а також у галузі літакобудування. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 СВІТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ. МІЖДЕРЖАВНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Зловживання в Окружному адміністративному
суді міста Києва: нові епізоди
17.07.2020

Детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного
адміністративного суду міста Києва (ОАСК), його заступнику та ще п’ятьом
суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам! Як з’ясувало слідство, зазначені
особи, загалом 12, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на
меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та
створення штучних перешкод у їхній роботі. За версією слідства, фактично зазначена
організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах
політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з
подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських
організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з
наперед визначеним результатом. В липні 2019 року працівники Національного бюро,
Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (далі — УСР ГПУ),
Служби безпеки України здійснили обшуки у приміщеннях ОАСК та Суворовського
районного суду м. Одеси. Як наслідок, повідомили про підозру голові ОАСК і ще трьом
суддям. Нагадуємо, тоді служителям Феміди інкримінували винесення завідомо
неправосудних судових рішень та втручання у діяльність судових органів для створення
штучних перешкод у роботі ВККС. Наразі розслідування вказаного епізоду завершено,
триває ознайомлення підозрюваних із матеріалами. Троє з притягнутих до
відповідальності вже вдруге отримують підозри у вчиненні незаконних дій. …
Читати повністю (відео) >>>
За матеріалами НАБУ
Незалежність, об’єктивність, чесність і непідкупність мають бути
головними принципами щоденної роботи суддів
28.07.2020

Президент України наголошує, що у своїй щоденній роботі судді
мають бути об’єктивними, незалежними та чесними. Про це він заявив під
час урочистої церемонії складення присяги суддями.
«Відсьогодні кожен з вас є обличчям судової влади. І яким воно буде, залежить
тільки від вас. Я вірю, що ви будете гідно носити високе звання судді. Завжди будете
пам’ятати, що здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України», –
сказав Глава держави. «Незалежність, об’єктивність, чесність і непідкупність, дотримання
етичних норм, рівне ставлення до всіх сторін судового засідання, компетентність і
старанність – вірю, що ці Бангалорські принципи поведінки суддів будуть головними та
невід’ємними умовами вашої щоденної дуже важливої, складної роботи», – наголосив
Президент України. Сьогоднішній день Володимир Зеленський назвав важливим для
судової системи України, оскільки свою роботу відновлюють суди, які тривалий час не
могли працювати належним чином через відсутність суддів. Він нагадав, що вперше з 2016
року у місцевих загальних судах вершитимуть правосуддя понад 200 нових суддів. «Це
молоді успішні люди, які мають сучасні погляди, але разом з тим – немалий професійний
досвід. Ви пройшли довгу, нелегку дорогу до сьогоднішнього дня», – зауважив Президент.
Він побажав суддям, щоб слова присяги сьогодні не були сказані вперше й востаннє. «Нехай
цими словами розпочинається кожен ваш день. Пам’ятайте їх щоразу, коли ухвалюєте
рішення. Пам’ятайте їх щоразу, коли хтось пропонує вам заплющити очі на закон …», –
резюмував Глава держави, вітаючи суддів…
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Україна вийшла ще з однієї угоди
в рамках СНД
07.07.2020

Україна вийшла з Угоди про створення Ради керівників підрозділів
фінансової розвідки держав-учасниць СНД. Міністерство закордонних справ
має повідомити виконком СНД про рішення України.
"Вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в м.
Ашгабаті", - йдеться у відповідному указі президента. Одночасно Зеленський доручив МЗС
повідомити виконавчий комітет СНД про вихід України із зазначеної угоди. У тексті
документу Зеленський посилається, зокрема, на статтю 8 Угоди, згідно якої, кожен її
учасник має право вийти з неї, повідомивши про свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до
дати виходу. Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів ініціював вихід з Угоди про
співробітництво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної
мережі інформаційно-маргетингових центрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Дмитро Кулеба: наша мета - 5 мільярдів доларів США
товарообігу з країнами АСЕАН
09.07.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прийняв послів
Соціалістичної Республіки В’єтнам Нгуєн Ань Туана, Республіки Індонезія
Юдді Кріснанді та Малайзії Раджа Реза Раджа.
Під час зустрічі сторони обговорили перспективи поглиблення взаємодії України з
АСЕАН в політичній та економічній площині, зокрема у контексті прагнення нашої держави
приєднатися до головного документа АСЕАН - Договору про дружбу та співробітництво у
Південно-Східній Азії та набути статус спостерігача в Міжпарламентській Асамблеї
Асоціації. «Наша мета - зростання товарообігу з країнами АСЕАН до 5 мільярдів дол. США. Це
- амбітне завдання. Ми рішуче налаштовані на просування торгівлі та збільшення
інвестицій, а отже зможемо надати суттєвого поштовху економічній співпраці через
реалізацію спільних взаємовигідних проєктів», - наголосив глава МЗС. Міністр закликав
партнерів в АСЕАН розглянути можливість укладення Меморандуму про співробітництво
між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та Бізнес-консультативною радою
АСЕАН. Такий крок сприяв би налагодженню безпосередніх зв’язків між зацікавленими
підприємствами, використанню експортного потенціалу нашої держави та диверсифікації
існуючих виробничих потужностей. Дмитро Кулеба також офіційно запропонував
започаткувати в Україні діяльність Комітету АСЕАН за участю послів держав-членів
Асоціації, акредитованих в нашій країні, як бази для налагодження контактів між
представниками політичних та ділових кіл. У ході зустрічі сторони підтвердили
зацікавленість в укладенні двосторонніх угод щодо преференційної торгівлі, що сприяло б
зростанню у найближчій перспективі обсягів торгівлі між Україною та країнами АСЕАН та
реалізації взаємовигідних інвестиційних проєктів. Співрозмовники окремо зупинилися на
можливостях заснування наукового Центру АСЕАН на базі одного з вищих навчальних
закладів України, що сприяло б інтенсифікації контактів між дослідниками і науковцями та
розвитку гуманітарно-освітніх та міжлюдських відносин. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Еміне Джапарова зустрілася з Координаторкою
системи ООН в Україні

 ЄВРОПА & ЄС
 ЄС

17.07.2020

Перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне
Джапарова прийняла Координаторку системи ООН в Україні та координаторку
з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.
Зустріч проводилась для обговорення широкого кола питань взаємодії української
сторони з установами системи ООН. На зустрічі окрему увагу було приділено питанням
діяльності гуманітарних організацій системи ООН на тимчасово окупованій території в
Донецькій та Луганській обл, та сприяння з боку ООН зусиллям Уряду України у боротьбі з
COVID-19. Сторони обговорили прогрес України у досягненні Цілей сталого розвитку, у
тому числі практичні кроки МЗС із просування питань гендерної рівності, а також
залучення допомоги ООН з метою підтримання соціально-економічних реформ України та
ініціативи щодо проведення спільних заходів з відзначення 75-ої річниці заснування ООН.
Е.Джепарова відзначила важливість приділення належної уваги з боку міжнародного
співтовариства комплексу проблем, пов’язаних з тимчасовою окупацією Криму Росією, про
які йдеться у доповідях Генерального секретаря ООН і Верховного комісара ООН з прав
людини, присвячених Криму, а також у відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Україна завершує головування на Форумі безпекового
співробітництва ОБСЄ
22.07.2020

Міністр оборони України Андрій Таран взяв участь у заключному
засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, присвяченому підбиттю
підсумків його роботи під головуванням України.
Україна очолила Форум у безпрецедентні часи кризи, пов’язаної з COVID-19, та
триваючої російської агресії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності
нашої держави. Ці фактори зробили керування цим важливим органом ОБСЄ вимогливим та
складним завданням, - зазначив міністр. Джерело нестабільності військово-політичної та
безпекової ситуації у Європі криється в агресивній зовнішній політиці Кремля. Ескалація
напруги у басейні Чорного і Азовського морів продовжується внаслідок їх безпрецедентної
мілітаризації Росією, окупацією нею суверенних територій України та Грузії, створенням
перешкод свободі судноплавства. У відповідь на виступ Міністра оборони, делегації державучасниць надали високу оцінку кропіткій та професійній роботі Українського головування.
Вони наголосили на нагальності тем, порушених під час засідань, для європейської безпеки
на тлі триваючих порушень міжнародного права та засадничих принципів ОБСЄ Росією, яка
продовжує агресію проти України та незаконну окупацію Кримського півострова. Державиучасниці підтвердили підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.
Вони висловили серйозне занепокоєння через проведення Росією 17-21 липня цього року
масштабних військових навчань. У цьому контексті учасники підкреслили необхідність
модернізації Віденського документа 2011 року щодо заходів зміцнення довіри та безпеки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Читайте також: Шведське головування в ОБСЄ:
Врегулювання в Україні має включати і Крим >>>

Працюємо, щоб продовжувати інтеграцію
України до НАТО
24.07.2020

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Ольги Стефанішиної провела онлайн-зустріч з послами
держав-членів НАТО, акредитованих в Україні.
Річна програма під егідою Комісії Україна-НАТО (РНП) залишається ключовим
інструментом для досягнення необхідних критеріїв членства в Альянсі. «Щоденні задачі, на
які спрямована робота моя і колег - це робота в рамках Річної національної програми на
2020 рік. Вона суттєво відрізняється від усіх попередніх, які Україна розробляла, починаючи
з Бухарестського саміту. Тепер РНП є програмою стратегічних та вимірюваних реформ, які
забезпечують ефективну, цілеспрямовану та системну підготовку до членства в Альянсі», –
зазначила Стефанішина. Україна розпочала консультації для наповнення практичним
змістом участі у Партнерстві розширених можливостей НАТО. «Під час мого нещодавнього
візиту до Брюсселя ми погодилися з керівництвом НАТО, що для ефективної роботи та
розвитку більш широкого порядку денного Україна-НАТО, нам потрібно відновити
регулярні засідання комісій Україна-НАТО на міністерському рівні. І з угорськими колегами
маємо спільне розуміння того, що діалог ведеться, відтак маємо гарні шанси на
конструктив», – резюмувала Стефанішина. Обговорено актуальні питання порядку денного
відносин Україна-НАТО, зокрема, щодо підтримки інтенсивного діалогу на найвищому
рівні, підготовки пріоритетних питань євроатлантичної інтеграції, реформування сектору
безпеки і оборони, оновлення Комплексного пакету допомоги НАТО, участі у процесі
ретельного обдумування та обговорення рішень щодо стратегічного бачення розвитку
Альянсу «НАТО-2030», імплементації Закону «Про нацбезпеку», зміцнення спроможностей
ВМС, розвитку взаємодії у Чорноморському регіоні, інформування громадськості у
контексті євроатлантичної інтеграції України, а також гендерної рівності. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Кулеба, Чапутович і Лінкявічюс започаткували Люблінський трикутник новий формат України, Польщі та Литви
28.07.2020

Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба,
Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс створили Люблінський трикутник як
формат. Про це повідомляє МЗС України.
Новий тристоронній формат ґрунтується на традиціях та історичних зв’язках трьох
країн, коріння яких сягає глибини багатьох сторіч. Він є важливим механізмом зміцнення
Центральної Європи та сприяння європейській і євроатлантичній інтеграції України.
“Люблінський трикутник підкреслює важливу роль, яку Україна, Польща та Литва
відіграють у Центральній Європі та світі. Наша єдність здатна не лише зміцнити наші
країни, але і ефективно протидіяти спільним загрозам, гарантувати безпеку та процвітання
нашого регіону. Україна не лише намагається приєднатися до наявних форматів взаємодії.
Україна має достатньо сил та авторитету, щоб створювати нові ефективні формати з
партнерами”, - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Учасники
формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті
триваючої російської агресії проти України. Як у тристоронній координації, так і в
міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ. Розвиток торгівлі,
інвестицій та інфраструктурних проєктів буде одним з важливих блоків взаємодії
Люблінського трикутника. Україна, Польща та Литва задекларували, що не визнають
незаконну окупацію Росією Криму та за жодних обставин не визнають її у майбутньому.
Вони закликали Росію вивести війська з тимчасово окупованих територій України, включно
з окремими районами Донецької та Луганської областей. Країни Люблінського трикутника
підтримують відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних
кордонах та закликають до припинення російської агресії проти нашої держави. Вони
також підтримують надання Україні статусу партнера із розширеними можливостями
НАТО та заявляють, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО є наступним
необхідним кроком у цьому напрямі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Україна підписала меморандум з ЄС про отримання
макрофінансової допомоги €1,2 млрд
23.07.2020

Україна підписала меморандум з ЄС про взаєморозуміння та кредитну
угоду між Україною, Національним банком України і ЄС про отримання
країною макрофінансової допомоги на суму EUR1,2 млрд.
З української сторони документи підписав міністр фінансів Сергій Марченко і голова
Національного банку Кирило Шевченко. Меморандум про п'яту програму макрофінансової
допомоги передбачає 12-місячний термін, сама позика видається на 15 років (до 2035 року),
а відсоток за користування коштами становить 0,125% річних. Макрофінансову допомогу
витрачатимуть на два напрями: підтримку макрофінансової стабільності в Україні, а також
на продовження структурних реформ. Перший транш у EUR600 млн буде отримано
Україною відразу ж після ратифікації меморандуму парламентом. Що стосується умов, які
повинна виконати Україна, щоб отримати другий транш, то вони розбиті на чотири блоки.
Перший з них - управління державними фінансами. Цей блок передбачає питання медичних
закупівель, чітко прописано управління ДП "Державні закупівлі" (корпоратизація),
продовження реформи податкової та митної служби (відкриті конкурси з відбору
керівників). Другий блок - державне управління та верховенство права. Тут передбачено
питання судової реформи, реформи Вищої атестаційної комісії суддів, реформу
Кваліфікаційної комісії суддів та створення Комісії з питань етики з міжнародною участю, а
також продовження реформи державної служби. Третій блок - поліпшення бізнес-клімату.
Зокрема, продовження розширення повноважень приватних виконавців, сприяння
блокуванню коштів на банківських рахунках шляхом надання дозволу на електронний
зв'язок між виконавцями і банками. Також ухвалення рішення про поетапну ліквідацію
податкової поліції і створення Бюро фінансових розслідувань. Четвертий блок - секторальні
реформи й державні підприємства. Зокрема, передбачено реформу корпоратизації,
створення незалежних наглядових рад у ТОП-10 держпідприємств, а також продовження
реалізації всіх секторальних реформ в успішне їх введення. Прем'єр-міністр України Денис
Шмигаль зазначив, що стосовно питань ліквідації ДФС та корпоратизації - ці проекти,
ймовірно, повинні будуть реалізуватися в 2020 році, але сама програма передбачена на 12
місяців. У свою чергу виконавчий віце-президент Єврокомісії з напряму "Економіка, яка
працює для людей" Валдіс Домбровскіс під час прес-брифінгу в Брюсселі в четвер сказав:
"Як частина нашої мети допомогти нашим сусідам впоратися з пандемією, ми надамо
Україні строкову макрофінансову допомогу на 1.2 млрд євро, це набагато більше, ніж ми
надаємо будь-яким іншим партнерам. Це також показує нашу триваючу підтримку порядку
денному реформ України". Він зазначив, що переговори завершилися підписанням
меморандуму про нову програму, і наголосив, що ЄС продовжить своє сильне залучення в
підтримку орієнтації України на реформи і стратегічного шляху, обраного Україною.
Домбровскіс також нагадав, що ЄС раніше погодив пакет підтримки для України на 119 млн
євро. "ЄС продемонстрував солідарність з Україною перед обличчям пандемії. І минулого
місяця погодив пакет підтримки на 119 млн євро. Я знаю, що ця допомога вже досягає
українських сімей, медиків, малого бізнесу та організацій громадянського суспільства,
допомагаючи їм у зіткненні з кризою", - пояснив він. Прем'єр-міністр України Денис
Шмигаль зазначив, що нова програма макрофінансової допомоги ЄС Україні досить амбітна,
але реалістична, і її успішна імплементація спільною перемогою для обох сторін. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Німецький бізнес в Україну вірить, але побоюється “партійного”
правосуддя і свавілля чиновників
02.07.2020

В центральному берлінському готелі Adlon відбулася конференція
«20 років Німецько-українському форуму. Відносини між Україною й
Німеччиною. Діалог про політику та економіку».
Цілком імовірно, що це була взагалі перша «жива», з фізичною присутністю,
конференція в Берліні з початку пандемії, принаймні так вважає основний її організатор,
голова правління Німецько-українського форуму Райнер Лінднер. Онлайн до учасників
звернулися, зокрема, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Ольга Стефанішина та перший заступник голови Комітету Верховної
Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Вадим Галайчук. Утім,
фізично був присутній у Берліні заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка. У німецькій столиці
він до того ж провів переговори з парламентським державним секретарем при
федеральному міністерстві з питань економіки та енергетики ФРН Марком Вандервіцем.
Сам Вандервіц виступив на конференції з ентузіазмом. Відразу зізнався, що є новачком у
питанні німецько-українських відносин, але готовий всіляко співпрацювати, адже його
призначено співголовою групи високого рівня. Щоправда, трохи прикрасив реальність,
завищивши показник минулорічного двостороннього товарообігу до 12 млрд, тоді як той
трохи не дотягує до 9,5 млрд (за результатами 2019 р. Німеччина посіла 1 місце серед
європейських торговельних партнерів України з 17,31% від загального товарообігу). …
Кризові виклики та шанси >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Норвегія займає принципову позицію щодо окупації Росією Криму
і керуватиметься цим у Раді Безпеки ООН
03.07.2020

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне
Джапарова 3 липня зустрілася з послом Норвегії в Україні Уле Тер’є
Хорпестадом у зв’язку з завершенням ним дипломатичної місії у нашій державі.
Еміне Джапарова подякувала послу Хорпестаду за його роботу та особистий внесок у
розбудову українсько-норвезького партнерства. Вітаючи Норвегію з обранням до складу
непостійних членів Ради Безпеки ООН, Еміне Джапарова висловила сподівання, що
норвезька сторона у рамках діяльності в Раді Безпеки ООН і надалі дотримуватиметься
активної позиції на підтримку України. У свою чергу Уле Тер’є Хорпестад заявив, що
Норвегія займає принципову позицію щодо окупації Росією Криму, - «для Норвегії
міжнародне право є дороговказом, яким Осло керуватиметься у Раді Безпеки ООН». З
огляду на це Еміне Джапарова зазначила, що «т.зв. «голосування» за поправки до
Конституції Російської Федерації на території тимчасово окупованої АР Крим і
м.Севастополь є черговим актом порушення міжнародного права не тільки тому, що країна
стає ще більш авторитарною через термін повноважень президента і спробу конституційно
закріпити злочин окупації Криму, але і тому, що національне право в Росії тепер має вищу
силу над міжнародним». Посол наголосив, що, на переконання норвезької сторони
незаконна спроба Росії анексувати Крим та її агресія на сході України є грубими
порушеннями міжнародного права, тому міжнародні санкції, до яких приєдналася і
Норвегія, є логічним наслідком таких дій Кремля. У ході зустрічі також відзначили сталий
інтерес норвезького бізнесу до України та висловили сподівання, що подальші ефективні
реформи в нашій державі сприятимуть зростанню такого інтересу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Еміне Джапарова провела зустріч з послом
Грецької Республіки

 АЗІЯ

Еміне Джапарова зустрілася з послом
Японії в Україні

10.07.2020

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне
Джапарова 10 липня 2020 року зустрілася з послом Грецької Республіки в
Україні Васіліосом Борновасом.
Співрозмовники обговорили ситуацію з подолання пандемії COVID-19. Посол Греції
висловив сподівання, що ефективні заходи в обох країнах дозволять усунути існуючі
карантинні бар’єри та у повному обсязі відновити міжлюдські обміни і регулярне
авіасполучення, оскільки Греція зацікавлена в українських туристах. Обидві сторони
констатували важливість підтримання ефективної комунікації з метою всебічного
інформування громадян України про умови туристичних поїздок в Грецію. Еміне Джапарова
подякувала за чітку послідовну позицію Греції щодо підтримки суверенітету і
територіальної цілісності України, зокрема відзначила успішну взаємодію двох країн з
цього питання у рамках міжнародних організацій при ухваленні відповідних резолюцій та
інших документів. Перша заступниця міністра наголосила на важливості збереження
міжнародною спільнотою уваги до ситуації в окупованому Росією Криму. Вона також
зауважила, що російська політика мілітаризації окупованого Криму становить небезпеку як
для Чорноморського, так й Середземноморського регіонів. Співрозмовники обговорили
важливість посилення міжнародної уваги до питання прав людини, зокрема констатували
готовність до більшої взаємодії у цій сфері.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Франція реалізує і планує втілити в Україні низку
проєктів на суму €1,5 мільярда – посол

01.07.2020

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне
Джапарова 1 липня провела зустріч з послом Японії в Україні Кураі Такаші.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
Еміне Джапарова висловила вдячність за підтримку Японією суверенітету та
територіальної цілісності України та подякувала за продовження японських санкцій проти
Росії. Співрозмовники окремо обговорили ситуацію в тимчасово окупованому Криму, його
мілітаризацію Росією та порушення прав і свобод громадян України на півострові. У цьому
зв’язку перша заступниця міністра наголосила, що результати т.зв. «голосування» за
поправки до Конституції РФ на території тимчасово окупованої АР Крим і м.Севастополь є
юридично нікчемними та не будуть визнані Україною. Еміне Джапарова повідомила про
намір активізувати міжнародне обговорення питання окупованого Криму на вищому
політичному рівні в рамках політики невизнання окупації Росією українських територій.
Посол Такаші позитивно відзначив взаємодію двох країн у сферах безпеки та оборони.
Окрема увага була приділена співробітництву двох держав у рамках міжнародних
організацій. Глава японської дипломатичної місії відзначив, що Японія і надалі
підтримуватиме процес економічних та політичних реформ в Україні як в двосторонній
взаємодії, так і на міжнародному рівні, зокрема в рамках Групи семи. Еміне Джапарова
звернулася з проханням до японської сторони розглянути можливість надання допомоги
областям України, які постраждали від повені.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

13.07.2020

Франція реалізує і планує втілити в Україні на привабливих
фінансових умовах цілу низку проєктів на загальну суму 1,5 млрд євро. Про
це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
«Якщо ми порахуємо ті проєкти, які на сьогодні вже були підписані, реалізуються і
були профінансовані, зокрема проєкт щодо поставки МВС вертольотів, а також заплановане
на наступний тиждень підписання нового проєкту щодо поставки патрульних катерів для
потреб Міністерства внутрішніх справ України, а також щодо водопостачання і решту
проєктів на майбутнє, їх загальний бюджет сягне 1,5 млрд євро, що є дуже серйозною
сумою», - сказав дипломат під час онлайн-пресконференції, присвяченої початку реалізації
проєкту з постачання питної води у Маріуполі. Він розповів, що Франція розглядає цілу
низку проєктів для реалізації в Україні. Основними з них є співпраця у сфері залізничного
транспорту, яка може включати як поставку локомотивів, так і модернізацію залізничних
колій та залізничної сигналізації в Україні. Крім того, французька сторона разом з міністром
охорони здоров’я України Максимом Степановим працює над проєктом розгортання мережі
щодо запобігання та виявлення на ранній стадії раку молочної залози, бюджет якого може
сягнути 24 млн євро. Дипломат акцентував, що йдеться про реалізацію проєктів на
привабливих для України фінансових умовах, які є можливими завдяки підтримці з боку
казначейства Франції. «Сьогодні ми працюємо з колегами, щоб цей пакет фінансової
допомоги, закріплений Міністерством фінансів Франції за Україною, міг бути повною мірою
використаний на користь України», - поінформував де Понсен.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Євгеній Єнін зустрівся з послом
Республіки Індія в Україні
03.07.2020

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 3 липня
2020 року провів зустріч з послом Республіки Індія в Україні Партха
Сатпатхі. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
Сторони обговорили перспективи практичної взаємодії у торговельно-економічній,
інвестиційній, інноваційній та гуманітарній сферах, а також засвідчили наміри з активізації
політичного діалогу. Євгеній Єнін запропонував співрозмовнику направити до Індії
українську бізнес-делегацію для вивчення можливостей розширення ділових контактів, а
також визначити прийнятні терміни проведення чергового засідання Міжурядової
українсько-індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному,
промисловому і культурному співробітництву. Євгеній Єнін подякував за надану Україні
урядом Індії гуманітарну допомогу для протидії поширенню COVID-19, а також високо
оцінив внесок Республіки Індія у боротьбу з пандемією. Співрозмовники також обговорили
питання співробітництва в освітній та консульській сферах. Сторони домовились і надалі
надавати всебічне сприяння організації авіарейсів з повернення на Батьківщину
українських та індійських громадян в умовах пандемії. Посол Індії подякував за підтримку
Україною кандидатури Індії на виборах непостійних членів РБ ООН на період 2021-2022
років і висловив сподівання на продуктивну взаємодію.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Владислав Криклій обговорив з Послом Кореї перспективи
двостороннього співробітництва

Україна і Швейцарія підписали низку
двосторонніх документів
21.07.2020

У рамках державного візиту президента Швейцарської Конфедерації
Симонетти Соммаруги в Києві у вівторок підписано низку українськошвейцарських двосторонніх документів.
Президент України Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга підписали
Меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією щодо
виконання швейцарської програми співпраці на 2020-2023 роки в Україні. Йдеться про
взаємодію з питань імплементації проєктів технічної та гуманітарної допомоги. Також
документ визначає основні напрямки подальшого розвитку відносин двох країн, взаємодія
з широкого кола питань порядку денного міжнародних форумів. Крім того, сторони
підтверджують готовність проводити щорічні консультації з метою оцінки прогресу у
виконанні досягнутих домовленостей і обміну думками з актуальних питань міжнародних
відносин. Президенти також поставили підписи під Меморандумом про взаєморозуміння
між Україною та Швейцарською Конфедерацією щодо підготовки та змісту Конференції
щодо реформ в Україні 2022 року. Документ визначає основні напрямки та часові межі
підготовки до проведення V Конференції щодо реформ в Україні у Швейцарській
Конфедерації. У присутності президентів глава Держприкордонслужби України Сергій
Дейнеко, голова Державної міграційної служби Максим Соколюк і посол Швейцарії в Україні
Клод Вільд підписали Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Швейцарією
про реадмісію від 7 червня 2017 року. З початком застосування Угоди про реадмісію також
почнеться імплементація положень Угоди між Кабінетом міністрів України та
Швейцарською Федеральною Радою про спрощення оформлення віз від 7 червня 2017 року,
яке регламентує умови і порядок спрощеного оформлення для громадян України віз,
зокрема багаторазових, розширює категорії українських громадян, які користуються
візовими спрощеннями, а також обумовлює скасування візових зборів за оформлення віз
для певних категорій громадян України. Також генпрокурор України Ірина Венедиктова,
директор НАБУ Артем Ситник і Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд
підписали Меморандум про взаєморозуміння між Офісом генерального прокурора і
Національним антикорупційним бюро України та Швейцарською агенцією з розвитку та
співробітництва – з іншого боку – по впровадженню проєкту «Повернення активів і
добропорядність державного сектора в Україні» (фаза 1). …
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
 ЄВРАЗІЯ

Ігор Петрашко обговорив із Послом Казахстану ключові
питання торговельно-економічної співпраці
20.07.2020

Відбулася зустріч економіки України з Послом Казахстану в Україні
паном Дарханом Калєтаєвим з метою посилення торговельноекономічного співробітництва між країнами.
Участь у заході взяли заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України-Торговий представник України Тарас Качка, представники
відповідальних департаментів Мінекономіки та дипломати Посольства Республіки
Казахстан в Україні. Сторони обговорили такі ключові напрямки співпраці як нарощування
торгівлі,розширення номенклатури товарів, налагодження логістичної інфраструктури між
Україною і Казахстаном. Також було акцентовано на важливості проведення цього року в
Києві чергового засідання Міждержавної Українсько-Казахської комісії з економічного
співробітництва та бізнес-форуму на його полях.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу
зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні
паном Квоном Кі Чангом.
Сторони обговорили перспективи подальшого співробітництва між обома країнами
за різними напрямками, зокрема, у галузі транспорту. Владислав Криклій підкреслив, що
українська сторона дуже високо цінить дружні відносини з Кореєю, яка є провідним та
надійним торговельним партнером України в Азії, а також висловив вдячність пану Послу
за продуктивну співпрацю та спрощення розвитку двостороннього співробітництва в сфері
транспорту між обома країнами. Міністр інфраструктури звернув увагу на досягнення
Республіки Корея як провідної транзитної держави та логістичного хабу світового значення
та повідомив про інтерес України у виробленні нових логістичних рішень. Сторони також
обговорили можливе розширення співробітництва України з компанією Hyundai
Corporation. Відзначимо, 14 липня Перша заступниця міністра закордонних справ України
Еміне Джапарова провела зустріч з послом Кореї в Україні. Еміне Джапарова відзначила
важливість поглиблення двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного
співробітництва між Україною та Республікою Корея. Разом з цим перша заступниця
міністра окремо зупинилася на діяльності в окупованому Криму дилерських центрів «Kia»
та «Hyundai», незважаючи на неодноразові заклики української сторони припинити їх
незаконну економічну діяльність на окупованій території Криму. Сторони обговорили
взаємодію двох країн у рамках міжнародних організацій, а також обмінялися думками щодо
просування на міжнародних майданчиках важливих для обох країн проєктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, mfa.gov.ua
Комісію зі співробітництва Україна-Китай важливо
провести до кінця 2020 року
24.07.2020

Комісію зі співробітництва Україна-Китай важливо провести до
кінця 2020 року. Про це йшлося на зустрічі Ольги Стефанішиної з Фань
Сяньжунем, Надзвичайним та Повноважним Послом Китаю в Україні.
“Ми надаємо великого значення поглибленню стратегічного партнерства між
нашими країнами і сподіваємося на швидке подолання пандемії COVID-19. Це дозволить
провести у Пекіні цього року 4-те засідання Комісії зі співробітництва між Урядами України
і Китаю”, - підкреслила Ольга Стефанішина. Урядовець додала, що не випадково українську
частину цієї комісії очолює саме Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України. “Україна є важливим логістичним містком, який поєднує транспортні
шляхи з Китаю до ЄС. Можливості для торгівлі та інвестицій в Україну з Китаю стають ще
більш привабливими, з огляду на залучення України до ініціативи КНР “Один пояс, один
шлях” - наголосила Віце-прем'єр-міністр. Ольга Стефанішина також додала, що зростання
обсягів двосторонньої торгівлі Україна-Китай є важливим сигналом про спільний інтерес
бізнесу і нові перспективи для розвитку торговельно-економічних взаємин. “Україна має
потужний експортний потенціал, і ми готові задовольнити зростаючий попит Китаю у
високоякісних продуктах харчування та української сільгосппродукції, зокрема борошна,
яблук, свіжої черешні, курятини, риби та бобових”, - підкреслила Віце-прем'єр-міністр.
Комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР працює на підставі Угоди між
Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки. У рамках Комісії створено 7
галузевих Підкомісій та Робоча група з питань інвестицій. Комісія має проходити 1 раз на
два роки, Підкомісії – 1 раз на два роки або кожен рік. Головою української частини Комісії є
Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
Китайської – Віце-прем’єр Державної Ради КНР Лю Хе.
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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Турецька економіка містить значні перспективи
для українського бізнесу - консул

Євгеній Єнін та Родріго Яньєс обговорили розвиток українськочилійського політичного діалогу
21.07.2020

Різні сфери турецької економіки містять значні перспективи для
українського бізнесу, зокрема на півдні існує серйозний потенціал
місцевих українців як найманих працівників.
«Туреччина для України – це поки що невідома земля для бізнесу. Але тут є великі
перспективи в різних сферах, важливо – правильно почати. Варто зважати і на серйозний
потенціал місцевих українців як найманих працівників, їх тут значна кількість», - розповів
Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко. Він розповів, що в Анталії працюють кілька
великих українських компаній. Це фабрика з виробництва м’ясної продукції, логістична
компанія та одночасно виробник плодово-овочевої продукції, яку експортує з Анталії в
Україну. Також нещодавно з’явився представник відомого виробника алкогольної
продукції. «Анталія – туристична і сільськогосподарська столиця Туреччини. 60-70% усього
турпотоку припадає на цю провінцію, 30-40% усієї сільгосппродукції походить звідси.
Бізнес і місцеве керівництво зацікавлені в розширенні експорту продукції в Україну», розповів консул. Обсяг торгівлі України з Туреччиною торік досяг показника 4 млрд 973
млн доларів США, що на 22,3% більше, ніж у 2018 році. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Затверджено Угоду між Урядами України та Королівства Саудівська Аравія
про співробітництво в оборонній сфері
22.07.2020

Кабінет міністрів України затвердив Угоду між Урядом України та
Урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво в оборонній
сфері. Про це повідомляє kmu.gov.ua
З метою виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання
чинності Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Саудівська Аравія
про співробітництво в оборонній сфері, підписаної сторонами 5 лютого 2020 року у Києві,
Уряд на своєму засіданні прийняв відповідну постанову. Набрання Угодою чинності
забезпечить створення необхідної договірно-правової бази у сфері оборони між Україною і
Саудівською Аравією та надасть можливість здійснювати двостороннє оборонне
співробітництво, у тому числі за напрямами оборонної промисловості; військової освіти та
підготовки кадрів; обміну розвідувальною інформацією; медичних послуг та охорони
здоров’я; передачі військових технологій, обладнання, систем електронної війни та
радіоелектронної розвідки; телекомунікаційних та інформаційних технологій.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Україна та Кувейт активізують торгівлю та
інвестиційну співпрацю
28.07.2020
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липня прийняв посла Держави Кувейт в Україні Рашида Хамада аль-Адвані.
Про це повідомляє МЗС України.
Дипломати домовилися провести політичні консультації по лінії МЗС обох країн у
форматі відеоконференції з метою визначення першочергових кроків для активізації
двостороннього політичного діалогу. Сторони відзначили позитивну динаміку зростання
взаємного товарообігу на 53 % за минулий рік та обговорили подальші перспективи
розвитку торговельно-економічного співробітництва. У цьому контексті співрозмовники
домовилися сприяти підготовці засідання Міжурядової українсько-кувейтської комісії з
питань економічного, технічного та торговельного співробітництва. Посол Кувейту оцінив
рішення України щодо лібералізації візового режиму для громадян Кувейту, наголосивши,
що цей крок сприятиме не лише тіснішій взаємодії на політичну рівні, але значно заохотить
налагодження прямих ділових контактів, розвиток туризму та культурної співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Розвиток торговельно-інвестиційного співробітництва – запорука
міцних відносин між Україною та Катаром
29.07.2020
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липня прийняв посла Держави Катар в Україні Гаді аль-Гаджрі. Про це
повідомляє МЗС України.
Дипломати обговорили актуальні питання порядку денного українсько-катарських
відносин, наголосивши на важливості поглиблення політичного діалогу на високому та
найвищому рівнях. Співрозмовники домовилися опрацювати можливі терміни візиту Еміра
Катару в Україну з урахування обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19. Василь Боднар
привітав участь катарських компаній в модернізації крупних інфраструктурних проєктів на
території України, у тому числі морських портів. Розвиток торговельного та інвестиційного
співробітництва є ключовим пріоритетом у зміцненні відносин між Україною та Катаром. У
цьому зв’язку було домовлено сприяти проведенню чергового засідання Спільної
міжурядової українсько-катарської комісії з економічного, торговельного та технічного
співробітництва. Співрозмовники також наголосили на необхідності збільшення кількості
прямих авіаперельотів між Україною і Катаром з метою заохочення ділових контактів та
активізації співробітництва у туристичній і культурній сферах.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 АФРИКА

Україна ініціює переговори щодо укладення преференційної
торговельної угоди з Єгиптом
29.07.2020

У розвиток домовленостей між президентами України та Єгипту
відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ України Дмитра
Кулеби з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі.
Співрозмовники відзначили суттєвий прогрес, досягнутий останніми роками у
політичній площині, та обговорили конкретні подальші кроки для обміну візитами на
високому та найвищому рівнях. Міністри також обговорили спільні зусилля, спрямовані на
диверсифікацію співробітництва у торговельно-економічній, інвестиційній, туристичній та
гуманітарній сферах. «Ми націлені на суттєве збільшення обсягів товарообігу, який за 2019
р. склав понад 2,6 млрд дол. США. Для цього ми запропонували єгипетській стороні новий
формат економічної співпраці, а саме розглянути можливість укладення двосторонньої
преференційної торговельної угоди», - зазначив Дмитро Кулеба. Очільники МЗС окремо
зупинилися на поточному стані двосторонньої договірно-правової бази та домовилися
сприяти її розширенню. Відзначимо, Президент України Володимир Зеленський провів
телефонну розмову з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі.
Лідери держав високо оцінили стан і перспективи торговельно-економічної співпраці між
Україною та Єгиптом, а також обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного
співробітництва на ключових напрямах. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, president.gov.ua
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Заступник міністра закордонних справ України Є.Єнін провів
телефонну розмову з заступником міністра закордонних справ Республіки
Чилі з міжнародних економічних відносин Р.Яньєсом Бенітесом.
На порядку денному розмови перебували питання двосторонньої співпраці, зокрема
активізації політичного діалогу та торговельно-економічного співробітництва, а також
взаємодії України й Чилі у рамках міжнародних організацій. Сторони дійшли згоди щодо
необхідності проведення ближчим часом чергового засідання Українсько-Чилійської
Урядової Комісії. Заступники міністрів ЗС також приділили увагу питанням подальшого
просування перспективних економічних проєктів на ринках обох країн, а також
започаткування переговорного процесу з укладання двосторонньої Угоди про зону вільної
торгівлі/торговельні преференції.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 АТЛАНТИКА
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Тимчасовий повірений у справах США обговорила з
радником Зеленського інвестиції в економіку
15.07.2020

Тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін і радник
президента України Ігор Новіков обговорили інвестиції в економіку та
двосторонні відносини між країнами, повідомляє посольство США в Україні.
"Нещодавно тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін зустрілася з
радником президента України Ігорем Новіковим, щоб обговорити двосторонні відносини та
інвестиції в економіку", - йдеться в повідомленні посольства. Відзначимо, 4 липня День
Незалежності Сполучених Штатів у Києві відсвяткували урочистим прийняттям у
резиденції посла, концертами, феєрверками, вечірками з приготуванням бургерів. Усі ці
різноманітні святкові заходи проходили онлайн. У церемонію, яка щороку проходить у
резиденції посла Сполучених Штатів у Києві, внесла корективи пандемія. Велелюдні
зібрання неможливі, але онлайн святкують усі, для кого американські свободи – взірець, а
українсько-американське партнерство - цінність. «Сьогодні у нас свято демократії та
незалежності, тож дозвольте мені підкреслити, що американський народ твердо стоїть на
боці України у підтримці демократії, суверенітету і територіальної цілісності перед лицем
російської агресії», - сказала очільниця диппредставництва США. На віртуальну церемонію
завітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, подякував Америці за «міцну й
стійку підтримку». «Сполучені Штати завжди були і є світлоносним містом на горі для
країн, які виборюють своє право вибирати власну долю, в тому числі й для України», зазначив Кулеба. Нагадаємо, Пентагон назвав Україну "важливим партнером" у суперництві
з РФ. Міністерство оборони США заявило, що співробітництво України та США в оборонному
секторі є важливим з огляду на стратегічне протистояння США і Росії. Таким чином у
Пентагоні прокоментували затвердження пакету безпекової допомоги Україні на 2020 рік
на суму 250 млн доларів. "Це ще раз підтверджує давні оборонні відносини між США та
Україною – важливим партнером на передовій у стратегічному суперництві із Росією", –
йдеться в заяві. У міноборони вкотре наголосили, що США підтримують суверенітет та
територіальну цілісність України у рамках міжнародно визнаних кордонів. Окрім того,
Сполучені Штати закликали інші держави допомогти оборонному сектору України.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua, voanews.com, pravda.com.ua
 КАНАДА

Міністр розвитку громад та територій зустрівся з
Послом Канади в Україні
29.07.2020

В Мінрегіоні відбулась зустріч Міністра розвитку громад та територій
України Олексія Чернишова з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади
в Україні Ларисою Ґаладзою.
Співрозмовники обговорили питання щодо децентралізації та місцевих виборів в
Україні, пріоритетів регіональної політики в Україні на період 2021-2027 роки та
впровадження ґендерної рівності в діяльності Мінрегіону. Міністр висловив вдячність
Канаді за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за постійне
запровадження і розширення санкцій щодо Росії у зв’язку з анексією Криму та ескалацією
на сході України, багаторічну плідну співпрацю, технічну допомогу, яка надається для
підтримки пріоритетних реформ децентралізації та регіонального розвитку, а також
впровадження ґендерної рівності. Очільник Мінрегіону зазначив, що в Україні наразі триває
надзвичайно складний і відповідальний етап реформи місцевого самоврядування. «Завдяки
спільним зусиллям Уряду, Парламенту, Офісу Президента, за участі асоціацій органів
місцевого самоврядування та експертів, міжнародної технічної підтримки вдалось
прийняти важливі законодавчі акти, визначено адміністративні центри та затверджено
території 1470 територіальних громад, створено нові 136 райони в областях та Криму», –
наголосив Олексій Чернишов. Міністр наголосив, що «Урядом визначені доволі амбітні
завдання, які мають бути виконані у стислі терміни. Їх реалізація потребує схвалення у
найближчій перспективі Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027
року, перегляду та актуалізації регіональних стратегії розвитку в усіх областях.
Впровадження сучасних підходів до конкурсного відбору проєктів в рамках секторальних
програм на засадах прозорості та відповідності стратегічним пріоритетам». Під час
обговорення питання впровадження ґендерної рівності в діяльності Мінрегіону, Олексій
Чернишов наголосив на важливості імплементації ґендерної рівності в Україні та
продовженні співпраці з канадською стороною. Так Мінрегіоном, одним із перших було
розроблено та затверджено «Кодекс рівних можливостей». Також, завдяки співпраці з
проєктом ООН Жінки в Україні було впроваджено ґендерно-правову експертизу проєктів
нормативно-правових актів, реалізовано проєкт «Школа нормопроєктувальника» для
співробітників міністерства, розроблено та затверджено «Стратегію ґендерної рівності
Мінрегіону на 2019-2021 роки». Міністр подякував Уряду Канади за надання технічної
допомоги в рамках реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги «Партнерство для
розвитку міст» (ПРОМІС) та «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку»
(EDGE), «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) і зазначив, що Мінрегіон
зацікавлений у подальшій підтримці реалізації спільних проєктів у сферах місцевого та
регіонального розвитку, що сприятимуть економічному розвитку та залученню інвестицій.
Посол Канади в Україні, пані Лариса Ґаладза запевнила щодо готовності посилювати
співпрацю з Україною. «Децентралізація змінить Україну. Програми економічного розвитку
регіонів здатні відкрити її великий потенціал. З досвіду Канади ми знаємо, що ефективне
залучення громадян до розробки та впровадження таких реформ є ключовим.
Впровадження підходу, що базується на громадяноцентричності та обґрунтованості,
передбачає аналіз потреб різних груп людей, на які ці реформи впливатимуть. Це означає
спільний пошук креативних рішень, що базуються на досвіді та найкращих світових
практиках. Єдині реформи, які вартують інвестицій – це реформи, які проваджуються на
таких принципах», — відзначила пані Лариса Ґаладза.
Читати повністю >>>
За матеріалами minregion.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Мінекономіки: ВВП України в січні-травні 2020 р.
скоротилося майже на 6%
09.07.2020

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-травні
2020 року скоротився на 5,9%. Про це йдеться в огляді економічної
активності за відповідний період.
"За підсумками січня-травня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва
товарів і послуг склало 7,3% (падіння на 6,7% у січні-квітні), і, відповідно, скорочення
обсягів ВВП оцінено Мінекономіки на рівні 5,9%", - сказано в огляді економічної активності
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Наголошується, що в
травні результати діяльності більшості видів економічної діяльності продемонстрували
уповільнення темпів падіння на тлі пом'якшення карантину, про що свідчить поліпшення
індексу очікувань ділової активності у порівнянні з попереднім місяцем. В останній місяць
весни він виріс з 29,9 до 37 пунктів, однак значення цього показника менше ніж 50 свідчить
про песимістичні настрої бізнесу. "У той же час, негативний вплив розповсюдження у світі
COVID-19 (у зв'язку зі скороченням загальної економічної активності у світі, інвестиційною
паузою, в тому числі, з боку іноземних інвесторів) і дія стримуючих факторів, сформованих
у попередніх періодах, стримували розвиток більшості видів економічної діяльності", підкреслили в Мінекономіки. Відзначимо, Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР) прогнозує падіння ВВП України на 4,5% у 2020 році. У доповіді також сказано, що
економіки в регіонах ЄБРР можуть скоротитися в середньому на 3,5% в цьому році, а у 2021
році можливий відскік на 4,8%. Нагадаємо, Кабмін допустив у своєму прогнозі падіння ВВП
України до 8%. "Негативний вплив пандемії підсилюється початком глобальної економічної
рецесії, що може завдати суттєвого удару по рівню добробуту населення. За прогнозами
МВФ, очікується падіння світової економіки на 3 відсотки. В свою чергу, Україна традиційно
є більш вразливою до економічних шоків, а тому може зазнати більш суттєвого впливу: ВВП
може впасти на 4-8 відсотків у порівнянні з 2019 роком", - прописано в Програмі дій уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

Читайте також: Огляд економічної
активності (травень 2020) >>>

В Україні за перший квартал 2020-го
ВВП знизився на 0,7%
21.07.2020

Структура ВВП враховує ринкову вартість усіх вироблених в країні за
рік і призначених для вживання товарів і послуг. Через це кожен українець
впливає на зростання ВВП, пише businessua.com
ВВП без врахування інфляції за Іквартал 2020 р. становить 845,83 млрд грн. Це трохи
більше 20 тис. грн на кожного українця. У США ВВП на душу населення торік був $55,3 тис.
Найвищий у світі ВВП - в Люксембурзі – $111 тис. Найнижчий рівень у африканській країні
Бурунді. Становить $200. У поляків - $17,4 тис. В Україні ВВП переважно формує
промисловість, платники податків і торгівля. "Щорічно у першому кварталі рівень ВВП
найнижчий, а найвищий – у третьому і четвертому кварталах", - пояснює економіст
Олександр Охріменко. За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина,
структура нашого ВВП відмінна від структури ВВП інших країн Східної Європи. "В Україні
частка промисловості у ВВП становить 19%. Наприклад, у Словаччині промисловість дає
24% ВВП, у Польщі й Туреччині – по 22%. Але в Польщі переробна промисловість дає 17%
ВВП, а видобувна – 5%, у Словаччині – 20% і 4%, у Туреччині – 19% і 3%. Агросектор у нас
дає 9% ВВП, у Словаччині – 5%, у Польщі – 2,5%. Будівництво у нас дає 3% ВВП, у
Словаччині – 8%, у Туреччині – 7%. А додаткова вартість, або зароблені гроші більші у
переробній промисловості, будівництві, ніж в агросекторі", - каже він. Останні роки
драйвером зростання ВВП України були торгівля і сфера послуг. "У сучасному світі давно
немає проблеми щось зробити, є проблема його продати. У промисловості через
автоматизацію і роботизацію залишається все менше людей. Вони перетікають у сферу
торгівлі та послуг. Саме тут спостерігається найбільше падіння ВВП, і статистика за другий
квартал це покаже. Зміниться в другому кварталі й структура ВВП – частка промисловості,
агросектору зросте, частка торгівлі, транспорту, громадського харчування впаде. Люди
втратять у зарплатах, зросте безробіття. Саме в торгівлі та сфері послуг швидка
оборотність коштів. Це дозволяє швидко заробляти. У промисловості кожна вкладена
гривня обертається рік і більше, у торгівлі – тиждень-два", - говорить Охріменко. Експерти
прогнозують падіння ВВП на 15% за підсумками року. Найбільше постарждають сфера
послуг, торгівля, будівництво, туристична сфера.
Читати повністю >>>
За матеріалами businessua.com
НБУ погіршив прогноз падіння ВВП України
на 2020 рік до 6%
23.07.2020

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП України на 2020 рік із 5% до 6% і знизив
прогноз зростання ВВП на 2021 рік із 4,3% до 4%, а також залишив на рівні 4%
прогноз на 2022 рік, повідомляється на сайті ЦБ.
"Національний банк переглянув прогноз падіння реального ВВП у 2020 році,
зумовленого коронакризою, з 5% до 6%. Найглибше падіння залишилося позаду – у
другому кварталі", - зазначено в повідомленні. Зазначається, що в другому півріччі 2020
року українська економіка почала відновлюватися, зокрема пом'якшення карантину
вплинуло на пожвавлення ділової активності. "До повноцінної роботи вже повернулися
більшість підприємств найбільш постраждалого під час коронакризи сектору послуг.
Ситуація на ринку праці хоч і залишається гіршою за докризову, втім демонструє ознаки
стабілізації. Стимулюючі заходи Національного банку, кредитні канікули, податкові пільги
та розширення бюджетної допомоги з безробіття додатково підтримали бізнес-активність
та приватне споживання", - уточнив центробанк. Водночас Нацбанк наголосив, що темпи
відновлення економіки стримуватимуться пригніченим споживчим та інвестиційним
попитом. "Під час кризи громадяни суттєво знизили витрати на товари не першої
необхідності, а бізнес призупинив втілення планів розвитку, переглянув штатні розписи та
зарплатні фонди. З огляду на високий рівень невизначеності щодо поширення
коронавірусу громадяни та підприємства, ймовірно, і надалі будуть достатньо стриманими
в своїх споживчих та інвестиційних рішеннях", - пояснив регулятор. Зазначено також, що
повільний вихід із кризи інших країн, зокрема торговельних партнерів України, також
обмежує можливості прискорення відновлення економіки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Кабінет міністрів України схвалив прогноз економічного і соціального
розвитку України на 2021–2023 рр., який, зокрема, передбачає зростання
ВВП наступного року на 4,6% при інфляції 7,3%.
"Уряд схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023
рр. Документ визначає кількісну оцінку основних напрямків розвитку економіки України на
найближчі три роки. Відповідну постанову з доопрацюванням у триденний термін Кабінет
міністрів ухвалив на засіданні 29 липня", - йдеться у повідомленні. Як зазначається у
проєкті постанови 4.12 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку
України на 2021-2023 рр.", який схвалив Кабінет міністрів з доопрацюванням у триденний
строк, зростання економіки у 2021 році очікується на рівні 4,6%, у 2022 р. - 4,3% та у 2023 4,7%. Водночас інфляція прогнозується на кінець 2021 року на рівні 7,3%, на кінець 2022
року - 6,2% та 2023 року - 6%. На 2021-2023 роки припущення щодо обраного курсу на 2021
рік переглянуто до 29,1 грн за долар. Доопрацьований макропрогноз передбачає
збільшення мінімальної зарплати в 2021 році до 6,25 тис. грн (в два етапи - до 6 тис. грн з
початку 2021 року і до 6,5 тис. грн з 1 липня), а в 2022 році - до 6,7 тис. грн і до 7,176 тис. грн
в 2023 році. За прогнозами, номінальна середньомісячна зарплата становитиме в 2021 році
13,6 тис. грн, 15,4 тис. грн в 2022 році та 17,17 тис. грн - у 2023 році. При цьому безробіття
становитиме 9,2% працездатного населення в наступному році і 8,5% - через рік та 8% у
2023 році. Як наголосив очільник уряду Денис Шмигаль під час засідання КМУ, зростання
економіки у наступні роки планується завдяки комплексу факторів. Серед них: розвиток
промисловості, збільшення частки переробки в аграрному секторі, програми підтримки
малого та середнього бізнесу, покращення бізнес-клімату, а також приватизація.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ТЕХ. ДОПОМОГА

Україна розмістила євробонди-2033
на $2 млрд під 7,25%
23.07.2020

Україна розмістила єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на
$2 млрд під 7,25% річних. Про це джерела у банківських колах повідомили
агентству "Інтерфакс".
Початковий орієнтир прибутковості випуску становив приблизно 7,75%, потім він
був знижений до майже 7,5%. Фінальний орієнтир був встановлений у діапазоні 7,25-7,35%.
Паралельно Україна викуповує обігові євробонди з погашенням у 2021 і 2022 роках на суму
до $750 млн. Їх можна обміняти на нові папери. Організаторами угоди виступають Goldman
Sachs і J.P. Morgan. Це друга спроба України розмістити доларові євробонди за місяць.
Попереднє розміщення єврооблігацій відбувалося 1 липня, інвесторам було запропоновано
12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення мав становити $1,75 млрд, прибутковість
за підсумками збору заявок була визначена на рівні 7,3%. Однак ця угода була скасована в
останній момент на тлі скандальної відставки глави Нацбанку країни. Але з другої спроби
Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою. "Новий" попит (тобто без урахування
пред'явлених до викупу паперів) на євробонди України становить понад $6,3 млрд, на
початку липня він був трохи вищим, але загалом зіставний - $7,5 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Міністерство фінансів України продало
ОВДП на 10,7 млрд грн
29.07.2020

Мінфін 28 липня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої
державної позики (ОВДП) залучило у держбюджет 10,7 млрд грн, повідомляє
пресслужба міністерства у Facebook.
Інвесторам запропонували три випуски цінних паперів, два з них були номіновані в
національній валюті й один – в іноземній. Термін обігу запропонованих ОВДП у гривні – 3
місяці та 1 рік. Продавши облігації у гривні міністерство залучило 7 млрд грн (3-місячні
папери було продано на 3 млрд грн, а однорічні на 2,1 млрд грн). При цьому
середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 7,1%, у той час як 1-річних – 9,2%. Від
розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $130,5 млн, при цьому
середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною – 3,5%. Крім того міністерство
повідомило, що у червні 2020 року сукупний державний борг України зріс на 2,7% у гривні,
до 2,269 трлн грн, а у доларовому еквіваленті – на 3,5%, до $85,01 млрд. “Упродовж червня2020 сума державного й гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому
еквіваленті на 59,71 млрд грн і в доларовому еквіваленті на $2,89 млрд”, – зазначили у
міністерстві. Менше зростання боргу в гривні в червні пов’язане зі зміцненням нацвалюти
того місяця до 26,69 грн/$1 (на сьогодні 27,76 грн/$1). Водночас проти початку року
гривня, коли курс становив 23,69 грн/$1, помітно девальвувала. У результаті загалом за
перше півріччя держборг України в гривні зріс на 13,6%, або на 270,88 млрд грн, тоді як у
доларовому еквіваленті його зростання становило лише 0,8%, або $0,65 млрд. “Від початку
року зовнішній держборг України зріс на $2,16 млрд, до $51,12 млрд, зокрема в червні – на
$2,16 млрд”, – уточнили у Мінфіні. Нагадаємо, у квітні державний і гарантований державою
борг України в національній валюті зменшився на 2,7% до 2196 млрд грн, а в доларовому
еквіваленті зріс на 1,3% до $81,4 млрд. Ключовим фактором впливу на держборг
традиційно були коливання на валютному ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ)

У І кварталі прямі іноземні інвестиції в Україні
зменшились на 17,2%
10.07.2020

Станом на 1 квітня 2020 року обсяг інструментів участі в капіталі
нерезидентів в Україні дорівнював $34498 млн. Про це інформує
Національний банк України, передає finpost.com.ua
З країн ЄС в Україну надійшло $24022,5 млн., з інших країн – $10475,5 млн. У
порівнянні із показником початку поточного року ($41662,5 млн.) прямі іноземні інвестиції
зменшились на 17,2%. До основних країн-інвесторів України належали Кіпр – $9007,2 млн.,
Нідерланди – $8607,2 млн., Швейцарія – $2135,9 млн., Велика Британія – $1623,5 млн. та
Німеччина – $1584,6 млн. Найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій на звітну дату
(за накопичувальним підсумком) були спрямовані до підприємств промисловості – $13619
млн., оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів – $4969,7 млн. та у
сферу фінансової та страхової діяльності – $3835,6 млн. Серед регіонів лідерами за обсягами
ПІІ були м. Київ ($14779,1 млн.), Дніпропетровська обл.. ($4627,1 млн.) та Донецька обл.
($1766,1 млн.). Інвестиції з України Станом на 1 квітня ц.р. обсяг ПІІ з України дорівнював
$2734,4 млн. (на початку поточного року він становив $3416,8 млн.). До країн ЄС з України
інвестовано $1448,7 млн., до інших країн світу – $1285,7 млн. Найбільші обсяги прямих
іноземних інвестицій з України (за накопичувальним підсумком) були спрямовані до Кіпру
– $1297,7 млн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finpost.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Законопроект про «інвестиційних нянь»
ухвалено за основу

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

21.07.2020

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №3760 «Про
державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями»,
поданий президентом Володимиром Зеленським.
У документі сказано, що законопроект буде підтримувати проєкти українських та
іноземних інвесторів при наступних умовах: сума інвестицій повинна складати мінімум 30
млн євро; створення не менше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою
працівників не менше, ніж на 15% вище середньої заробітної плати у відповідній сфері в
регіоні; термін реалізації проєкту - 5 років, термін дії спеціального інвестиційного договору
з урядом - 15 років. Також ці інвестори отримають інвестиційного менеджера, який буде
супроводжувати їх від початку проєкту до його закінчення. Отримають вони і до 30%
вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Нагадаємо, на засіданні Національної ради
реформ заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів представила проєкт закону
про підтримку та стимулювання інвестицій– законопроект про так званих «інвестиційних
нянь». Як відомо, що Володимир Зеленський на економічному форумі в швейцарському
Давосі пообіцяв для іноземних інвесторів запровадити інститут персональної «інвестняні».
Тодішній Міністр економіки України Тимофій Милованов заявив, що ідея «інвестиційної
няні» полягає в підписанні інвесторами договору з урядом України про конкретні умови, у
разі порушення яких Кабмін буде відповідати в міжнародних судах. Тоді дискутувалося,
чому йдеться тільки про іноземних інвесторів, адже національні так само вкладають гроші
в українську економіку та створюють робочі місця. Відзначимо, Державний офіс із
залучення і підтримки інвестицій UkraineInvest стане базою для "інвестиційних нянь" у разі
підтримки парламентом президентського законопроекту про "інвестнянь" (№3760),
повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
"Ми надали цій структурі нового дихання. По суті, вона стане базою для "інвестиційних
нянь", коли парламент підтримає президентський закон", - сказав він. Петрашко нагадав,
що в рамках перезапуску офісу було сформовано нову наглядову раду, яку очолив екс-глава
уряду Аджарії Леван Варшоломідзе, заступником голови стала Алекса Чопівська. "До НР
входять Андрій Гундер, керівник Американської торговельної палати, Ганна Дерев'янко
(виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації - ІФ), Юлія Ковалів від Офісу
президента (заступник глави ОП - ІФ), Сергій Цівкач (голова правління C.A.S.E.S.
International - ІФ) - один із керівників операційно", - додав міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами slovoidilo.ua, interfax.com.ua

Читайте також: Законопроект про
«інвестиційних нянь»: коли очікувати
економічного ефекту >>>

Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів
провела чергове засідання
22.07.2020

Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів на
черговому засіданні (далі – ТСК), яке відбулося 22 липня 2020 року,
розглянула низку питань від представників бізнесу.
Народні депутати заслухали та обговорили три ситуації - із ТРЦ Sky Mall, ситуацію
навколо Миколаївського суднобудівного заводу «Океан» та ТОВ «Нест»-Братського
маслопресового заводу на Миколаївщині. Голова ТСК Галина Янченко резюмувала, що ці
три ситуації є складними. «Завданням Комісії є захист інвесторів і інвестицій. В першу
чергу, від втручання або несанкціонованої діяльності правоохоронних чи державних
органів. Також нашим завданням є виявлення слабких місць, в тому числі на основі
вивчених нами матеріалів, і внесення змін до законодавства», - зазначила Галина Янченко.
За її словами, якщо причиною конфлікту стало виключно внутрішньокорпоративні
відносини, Комісія не буде ставати на бік тієї чи іншої сторони. Але якщо є порушення з
боку органів державної влади, то реакція буде жорсткою. Рішення щодо зазначених трьох
ситуацій буде ухвалено на наступному засіданні ТСК. Участь у засіданні взяли
представники компаній, представники органів державної влади, зокрема Офісу
Генерального прокурора, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

Падіння промвиробництва в Україні у червні-2020
сповільнилося до 5,6%
22.07.2020

Промислове виробництво в Україні у червні 2020 р. порівняно з
червнем 2019 року знизилося на 5,6%, тоді як у травні падіння становило
12,2%, квітні - 16,2%, березні - 7,7%, повідомив Держстат.
Відомство уточнило, що з корекцією на ефект календарних днів скорочення
промвиробництва у червні 2020 року було меншим - 7,1% проти 11,7% у травні. Держстат
зазначає, що до травня цього року промислове виробництво у червні зросло на 4,1%, проте
з урахуванням сезонного коригування - на 3,4%. У переробній промисловості у червні-2020
до червня-2019 падіння становило 6,2%, у добувній промисловості та розробці кар'єрів 4,9%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 4%. Загалом у
першому півріччі цього року промвиробництво в Україні скоротилося на 8,3% порівняно з
аналогічним періодом минулого року, зокрема у добувній промисловості і розробці кар'єрів
- на 6,3%, у переробній промисловості - на 9,6%, машинобудуванні - на 22,2%, текстильному
виробництві - на 16,9%, металургії - на 14,2%, деревообробці - на 11,3%, виробництві
гумових і пластмасових виробів - на 10,4%, у постачанні електроенергії, газу, пари і
кондиційованого повітря - на 6,5%. При цьому у січні-червні 2020 року спостерігалося
зростання виробництва хімічної продукції - на 7,8%, у фармацевтичному виробництві - на
4,5%, виробництві коксу та нафтопродуктів - на 1,3%. Як повідомлялося, промислове
виробництво в Україні у 2019 році знизилося на 0,5% порівняно з 2018 роком. Відзначимо,
за січень-травень 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на
12,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 940,82 млрд грн. За 5 місяців 2020
року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 940,82 млрд грн, що на 12,7%
менше, ніж за січень-травень 2019 року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано
промислової продукції на 269,88 млрд грн. Продукції добувної промисловості і розроблення
кар'єрів за січень-травень 2020 року було реалізовано на 130,95 млрд грн (на 27,0% менше,
ніж за аналогічний період 2019 року), з яких за межі країни — на 43,32 млрд грн. У тому
числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 23,53 млрд грн (на 36,1%
менше); сирої нафти та природного газу — на 31,51 млрд грн (на 46,6% менше); металевих
руд — на 62,94 млрд грн (на 10,6% менше). Продукції переробної промисловості за
вказаний період було реалізовано на 590,65 млрд грн (на 11,4% менше, ніж за січеньтравень 2019 року), з яких за межі країни — на 225,61 млрд грн. У тому числі вироблених
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 217,42 млрд грн (на
0,5% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на
140,11 млрд грн (на 22,5% менше); продукції машинобудування — на 60,02 млрд грн (на
17,7% менше). Також за 5 місяців 2020 року було вироблено, передано та розподілено
електроенергії на 147,78 млрд грн (на 5,1% більше у порівнянні із січнем-травнем 2019
року), вироблено та розподілено газу — на 30,56 млрд грн (на 31,8% менше).
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua, ukrinform.ua
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В Києві результатів щодо "промислового безвізу"
з ЄС очікують до жовтня
07.07.2020

Київ очікує на результати оцінки місією Євросоюзу українського
законодавства у рамках переговорів щодо підписання угоди про
"промисловий безвіз". Про це заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.
"Місія вже працює в Україні. Перший етап роботи місії - дистанційний. Йдеться про
оцінку законодавства. Ми дуже розраховуємо, що до саміту вже будуть результати правової
оцінки ситуації в Україні", - розповіла Ольга Стефанішина, віцепрем'єрка з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України, під час першого на посаді візиту до
Брюсселя. Як відомо, саміт Україна-ЄС мав відбутися у липні, проте через пандемію
коронавірусної хвороби COVID-19 його перенесли на жовтень. Віцепрем'єрка очікує, що
одразу після представлення результатів розпочнеться робота фізичної місії ЄС, котра
визначатиме, як в Україні працює система оцінки відповідності промислової продукції.
Нагадаємо, український уряд прагне підписати з Євросоюзом Угоду про оцінку
відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), яка би дозволила Україні
торгувати промпродукцією з ЄС на тих самих умовах, на яких країни Євросоюзу торгують
нею між собою. Цей документ і називають "промисловим безвізом".
Читати повністю >>>
За матеріалами dw.com
У липні почнуть підписувати договори зі страхування
ризиків українських експортерів
09.07.2020

Мінекономіки
повноцінно
перезапускає
експортно-кредитне
агентство, яке з цього місяця почне підписувати перші договори по
страхуванню ризиків українських компаній-експортерів.
«Експортно-кредитне агентство (ЕКА) - це вже створений інститут. Ми наразі його
повноцінно запускаємо. Об'єми коштів у ЕКА дозволять поки що лише тестовий запуск.
Цього місяця має бути підписаний перший договір зі страхування українських підприємств,
які працюють з країнами Африки, де є ризики», - розповів міністр розвитку економіки,
торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко. За його словами, якщо агентство
запрацює нормально, ми зробимо два наступні кроки. І перший з них - кредити українських
банків на поставки, які ідуть в ризиковані, на думку банків, країни. «Наразі уряд виділив
фінансування у 200 млн грн, але це сума тестова. Далі будемо обговорювати. Поки що
йдеться про страхування ризиків українських компаній при поставках на інші ринки, але де
кредити дають українські банки», - пояснив Ігор Петрашко. Міністр сподівається до кінця
2021 р. вийти на концепцію і вже з 2022 р. робити розширені проекти. «ЕКА - важливий
інструмент, однак він не до кожного ринку застосовується», - підсумовує міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
Імпорт після падіння у квітні-травні
почав зростати
22.07.2020

Імпорт після падіння, яке спостерігалося протягом квітня-травня
2020 року, почав зростати й за червень сягнув $3,64 млрд, що на 20%
більше, ніж у травні. Про це повідомляє Державна митна служба.
Загалом за І півріччя поточного року обсяг оподаткованого імпорту становив 21,93$
млрд, що на 12% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Найбільше падіння
оподаткованого імпорту відбулось у наступних товарних групах: порох і вибухові речовини,
піротехнічні вироби, сірники – 70%; руди, шлак і зола – 66%; літальні та космічні апарати –
61%; свинець і вироби з нього – 58%; нитки синтетичні або штучні – 56%. Проте по окремих
групах товарів обсяги оподаткованого імпорту значно зросли: молоко та молочні продукти,
яйця птиці, натуральний мед (120%); трикотажні полотна (112%); овочі та деякі їстівні
коренеплоди і бульби (62%); готові продукти із зерна зернових культур, борошна,
крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби (35%). Надходження платежів від
імпорту за червень 2020 р. також вийшли на докарантинний рівень. У червні вони сягнули
1,03 млрд доларів, тоді як у квітні вони становили $0,84 млрд, а у травні – $0,87 млрд.
Відзначимо, в Україну імпортували товарів на понад $24,3 млрд (у порівнянні з першим
півріччям 2019 р. імпорт зменшився на $3,4 млрд або на 12%). Експортували з України на
$23 млрд (зменшення експорту склало $1,6 млрд або на 6%). Відповідно, сальдо (різниця
між імпортом та експортом) - від'ємне - $1.4 млрд. Найбільше імпортували з: Китаю – 15%
від загального імпорту; Німеччини – 9%; Російської Федерації – 9%. Найчастіше
імпортували: палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини;
воски мінеральні; реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх
частини; засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого
складу, їх частини та обладнання. Головні партнери з експорту: Китай – 13% від загального
експорту; Польща – 6%; Російська Федерація – 6%. Найчастіше експортували: зернові
культури; чорні метали; жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх
розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua, customs.gov.ua
Кабінет Міністрів врегулював усі формальності
для запуску програми АЕО
29.07.2020

Уряд прийняв постанову про функціонування авторизованих
економічних операторів, розроблену Мінфіном та Держмитслужбою, чим
врегулював усі формальності для запуску програми АЕО в Україні.
Рішенням Уряду затверджено процедуру та алгоритм проведення оцінки
відповідності критеріям авторизованого економічного оператора (АЕО), форми документів,
що мають подаватися підприємствами та видаватися митними органами для отримання
статусу АЕО. Впровадження програми АЕО сприятиме наданню суттєвих спрощень митних
формальностей для підприємств з високим ступенем довіри, дозволить реалізувати
майбутнє взаємне визнання статусу АЕО уповноваженими органами інших держав, надасть
можливість українським підприємствам брати участь у формуванні безпечних ланцюгів
постачання товарів та сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності на
зовнішніх ринках. На сьогодні програми АЕО вже реалізовано у 83 країнах світу, ще 19 країн
перебувають у стадії їх активного впровадження. Що надає програма АЕО для підприємств:
пришвидшення проходження митних процедур (знижений рівень ризику; процедура
спрощеного декларування); підвищення сервісу надання митних послуг (можливість
надходження товарів відразу на склад компанії; попередження про здійснення фізичного
огляду вантажу); економія витрат (зменшення затримок на кордоні; зменшення витрат на
послуги митних терміналів); передбачуваність ведення бізнесу (прозорі та заздалегідь
зрозумілі процедури митного оформлення; підвищення рівня безпеки та поліпшення
зв'язку між партнерами в ланцюгу постачань). Постанова КМУ розроблена з урахуванням
Керівних принципів ЄС щодо АЕО (AEO Guidelines) та коментарів бізнес асоціацій,
Європейської комісії, міжнародних експертів. У подальшому це дозволить реалізувати
угоди про взаємне визнання статусу АЕО (AEO MRA). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЮЮЧІ ІНІЦІАТИВИ (ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ)

В Україні відновлюється попит роботодавців
на нових співробітників

Уряд підтримав створення Міжгалузевої ради
з питань цифрового розвитку
21.07.2020

Попит роботодавців на нових співробітників відновлюється, так із 1
червня до 14 липня компанії розмістили на 47% більше пропозицій про
роботу, ніж за аналогічний період навесні.
Відповідно до прес-релізу Міжнародного кадрового порталу GRC.ua за підсумками
дослідження, активний попит спостерігається якраз на представників тих творчих сфер,
чия робота була неможлива або значно обмежена в період дії основних карантинних
обмежень. Так, наприклад, у розглянутий період активніше почали шукати: домашній
персонал, працівників у сфері "Туризм, ресторани", консультантів, банківських працівників,
працівників у спортивні заклади. Схожі тенденції спостерігаються і в розрізі активності
галузей. У першій половині літа відчутно більше вакансій розмістили роботодавці з таких
сфер: "Роздрібна торгівля", "Фінансовий сектор", "Електроніка, приладобудування,
побутова техніка, комп'ютери та оргтехніка", "Послуги для населення" (салони краси,
пошиття, ремонт одягу та взуття, таксі, туристичні компанії, спортивні та фітнес-клуби,
центри розваг тощо), "Готелі, ресторани, громадське харчування, кейтеринг". Крім того, у
першій половині літа 2020 року, як і раніше, найбільшу кількість пропозицій про роботу
розмістили для представників профсфер "ІТ, телеком" (порівняно з весною позиції цієї
профсфери дещо ослабли, а частка в загальному обсязі знизилася в межах 1-2%), "Продаж"
(менеджерів із роботи з клієнтами, продавців тощо, навпаки, почали шукати активніше, а
частка в загальному обсязі зросла на 3-4%), "Маркетинг", "Банки" (частка профсфери
збільшилася на 1-2%), "Адмінперсонал", "Бухгалтерія", "Виробництво" (частка профсфери
зменшилася на 1-2%), "Транспорт", "Початок кар'єри", "Будівництво".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua



ДЕРЖАВНО ЕКОНОМІЧНИЙ КЛАСТЕР
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Зведений бюджет України: як змінювалися доходи та
витрати кошторису за останні 10 років
10.07.2020

Держбюджет охоплює всі сфери економічно діяльності та характеризує фінансове становище держави. Видання «Слово і діло» пропонує
подивитись структуру зведеного бюджету України у 2010-2020 р.
Використовувати показники бюджету некоректно без детального аналізу структури
бюджетної системи держави. Зведений бюджет України — це сукупність усіх бюджетів, що
входять до складу бюджетної системи України, тобто державний бюджет, бюджет АР Крим
та місцеві бюджети. Окремо зазначимо, що певною мірою державний бюджет доповнюють
централізовані та децентралізовані фонди України цільового призначення, зокрема
Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд сприяння зайнятості, Фонд конверсії,
Валютний фонд, позабюджетні фонди місцевих органів самоврядування. Ці фонди мають
цільове призначення і не використовуються на інші видатки. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами slovoidilo.ua

08.07.2020

Кабінет Міністрів України підтримав постанову про створення
Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації. Про це повідомляє Мінцифри
Ефективна цифрова трансформація передбачає залучення органів державної влади
та місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження державної політики в усіх
сферах суспільних відносин. Саме тому Мінцифри ініціювало створення Міжгалузевої ради.
Це консультативно-дорадчий орган, який буде відповідальним за координацію дій з
формування, виконання та реалізації програм і проєктів цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації. Рада забезпечить: майданчик для розробки галузевих
концептцій і програм цифрового розвитку органів влади та місцевого самоврядування;
підготовку пропозицій та рекомендацій щодо ефективного використання державних
фінансів під час виконання та реалізації програм цифрових трансформацій і цифровізації.
Рада сприятиме прискоренню процесів цифрової трансформації органів виконавчої влади,
переведенню державних послуг в електронну форму та подоланню корупції. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінцифри
Мін'юст запускає оновлений Єдиний
державний реєстр
29.07.2020

З 05 по 16 серпня ц.р. відбуватиметься впровадження в експлуатацію
оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
З 18:00 07 серпня функціонування діючого програмного забезпечення Єдиного
державного реєстру буде припинено. У період впровадження оновленого ЄДР прийом
документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, не здійснюватиметься. Про це повідомив Міністр
юстиції Денис Малюська. «З 07 по 16 серпня 2020 року дані будуть переноситись з старого
реєстру до нового і доступ реєстраторів до ЄДР протягом цього часу буде відсутній.
Документи на реєстрацію не прийматимуться з 00 годин 05 серпня, а документи, подані до
цього часу, повинні бути опрацьовані до 18 години 07 серпня. Просимо вибачити за
тимчасові незручності та запланувати проведення реєстраційних дій (реєстрацію
юридичних осіб та ФОП, зміну директора, внесення змін до зареєстрованих даних тощо) до
05 серпня або ж після 16 серпня 2020 року», - зазначив Міністр. Водночас він наголосив, що
протягом періоду перенесення даних Колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації
продовжуватиме працювати, матиме доступ до ЄДР та зможе оперативно реагувати на
потенційні рейдерські атаки. Серед переваг нового ЄДР, за словами очільника відомства,
безоплатний пошук відомостей за даними відокремленого підрозділу юридичної особи;
забезпечення можливості формування виписки після проведення будь-якої реєстраційної
дії; можливість обліку сімейних фермерських господарств та поява окремої ознаки
створення такого господарства; удосконалені бізнес-процеси реєстрації, зокрема створено
виражене відображення проведених змін, забезпечили припинення ФОП та внесення змін
до відомостей про ЮО в один етап, додали нові атрибути розширеного пошуку.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінюстиції
 ДЕРЖАВНІ КОРПОРАТИВНІ ПРАВА
 МЕНЕДЖМЕНТ. ОРЕНДА. КОНЦЕСІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ

Держбюджет за 6 міс.-2020 зведено з
дефіцитом 18,8 млрд грн
24.07.2020

Дефіцит державного бюджету України в січні-червні 2020 р. склав
18,84 млрд грн, у тому числі 28,38 млрд грн – по загальному фонду при плані
в 42 млрд грн. Про це пише finance.ua
Державна казначейська служба повідомила, що запозичення за цей період склали
майже 263 млрд грн, у тому числі 259,4 – по загальному фонду, що в цілому відповідало
плану. Зовнішні запозичення склали 109,33 млрд грн, з яких 105,8 млрд грн – по загальному
фонду, що також відповідає закладеним очікуванням, свідчать дані Держказначейства.
Водночас погашення склали 156,16 млрд грн, відповідно до плану. Доходи держбюджету за
вказаний період досягли 519,39 млрд грн, у тому числі по загальному фонду 450,9 млрд грн
при плані в 489,33 млрд грн. Витрати в січні-червні досягли 536,9 млрд грн, у тому числі по
загальному фонду 480,07 млрд грн при запланованих 530,75 млрд грн, вказує ДКСУ. Доходи
держбюджету на 2020 рік затверджені в розмірі 975,833 млрд грн (у тому числі 855,4 млрд
грн по загальному фонду), витрати – 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua
Мінфін готує проект держбюджету на 2021 рік на основі
затвердженого Урядом оновленого макропрогнозу
29.07.2020

На засіданні Кабінету Міністрів було затверджено Прогноз
економічного і соціального розвитку на 2021 – 2023 роки, розроблений
Мінекономіки в рамках нового прогнозного циклу.
Оновлений макроекономічний прогноз на 2021 р. є цілком реалістичним і враховує
останні тенденції розвитку економіки, реалії, які склались на світових ринках внаслідок
пандемії COVID-19, і актуальні оцінки щодо перспектив відновлення світової економіки.
«Прогноз враховує двоетапне підвищення рівня мінімальної заробітної плати у 2021 р. до
6500 грн, зміни у законодавстві, що сталися останнім часом, у тому числі запровадження
обігу землі сільськогосподарського призначення, а також продовження реформ і реалізацію
програм стимулювання економіки. Передбачається відновлення реального ВВП на 4,6%
після очікуваного падіння цього року, збільшення реальних заробітних плат на 12,1%
завдяки підвищенню продуктивності праці, при збереженні відносної цінової та курсової
стабільності», - розповів Міністр фінансів Сергій Марченко. На основі оновленого макроекономічного прогнозу на 2021р. Мінфін готує лист до головних розпорядників для підготовки
бюджетних запитів. Далі буде їх опрацювання та проведення погоджувальних нарад. І на
початку вересня, як і прописано в Бюджетному кодексі, Мінфін подасть на розгляд КМУ
проект держбюджету на 2021. Міністр також розповів, яким має бути бюджет 2021 р: «Перш
за все реалістичним, бо він не тільки має бути схваленим, а й реальним для виконання. Для
прикладу, по цьогорічному бюджету - у нас з травня 100% виконання бюджетного розпису
по доходам, перевиконання у червні. І ось вже кінець липня – ми також очікуємо
перевиконання доходів загального фонду держбюджету більше 4 млрд грн. Все це є
результатом проведених нами змін у фіскальній системі держави: ми ефективно боремося з
тіньовими схемами і маємо додаткові надходження в бюджет. Перед податковими і
митними органами поставлено відповідне завдання за підсумками року. Для нас це вкрай
необхідно, щоб закрити відставання у дохідній частині бюджету, яка нам залишилась у
спадок». За словами Сергія Марченка, проект бюджету 2021 буде мати стимулюючий
характер для економіки. «Вже у 4 кварталі цього року ми очікуємо поступове відновлення
економіки. У 2021 році очікуються пожвавлення економічної динаміки. Це буде бюджет
зростання добробуту громадян та економіки країни», - наголосив Міністр фінансів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Які олігархи контролюють стратегічні
держпідприємства
06.07.2020

Державні підприємства, які вже не перший рік готуються до
приватизації, потрапили під неформальний операційний контроль зі
сторони олігархів та маловідомих бізнес-групи. БЦ досліджував, хто і які
підприємства контролює.
Президент, Прем'єр-міністр та голова Фонду держмайна постійно говорять про
"Велику приватизацію" державних підприємств, наповнення бюджету та подальші
перспективи цих підприємств як приватних структур. В 2020 році держава планувала
залучити від приватизації великих державних підприємств 12 млрд грн. Пандемія COVID-19
та міжнародна фінансова криза скорегували ці плани до 0,5 млрд грн. Наразі велика
приватизація поставлена на паузу. Паралельно на підприємствах, які вже не перший рік
готуються до приватизації, відбуваються зворотні процеси – неформальний операційний
контроль над ними отримали олігархи та бізнес-групи. Контролюючи закупку сировини та
комплектуючих та продаж готової продукції, ФПГ отримують додатковий прибуток.
БізнесЦензор розбирався, хто контролює ці підприємства.
Центренерго. ПАТ "Центренерго" (ЦЕ) – остання державна генеруюча компанія.
Оперує трьома теплоелектростанціями: Трипільською у Київській області, Зміївською у
Харківській області та Вуглегірською у Донецькій області. Загальна встановлена
потужність трьох ТЕС - 7665 МВт. Станції компанії включають 23 енергоблоки потужністю
від 175 до 800 МВт. З них 18 - вугільні та 5 - газомазутні. В 2018 році компанія отримала
дохід на рівні 14,5 млрд грн і прибуток у 0,5 млрд грн. В 2019 році, не дивлячись на те, що
компанія наростила виробництво електроенергії на 17% до 10,2 млн МВт*г, її збитки
сягнули 2 млрд грн. У березні 2016 року ЦЕ очолив Олег Коземко, що керував компанією в
інтересах Ігоря Кононенка, соратника тодішнього президента Петра Порошенка. Тоді
компанію рятувало те, що збитки залишались не на ЦЕ, а на державних шахтах. Зокрема, на
держпідприємстві "Краснолиманська", на якому паразитувала приватна компанія ТОВ
"Краснолиманське". ТОВ "Краснолиманське", засноване донецькими бізнесменами Ігорем
Гуменюком та Сергієм Кузярой, ще в 2003 році орендувало у держпідприємства вугільні
пласти. В 2014 році, під час бойових дій, шахту захопив підрозділ "Дніпро-1" Юрія Берези,
який в майбутньому став народним депутатом. Докладно про це БізнесЦензор писав у
березні 2017 року. Втім, в 2017 році власником ТОВ "Краснолиманське" стала компанія
"УкрДонІнвест" Віталія Кропачева. За декілька років державна шахта офіційно перестала
видобувати вугілля. Натомість вугілля видобував і продавав на ЦЕ приватний орендатор
Кропачева. Крім ТОВ "Краснолиманське", Кропачев придбав збагачувальні фабрики (ЦЗФ),
які раніше належали компанії ДРФЦ Олександра Януковича. На цих фабриках збагачувалось
вугілля держшахт, яке йшло на "Центренерго". В червні 2019 року тодішній очільник Фонду
держмайна Віталій Трубаров призначив в.о. гендиректора ЦЕ Володимира Потапенка –
ставленика Ігоря Коломойського. В інтерв'ю Цензор.НЕТ Коломойський назвав новий
менеджмент "зрозумілим". Кропачев в останньому своєму інтерв'ю розповів, що у червні
2019 року ЦЕ під контролем Коломойського відмовилось від договору про постачання
вугілля з ТОВ "Краснолиманське". В результаті "УкрДонІнвест" Кропачева через суди
вимагає у ЦЕ 1,4 млрд грн. Під контролем менеджменту Коломойського ЦЕ з середини 2019
року почало скуповувати вугілля у держшахт, по імпорту і у ДТЕК Ріната Ахметова.
Компанія збільшила виробництво електроенергії, порівняно з періодом кураторства
Кононенка. Головною метою такої роботи було забезпечити дешевою електроенергією
феросплавну групу підприємств групи Приват Коломойського: Нікопольський та
Запорізький феросплавні заводи, а також Марганецький та Покровський ГЗК, які
постачають для них руду. …

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

ЦЕ купувало вугілля у "приватівських" трейдерів по ціні вище ринку, а продавало
електроенергію заводам Коломойського по ціні нижче ринку. Докладною БЦ розписував цю
схему у жовтні 2019 року. З травня 2020 року, коли ДТЕК пролобіював загороджувальні
мита на вугілля у 65%, а ціна газу подешевшала, ЦЕ почало купувати газ для виробництва
електроенергії. Газ за завищеними цінами компанія купувала у трейдера "Юнайтед
Енерджи" з групи Приват. Той, у свою чергу купував газ за нижчими від ринкових цін у
"Укрнафти", ще однієї державної компанії, яку контролює менеджмент Коломойського.
Наприкінці травня ФДМУ зміг змінити керівника ЦЕ. Новим в.о. директора компанії став
Олександр Корчинський. Втім, менеджер Коломойського Володимир Потапенко не був
звільнений, а лише перепризначений в правління. Чи вдасться продати "Центренерго"? За
словами голови ФДМУ Дмитра Сенниченка, на сьогодні вартість компанії дорівнює мінус
1,4 млрд грн. Кредиторська заборгованість компанії складає близько 4 млрд грн.
Кредиторами компанії є підприємства Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Дмитра
Крючкова та Віталія Кропачева. Навряд чи з ними здатен буде домовитись не український
інвестор. До того ж, для нормальної експлуатації компанії, новий власник повинен мати
власні джерела дешевого палива – в першу чергу вугілля. Втім, на сьогодні всі перспективні
державні шахти знаходяться у власності ДТЕК Ріната Ахметова (90% видобутку в країні),
Віталія Кропачева або Максима Єфімова, власника "Донбасенерго" – ще однієї генеруючої
компанії. Реалістичних сценаріїв приватизації "Центренерго" поки що немає.
Одеський припортовий завод (ОПЗ). Ще одне підприємство, яке перебуває в
управлінні Фонду держмайна і входить в перелік майбутньої великої приватизації Одеський припортовий завод (ОПЗ). Цей завод - найбільший виробник мінеральних добрив
в Україні, а його розташування на березі Чорного моря в порту "Південний" дає додаткові
конкурентні переваги для їх експорту в інші країни. Окрім того, ОПЗ є кінцевим пунктом
міжнародного аміакопроводу "Тольятті – Горлівка – Одеса" і управляє перевалкою аміаку:
прийому, охолодження і перевантаження на танкери. Трубопровід з'єднує три виробника
аміаку: російські "Тольяттіазот" та українські "Стирол" і ОПЗ. Українською його частиною
управляє держпідприємство "Укрхімтрансаміак". Одеський припортовий завод є символом
державної корупції. Під час президенства Віктора Януковича контроль над ОПЗ отримав
його політичний союзник олігарх Дмитро Фірташ. Його компанії постачали на завод
сировину – природний газ – викуповували готові добрива та постачали на експорт.
Більшість угод з купівлі добрив були укладені із заниженими цінами. В результаті, у 2013
році, коли компанії Фірташа почали активно "співпрацювати" з ОПЗ, збиток заводу виріс до
1,14 млрд грн з 116 млн грн в 2012 році. Окрім того, ОПЗ заборгував OstChem Фірташа $193
млн за поставки газу. В 2014 році, після зміни влади, на підприємстві почало заробляти
оточення президента Порошенка та представники "Народного Фронту": підконтрольні
колишньому депутату НФ Миколі Мартиненку компанії продавали газ, а компанії з орбіти
Ігоря Кононенка викуповували добрива за заниженими цінами і продавали на експорт.
Через збиткову роботу заводу Кабмін зобов'язав "Нафтогаз України" постачати газ на ОПЗ.
В результаті, борг ОПЗ перед НАК становив 1,5 млрд грн. В цілому борг ОПЗ перед НАКом,
компаніями Фірташа та іншими компаніями становив 9 млрд грн. Через відсутність
обігових коштів ОПЗ не міг самостійно виробляти добрива і був змушений перейти на
давальницьку схему. Першим давальцем в 2017 р. стала "ЕРУ Трейдинг" Андрія Фаворова,
Дейла Пері та Ярослава Мудрого. В грудні того ж року на заводі змінився давальник – ним
стала "Всеукраїнська Енерго Компанія" (ВЕК) Олексія Дубаса. Робота з ним тривала до
квітня 2018, оскільки ВЕК несанкціоновано відібрала з газотранспортної системи газу на
500 млн грн і не заплатила за ресурс. З того часу робота ОПЗ була зупинена. У липні 2019
року ОПЗ підписав новий давальницький контракт з ТОВ "Агро Газ Трейдинг". ТОВ "Агро
Газ Трейдинг" було зареєстровано в кінці 2016 року. Офіційно компанія належить
бізнесменам Олександру Горбуненку, зареєстрованому в Донецьку та Володимиру Колоту з
Білої Церкви Київської області. На момент створення розмір статутного капіталу "Агро Газ
Трейдинг" становив 1 тис. грн. Як повідомляла Економічна правда, в 2017 році "Агро Газ
Трейдинг" став ексклюзивним постачальником карбаміду виробництва ОПЗ, коли
давальником на заводі була "Еру Трейдинг" Фаворова. Договір на поставку давальницької
сировини з "Агро Газ Трейдинг" діяв до грудня 2019 року. Однак наглядова рада ОПЗ
погодила додаткову угоду і роботу з компанією було продовжено до 30 квітня 2020 року. У
січні 2020 року керівництво ОПЗ оголосило новий конкурс з відбору постачальника газу на
давальницьких умовах для роботи підприємства в травні-грудні. Конкурс відбувся 5
березня і участь в ньому взяли IBE Trade Олександра Ровта, ТД "Сокар Україна" з
азербайджанської групи Socar, "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського та Віталія
Хомутинніка, швейцарська Maddox, одеський трейдер "Юг-Газ" Ігоря Учителя та "Агро Газ
Трейдинг". Найвищу ціну за переробку запропонувала "Укрнафтобуріння": $39,5 за тонну та
$77 за тонну відповідно. На другому місці опинилася компанія "Агро Газ Трейдинг" з
пропозицією $40 та $67,5 відповідно. 10 березня наглядова рада скасувала конкурс. Далі
наглядова рада оновлює склад правління ОПЗ, яке приймає рішення про пролонгацію
договору з "Агро Газ Трейдинг" до 30 червня 2020 р. Через не проведення нового конкурсу
19 червня правління заводу продовжило угоду з "Агро Газ Трейдинг" ще на два місяці, або
до дати початку робіт з новим давальцем, якого буде обрано на конкурсі. Водночас
компанія "Агро Газ Трейдинг" заявляє про плани брати участь в приватизації заводу та
активно розміщає промо-матеріали про те, що завод потрібно продавати по-частинам.
Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК). "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"
(ОГХК) створена в 2014 році для управління "Вільногірським гірничо-металургійним
комбінатом" (ГМК) та "Іршанським гірничо-збагачувальним комбінатом" (ГЗК). Вона була
створена після того, як уряд розірвав договори оренди майнових комплексів цих
підприємств з компанією "Кримський титан" з Group DF Дмитра Фірташа. Іршанський ГЗК
знаходиться в Житомирській області та видобуває і збагачує ільменітові руди (титанова
руда). Вільногірський ГМК знаходиться в Дніпропетровській області і видобуває
концентрати рідкісних металів. Руди, які видобувають та збагачують підприємства ОГХК,
використовуються при виробництві титану, пігментів, кераміки, скла та рідкісних металів цирконію. Наприклад, з ільменітових руд комбінатів ОГХК виробляють діоксид титану,
який використовують як білий пігмент в целюлозній та лакофарбовій, гумовій
промисловості, білої емалі та термостійкого скла. ОГХК – найбільший виробник
ільменітового, цирконієвого та рутилового концентратів в Європі. До зміни влади в 2014
році, Іршанський ГЗК та Вільногірський ГМК забезпечували сировиною титанові
підприємства, які належать Фірташу, або які він контролює: "Кримський титан" в Криму,
"Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) та "Сумихімпром". Після переходу
майнових комплексів комбінатів на баланс ОГХК її очолив Руслан Журило - близький до
впливового на той момент депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка. За
даними Національного антикорупційного бюро, зібравши команду, Журило впровадив
схему продажу продукції підприємства на пов'язані іноземні компанії за заниженими
цінами, з подальшою реалізацією такої продукції кінцевим споживачам вже за ринковими
цінами. Іноземні компанії, яким продукція комбінатів продавалася за заниженими цінами,
виявилися афілійованими з Миколою Мартиненком. В січні 2017 року НАБУ затримало
керівника ОГХК Журила за підозрою в нанесенні шкоди компанії у розмірі 300 млн грн. В
березні він вийшов під заставу в 12 млн грн, яку вніс на той момент нардеп від "Народного
фронту" та соратник Мартиненка – Микола Княжицький. Наразі справа Журила перебуває у
Вищому антикорупційному суді. Виконуючим обов'язків став перший заступник Журила –
Олександр Гладушко, його соратник. Тобто, звільнення Журила не змінила ситуацію на
держпідприємстві. В лютому 2020 року Фонд державного майна звільнив Гладушко та
призначив виконуючим обов'язки Михайла Макарова. Його першим заступником став Пітер
Девіс. Однак вже 25 травня ФДМУ звільнив Макарова за власним бажанням через стан
здоров'я. В.о. голови правління став перший заступник Пітер Девіс. За декілька днів до
цього Фонд прийняв рішення про зміну складу правління ОГХК. Серед іншого, заступником
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і тимчасово виконуючим обов'язки голови правління став Артур Сомов. Обох менеджерів
поєднує робота в структурах Дмитра Фірташа, який до 2014 року контролював Іршанський
ГЗК та Вільногірський ГМК. Зокрема, Пітер Девіс раніше був членом наглядової ради банку
"Кліринговий дім". Окрім того, до 2013 року, за даними НБУ, Девіс був генеральним
директором та співвласником компанії ТОВ "Промислова група "Монієр", якій належало
50% "Клірингового дому". Схоже, що Девіс був лише "фунтом", оскільки насправді банк
належав бізнес-партнерам Фірташа. Контрольний пакет акцій належав сестрі Сергія
Льовочккіна – Юлії. Іншим співвласником був Іван Фурсін, давній бізнес партнер Фірташа.
На початку 2015 року Львочкіна та Фурсін офіційно оформили на себе акції банку
"Кліринговий дім". Що до Артура Сомова, то раніше він був фінансовим директором
компанії "Карпатигаз". ЗМІ пов'язували цю компанію з олігархом Дмитром Фірташем. У
2011 році "Укргазвидобування", коли її очолював менеджер Фірташа – Юрій Борисов,
підписала з "Карпатигаз" договори про спільну діяльність (СД) в сфері видобутку газу. В
результаті компанія стала найбільшим партнером УГВ за договорами про СД. Варто додати,
що в ОГХК Сомов прийшов не відразу з Карпатигаз. В 2017 році він деякий час пропрацював
фінансовим директором "Укренерго".
Електроважмаш. "Електроважмаш" – єдиний в Україні виробник гідро- та
турбогенераторів для електростанцій та великих електродвигунів. На турбінах цього
підприємства працюють електростанції в Україні та інших країнах колишнього
Радянського Союзу. У минулому з діяльністю "Електроважмашу" пов'язана низка
корупційних скандалів. Зокрема, продаж обладнання в Росію через британські прокладки
на 2,5 млрд грн; Експорт обладнання в Литву через "прокладки" за занижеми цінами;
Закупівля міді за завищеними цінами у батька нардепа з БПП. Проти колишнього
керівництва "Електроважмашу" відкрита низка кримінальних справ. В кінці 2019 року
Кабмін погодив пропозицію Фонду державного майна та призначив виконуючим обов'язків
директора "Електроважмашу" Віктора Буська. Як повідомив в інтерв'ю НВ голова Фонду
держмайна Дмитро Сенниченко, нового керівника безкоштовно допомогло знайти відоме
хедхантингове агентство. Ключовим у фразі голови ФДМУ є слово "безкоштовно", бо Бусько
вважається людиною олігарха Ріната Ахметова, оскільки з 2012 по 2018 роки обіймав
посаду гендиректора підприємства з виробництва вогнетривів ПрАТ "Запоріжвогнетрив",
яке входить в структуру "Запоріжсталі" Ріната Ахметова. Потім Бусько працював в ТОВ
"Метінвест СМЦ" – трейдер, який займається реалізацією металопрокату в Україні.
Підприємство відноситься до групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.
Бусько також був депутатом Запорізької облради від фракції "Опозиційний блок" –
політсила, яку контролював Ахметов. Чому "Електроважмаш" може бути цікавим для
Ахметова? Підприємство виробляє турбогенератори для теплових та атомних
електростанцій. ДТЕК Ахметова контролює 80% теплових електростанцій в Україні, які
працюють на турбінах "Електроважмашу". Окрім того, гідрогенератори та турбогенератори
"Електроважмашу" стоять на ГЕС та ГАЕС "Укргідронерго" та АЕС "Енергоатома".
"Електроважмаш" також виробляє потужні електродвигуни, які використовуються
підприємствами металургії, в тому числі і групою "Метінвест" Ахметова-Новинського,
вугільних шахтах та на залізничному транспорті. Контроль за виробництвом і продажем
цих важливих агрегатів для енергетичної, вугільної, металургійної та транспортної галузі
надає ринкову перевагу та додаткові важелі тиску на конкурентів. Втім, на початку липня
керівника, що працював в структурах Ахметова, змінив керівник, що працював в структурах
Фірташа. Замість Буська в.о. директора було призначено Олексія Бунеску, який раніше
працював в наглядових радах операторів газорозподільчих мереж з групи РГК Дмитра
Фірташа. У наглядових радах він представляв інтереси одного з акціонерів - саме холдингу
OstChem Дмитра Фірташа.
Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК). Комбінат переплавляє
ільменітові руди, які видобувають комбінати ОГХК, в титанову губку та титанові злитки.
Печі ЗТМК працюють на електроенергії, через що комбінат є одним з найбільших
споживачів електроенергії, коли він в працюючому стані. ЗТМК - єдиний в Україні і Європі
виробник металевого губчастого титану. В 2013 році на базі ЗТМК було створено ТОВ
"Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ТОВ ЗТМК). 51% статутного капіталу відійшло
Фонду державного майна, а 49% - кіпрській компанії Tolexis Trading Limited Дмитра
Фірташа. В обмін на акції в новоствореному підприємстві Фірташ зобов'язався погасити
борги підприємства та інвестувати $110 млн в розвиток. Отримавши операційний контроль
над ЗТМК, менеджери Фіратша поставляли губку та титанові сляби до Росії. Як відомо, в РФ
працює найбільший в світі виробник титанових сплавів - "ВСМПО-Ависма", який входить в
російську державну корпорацію "Ростех". Слідчі Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури (САП) з'ясували, що більшість інвестицій від Фірташа пішли на погашення
заборгованості ЗТМК за енергоносії перед кредиторами, пов'язаними з DF Group. Далі ці
кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.
Водночас, на модернізацію виробництва, а це нібито було головною метою створення
спільного підприємства з Фірташем , було направлено тільки 20 млн грн. У зв'язку з цим
САП подала позов в суд з вимогою розірвання договору створення СП, дійшла до
Верховного суду і програла. На початку червня Фонд державного майна змінив керівника
ЗТМК на основі прийнятого ще в лютому рішення. Новим керівником став Сергій
Лубенніков. Він змінив Володимира Сівака, який очолював ТОВ з листопада 2013 року –
фактично з моменту її створення. В 2016 році НАБУ затримало Сівака за підозрою в розтраті
492 млн грн компанії-співвласника комбінату Tolexis Trading, які повинні були піти на
розвиток підприємства, а були витрачені на погашення його боргів, що компанія-інвестор
мала зробити самостійно. Однак Заводський суд Запорізької області в травні 2019 року
виправдав Сівака. Інформації про досвід управління великими промисловими підприємства
у нового керівника ТОВ ЗТМК немає. Лубенніков був засновником маловідомого ТОВ "ВС
Менеджмент Груп", яке має спеціалізацію "неспеціалізована оптова торгівля".
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"Дійні корови" для олігархів та популістів: зміни
в державних компаніях під загрозою
29.07.2020

Держава досі володіє понад 3,5 тисяч підприємств та близько 10 млн
га землі. Чимало було зроблено за останні роки для ефективного управління
цим майном, але тривало це недовго. Що свідчить про "відкат" реформ?
Ексміністр економіки Тимофій Милованов активно просував реформу державної
власності. Інтерв'ю з претендентами на голів держпідприємств, ідея створення Фонду
національного добробуту, 500 переданих на приватизацію підприємств – так чиновник
боровся з неефективним управлінням державним майном. Новий міністр економіки Ігор
Петрашко публічно майже не говорить про державну власність і приватизацію, а в
незатвердженій програмі уряду відповідний розділ складається із загальних фраз. В Україні
все ще існують 3 565 держпідприємств, з яких працюють 1 977, а працюють з прибутком –
лише 707, тобто менше 20%. Та й загалом держпідприємства менш прибуткові за приватні.
Крім того, держава є найбільшим лендлордом і рантьє: здає в оренду 9 млн га земель
сільськогосподарського призначення та 17 тис об'єктів нерухомості. Що влада робить для
ефективного управління народним добром, а які її дії спрямовані на "відкат" реформ?
Про хороше
Перемога 1. ФДМ повертає підприємства під контроль. За окремими винятками,
ФДМ зазвичай діяв у тіні президентів та прем'єрів і був номінальним представником держави на підпорядкованих йому підприємствах. Нинішній голова фонду Дмитро Сенниченко,
хоч і наголошує на важливості "політичної волі", демонструє більше самостійності, у тому
числі щодо зміни менеджменту і членів наглядових рад підприємств в управлінні фонду.
Так сталося з двома титановими підприємствами. Після рейдерських захоплень нових
менеджерів отримала Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що видобуває і збагачує
титанову сировину, та Запорізький титаномагнієвий комбінат (ЗТМК). Останній, єдиний
виробник губчатого титану в Європі, на 49% належить структурам Дмитра Фірташа.
Начебто завершилася епопея з поверненням державі контролю над "Центренерго". Держава
володіє основною часткою підприємства, але в останні роки компанією фактично управляли ставленики олігархів. "Центренерго" – це 20% теплової генерації країни, яку виробляють
три ТЕЦ. Піврічна історія з "мінуваннями", перевезенням документів у село, раптовою
збитковістю у 2019 р. досі прибуткової компанії буцімто добігла кінця. Почалася підготовка
підприємства до приватизації, є іноземний інвестор. Заяви нових директорів та історії з
хабарями, від яких відмовився голова ФДМ, повинні свідчити, що фонд справді хоче проводити приватизацію. Він не планує утримувати в портфелі купу напівживих підприємств.
Перемога 2. Великі концесії по-новому. Хедлайнером руху за відродження концесії
після ухвалення в жовтні 2019 р. прогресивного закону "Про концесію" стало Міністерство
інфраструктури. Концесія – один з механізмів державно-приватного партнерства (ДПП),
який часто застосовується для природних монополій. Це передавання об'єкта в управління
приватному власнику, який бере на себе інвестиційні зобов'язання та сплачує на користь
держави регулярний платіж. На відміну від приватизації, концесія дозволяє залишити
активи у власності держави. Остання зобов'язується не перешкоджати інвестору в отриманні узгодженого рівня прибутку. Така взаємодія дозволяє розподілити ризики реалізації
проєкту між державою та приватним інвестором. Не без судової тяганини порти "Херсон" та
"Ольвія" передані в концесію стратегічним інвесторам. Перший отримала грузинськошвейцарська компанія Risoil на 30 років, другий – катарська QTerminals на 35 років. Це
перші великі концесійні проєкти в Україні. Досі в концесію віддавали хіба що шахти та
комунальні об'єкти, і то лише місцевим фірмам. В інфраструктурному відомстві плани щодо
залучення приватних інвесторів грандіозні: ще чотири порти та кілька аеропортів.
Принаймні, такими вони були до пандемії. Недавно про намір віддати в концесію кілька
вокзальних комплексів заявила "Укрзалізниця". Для цього всі вокзали з 1 липня передають
у філію "Вокзальна компанія". Зараз ці привабливі об'єкти в центрах міст приносять збитки.
Перемога 3. Мала приватизація б'є рекорди. Мережа автостанцій "Київпассервіс"
була продана за 230 млн грн. До продажу готелю "Дніпро" це був найдорожчий лот малої
приватизації за два роки оновленого приватизаційного законодавства. Незважаючи на
карантин і напівмертвий туризм, першим великим об'єктом приватизації у 2020 році став
готель "Дніпро" на Хрещатику. Його продали за 1,111 млрд грн. Ціна зросла із стартових 80
млн грн майже в 14 разів. Процес приватизації значно спростили у 2018 році. Об'єкти
поділили на дві групи: об'єкти малої приватизації (вартість менше 250 млн грн, продаються
винятково через "Прозорро.Продажі") і великої приватизації (вартість понад 250 млн грн,
для залучення стратегічних інвесторів ФДМ продає об'єкти за підтримки спеціальних
інвестиційних радників). Малу приватизацію вважали основною перемогою Фонду
держмайна у 2019 році, але 83% аукціонів стосувалися комунальної, а не державної
власності, тобто їх проводила місцева влада. У 2020 році ФДМ і його регіональні відділення
продали об'єктів на вдвічі більшу суму, ніж місцеві ради. У 2020 році за майже пів року на
платформі "Прозорро.Продажі" було проведено близько 400 аукціонів на більш ніж 520 млн
грн. Це в 1,6 разу більше за стартову вартість об'єктів і сума планових надходжень за весь
рік. Дослідження ЦЕС свідчить, що кількість учасників є найважливішим фактором
успішності малої приватизації. Для її збільшення Фонд держмайна активно пропагує малу
приватизацію в соціальних мережах, оцифровує і відкриває первинну документацію
підприємств, що йдуть на приватизацію. Якщо у 2019 році, без епідемії та зупинки бізнесактивності, за один лот боролися в середньому 2,5 учасника, а зростання ціни було меншим,
то за майже шість місяців 2020 року – уже три учасники. Утім, ще є куди рости.
Перемога 4. ProZorrа оренда майна. Завдяки ухваленому під час "турборежиму"
закону "Про оренду державного і комунального майна" оренда об'єктів теж перейде зі
шпальт друкованих видань і кабінетів на ProZorrо, зменшивши поле для корупції. Державні
підприємства і місцеві органи здають в оренду все: від кімнат для місцевих громадських
організацій до сотень квадратних метрів для магазинів у "Борисполі". У 2018 році Фонд
держмайна заробив на аукціонах з оренди 17 тис об'єктів понад 1 млрд грн, у 2019 році – 1,5
млрд грн. Проте оренда державної нерухомості має значно більший потенціал. Розкриє його
низка технічних деталей, що допоможуть зробити інструмент оренди більш ефективним.
Відтепер балансоутримувачі не диктуватимуть орендареві цільове призначення
орендованого майна. Також зменшується перелік винятків із звичайної процедури оренди
(оренда без аукціонів і так звана оренда за 1 грн на рік). На цій схемі паразитували
наближені до влади підприємці. Тепер орендувати на пільгових умовах зможуть лише чітко
визначені категорії громадян і тільки об'єкти із спеціального переліку, визначеного
місцевою владою. Також створюються стимули для інвестування в нерухомість з боку
орендарів, зокрема через механізм суборенди, на якому зловживали багато орендарів.
Перемога 5. "Укроборонпром": ліквідація задля розвитку. Справа "Свинарчуків"
стала одним з ударів для результату Петра Порошенка і його політичної сили на виборах
2019 року, тому реформа концерну "Укроборонпром" повинна була стати візитівкою нового
президента. До того ж, справа не лише в корупції: із 116 підприємств концерну лише 44
прибуткові. Керувати концерном уряд доручив ексміністру економіки Айварасу
Абромавичусу, до якого невдовзі приєдналася команда людей з-поза системи. Проміжним
результатом стало схвалення концепції ліквідації концерну та створення замість нього
шести спеціалізованих галузевих холдингів на основі так званого тріажу – розподілу 116
підприємств, розташованих на підконтрольній Україні території, на три стратегічні групи.
Перша група – розвиток. 38 успішних підприємств, що виробляють конкурентоспроможну
військову продукцію і приносять концерну 88% доходів. Друга група – реструктуризація та
оздоровлення. Не дуже успішні підприємства або ті, що виробляють непрофільну
продукцію. Усього 50 заводів.
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Третя група – передавання. Банкрути або розкрадені підприємства, які передадуть в
управління іншим органам влади або на приватизацію. Наприклад, сумнозвісний завод
"Буревісник". Підприємства з групи "Розвиток" планують корпоратизувати за найкращими
стандартами ОЕСР. Вони стануть основою українського оборонно-промислового комплексу
і будуть рівнятися на стандарти НАТО. До імплементації реформи справа, на жаль, не
дійшла. Для цього Верховна Рада повинна ухвалити закон про особливості реформування
підприємств ОПК.
Про загрози. "Зрад" у реформі державної власності теж вистачає. Дещо залишилося
від попередників, наприклад, заборона на продаж державної сільськогосподарської землі
чи вплив уряду на операційну діяльність підприємств. Щодо інших питань підходи "нових
облич" видаються більш жорсткими і загрозливими: тиск на наглядові ради та менеджмент
державних підприємств, плани щодо створення нових державних "монстрів".
Зрада 1. Державні агроземлі "під сукном". Мораторій на обіг с/г земель знято. З
липня 2021 року українці зможуть продавати і купувати землю. Проте близько 9 млн га
державної і комунальної аграрної землі в останню мить вивели з-під дії закону. Причому
кількість державної ріллі постійно зменшується. За три роки близько 1,3 млн га земель
передано на безоплатну приватизацію, що несе корупційні ризики. Якщо так піде далі, то
держава за свої землі не отримає ні копійки. Ці поля можна продати ефективному власнику
через електронні аукціони. Держава могла б і заробити, і виміряти попит. За одним з
варіантів відкриття ринку, зняття мораторію мало початися саме з продажу державних
земель. На жаль, державну землю часто використовували в "сірих" схемах, і саме вона стала
одним з компромісів при ухваленні закону про обіг аграрних земель.
Зрада 2. Атака на незалежність наглядових рад. Наглядові ради складаються з
представників держави як акціонера та незалежних членів. Іноді ними є іноземці, адже
фахівців потрібного рівня в Україні знайти складно, а з відсутністю конфлікту інтересів –
ще складніше. Вони незалежні, бо в ухваленні рішень з досягнення цілей уряду керуються
власним досвідом, а не вказівками Банкової, Грушевського чи Володимирської. З
Володимирської, 33 (адреса СБУ. – ЕП) у грудні 2019 року надійшов лист до наглядової ради
Приватбанку з проханням узгоджувати всі судові позови до іноземних судів проти
колишніх власників з нею та Генпрокуратурою. У червні голова СБУ спрямував лист
прем'єр-міністру з проханням "посилити контроль над прийняттям управлінських рішень"
наглядовою радою "Укрзалізниці". Це лише ті прояви "турботи" Служби безпеки щодо
наглядових рад, які отримали публічний розголос. Український суд завжди може
заблокувати окремі рішення наглядових рад. Так, після обрання головою правління
Ощадбанку Сергія Наумова його конкуренти подали до суду і той в рамках забезпечення
позову заборонив обраному керівнику вступати на посаду до закінчення розгляду справи.
Діяльність деяких членів наглядових рад може неоднозначно оцінюватися у виробничих
колах. Так, з'явилося багато питань до обґрунтованості призначення Сергія Лещенка в
наглядову раду "Укрзалізниці". Для членів наглядових рад, особливо для іноземців,
репутація – не пустий звук. Їх мета – успішна трансформація великої компанії, а не
заробіток на схемах. Тому законопроєкт депутатки від "Слуги народу" Володіної, судові
позови "Батьківщини" щодо очищення наглядових рад від іноземців, ініціатива про
подання ними щорічних електронних декларацій чи урізання Кабміном їхніх зарплат до 47
тис грн, нижче середньомісячної в країнах єврозони, є згубним шляхом для України, але
корисним – для українських олігархів. Наглядові ради поки що працюють лише на 11
державних підприємствах.
Зрада 3. Витискання менеджерів-реформаторів. Більшість директорів
державних підприємств залежні від політичного впливу. Зміна однієї людини в уряді чи
Офісі президента та її забаганок щодо "протеже" і "пріоритетних проєктів" є дамоклевим
мечем для десятків фахівців, що очолюють українські державні компанії. Кримінальні
справи, оприлюднення компромату, обшуки силовиків, підкуп – арсенал інструментів
величезний. Так останнім часом витиснули Андрія Рязанцева та Антона Соболевського з
"Укрзалізниці" і Юрія Вітренка та Вальтера Больца – з нафтогазового сектору. Через штучне
обмеження зарплат з "Укрзалізниці" також пішли Ремігіуш Пашкевич та Марчін
Целеєвський. З 15 липня майже все правління підприємства, крім одного члена, перебуває в
статусі виконуючих обов'язків. Контрольований менеджмент приносить відчутні прибутки
олігархам, а втрачають від його діяльності держава і громадяни. Так, у травні 2020 року в
останній момент був скасований конкурс на посаду голови правління підприємства –
"завдяки" одному з представників державного "Нафтогазу" в наглядовій раді
напівдержавної "Укрнафти". Уже в червні лояльний в. о. голови правління продав
підприємству Коломойського нафту за ціною, удвічі меншою за ринкову, завдавши
підприємству 1,3 млрд грн збитків. Інколи професіонали йдуть самі через бездіяльність
міністерства в реформі корпоративного управління. Наприклад, у квітні, після чотирьох
місяців роботи, з Державної продовольчо-зернової корпорації пішов Саймон Чернявський.
Причина – "різні з акціонером бачення шляхів розвитку ДПЗКУ, зокрема, в питанні стратегії
корпоративного управління і захисту корпорації від політичних інтересів". Іншими словами
– через небажання держави запустити реформу на збитковому підприємстві, відомому
завдяки токсичній "китайській" угоді. Щоб менеджмент державних підприємств менше
залежав від політичних інтересів уряду, вибір голови і членів правління мусить бути
правом наглядової ради. Звільнення керівників державних гігантів через "втрату довіри"
чи їх призначення без конкурсу під прикриттям коронавірусу повинні піти в минуле.
Зрада 4. Держава – безпорадний акціонер. Кабмін та інші органи управління держпідприємствами хоч і формально відгороджені від менеджменту наглядовими радами,
можуть мати неабиякий вплив на операційну діяльність підприємств як їхні акціонери. Так,
за тиждень до кінця 2019 року уряд ухвалює рішення про збільшення відрахування до
бюджету частки прибутку транспортних підприємств з 50% до 90%, а на початку грудня –
аналогічне рішення для інших державних підприємств. Причина – термінова необхідність
закрити "діру" в бюджеті. На жаль, державним компаніям до цього не звикати. Фінансові
плани підприємств зазвичай схвалюють з величезним запізненням або не схвалюють
взагалі. Хоча Господарський кодекс передбачає, що фінансовий план повинен бути
затверджений органом управління – Кабміном чи відповідним міністерством – до 1 вересня
попереднього року. У 2019 році уряд повинен був затвердити фінплан на 2020 рік близько
20 підприємств, однак ця норма була виконана тільки для "Укргідроенерго".
Зрада 5. Ідеологія "дійної корови". Багато нових політиків повторюють помилкові
тези кількох поколінь попередників: "Не треба продавати прибуткові підприємства", "Треба
просто побороти корупцію", "Для розвитку галузі треба створити держпідприємство".
Президент мріє створити державну авіакомпанію і змусити її літати на вітчизняних літаках.
"Укрзалізницю" замість "розчленування", як було запропоновано раніше радником
президента, змушують купувати вагони та електрички, хоча за законом платити за це
повинен державний бюджет. Рекордний прибуток "Нафтогазу", який переважно
складається з коштів, виграних у Стокгольмському арбітражі, ділять усі, хто може. За ці
гроші збираються будувати дороги, садочки і дитячі лікарні, а сам "Нафтогаз" приймає
"Мрію" з гуманітарною допомогою і публікує рекламу у Forbes. Кабінет міністрів замість
реформування вугільної галузі зобов'язує генерувати електроенергію з використанням
вугілля із збиткових державних шахт та прибуткових шахт ДТЕК, щоб просто забезпечити
роботою шахтарів. Держава повинна позбутися своїх підприємств. Слід залишити лише
кілька десятків сервісних на кшталт "Прозорро" і стратегічно важливих компаній з чітко
визначеною політикою власності. Інакше нам не розірвати це порочне коло.
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© Богдан Прохоров, економіст Центру економічної стратегії
За матеріалами epravda.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

КОРПОРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КЛАСТЕР
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 В ЦІЛОМУ

Владимир Костельман зашел к
Хмельницкому
21.07.2020

Майже 8 тис. українців заробили торік понад 1 млн грн,
троє - більш ніж 1 млрд
21.07.2020

У 2020 році, порівняно з 2019 стало більше мільйонерів і мільярдерів.
Про це видання Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Державну
податкову службу України.
"Майже 8 тис. осіб задекларували доходи в розмірі понад 1 млн грн. Кількість таких
громадян зросла на 3 тис. порівняно з минулим роком. При цьому 3 людини відзначили
доходи в сумі понад 1 млрд грн. Це - двоє жителів м.Києва та один – м. Дніпро", - сказано в
повідомленні. Всього українські мільйонери задекларували 68,3 млрд гривень доходу. Вони
мають заплатити майже 2 млрд грн податків. 40% всіх мільйонерів живе у Києві. На
другому місці за кількістю багатіїв - Дніпропетровська (8%) і Харківська (7,4%) області.
Найбільше в Україні податків заплатить мільярдер із Києва. ПДФО і військових зборів він
має сплатити до бюджету 304 млн гривень. Відзначимо, цього року в списку найбагатших
людей планети за версією Forbes семеро громадян України. Найбагатший із наших
співвітчизників - Рінат Ахметов. Після чотирирічної відсутності у список повернувся Вадим
Новинський. Найбагатший із наших співвітчизників - власник "СКМ", "Метінвесту" і "ДТЕК"
Рінат Ахметов. Він посів 272 місце в загальному списку з капіталом $6 млрд. За Ахметовим
йде власник "Ferrexpo" Костянтин Жеваго. Його капітал - $1,5 млрд, місце в загальному
списку - 1511. "Бронза" серед найбагатших українців - у власника агрохолдингу
"Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка з капіталом $1,4 млрд і 1605 позицією в списку.
І капітали, і позиція в переліку Косюка абсолютно збігаються з ще одним мільярдером власником "Інтерпайпу" Віктором Пінчуком. Трохи скромніший достаток співвласника
групи "Приват" Геннадія Боголюбова - він на 1818 місці з капіталом $1,2 млрд. Його партнер
Ігор Коломойський опинився на 1 941 місці з капіталом $1,1 млрд. Перелік сімох
найбагатших українців завершує власник "Смарт-холдингу" Вадим Новинський із $1 млрд.
Він повернувся в список мільярдерів Forbes після чотирирічної відсутності.
Читати повністю >>>
За матеріалами censor.net.ua
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Сбербанку не вдалося в судах отримати заборону
для Клімова на виїзд за кордон
14.07.2020

Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу
Печерського райсуду Києва від 22.04.2020 в справі №757/12787/20ц, якою приватному виконавцю було відмовлено в задоволенні
клопотання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Леоніду Клімову як боржнику у виконавчому провадженні з
примусового виконання рішення Приморського райсуду Одеси від
Л.КЛІМОВ
03.12.2018 у справі №522/799/16-ц про стягнення з Л. Клімова на
користь Сбербанку 5 млн дол.
Суд апеляційної інстанції зауважив, що не встановив дій Л. Клімова, які направлені
на ухилення від виконання судового рішення, “а з урахуванням того, що у поданні
приватного виконавця не зазначено конкретного правового обґрунтування з посиланням
на відповідні докази, які б свідчили про те, що боржник має намір виїхати за межі України з
метою уникнення від сплати заборгованості і яким саме чином виконавець з`ясовував дане
питання, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції прийшов до законного та
обґрунтованого висновку про відмову у задоволенні подання” (цитата). Згідно з судовими
матеріалами, Верховний Суд розглядає касаційну скаргу Л. Клімова на рішення судів першої
та апеляційної інстанції в справі №522/799/16-ц про стягнення з нього 5 млн дол на
користь Сбербанку. 23.03.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити клопотання Л.
Клімова про зупинення виконання вказаних судових рішень. Нагадаємо, в лютому 2018
року Антимонопольний комітет дозволив українській "дочці" Сбербанку набути у власність
два готелі одеської мережі «Чорне море» (за адресами вул Рішельєвська, 59 та вул.
Пантелеймонівська, 25), яку пов’язують з Л. Клімовим. Рішенням Госпсуду Одеської області
від 17.07.2017 було задоволено позовні вимоги Сбербанку до ПАТ «Туристично-виробнича
фірма «Чорне море» (наразі в процедурі банкрутства) про стягнення заборгованості за
договором про відкриття кредитної лінії №14-В/11/44/ЮО від 15.07.2011 та на підставі
договору поруки від 26.04.2013 у розмірі 42,35 млн дол та 45,8 млн грн. Відзначимо, 14
липня Госпсуд Одеської області в рамках справи №916/1950/16 визнав банкрутом ТОВ
“Укрбудспецтех” та відкрив ліквідаційну процедуру. За даними держреєстру, кінцевим
бенефіціаром ТОВ “Укрбудспецтех” є колишній власник збанкрутілого Імексбанку Леонід
Клімов. Як писав Finbalance, 16 червня Госпсуд Одеської області в межах вказаної справи
задовольнив заяву ТОВ "Укрбудспецтех" та заборонив проведення будь-яких реєстраційних
дій в держреєстрі речових прав на нерухоме майно щодо низки об`єктів нерухомого майна
компанії загальною площею 24 тис кв м (це в т.ч. приміщення кількох торгових
комплексів). Свою заяву про забезпечення позову ТОВ “Укрбудспецтех” обгрунтувало
потребою запобігання вибуття майна зі своєї власності поза межами процедури
банкрутства, а також вказувало на свої зобов’язання як поручителя по кредитам, виданим
Сбербанком. ТОВ “Укрбудспецтех” зазначало, що в травні отримало повідомлення-вимогу
від Сбербанку про усунення порушення основного зобов’язання та умов іпотечного
договору, а в разі невиконання цієї вимоги банк констатував, що буде звертати стягнення
на майно, передане в іпотеку, щоб набути право власності на предмет іпотеки. За даними
держреєстру, кінцевий бенефіціар ТОВ “Укрбудспецтех” - екс-власник збанкрутілого
“Імексбанку”, екс-нардеп Леонід Клімов.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------
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Киевский девелопер продает собственнику “Сильпо” 10,8 тыс
кв. м. на Печерске, выведенных, по данным Нацполиции, незаконно из
ипотеки обанкротившегося банка “Хрещатик”.

В. КОСТЕЛЬМАН

АМКУ 17 июля разрешил ПАО “ЗНВКИФ “Ритейл Капитал” приобрести совместно с
ООО “КУА “ЮДП Эссет Менеджмент” контроль над ООО “Войткон” (все – Киев). За этой сухой
формулировкой скрывается, возможно, одна из крупнейших сделок на коммерческом
рынке недвижимости Киева образца 2020 в которой с обеих сторон фигурируют известные
бизнесмены. “Ритейл Капитал” принадлежит Владимиру Костельману – совладельцу Fozzy
Group, в состав которой входят сети маркетов “Фора” и “Сильпо” (и Le Silpo) из пяти сотен
объектов, дающих годовую выручку под 60 млрд грн. Тут Костельман выступает в роли
покупателя. “ЮДП”, как писал “ОЛИГАРХ”, входит в сферу влияния бизнесмена Василия
Хмельницкого. В частности, 49.95% капитала компании оформлены на Богдана Кабанца.
Ранее он упоминался в СМИ как директор центрального офиса продаж девелоперского
холдинга Ukrainian Development Partners (UDP) Хмельницкого, и вероятнее всего, является
номинальной персоной. Также в интернете можно найти резюме Галины Цуркан (указана
как владелец 9.99% капитала) с поиском работы на 35 тыс грн, где она упоминает, что
работает в том же UDP. Среди учредителей “ЮДП” еще несколько физлиц, вероятно,
имеющих отношение к компаниям Хмельницкого. Тут “ЮДП” выступает в роли продавца.
Предмет сделки – оформленные на “Войткон” 10,8 тыс кв м. коммерческий недвижимости,
прилегающие к метро “Арсенальная”, по адресу Ивана Мазепы, 1. Ранее ее арендовала
Киевская школа экономики и еще не так давно это был проблемный актив, на который
претендовал банк “Хрещатик”. В 2016 года Главное следуправление Нацполиции открыло
уголовное производство №42016000000000686 “по фактам присвоения государственных
средств, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем”. В них фигурируют, в частности, “КУА “Акерс инвест”,
“Агрофирма “Троянда”, ООО “Нелгелин” и другие, считающиеся близкими к Хмельницкому.
По данным следователей, группа фиктивных юрлиц накануне банкротства банка (ранее
одним из его акционеров был Хмельницкий) получила кредиты на 40 млн долларов США.
Часть этой суммы “с 1 по 4 апреля 2016 г. в качестве финансовой помощи были
перечислены на подконтрольные предприятия”. За эти деньги затем были погашены
кредиты фирм с качественными залогами, например, как недвижимость на Мазепы, 1,
находившаяся на то время в ипотеке “Хрещатика”. Спустя пару дней в апреле 2016 г. НБУ
признал банк неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную
администрацию. Проведенный в 2018 г. комплексный анализ неплатежеспособного банка
“Хрещатик” свидетельствовал о причастности руководства финучреждения и его
владельцев к убыткам на сумму более 2,5 млрд грн. Впрочем, эти эпизоды, кидающие тень
на деловую репутацию Хмельницкого, известного также проектами своего фонда K.Fund и
инновационного парка UNIT.City, почти что в прошлом. В конце марта 2020 года Фонд
гарантирования вкладов физлиц на Prozorro.sale провел “голландский” аукцион по продаже
пула кредитов на 3,9 млрд грн. В состав пула входили кредиты с залогами в виде сотен
гектар земли под Киевом, тысячами квадратных метров недвижимости в Киеве и в АРК
Крым. За 37 млн пул выкупила ФК “СВ Кепитал”, оформленная на некоего Сергея Рычку,
договор с которой был подписан 31 марта. А всего спустя два дня та переуступила долг ФК
“Асума”, которое, как установил “ОЛИГАРХ”, не чужда самому Хмельницкому.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

Читайте также: Хмельницкий
прошелся по “Хрещатику” >>>

© Владислав Боровиков

ТОП-10 проектів Ярославського для Харкова: За що бізнесмену
присвоєно звання "Почесний громадянин"
22.07.2020

Журналісти склали перелік найбільш відомих проектів, які
втілив у життя для Харкова знаменитий бізнесмен Олександр
Ярославський. Про це повідомляє прес-служба Групи DCH.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ

Міська газета "Харьковские известия" зібрала перелік найбільш відомих добрих
справ, які зробив для міста його почесний громадянин, відомий український бізнесмен
Олександр Ярославський. Найяскравіші і знакові сторінки останніх десятиліть історії
Харкова пов'язані з ім'ям власника і президента групи DCH, який відомий далеко за межами
України, передає Depo.Харків. "Його любов до рідного міста і романтична, і практична, і
нескінченна одночасно", - описують автори ставлення Ярославського до рідного міста. І
наводять його показове висловлювання часів початку нинішньої пандемії, коли бізнесмен
активно зайнявся боротьбою з коронавірусною напастю: "Треба не тільки зі сльозами на
очах згадувати, як вони люблять Харків і Слобожанщину, - сказав почесний харків'янин про
допомогу бізнесменів місту, - а засунути руку в кишеню до манжетів і від душі дати грошей
рідному регіону". "Харьковские известия" підкреслюють: "Ми обмежили наш список добрих
справ Олександра Ярославського тільки самими публічними проектами і тільки
Харківщиною". ТОП-10 проектів Ярославського для Харкова, на думку журналістів, виглядає
так: $300 млн., вкладені Олександром Ярославським, для того, щоб Харків став приймаючим
містом Євро-2012 (будівництво стадіону, аеропорту, першого в місті luxury-готелю та ін.);
"золота ера" харківського футбольного клубу "Металіст" (шість "бронз", "срібло",
єврокубки); регбійний клуб "Олімп" - найтитулованіший в Україні, основа національної
збірної; відродження Харківського тракторного заводу (ХТЗ); бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" ($
1 млрд. інвестицій до 2033 р.); шлях харківського "УкрСиббанку", який завдяки
Ярославському вийшов на національний рівень, а потім і на міжнародний в складі BNP
Paribas; успішний розвиток Міжнародного аеропорту "Харків", побудованого Ярославським
до Євро-2012 (1,3 млн. пасажирів в 2019 році, прихід міжнародних авіаперевізників,
європейське визнання); Kharkiv Palace Hotel 5* як нова архітектурна пам'ятка, прикраса пл.
Свободи і центр ділового і культурного життя національного і міжнародного масштабу;
системна підтримка харківських вузів; антиCOVIDні заходи, боротьба з пандемією: ПЛРтести для України і Харкова, "штучна легеня" для харківських лікарень, проднабори і
аптечки харківським пенсіонерам, мобілізація харківської бізнес-спільноти. Кожен з
проектів Ярославського - внесок в розвиток Харкова, який робить місто краще,
комфортніше, безпечніше, сучасніше. "Не словом, а ділом - в цьому весь Ярославський", пише видання. "Якщо у тебе правильна ідея і правильна мета, ти обов'язково здобудеш те,
на що себе націлив", - наводять журналісти слова, одного разу сказані бізнесменом,
додають, що "правильність його цілей підтверджує життя". Нагадаємо, що Харківська
міськрада кілька тижнів тому присвоїла Олександрові Ярославському звання "почесний
громадянин Харкова". Традиція такого суспільного визнання заслуг видатних харків'ян
сягає своїм корінням у XIX століття. Серед почесних громадян "першого призову" в
позаминулому столітті були Владислав Франківський, доктор медицини і засновник міської
дитячої лікарні; Олександр Петров, харківський губернатор в 1886-1895 роках; Леонард
Гіршман, відомий лікар-офтальмолог. Загалом 124 людини за час існування звання стали
почесними громадянами міста. Одночасно почесними громадянами і Харкова, і Харківській
області є 12 осіб, серед яких і Олександр Ярославський.
Читати повністю >>>
За матеріалами Групи DCH
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“Приватбанк” заявляет в суде в США об отмывании
Коломойским и Боголюбовым $760 млн

Регулятор разрешил экс-депутату Дмитрию Добкину
купить КУА "Ореола"
24.07.2020

«Приватбанк», который был национализирован 2016 года,
заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800
миллионов долларов. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения
И.КОЛОМОЙСКИЙ
“Радио Свобода”.
Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате
Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В
нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний
Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании. Банк требует от
бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов. Свой
первоначальный иск «Приватбанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда
обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 млн долларов. Дело продолжает
находиться в процессе рассмотрения. В новом документе говорится, в частности, о том, что,
как утверждает «Приватбанк», еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска
Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два
оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка
«Ренессанс-капитал». Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни
миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря
фиктивным займам, которые выдавал «Приватбанк» разнообразным компаниям, которые
контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США
через запутанную схему сделок. «Приватбанк» находится в средоточии споров между
Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских
олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения
Украины с Западом. Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в
том, что они использовали «Приватбанк» как свою личную копилку, и утверждает, что
более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности,
ушло связанным с ними же лицам и структурам. Оба олигархи отрицают все обвинения,
называют национализацию банка политически мотивированной и судятся в судах за
возвращение банка под свой контроль. Как сообщалось ранее, Коломойский находится под
следствием в США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
Суд отменил выплату Фуксу 80 млн убытков от
строительства Подольского моста
24.07.2020

Апелляционный суд отменил решение о взыскании с
коммунального предприятия “Дирекция строительства дорожнотранспортных сооружений Киева” в пользу ООО “Интерстрой Групп”
ущерба в размере 80,67 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из
П.ФУКС
сообщения Наших грошей. со ссылкой на постановление Северного
апелляционного хозяйственного суда от 8 июля.
“Интерстрой Групп” обратился в суд о взыскании убытков еще в 2017 году. Фирма
заявила, что из-за строительства Подольского моста был поврежден и приведен в
непригодное для эксплуатации состояние ее имущественный комплекс на ул. Электриков,
28. Еще в 2017 году суды первых двух инстанций взыскали с коммунальщиков требуемую
фирмой компенсацию. Однако Верховный Суд эти решения отменил и отправил дело на
новое рассмотрение. В июне 2018 Хозсуд Киева вновь принял решение взыскать с
коммунального предприятия в пользу “Интерстрой Групп” 80,67 млн грн. Впрочем,
апелляция с таким решением не согласилась. В основу решения Хозяйственного суда был
положен вывод судебной экспертизы от 30 мая 2017 года и объяснения эксперта Елены
Галиевой (Непоп), которая ее провела. Согласно этому выводу, разрушение имущества
“Интерстрой Групп” вызвано исключительно в результате проведения работ по
строительству моста. Однако апелляционный суд проанализировал обстоятельства дела в
совокупности и установил, что разрушение указанных объектов происходило в силу
многих различных факторов – как непосредственно связанных со строительством
Подольского мостового перехода, так и с обстоятельствами, объективно не зависящими от
строительства (историческое местоположение объектов на водонасыщенных грунтах,
сезонные колебания подъема уровня грунтовых вод, незатухающие вялотекущие процессы
осадок и т.п., а также давняя запущенность объектов, отсутствие их текущей поддержки в
устойчивом состоянии и т. д.). Следовательно, определить их пропорциональное
соотношение и пропорциональность влияния на состояние имущественного комплекса
компании не представляется возможным. Апелляционный суд добавил, что Хозсуд не
установил, насколько разумно и справедливо возмещать из местного бюджета убытки в
сумме более 80 млн грн за имущество, которое “Интерстрой Групп” приобрел в 2015 году
только за 1,84 млн грн. Более того, суд отметил, что указанное имущество – это объект
промышленности, часть завода “Ремдизель”. Однако, “Интерстрой Групп” арендует три
участка под этим имуществом для строительства жилых домов. Следовательно, фирма не
планировала использовать приобретенные помещения, построенные в 1930-1970 годах, а,
скорее всего снесла бы их для строительства жилого комплекса. И фактически,
компенсация за это имущество – это субсидирование нового строительства “Интерстрой
Групп” за счет общины столицы. Суд отметил, что Подольский мостовой переход строится с
1993 года, это крупный инфраструктурный проект, который имеет большое значение для
общества, и “Интерстрой Групп”, покупая имущество, должна была осознавать
определенные объективные риски, связанные с этим. Вместе с тем, компания ни разу не
жаловалась на нарушение Дирекцией строительных норм и правил, несоблюдение проекта
строительства, не требовала внесения изменений в проект строительства мостового
перехода или принятия стабилизационных мер к зданиям и сооружений, не страховала
имущество и тому подобное. Апелляционный суд признал правомерным обращение с
апелляционной жалобой прокуратуры учитывая пассивное поведение Киевсовета, который
не обжаловал решение Хозяйственного суда о взыскании 80,61 млн грн. При этом 18 ноября
2019 года начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту
злоупотребления служебным положением должностными лицами КП “Дирекция
строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” и КГГА, которые в интересах
ООО “Интерстрой Групп” умышленно не уплатили судебный сбор для апелляционного
обжалования решения по этому делу. До марта 2017 года единственным учредителем ООО
“Интерстрой групп” был Даниил Привалов – сын мэра Харькова Геннадия Кернеса. Сейчас
учредителями фирмы являются виргинский офшор Baneberry Group Limited (62%) и
Владимир Кошак (38%). Бенефициаром Baneberry Group Limited указан российский
бизнесмен Павел Фукс, который является одним из друзей Кернеса. Как сообщалось ранее,
Павла Фукса во второй раз заочно арестовали в Москве. Такое решение принято уже во
второй раз после отмены ареста в Мосгорсуде в ноябре прошлого года из-за нарушения
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Дело по Фуксу было открыто в конце декабря 2018
года. Позже его объявили в международный розыск. По данным следствия, олигарх
покинул Россию в марте 2019 года, вылетев в Лондон. Тогда ему была определена мера
пресечения в виде подписки о невыезде. Напомним, в России Фуксу предъявлено
обвинение в особо крупном хищении (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
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НКЦБФР согласовала приобретение экс-нардепом Дмитрием
Добкиным контроля над ООО "Ореола" Компания по управлению
активами", однако согласно Госреестру, собственниками КУА пока
М.ДОБКІН
остается харьковчанин Алексей Коваленко.
"Согласовать приобретение участия Добкиным Дмитрием Марковичем, которое
приведет к прямому владению в размере 29,5% и к опосредованному владению в размере
29,5%, что в совокупности составит 59% уставного капитала профессионального участника
фондового рынка ООО "Ореол" КУА", – сказано в решении НКЦБФР. Согласно информации
на сайте КУА, в ее управлении находятся 3 паевых венчурных фонда: "Статус Финанс",
"Ореола" и "Титул". Фонды "Ореола" и "Титул", согласно НКЦБФР, владеют соответственно
10% и 14,6998% ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика". В этом ЧАО Д.Добкину
принадлежит 9,7%, Елене Михайловне Добкиной – 7,3%, Алле Николаевне Добкиной –
19,4%, а владельцу КУА Коваленко – 12%. По данным "Владимир-Волынской
птицефабрики", в начале июля она заключила мультивалютный двухлетний кредитный
договор с Альфа-Банком на EUR10 млн под 28% в гривнях и 13% в долларах и евро с
договором поруки ООО "Луцкой аграрной компании", владельцем которой в госреестре
указана КУА "Ореола". В 2019 г. КУА сократила чистый доход на 29,5% – до 0,73 млн грн, а
ее чистый убыток составил 0,11 млн грн против чистой прибыли 0,57 млн грн годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Суд обязал НАБУ расследовать присвоение средств
“Брокбизнесбанка” братьями Буряками
27.07.2020

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать
возможное
присвоение
средств
Брокбизнесбанка
бывшими
народными депутатами-братьями Сергеем и Александром Буряками.
А. та С.БУРЯКИ
Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слово и дело”.
Такое решение 21 июля принял следственный судья ВАКС. Как указывается в
постановлении, финансовая компания «Депт Финанс» подала в НАБУ заявление о
совершении уголовного преступления экс-нардепами-братьями Буряками. По мнению
заявителя, они, будучи фактическими владельцами и контроллерами Брокбизнесбанка,
присвоили денежные средства финучреждения на сумму 1,02 млрд грн и 40,53 млн
долларов. Однако НАБУ никак не отреагировало на заявление и поэтому ФК «Депт Финанс»
подала жалобу на бездействие бюро, в которой просила обязать орган открыть дело по ее
заявлению. Судья установил, что в заявлении о преступлении речь шла о событиях августадекабря 2008 года. Также в документе указывалось, что в этот период Главным отделением
Брокбизнесбанка было заключено однотипные «потребительские» договоры, по которым
присвоено средств на общую сумму 1,02 млрд грн и 40,53 млн долл. По мнению заявителя,
все указанные кредитные договоры имеют одинаковое содержание и условия, они
выдавались без реального намерения возврата и уплаты процентов, все они были
обеспечены личными поручительствам братьями Буряками с целью предоставления этим
кредитам легального вида. Любые контрольные действия со стороны Национального
банка Украины были якобы заблокированы административным влиянием экс-нардепов.
По версии ООО «ФК «Депт Финанс» все эти факты указывают на наличие в действиях
владельцев и контролеров Брокбизнесбанка Буряков, а также в действиях служебных лиц
банка признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Изучив жалобу,
судья ее удовлетворил и обязал НАБУ возбудить дело. По данным реестра юридических
лиц, владельцами ФК «Депт Финанс» является Александр и Игорь Полховские. Ранее Игорь
Полховский был помощником экс-нардепа Юрия Артеменко в Верховной раде 4 и 5
созывов. Также он занимал должности председателя правления Автокразбанке,
Пивденкомбанке и ТАС – Бизнесбанке. Сама ФК «Депт Финанс» в 2019 году приобрела
активы обанкротившегося Брокбизнесбанка за 15,68 млн грн, в то время как Фонд
гарантирования вкладов физических лиц выставил начальную цену лота в почти 257 млн
грн. Как сообщалось ранее, SALIC может купить часть агробизнеса братьев Буряков на
Буковине, а Буряки не смогли сорвать банк
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
ВАКС отклонил апелляцию на арест экс-нардепа Микитася,
оставив его под стражей до 7 сентября
28.07.2020

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда
оставила без изменений решение следственного судьи, которым
бывшему президенту УДБК "Укрбуд" продлен срок действия меры
М.МИКИТАСЬ
пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в
100 млн грн.
"Рассмотрев апелляционную жалобу стороны защиты, коллегия судей приняла
решение отказать в ее удовлетворении и оставить решение следственного судьи о
продлении срока действия меры пресечения без изменений", - говорится в сообщении
ВАКС. Решение вступило в силу с момента его оглашения и обжалованию в кассационном
порядке не подлежит. Отмечается, что эта мера для Микитась будет действовать до 7
сентября. Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа
Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд",
принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей
военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была
получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили
дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест
на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила
проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в
которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека. 25 октября за
Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО. 20 января 2020 года
Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более
81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия
обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для
Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и
подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю
увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения он должен был отправиться
под арест. 14 мая 2020 г. следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал
меру пересечения в виде круглосуточного домашнего ареста фигуранту дела о завладении
квартирами Наццгвардии бывшему народному депутату Максиму Микитасю.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 мая удовлетворила
апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры
и изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой
внесения 100 млн грн залога.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
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Суд отказался вернуть государству земли
под имением Медведчука

06.07.2020

28.07.2020

Суд отказался возвращать в государственную собственность
более 30 га земли в городе Украинка Обуховского района, на
котором расположен дом, принадлежащий Виктору Медведчуку.
В.МЕДВЕДЧУК
Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.
Хозяйственный суд Киева отказал прокуратуре Киевской области в удовлетворении
иска о признании недействительными распоряжений Киевской облгосадминистрации и
Обуховской райгосадминистрации и истребовании в пользу государства из незаконного
владения ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" земельного участка площадью
24,39 га и ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент" - 10,22 га,
расположенных в пределах города Украинка. Прокуратура обратилась в суд с иском об
истребовании земли в ноябре 2019 года. Свои требования прокуроры обосновали тем, что
указанные участки являются лесами первой категории и они незаконно выбыли из
собственности государства помимо воли соответствующего распорядителя - Кабмина. Ведь
делать что-либо с лесами площадью более 10 га можно только с разрешением Кабмина. Суд
в удовлетворении иска прокуратуре отказал, ссылаясь на то, что 34,61 га лесов выбыли из
собственности государства не единым массивом, а участками площадью до 10 га,
следовательно Киевская ОГА и Обуховская РГА действовали в пределах своих полномочий.
В 2003-2004 годах Киевская ОГА своими распоряжениями передал в аренду на 50 лет ЗАО
"ФК "Динамо" Киев", ООО "Инвестпроект", ООО "Стокс-Бизнес" и ООО "НПФ "СлавутичДельфин" четыре участка площадью по 9,9 га. Обуховская РГА в 2004 году своими
распоряжениями продала эти участки указанным предприятиям для организации отдыха и
проведения спортивных мероприятий. В результате участком 24,39 га владеет "ИК "СпортТур", а 10,22 га -"КУА "МТИР Эссет Менеджмент". В 2004-2005 годах Обуховская БТИ на
основании свидетельств о праве собственности, выданных Обуховской РГА,
зарегистрировало права собственности НПФ "Славутич-Дельфин" на две спортивные базы
(одна площадью 67,3 кв м), ФК "Динамо" Киев - на комплекс, "Стокс-Бизнес" и
"Инвестпроект" - на нежилые здания (беседка, КПП, эллинг и т.д.). В дальнейшем в том же
2005 году это все имущество купил "ИК "Спорт-Тур". В 2011-2015 годах имущество продали
компаниям "Терра-Инвест", "Укрспортбудинвест" и "МТИР Эссет Менеджмент". На
указанных участках площадью 34,61 га построен дом-хонка с вспомогательными зданиями
народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом президента
РФ Владимира Путина. В марте 2019 стало известно, что дом площадью 1125 кв. м
выставили на продажу в закрытой группе риэлторов по цене $4500 за сотку. На территории
есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв/ м и бассейн.
Учредителем ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" является ООО "Инвестиционная
компания "Терра-Инвест", бенефициарным владельцем которой является Оксана
Марченко, жена Виктора Медведчука. ООО "КУА "МТИР Эссет Менеджмент" является одним
из учредителей ООО "ФК "Динамо" Киев" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо"
принадлежит Игорю Суркису (63,7%). Григорий Суркис и Виктор Медведчук были опорой
так называемой "киевской семерки". В свое время Григорий Суркис так сказал о своих
партнерах по бизнесу: "Мы - все друзья, партнеры по жизни: Валентин Згурский, Виктор
Медведчук, мой младший брат Игорь, Богдан Губский, Юра Карпенко, Юра Лях, я ...
Великолепная семерка ... У каждого - свой участок работы в едином холдинге".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Апеляція ВАКС скасувала рішення Печерського суду, яким було заблоковано
розслідування справи щодо власників "ВіЕйБі Банку"
29.07.2020

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
задовольнила скаргу прокурора САП і скасувала закриття
кримінального провадження стосовно екс-власника ПАТ "ВіЕйБі
Банку" Олега Бахматюка - підозрюваного у справі про заволодіння
1,2 млрд грн рефінансування Нацбанку України "ВіЕйБі банком".

О.БАХМАТЮК

"Таким чином, колегія суддів апеляційної інстанції скасувала рішення Печерського
районного суду м.Києва, яким було зобов'язано Офіс генерального прокурора закрити
зазначену справу", - повідомляє прес-служба САП. У прокуратурі зазначили, що засідання з
розгляду апеляційної скарги прокурора тривало повноцінних два дні. "Під час судового
засідання колегія суддів розглянула понад 20 клопотань від 7 адвокатів, які представляли
інтереси власника банку, зокрема щодо повернення скарги прокурору, про відвід суддів і
прокурора, з відкладення розгляду і взагалі - про відмову розгляду скарги в цілому", розповіли в САП. У Антикорупційній прокуратурі наголосили, що це рішення АП ВАКС є
остаточним і оскарженню не підлягає. Як повідомлялося, офіс Генерального прокурора 25
червня виконав рішення Печерського районного суду Києва від 5 червня цього року і
скасував постанову екс-першого заступника генпрокурора Віталія Каська від 18 вересня
минулого року про відновлення кримінального провадження у справі про видачу
Нацбанком восени 2014 р. VAB Банку стабілізаційного кредиту 1,2 млрд грн. Генпрокурор
Ірина Венедиктова тоді зазначила, що в тексті постанови суддя чітко прописав, що рішення
оскарженню не підлягає. "Генеральна прокуратура України, нарешті, поставила крапку в
так званій "справі Писарука (екс-перший заступник голови НБУ Олександр Писарук - ІФ) і
Бахматюка (екс-власник VAB Банку Олег Бахматюк - ІФ) ... Рішення про закриття цієї справи
дає можливість мені як акціонеру вести конструктивний діалог з Фондом гарантування
вкладів", - прокоментував тоді закриття справи Бахматюк. Він ще раз висловив свою думку,
що Касько відновив кримінальну справу з порушенням вимог КПК і процесуальних строків,
і це було результатом змови екс-глави Офісу президента Андрія Богдана, екс-генпрокурора
Руслана Рябошапки і директора НАБУ Артема Ситника, кожен з яких мав свої мотиви
знищити агрохолдинг "Укрлендфармінг", що належить бізнесменові. У кінці листопада
2019 року МВС України за заявою НАБУ оголосило в розшук Бахматюка і його сестру,
гендиректора "Авангарду" Наталію Василюк у справі про видачу НБУ стабкредиту VAB
Банку. Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру у цій справі Писаруку, члену Ради
НБУ Миколі Каленському та главі банківського нагляду Аллі Шульзі, а також ще чотирьом
особам, пов'язаним із банком та компаніями ULF. Нині ці особи відпущені під заставу.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Вікторія Тігіпко у 2020 році має намір закрити
зовнішній фонд TA Ventures на $20 млн

Венчурна компанія TA Ventures, засновником і керуючим директором
якої є Вікторія Тігіпко, у 2020 році планує вийти за межі своєї моделі і
сформувати фонд зі сторонніх грошей.
Як повідомили керівники компанії в інтерв'ю "Forbes Україна", компанія
зароблятиме за класичною схемою 2/20 - забираючи собі в рік 2% суми вкладу та 20%
заробленого на екзиті. "Переговори у самому розпалі. В Америці складно боротися з
венчурними інвестиціями. Але у Вікторії Тігіпко хороші партнери і цього достатньо", розповіла виданню венчурний партнер TA Ventures Евелін Бучацьки, яка спеціалізується на
пошуку угод в США. За її словами, COVID-19 цим планам і завадив, і посприяв. Якщо
спочатку Тігіпко планувала залучити щонайменше $50 млн, то наразі має намір закрити
фонд приблизно на $20 млн і оперативно ним розпорядиться. "Є багато стартапів зі
зниженими на 30-50% оцінками. Дуже важливо не упустити момент і підтримати цікаві
компанії та засновників", - сказала Бучацьки. Згідно з даними Forbes, на рахунку TA
Ventures вже 128 вкладень на суму понад $60 млн. Найбільша інвестиція фонду - $3,85 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ОККО отримала довготерміновий кредит від Міжнародної
фінансової корпорації у розмірі 35 млн USD
15.07.2020

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), підрозділ Групи Світового
банку, відкрила кредитну лінію в обсязі 35 мільйонів USD терміном на 7
років для мережі АЗК ОККО. Про це повідомляє OKKO Group.
Отримані кошти компанія планує спрямувати у першу чергу на розширення
програми забезпечення агровиробників пальним та добривами, а також на покращення
логістичної інфраструктури, модернізацію власних нафтобаз і АЗК. «Фінансування від
провідних міжнародних інституцій, які спеціалізуються на сталому та ефективному
розвитку як окремих країн, так і цілих галузей економіки, дало можливість нашій компанії
вирости з невеличкого регіонального підприємства у холдинг національних масштабів.
Зараз, у цей непростий карантинний час, залучення інвестицій від міжнародних партнерів,
таких як IFC, збільшить нашу можливість підтримувати агросектор країни на 50 млн USD
щороку», – прокоментував засновник OKKO Group, президент мережі ОККО Віталій Антонов.
Засуха та зупинка економіки через карантин несуть у собі чималі ризики для аграріїв. Так,
згідно з прогнозами галузевих експертів та Мінекономіки, цьогоріч очікується значне
зменшення врожайності у порівнянні з минулим роком. За цих умов підтримка аграрної
галузі має стати одним з пріоритетів соціально відповідального бізнесу. “Ми підтримуємо
нашого давнього партнера «Концерн Галнафтогаз», і разом створюємо ефективну
логістичну інфраструктуру для пального та мінеральних добрив в Україні, а також
сприяємо виходу на передові позиції в бізнесі швидкісних зарядних станції в країні. Це
набуває ще більшого значення в контексті поточного економічного спаду в Україні,
спричиненого пандемією, - сказав Джейсон Пеллмар, Регіональний менеджер IFC в Україні,
Білорусі та Молдові. – Аграрний компонент проекту також допоможе компанії розширити
новий ринок в інтересах дрібних українських фермерів та заохочуватиме набагато більше
українських постачальників приймати аграрні розписки, запропоновані в рамках програми
IFC». Упродовж перших 5-ти місяців цього року за програмою забезпечення агровиробників
ОККО було укладено договорів на 36% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Станом на кінець 2019-го програма підтримки агровиробників ОККО має три завершених
повноцінних сезони. Кожного сезону кількість заявок з боку АПК зростала приблизно
удвічі. У 2016 р. починали з 96 заявок, за минулий сезон їх було отримано майже 400.
Загальна вартість опрацьованих ОККО запитів від аграріїв за весь час функціонування
програми досягла 10,1 млрд грн. З кожним роком ОККО поглиблює свою присутність в
аграрній сфері. Крім забезпечення агросектору пальним, мінеральними добривами,
природним газом, компанія також закуповує олійні культури, переробляє їх на вітчизняних
підприємствах, отримуючи олію та шрот. Переважна більшість виробленої продукції йде на
експорт. Саме це дає можливість збільшити додану вартість товарів, які виробляються в
Україні, й отримати валютні надходження для компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами OKKO Group
ICU інвестувала в українського розробника навігаційних
технологій Augmented Pixels
16.07.2020

Група ICU розширила своє венчурне портфоліо, інвестувавши в
компанію Augmented Pixels, яка займається розробками у сфері навігації,
цифрової картографії та віртуальної/доповненої реальності.
Зокрема, технології Augmented Pixels дозволяють роботам автономно орієнтуватися
у просторі в умовах, де неможлива GPS-навігація. Розробки компанії у сфері одночасної
локалізації та картографування (англ. simultaneous localization and mapping — SLAM)
дозволяють створювати 3D-мапу та орієнтуватися у невідомому просторі через смартфон
чи AR/VR-пристрої (indoor navigation). «Augmented Pixels вже має солідний досвід на ринку
та перспективний продукт, який розв'язує важливу практичну проблему, - це саме те, що ми
шукаємо в компаніях», - відзначив Роман Нікітов, керівник ICU Ventures, венчурного
підрозділу групи ICU. «Під час пандемії COVID-19 багато компаній звільняють класних
програмістів. Ми вирішили більш агресивно розвиватись та розробити нові продукти, тому
залучили додаткове фінансування. Весь процес зайняв менш як місяць - я приємно
здивований професійністю та проактивністю команди ICU», - відзначив Віталій Гончарук,
CEO Augmented Pixels. Сума інвестиції не повідомляється. Augmented Pixels – ще одна
компанія з українським корінням, в яку інвестувала ICU. Раніше ICU долучилася до
фінансування таких відомих стартапів як Petcube, Apostera, 3DLook, Hideez та Respeecher.
«Кожна нова історія успіху української компанії підвищує авторитет українського
венчурного ринку й робить нас помітнішими на світовій мапі. Це одна з наших цілей, як
стратегічного інвестора в цьому регіоні», - підкреслив Роман Нікітов.
Читати повністю >>>
За матеріалами ICU

Читайте також! Олег Бахматюк
Справу VAB сфальсифікували >>>

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

Основатели ИСД проиграли
суд в Лондоне

ФОНДОВИЙ РИНОК
17.07.2020

Девятилетний спор украинских бизнесменов в Высоком суде
правосудия Англии и Уэльса подошел к концу. Тарута, Гайдук и Мкртчан так
и не нашли общий язик, пишет biz.liga.net
Высокий суд 14 июля правосудия Англии и Уэльса завершил рассмотрение исков,
которые подали друг против друга бывшие основатели корпорации Индустриальный союз
Донбасса (ИСД) Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег Мкртчан. Дележ денег от продажи
корпорации россиянам бывшие партнеры оспаривали в Лондоне на протяжении девяти
лет. В итоге суд принял решение отказать в удовлетворении всех исков. Судебные тяжбы
стали следствием одной из самых громких сделок в Украине последнего десятилетия продажи половины акций корпорации ИСД в 2010 году новым партнерам, которых
финансировал российский государственный Внешэкономбанк (ВЭБ). Гайдук и его жена
Елена считали, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса $1 млрд. Тарута подал
перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требовал половину акций в столичном
пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании (УГМК).
Этими активами бизнесмены совместно владели до сделки с россиянами. Бывшие
партнеры по-разному запомнили условия соглашения. За свой пакет акций Гайдук получил
$950 млн, следует из материалов дела. Сделка предполагала не только покупку 33% акций
Гайдука в ИСД, но и его долей в других активах, говорится в письменных ответах Таруты на
запрос LIGA.net. В частности, в компании Новые инжиниринговые технологии (НИТ),
которая владеет гостиницей Hyatt и металлотрейдере УГМК. В эту сумму, как отмечает
Тарута, также входило погашение "иных финансовых обязательств, на которых настоял
Гайдук". В судебном иске Гайдук утверждал, что во время переговоров Мкртчан дал
ложные обещания, которые убедили его заключить сделку и продать доли в корпорации.
Действия последнего Гайдук расценил как мошеннические. О том, как все начиналось и
подробности судебного разбирательства тут: Тарута, Гайдук и Мкртчан судятся в Лондоне
за российские миллиарды. Корпорация ИСД основана в 1995 году. В нее входили Алчевский
МК, Алчевский коксохим (оба Луганская обл.) и Днепровский МК (Днепропетровская обл.),
металлургические заводы ISD-Huta Czestochowa (Польша) и ISD-Dunafer (Венгрии). В
феврале 2020-го Киевский апелляционный суд обязал ИСД выплатить $350 млн компании
Indumet, которая скупила долги корпорации ИСД перед западными банками.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Читайте также: Долги, Ахметов, дед Хасан и
чеченская мафия – 11 фактов о лондонском
суде между совладельцами ИСД >>>

Директором із персоналу та організаційного розвитку
Смарт-Холдингу призначено Ігоря Басая
17.07.2020

Дирекцію з персоналу та організаційного розвитку Смарт-Холдингу
очолив Ігор Басай, який до приходу в компанію працював на аналогічній
посаді в українських і міжнародних компаніях.
«Упевнений, що прихід Ігоря Басая посилить нашу управлінську команду та стане
запорукою успішної реалізації наших стратегічних планів, зокрема з організаційного
розвитку керівної компанії й усіх бізнесів. У новій економічній реальності функція
управління персоналом стає однією з найважливіших. Ми побачили, що в умовах пандемії,
віддаленої роботи традиційний HR-інструментарій втрачає колишню ефективність.
Прийшов час інноваційних підходів, які потребують максимальної гнучкості та
адаптивності, де безпека та добробут працівників поставлені на чільне місце», – заявив
Генеральний директор Смарт-Холдингу Олексій Пертін. «Смарт-Холдинг – це одна з
найбільших промислово-інвестиційних груп країни. Успіх бізнесу такого масштабу завжди
визначається його основним активом – працівниками. Упевнений, що саме розвиток та
інвестиції в цей актив є локомотивом зростання будь-якої компанії. Я точно знаю, що
приєднався до дуже сильної управлінської команди, і сподіваюся, що мої професійні досвід і
експертиза дадуть змогу вивести на якісно інший рівень наші практики з управління
персоналом. Це особливо актуально в такий непростий, але дуже цікавий період для
багатьох бізнесів в Україні», – зазначив пан Басай. Ігор Басай обіймав посаду Директора з
персоналу компанії «Інтерпайп» із травня 2017 до грудня 2019 р. У 2013–2017 рр. працював
на посаді Директора з персоналу виробничого сегмента компанії PepsiCo Russia. У 2011–
2013 рр. обіймав аналогічну посаду в компанії Kellogg’s. З 2006 до 2011 р. працював у
Російській Федерації в найбільших компаніях секторів FMCG, енергетики та металургії на
позиціях у сфері управління персоналом. Випускник Nottingham Trent University (Великобританія) за фахом HR management. Є членом Chartered Institute of Personnel Development
(CIPD). Смарт-Холдинг – одна з найбільших промислово-інвестиційних груп. Інтереси
холдингу зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Підприємства
холдингу інвестують в об’єкти сфери гірничо-металургійного та нафтобазового комплексів,
банківського сектору, сільського господарства, суднобудування та нерухомості.
Читати повністю >>>
За матеріалами Групи Смарт-Холдинг
Quarter Partners придбала частку в діджитальній
логістичній платформі WareTeka
27.07.2020
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НКЦПФР оприлюднила дані щодо торгівлі цінними паперами у січнічервні поточного року. Згідно з ними, обсяг торгів на ринку цінних паперів
України за перше півріччя 2020 року склав 259 млрд. грн.
При цьому обсяги торгів на біржовому ринку дорівнювали 156,6 млрд. грн., а на
позабіржовому ринку – 102,4 млрд. грн. У червні 2020 року обсяги торгів на фондовому
ринку становили 47,6 млрд. грн., що виявилось на 20,5% більше показника травня (39,5
млрд. грн.). При цьому обсяги торгів на біржовому ринку у червні в порівнянні з травнем
зменшились на 19,6% (з 26 млрд. грн. до 25,5 млрд. грн.), а на позабіржовому ринку зросли
на 63,7% (з 13,5 млрд. грн. до 22,1 млрд. грн.). У розрізі фінансових інструментів обсяги
торгів у червні 2020 року були такими: – ОВДП – 29,8 млрд. грн. (на біржовому ринку – 24,9
млрд. грн., на позабіржовому ринку – 4,9 млрд. грн.); – акції – 1,1 млрд. грн. (торги
відбувались тільки на позабіржовому ринку); – облігації – 7,6 млрд. грн. (торги відбувались
тільки на позабіржовому ринку); – інші цінні папери – 9,24 млрд. грн. (на біржовому ринку –
0,64 млрд. грн., на позабіржовому ринку – 8,6 млрд. грн.).
Читати повністю >>>
За матеріалами finpost.com.ua
НКЦБФР Украины допустила к обращению акции Freedom
которая недавно приобрела 24,4% акций "УБ"
28.07.2020

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)
Украины допустила к обращению в Украине акции Freedom Holding Corp.
(США), которая недавно приобрела 24,39% акций "Украинской биржи" (УБ).
Как говорится в информации на сайте НКЦБФР, соответствующее решение
регулятор принял 14 июля, акции Freedom Holding стали 16-й иностранной ценной
бумагой, допущенной к обращению в Украине. "Украинская биржа" (Киев) сообщила, что 20
июля акции Freedom Holding Corp. (FRHC) были включены в биржевой список в категории
внелистинговые ценные бумаги. Акции холдинга с октября 2019 года торгуются на
фондовой бирже NASDAQ. Капитализация, согласно информации на сайте, составляет $1,15
млрд. Freedom Holding Corp. декларирует дочерние компании в семи странах, 74 филиала и
более 120 тыс. клиентов. Офисы открыты в Украине, Германии, Казахстане, Узбекистане,
России, Киргизии и на Кипре. За финансовый год, завершившийся 31 марта 2020 года,
выручка Freedom Holding выросла на 64,1% – до $121,9 млн, чистая прибыль – в 3,1 раза, до
$22,13 млн. В Украине Freedom Holding принадлежало ООО "Фридом Финанс Украина"
(Freedom UA, ФФУ). В силу ряда ограничений холдинг в августе 2019 года продал 67,12%
ФФУ президенту компании Аскару Ташитову, оставив 32,88%. Однако в силу существующих
договоренностей, в частности, о получении 90% прибыли, холдинг консолидирует данные
украинской компании в своей отчетности. "Фридом Финанс Украина" имеет 13 офисов в
Украине, с конца 2018 года открыла более 2,500 тыс. новых счетов на украинском рынке, в
2019 году увеличила уставный капитал на 26 млн грн – до более 86 млн грн. ФФУ 21 июля
сообщила, что будет поддерживать ликвидность рынка ОВГЗ на УБ, выставляя
двусторонние котировки (на продажу и покупку) по ОВГЗ как маркет-мейкер. "Украинская
биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных
бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС. УБ первой запустила рынок заявок,
интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный
рынок. Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными
бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности
программное обеспечение "Московской биржи". В марте 2019 года УБ заявила о
возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе. На конец сентября 2019 года
крупнейшим акционером биржи была инвестгруппа "Драгон Капитал" Томаша Фиалы –
24,716%. Помимо этого директору по развитию бизнеса УБ Алексею Сухорукову
принадлежало 9,78%, КУА "Универ Менеджмент" – 7,3%, SIB (Cyprus) Limited – 5%. Freedom
Holding стал крупным акционером УБ после того, как она летом этого года увеличила
уставный капитал на 16,006 млн грн – до 41,006 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



НАДРА & ЗЕМЛЯ
ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

Бізнес має працювати на розвиток економіки, а не ходити
по кабінетам чиновників
30.07.2020

Інвестиційна компанія Quarter Partners Андрія Іванова купила 30%
акцій стартапу WareTeka. WareTeka - єдина в Україні логістична онлайн
екосистема для малого і середнього бізнесу.
Розробка дозволить компаніям малого і середнього бізнесу швидко і в необхідному
обсязі отримувати доступ до складських послуг завдяки автоматизованому процесу
взаємодії з великими 3PL операторами. На даний момент платформою щомісяця
користуються близько 5 600 клієнтів. У числі партнерів - Logistics Plus, Raben, DB Schenker,
Diad Logistics, FM Logistics, «НП Логістик». «Я вірю в розвиток бізнесу шляхом партнерства.
Цієї філософії ми дотримувались і в кейсі з WareTeka. Як Venture Builder, спільно з
командою стартапу ми створили венчурний проект, де Quarter Partners взяла на себе роль
не тільки інвестора, а й бізнес-девелопера, надавши підтримку в розробці бізнес-моделі,
маркетингової стратегії і структуруванні компанії. Ми віримо в команду проекту і вже зараз
бачимо інтерес до WareTeka з боку західних венчурних фондів», - прокоментував старший
керівний партнер Quarter Partners Денис Вальвачов. На даний момент стартап розвивається
на території України, де вже зараз агрегує близько 40% трафіку зі складської логістики. До
середини осені 2020 року команда має намір наростити цей показник до 60%. Восени сервіс
також планує вихід на сусідні ринки, зокрема в Польщу. «Quarter Partners ми розглядаємо
як надійного партнера, здатного підтримати виведення проекту на новий рівень і його
тиражування в інші країни. Експертиза компанії в розвитку IT-проектів, логістиці, роботі на
зарубіжних ринках буде відігравати важливу роль для WareTeka на поточному етапі
розвитку», - зазначив засновник сервісу WareTeka Олександр Ісаченко. Quarter Partners компанія, що інвестує в бізнес з високим потенціалом зростання для його розвитку і
подальшого продажу стратегічним інвесторам. Засновник - український інвестор Андрій
Іванов. Наявний портфель інвестицій: медичний онлайн-хаб DOC.ua, Міжнародний аеропорт
«Київ» ім. І. Сікорського, девелоперська компанія UDP і бізнес у відновлюваній енергетиці
UDP Renewables, фармацевтична компанія «Біофарма», оператор зовнішньої реклами «РТМУкраїна», а також кілька венчурних проектів в Україні та за кордоном. Загальний обсяг
інвестицій в існуючі проекти становить $ 520 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами Quarter Partners

У першому півріччі обсяги торгів на фондовому ринку
перевищили чверть мільярда гривень

Державна служба України з питань геодезії, картографії та
кадастру допомагає і буде допомагати інвесторам. На цьому наголосив
голова Держгеокадастру Роман Лещенко.
«Ми пропонуємо алгоритм дій, щоб питання, які виникають у бізнесу, вирішувалися
оперативно і за зрозумілою для всіх процедурою. Це, в першу чергу, інвестиційна
привабливість нашої країни. Якщо підприємці хочуть вкладати кошти в розвиток
економіки країни і при цьому працювати в правовому полі - ми з задоволенням їм у цьому
допоможемо. Держгеокадастр має бути зручним сервісом і для фізичних осіб і для
інвесторів. Бізнес має працювати на розвиток економіки, а не ходити по кабінетам
чиновників», - зазначив голова Держгеокадастру Роман Лещенко за підсумками онлайнзустрічі з представниками бізнес-асоціацій та інвесторів, які звернулися до відомства в
рамках співпраці у форматі «G2B». Ці зустрічі передбачають напрацювання рішення
проблемних питань, які можуть виникнути, чи виникли у бізнесу в процесі оформлення
земельної документації. Учасники зустрічі, серед яких «Європейська Бізнес Асоціація»,
«Американська торгова палата» та представники посольств Великобританії і Нідерландів,
висловили Держгеокадастру вдячність за відкритість і роботу, яка регулярно проводиться
в рамках вирішення земельних питань, що виникають у інвесторів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------

Читайте також: Quarter Partners стала партнером
платформи інновацій REACTOR.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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ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Україна продовжує участь у Фонді Східноєвропейського партнерства з
енергоефективності та довкілля

Державна служба геології та надр України пройшла
плановий держфінаудит
01.07.2020

23.07.2020

Державна аудиторська служба України оприлюднила результати
фінансового аудиту виконання бюджетних програм за період з 1 січня 2018
по 31 грудня 2019 року. Про це повідомляє Держгеонадр.
Згідно із результатами перевірок Держгеонадрам рекомендували спільно із
профільним Міністерством підготувати та подати на розгляд проєкт закону про
актуалізацію Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період
до 2030 року, а також удосконалити механізм визначення початкової ціни спецдозволу.
«Ми вже провели відповідний аналіз та обговорили зміни до Загальнодержавної програми
розвитку МСБ із фахівцями Служби та підпорядкованих їй підприємств, — повідомив
голова Держгеонадр Роман Опімах. — Спільно сформували позицію, що з метою більш
ефективного використання бюджетних коштів необхідно сконцентрувати свої зусилля на
критичних та стратегічних копалинах. Якщо ми сфокусуємося на пріоритетах, як це роблять
наші європейські та американські колеги, і не будемо розпорошувати обмежене
фінансування на усі мінеральні ресурси одразу, зможемо в рази підвищити результативні
показники виконання програми». Як зазначив голова Держгеонадр, пропозиції щодо
внесення відповідних змін до Загальнодержавної програми розвитку мінеральносировинної бази найближчим часом будуть передані на розгляд Міністерства. Ще одна
принципова рекомендація, сформована за результатами перевірок, стосувалася надання
спецдозволів на користування вуглеводневими надрами: «розробити механізм реалізації
спеціальних дозволів виключно через процедуру аукціону». У цьому напрямку
Держгеонадра мають певні напрацювання, адже з початку року оголошено п‘ять відкритих
електронних торгів, два з яких — з продажу об‘єктів із покладами вуглеводнів (заплановані
на 6 липня та 31 серпня). Аудитори також наголосили на необхідності запровадження
контролю за вилученою надрокористувачами мінеральною сировиною під час здійснення
дослідно-промислової розробки: наразі Служба готує своє бачення вирішення проблеми.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр

Співпраця із Фондом дозволить отримати доступ до фінансової
підтримки для реалізації проектів з підвищення енергоефективності. Про це
повідомляє прес-служба Міеенерго.
Участь України в попередній фазі Фонду дозволила залучити фінансування для
реалізації 22 проєктів загальною вартістю понад 516 млн. євро. В.о. Міністра енергетики
України Ольга Буславець сьогодні підписала Угоду про внесок між Україною та ЄБРР щодо
участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля
(Е5Р). З боку Європейського банку реконструкції та розвитку Угоду підписав Керуючий
директор Департаменту довкілля та сталого розвитку Алістер Кларк. Підписання Угоди
дозволить Україні продовжити участі у Фонді. Таку зацікавленість висловлено під час
засідання Асамблеї вкладників Фонду у 2019 року, де було прийнято рішення про
продовження діяльності Фонду до 2029 року. Угодою передбачено внесок до Фонду у сумі
10 млн. євро, що дозволить отримати доступ до фінансової підтримки у вигляді грантів та
технічної допомоги для реалізації проектів з підвищення енергоефективності та
поліпшення екологічної ситуації, результатом яких має стати значне скорочення
споживання електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу та інших парникових
газів. Участь України в попередній фазі Фонду при сплаті внеску в розмірі 10 млн. євро
дозволила залучити фінансування для реалізації 22 проєктів загальною вартістю понад 516
млн. євро. «Підписання Угоди свідчить про зацікавленість України у підвищенні
енергоефективності і екологізації нашої держави. Це позитивний сигнал для міжнародних
фінансових організацій, таких як ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Північний
інвестиційний банк, Північна екологічна фінансова корпорація та Міжнародна Фінансова
Корпорація», – зазначила Ольга Буславець. Вона висловила подяку за підтримку зусиль
України у модернізації інфраструктури, зокрема централізованого опалення та фондів
громадських будівель, що матиме значний вплив на економіку країни та життя громадян. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Міеенерго
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ДТЕК першим в Україні став членом
Асоціації Hydrogen Europe

В Україні запровадять нові прозорі правила
управління відходами
10.07.2020

Вперше за багато років в Україні з'явився шанс вирішити проблему
неналежного поводження з відходами. Про це повідомляє Міністерство
захисту довкілля та природних ресурсів України.
І саме рамковии законопроєкт «Про управління відходами» № 2207-1д, якии вже
приинятии Верховною Радою Укра ни у першому читанні, має встановити у галузі нові
прозорі правила та дозволить побудувати сучасну інфраструктуру управління відходами.
Сьогодні галузь працює ще за правилами, встановленими у 1998 році Законом Укра ни “Про
відходи”. Проте за цеи час змінилися не лише технологі збирання, переробки та
захоронення відходів, а и х склад: одним з основних видів пакування став пластик, а
кількість небезпечних відходів збільшилась. У 2019 році перероблено лише близько 6%
побутових відходів, а небезпечних - близько 25 %. Усі інші захоронюються на полігонах та
звалищах. Відповідно, чинні правила не сприяють появі сучасних сміттєпереробних заводів
та запровадженню провідних європеиських правил, тому в Укра ні назріло питання
комплексно зміни законодавства у ціи галузі. Проєкт Закону Укра ни розроблении
народними депутатами Укра ни спільно з Міндовкіллям, Мінрегіоном та експертами у
зазначеніи галузі на основі трьох директив ЄС: про відходи, про х захоронення та про
промислові викиди в частині спалювання та сумісного спалювання відходів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінприроди
Держекоінспекція сприятиме розвитку бізнесу в Україні: результати
зустрічі з Американською торговельною палатою
18.07.2020

На зустрічі Державної екологічної інспекції з експертами
Американської торговельної палати в Україні та представниками бізнесу
обговорили реформування ДЕІ та її співпрацю з підприємцями.
Зокрема, були підняті теми відновлення морських інспекцій та проблема недопусків
інспекторів на підприємства. Про результати обговорення повідомив голова Державної
екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook. «У Державній
екологічній інспекції відбулась зустріч з експертами American Chamber of Commerce in
Ukraine (Американської торговельної палати в Україні), а також з представниками бізнесу,
які долучились до нас онлайн. Обговорили зміни у функціонуванні ДЕІ, яких бояться чи,
навпаки, чекають у бізнес-середовищі. Зокрема, я запевнив, що відновлення морських
інспекцій та контролю ізольованого баласту не плануємо. Наше завдання – це гарний стан
екології, а не тиск на підприємців. Ми продовжимо контролювати екологічну безпеку в
портових зонах, співпрацюючи Адміністрацією морських портів України. Наші
співробітники не перебувають постійно на території порту, але в разі надзвичайної
ситуації, що несе загрозу екології, прибувають на місце, аби взяти проби води та оцінити
суму збитків», - заявив Андрій Мальований. Часто Держекоінспекцію вважають дуже
корумпованим органом і на те є свої причини. Однак ДЕІ планує співпрацювати з бізнесом,
щоб усувати недобросовісних службовців з роботи в інспекції. «Ще одна проблема, яку
обговорили – шлейф корумпованої держструктури, який закріпився за ДЕІ. Для цього були
реальні підстави й треба це чесно визнати. Але далі так тривати не може. Щоб виправити
цю ситуацію, необхідна й допомога від бізнесу. Інформування керівництва ДЕІ та мене
особисто про будь-які корупційні дії службовців допоможе усунути цих осіб з держслужби
та притягти до відповідальності. Присутні на зустрічі представники АТП підтримали мою
позицію і пообіцяли залучати представників бізнесу також до обговорення нормативноправового регулювання в екологічній сфері та його покращення, щоб інтереси підприємців
були враховані», - зазначив Андрій Мальований. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Держекоінспекції
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ДТЕК став першою компанією в Україні, яка увійшла до Асоціації
Hydrogen Europe, що об'єднує лідерів в сфері застосування водневих
технологій в Європі. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
За словами директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе, це членство дасть
можливість компанії сформувати мережу прямих контактів з міжнародними партнерами,
зацікавленими у розвитку водневої економіки як в Україні, так і по всьому світу.
«Європейська та локальна енергетичні системи трансформуються. Відновлювальні джерела
енергії несуть велике навантаження на існуючу мережу, а вуглецева енергетика перестає
бути стійкою екологічно і економічно. Використання водневих технологій відкриває
можливості для декарбонізації основних секторів економіки, а також для побудови нового
сектора економіки і створення додаткових робочих місць», - зазначив директор з інновацій
Емануеле Вольпе. Він підкреслив, що пошук нових технологій та інноваційних рішень для
трансформації
української
енергетики,
розвитку
конкурентного
ринку
і
енергонезалежності країни є одним з пріоритетів ДТЕК. «Членство в Hydrogen Europe
дозволить транслювати інноваційні інтереси ДТЕК як в українській, так і в міжнародній
спільнотах. Ми зможемо вивчити ключові напрямки при формуванні регуляторної бази
європейських країн щодо водню, отримати прямий доступ до переліку найбільш
перспективних міжнародних кейсів і освоїти практичний досвід реалізації проектів,
спрямованих на декарбонізація енергетики», - сказав Е. Вольпе. За його словами,
важливість входження ДТЕК в Асоціацію Hydrogen Europe полягає ще і в тому, що на цьому
тижні Єврокомісія представила свою стратегію використання водню, який вона вважає
одним з найважливіших джерел енергій при переході на безвуглецеву економіку. «Україна
зобов'язана стати активним партнером Європи на шляху до декарбонізації», - зазначив
Е.Вольпе. Він нагадав, що у 2020 році в ДТЕК була створена команда з дослідження
можливостей застосування водню в економіці України. На даний момент йде розробка
поглибленого техніко-економічного обґрунтування для кейсів застосування водню в
сферах транспорту, енергетики і промисловості. Директор з інновацій також повідомив, що
вже в найближчі пару років ДТЕК планує організувати пілотний проект з використанням
водню для подальшого розвитку технології в компанії і Україні в цілому.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДТЕК
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------
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ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛО- ЕНЕРГЕТИКА
АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Добыча угля на государственных шахтах упала
за полгода еще на 28%

Атомний регулятор перевіряє, чи може
ЧАЕС експлуатувати Арку
10.07.2020

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2020 года
сократили добычу рядового угля на 14,3% (на 2,!9 млн тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года – до 13,15 млн тонн.
В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления
министерства, за шесть месяцев текущего года сократили добычу на 27,8% (на 513,8 тыс.
тонн) – до 1,33 млн тонн. Шахты Донецкой области в первом полугодии обеспечили добычу
4,92 млн тонн угля (-2,5% к январю-июню 2019 года), Луганской – 95,1 тыс. тонн (-53,3%),
Днепропетровской – 7 млн 487,4 тыс. тонн (-20,5%), Львовской – 634,3 тыс. тонн (-2,2%),
Волынской – 15,9 тыс. тонн (-43%). В июне 2020 года добыча рядового угля снизилась на
13,1% (на 331,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2,2
млн тонн. Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в 2019 году сократили
добычу рядового угля на 6,2% (на 2,06 млн тонн) по сравнению 2018 годом – до 31,22 млн
тонн. В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления
Минэнерго, за 2019 год сократили добычу на 13,9% (на 574,2 тыс. тонн) – до 3,57 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Ахметов вивів з простою шахти, щоб продавати
вугілля державному Центренерго

16.07.2020

Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) проводить
інспекційне обстеження нового безпечного конфайнменту «Арка» над
Чорнобильською АЕС. Про це пише mind.ua
Мета обстеження – перевірити, чи може ДСП ЧАЕС експлуатувати у досліднопромисловому режимі перший пусковий комплекс НБК (новий безпечний конфайнмент) з
дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки. Арку було передано від підрядника
ЧАЕС ще 10 липня 2019 року. Нагадаємо, будівництво НБК над старим об'єктом «Укриття»
розпочалося у 2012 р. Через великі розміри НБК його довелося будувати двома частинами,
які були підняті та успішно сполучені у 2015 році. Конструкція зі сталі та бетону у формі
авіаційного ангара довжиною 165 м та висотою 110 м важить майже 36 000 т. Вона вища за
американську статую Свободи та лондонський Біг Бен і за висотою поступається лише
Ейфелевій вежі. Усередині арки НБК встановлено кран для демонтажу наявного старого
«Саркофагу» і залишків четвертого енергоблока. Без прийняття в експлуатацію розпочати
роботи з демонтажу ЧАЕС не може. НБК має проєктний термін експлуатації 100 років. Його
будівництво обійшлося в EUR1,5 млрд. Фінансували проєкт міжнародні донори
Чорнобильського фонду «Укриття», який об’єднав 28 країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua

13.07.2020

Шахти Добропіллявугілля вийшли з простою після підписання
контракту з Центренерго. Ціну на вугілля визначатимуть за формулою
Роттердам+. Про це заявив гендиректор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.
Він підкреслив, що це стало можливим після підписання контракту з державною
компанією Центренерго на поставку вугілля з цих шахт. Вугілля Центренерго буде купувати
по ціні імпортного паритету (Роттердам+), що відповідає європейській ціні та значно
нижчою за газ чи вугілля державних шахт, підкреслили у ДТЕК Енерго. «В результаті довгих
та важких перемовин, при посередництві Офісу президента та Міністерства енергетики, був
підписаний контракт на поставку українського вугілля на ТЕС Центренерго. По ціні, яка
транспарентна, без корупції та свідчить, що шахтарі можуть заробляти гроші в Україні.
Ціна. за якою буде поставлятися вугілля, прив’язана до імпортного паритету. Ніде в Україні
купити на більш вигідних умовах Центренерго не зможе, тому що це на 20% дешевше за
вугілля державних шахт, та на 10% за газ. І найголовніше - тут немає корупції. Тому що
неможливо добавити ніяку маржу ніякому посереднику - це вугілля з української шахти на
українську ТЕС», - заявив Сахарук. За його словами, цей контракт підтверджує, що ціна на
вугілля, яка була порахована по формулі Роттердам+, є найбільш справедливою та
європейською. Шахти Добропіллявугілля були виведені в простій з 1 квітня. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Кропачов відсудив у "Центренерго" 1,44 млрд грн,
в т.ч. 717 млн грн штрафу
19.07.2020

Госпсуд м. Києва частково задовольнив позов ТОВ "Укрдонінвест
Трейдінг" до ПАТ “Центренерго” та вирішив стягнути з відповідача на
користь позивача 1,44 млрд грн.
В т.ч. 642,5 млн грн - вартість фактично поставленого вугілля і 717,3 млн грн - штраф
“за неприйняте вугілля”. При цьому суд відмовився ПАТ “Центренерго” в задоволенні
зустрічного позову до ТОВ "Укрдонінвест Трейдінг" про визнання недійсним і розірвання
договору поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019. Нагадаємо, 03.12.2019 Верховний Суд
залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими було закрито провадження в
справі №15/76-б-43/624-б про банкрутство ПАТ “Центренерго”. За даними держреєстру,
кінцевим бенефіціаром "Укрдонінвест Трейдінг" є Віталій Кропачов (вважався близьким до
Ігоря Кононенка за часів президентства Петра Порошенка). На днях "Центренерго" заявило,
що почало отримувати вугілля від ДТЕК Ріната Ахметова, але зауважувало, що не хоче
купувати його за формулою “Роттердам+”. Перед цим, за даними ЗМІ, "Центренерго"
купувало газ і вугілля (у т.ч. російське) в структур з орбіти Ігоря Коломойського. Глава
Фонду держмайна Ігор Сенниченко заявляв, що збиток “Центренерго” за 2019 рік склав 2
млрд грн, а кредиторська заборгованість компанії - близько 4 млрд грн. За його словами,
якщо порівняти активи "Центренерго" і заборгованість, то компанія має від’ємну вартість
1,4 млрд грн. 78% акцій “Центренерго” належать Фонду держмайна. Д. Сенниченко
зазначав, що приватизація “Центренерго” планується на ІІ квартал 2021 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Дилери росіян з допомогою заводу «порошенківця»
розіграли 47 мільйонів «Львіввугілля»
21.07.2020

ДП «Львіввугілля» 15 липня за результатами тендеру замовило ТОВ
«Кабельно-провідникова продукція Азовкабель» конвеєрних стрічок на 47,06
млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч на склад замовника в селі Острів Львівської області поставлять 14 600 кв. м
гумотканинної важкогорючої конвеєрної стрічки ШР-800-800/4-ЕР-200-4/2-ТГ-У5 із
товщиною зовнішніх обкладень з робочої сторони 4 мм з неробочої сторони 2 мм
виробництва АТ «Курська фабрика технічних тканин» (Росія) по 3 223 грн./кв. м. У жовтні
2019 року ДП «Селидіввугілля» замовляло таку стрічку в ТОВ «Торговий дім «КонтрактЕнерго» по 3 204 грн./пог. м. За технічними умовами, її ширина становить 800 мм. У
перерахунку на площу ціна становить 4 005 грн./кв. м, що на чверть дорожче. У листопаді
2018 року «Львіввугілля» замовляло таку стрічку в «ТД «Контракт-Енерго» по 2 820–3 250
грн./кв. м, що трохи дешевше від нинішньої ціни, а також у ПрАТ «Азовкабель» по 3 167–3
300 грн./кв. м, що в середньому дорівнює нинішній ціні. У березні 2018 року ДП
«Мирноградвугілля» замовило таку стрічку в ТОВ «Ерлайт» по 2 190 грн./пог. м, тобто по 2
737 грн./кв. м, що на 18% дешевше від нинішньої ціни. Вартість договору всього на 1% від
очікуваної вартості закупівлі у 47,71 млн грн. У тендері брали участь два дилери «Курської
фабрики технічних тканин» – переможець «Кабельно-провідникова продукція Азовкабель»
і ТОВ «Промвокс». Обидві фірми подали сертифікат експертизи типу за модулем В і дозвіл
Держпраці, які були видані на іншу юридичну особу – ПрАТ «Азовкабель». Замовник
відхилив їх, не зрозумівши, до чого тут узагалі ПрАТ «Азовкабель»: якщо він – виробник, то
на нього не надано інші документи. Однак фірми повернулись на тендер через АМКУ,
пояснивши, що ПрАТ «Азовкабель» надало їм право використовувати свій сертифікат і
дозвіл на закупівлі. Фірмою «Кабельно-провідникова продукція Азовкабель» (раніше – «ЮгКабель») із Бердянська Запорізької області володіє та керує Інна Гончар. Вона очолює
Бердянську первинну профспілкову організацію «Союз трудового колективу» Людмили
Коваленко, Валентини Матвєєвої та Ігоря Парасоченка, зареєстровану на території
«Азовкабелю». Акціонерами «Азовкабелю» є Наталя Стойчева, Ірина Денисенко, Тетяна
Шпалтакова та екс-нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Геннадій Чекіта. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Кабмін планує повернути фінансування урановій
шахті «Новокостянтинівська»
22.07.2020

Міністерство енергетики разом з іншими відомствами розробить
розпорядження
про
виділення
фінансування
для
проєкту
«Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей».
«Пропоную включити доручення Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки та
Мін'юстом розробити проєкт акту щодо виділення коштів з Фонду боротьби з гострою
респіраторною хворобою COVID-19 для фінансування державного інвестиційного проєкту
«Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей», – зазначила в.о. міністра
енергетики Ольга Буславець. У держбюджеті на цей інвестиційний проєкт виділялося 140
млн грн, однак після змін до бюджету для формування фонду боротьби з коронавірусом цей
бюджетний напрямок анулювали. «Відзначу, що відтермінування реалізації цього проєкту
може привести до зменшення обсягів видобутку уранової руди й виробництва уранового
концентрату та збільшення залежності вітчизняної атомної енергетики від іноземних
постачальників уранової продукції», – наголосила Ольга Буславець. Раніше планувалося, що
завдяки реалізації інвестпроєкту «Новокостянтинівська шахта» можна буде створити
додатково понад 200 робочих місць і суттєво збільшити видобуток уранової руди.
Мінекономіки прогнозувало, що реалізація інвестиційного проєкту з розвитку виробничих
потужностей Новокостянтинівської шахти дасть змогу збільшити видобуток урану до 701
тонни у 2021 році (у 2018 році видобуток становив 336 т). Метою проєкту також було
збільшення річного виробництва уранового оксидного концентрату до 2 480 т, що
становить річну потребу всієї атомної енергогенерації України. Нагадаємо, обсяги
збагаченого урану в Ірані перевищили позначку в одну тонну і таким чином уп'ятеро
перевищили ліміт, встановлений ядерною угодою від 2015 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
НАЕК "Енергоатом" отримав черговий транш €100 млн кредиту Євратома на
комплексну програму підвищення безпеки АЕС
24.07.2020

НАЕК "Енергоатом" отримала від Європейської спільноти з атомної
енергії кредит розміром EUR100 млн на реалізацію комплексної програми
підвищення безпеки (КППБ) енергоблоків АЕС.
Згідно з повідомленням, це третій транш у рамках кредитної угоди, укладеної з
Євратомом у 2013 році та ратифікованої Верховною Радою у травні 2014 року. Загальний
обсяг кредитної угоди з Євратомом, що набула чинності наприкінці травня 2015 року,
становить EUR300 млн. Із них, як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі
НАЕК, з урахуванням третього траншу "Енергоатом" уже отримав EUR200 млн. У НАЕК
також зазначили, що другим кредитором КППБ є Європейський банк реконструкції і
розвитку (ЄБРР), угода з яким на таку саму суму в EUR300 млн набула чинності в грудні
2014-го. "З огляду на те, що загальна сума кредиту становила EUR600 млн, це найбільший в
історії української енергетики кредит від європейських інституцій, залучений для розвитку
галузі", - наголосили в НАЕК. У компанії пояснили, що однією з найважливіших умов
отримання кредиту було забезпечення незалежності Державної інспекції ядерного
регулювання України (ДІЯРУ). "Цю вимогу Україна виконала з ухваленням закону "Про
внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії" та
повернула собі статус держави, відповідальної за ядерну безпеку, а НАЕК "Енергоатом"
отримав можливість продовжувати користуватися кредитом Євратома", - роз'яснили в
компанії. У НАЕК також зазначили, що КППБ, затверджена рішенням уряду у 2011 році, була
розроблена з урахуванням стрес-тестів, проведених на українських АЕС після аварії на
японській станції "Фукусіма" і встановлює обсяг заходів, які мають бути реалізовані на всіх
енергоблоках українських АЕС для приведення рівня їхньої безпеки до міжнародних
стандартів. Як повідомлялося, ВР в травні ухвалила в другому читанні та в цілому
законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання
ядерної енергії" (№2372), спрямований на відновлення та посилення правового статусу і
незалежного функціонування ДІЯРУ. Ухвалення законодавчої ініціативи №2372 схвально
сприйняли посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------
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ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию солнечную
электростанцию "Андреевка"
АТ «Укргідроенерго» за рік нового «ринку» електроенергії
зменшило прибуток вчетверо
09.07.2020

Кабінет Міністрів вніс зміни до фінансового плану ПАТ
«Укргідроенерго», яким прогнозовані доходи підприємства зменшено на
41% до 8,86 млрд грн, а чистий прибуток майже в четверо.
Відповідні зміни до фінплану уряд затвердив на засіданні 8 липня. Чистий прибуток
запланований в сумі 877,57 млн грн., в той час як за підсумками минулого року він склав 3,
22 млрд грн. В пояснювальній записці «Укргідроенерго» повідомило, що розрахунки для
фінплану на 2020 рік були зроблені у липні 2019 року. Це був перший місяць нового ринку
електроенергії, який значно змінив роботи в секторі. Ці зміни не були повністю враховані.
Також обсяги виробництва зменшила низька водність річок Дніпро та Дністер. Крім того,
затверджений Міненерго в квітні Прогнозний баланс е/е на 2020 рік зменшив прогноз
виробництва електроенергії гідроелектростанціями. Якщо раніше цей показник планувався
на рівні 10 182,5 млн кВт/год, то в скорегованому плані він знизився майже вдвічі – до 5
481,1 млн кВт/год. Також за урядовою постановою ГЕС та ГАЕС збільшено обсяг продажу
е/е за спецзобов’язанням з 20% до 35%. Крім того, «Укргідроенерго» взяло кредит в 976
млн грн. для поповнення обігових коштів. Зміни до фінплана передбачають зменшення
вдвічі виплат до державного бюджету, прогнозується виплата 1,05 млрд грн. Собівартість
продукції зросте на 14%, а адміністративні витрати у порівнянні з минулим роком зростуть
на 34%. При цьому на третину – до 9,85 млн грн., зросте фонд оплати членів наглядової
ради, їх в цьому році буде семеро, хоча роком раніше було лиш двоє. Середньомісячний
дохід керівника ві поточному році запланований в розмірі 631 тис грн., рік тому він був 1,60
млн грн. Цей дохід складається з посадового окладу, премій та інших виплат. Так, цього
року в фінплані взагалі не передбачене преміювання керівника, хоча його посадовий оклад
навіть на 40 тис грн. зріс (на період дії карантину зарплати керівників та членів наглядових
рад були зменшені постановою уряду). Зарплатня посадовців та працівників «Укренерго»
зросте майже на понад 20%. Нині заборгованість перед «Укргідроенерго» з боку інших
держпідприємств складає 1,76 млрд грн. Нагадаємо, 100% ПАТ «Укргідроенерго» належить
державі, з 2011 року підприємство очолює Ігор Сирота.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Укргідроенерго завершило і півріччя 2020 року із чистим
прибутком 1 346,1 млн. гривень
28.07.2020

Найбільша гідрогенеруюча компанія України Укргідроенерго
затвердила до випуску фінансову звітність, підготовлену відповідно до
МСФЗ, за І півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року.
Аналіз фінансових показників підприємства за останні роки підтверджує стабільний
фінансовий стан і позитивну динаміку розвитку товариства. Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) Укргідроенерго за І півріччя 2020 р. склав 5 967,1 млн. грн.
Чистий фінансовий результат за результатами І півріччя ц.р. – 1 346,1 млн. грн. Прибуткова
діяльність компанії протягом останніх 10 років є високим позитивним показником.
Протягом багатьох років Укргідроенерго є сумлінним платником податків. За підсумками
роботи у І півріччі ц.р. Товариство сплатило в повному обсязі свої зобов’язання до бюджетів
усіх рівнів – 1 867,0 млн. грн., в тому числі дивідендів на державну часту акцій – 966,8
млн.грн. Відзначимо, 23 липня відбулося засідання робочої групи з питань подолання загроз в
енергетичній сфері, яке пройшло в РНБО. Ключове питання порядку денного - роль та
перспективи гідроенергетики для Об’єднаної енергосистеми країни. Участь у засіданні взяв
генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, проінформувавши присутніх про
проблемні питання розвитку галузі та наголосивши на важливості її підтримки на
державному рівні. Як зазначив Ігор Сирота, наразі Об’єднана енергосистема України
відчуває гострий дефіцит маневрових потужней, усунути який допоможе будівництво
нових гідроакумулюючих станцій. «Укргідроенерго реалізує проєкт з будівництва другої
черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегату №4. Серед перспективних проєктів
компанії – будівництво Канівської ГАЕС. Реалізація цих проєктів сприятиме виконанню
вимог у частині контролю частоти та потужності для інтеграції вітчизняної енергосистеми
в Європейську мережу операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E). Окрім того,
дасть змогу покрити наявний дефіцит в енергосистемі та створить оптимальний баланс
між різними видами генеруючих потужностей на ринку електроенергії в Україні.
Використання резерву ГАЕС також дозволить регулювати навантаження та міжсистемні
перетоки в ОЕС України», - зазначив Ігор Сирота. За підсумками засідання ухвалено рішення
звернутися до Уряду з пропозицією розробити та ухвалити на державному рівні план
реалізації стратегії щодо добудови Дністровської ГАЕС, будівництва Канівської ГАЕС і
Каховської ГЕС-2. Кабінету міністрів також запропоновано при реалізації «Програми
розвитку гідроенергетики до 2026 року» врахувати «Першочергові науково-технічні заходи
з екологізації гідроенергетики України як складової ПЕК», розроблених спільно НАН
України, Укргідроенерго та ДП «НАЕК «Енергоатом». Окрім того - разом із Світовим банком
опрацювати питання розробки та реалізації проєкту «Підвищення ефективності роботи
Укргідроенерго в умовах приєднання української енергетичної системи до ENTSO-E».
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укргідроенерго»


АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

У Запорізькій області побудують найбільшу
в Європі вітроелектростанцію
09.07.2020

Голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін провів
зустріч щодо реалізації проєкту будівництва вітрової електростанції
«Зофія» норвезькою компанією NBT.
Представники
норвезької
компанії
NBT
обговорили
з
керівництвом
облдержадміністрації поточний стан реалізації проєкту. За словами регіонального
менеджера компанії Влада Казака, у 2019 році компанія NBT придбала проєкт будівництва
вітроелектростанції загальною потужністю 792,5 МВт на території Якимівської та
Кирилівської територіальних громад в Запорізької області (проєкт «Зофія»). Загальна сума
інвестиції планується в розмірі 1,2 млрд євро. Після завершення будівництва проєкт стане
найбільшою в Європі береговою вітровою електростанцією. Реалізація проєкту планується
до кінця 2022 р. Фінансування проєкту «Зофія» здійснюється за допомогою банку JPMorgan
та із залученням світових фінансових інституцій та експертів. У грудні 2019 р. між ОДА та
компанією NBT було підписано договір про співпрацю, в рамках якого були досягнуті
домовленості про залучення інвестиції в інфраструктуру області. На сьогодні розроблена
проєктна документація, отримано висновки про вплив на довкілля. Підписано угоди про
виконання генеральних підрядних робіт із китайською корпорацією СЕТ. На теперішній час
проводяться роботи із коригування проєктних та дозвільних документів у зв’язку із зміною
постачальників вітрогенераторів та збільшення їх потужності. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами zoda.gov.ua
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Группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию
"Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области мощностью 0,999
МВт. Об этом сообщает fixygen.ua
"СЭС "Андреевка" – пилотный проект дивизиона "Новая энергия", задачей которого
является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой
энергетики для группы. Закупка оборудования и услуг по монтажу происходила через
конкурентные торги в системе ProZorro. Большинство использованных в процессе
строительства станции комплектующих - украинские. Станция получила "зеленый" тариф с
июля 2020 года", - уточняется в пресс-релизе НАК. Дальнейшие планы "Нафтогаза" в сфере
"зеленых" проектов предусматривают завершение строительства значительно более
мощной солнечной электростанции в Житомирской области уже в сентябре этого года, а
также расширение сети электрозарядных станций в столице. "Возобновляемая энергетика
– один из приоритетов группы "Нафтогаз". Такой подход соответствует глобальным
тенденциям развития энергетики. Предприятия группы уже используют солнечные панели
в качестве дополнительного источника электроэнергии на административных зданиях. Это
научило нас работать с проектами ВИЭ и позволило успешно коммерциализировать
"Андреевку", - отметил менеджер проекта Сергей Овчаренко, которого цитирует прессслужба. "Нафтогаз" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.
Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и
транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Промінвестбанк ініціює банкрутство "Каліпсо Солар", яке
пов`язували з клюєвими
14.07.2020

На початку липня Промінвестбанк звернувся в Госпсуд Київської
області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ
“Каліпсо Солар” (АР Крим), йдеться в судовій ухвалі від 07.07.2020.
У держреєстрі засновниками ТОВ “Каліпсо Солар” вказані кіпрські компанії Milidenio
Holdings LTD та Koltreso Commercial LTD При цьому Milidenio Holdings LTD разом з Midesiano
Investments LTD є співзасновником ТОВ “Канарі Солар”. Як писав Finbalance, 23.04.2018
Госпсуд Київської обл.. частково задовольнив позов Промінвестбанку та вирішив стягнути з
ТОВ “Канарі Солар” (АР Крим) 30,2 млн євро та 145,6 млн грн заборгованості за договором
про банківську гарантію №20-4266/3-2 від 28.12.2012. Згідно з судовими матеріалами,
Промінвестбанк надав для ТОВ “Канарі Солар” гарантію на 37,55 млн євро на користь
компанії China National Building Materials And Equipment Import & Export Corporation, що
забезпечувало виконання ТОВ “Канарі Соларі” своїх зобов’язань за зовнішньоекономічним
контрактом №SААF4112013 від 15.11.2012. Термін дії гарантії був до 01.10.2016 включно.
За даними Промінвестбанку, у зв’язку з несплатою відповідачем сум контракту, за
вимогами CNBM Промінвестбанк сплатив останньому 33,9 млн євро в січні-жовтні 2015
року та жовтні 2016 року. Як зазначалося, Промінвестбанк неодноразово через кур’єрську
службу повідомляв ТОВ “Канарі Соларі” про необхідність відшкодування банку сум,
сплачених для CNBM, однак ці вимоги були залишені без відповіді. Також Промінвестбанк
зауважував, що станом на дату звернення з цим позовом відповідач не виконав інші
зобов’язання за договором гарантії, а саме не відшкодував суми гарантійних платежів,
виконаних банком, у розмірі 27,4 млн євро за вимогою №09-8-7/2073 від 21.11.2016. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Як Рада змінила привала для "зеленої"
генерації під олігархів
21.07.2020

Рада знизила "зелені" тарифи і змінила правила на ринку виробництва
електроенергії з альтернативних джерел. Прийняття закону стало можливим
завдяки домовленості олігархів Ахметова та Пінчука.
Прийняття законопроекту про зниження "зелених" тарифів, в рамках підписаного
меморандуму між урядом та "зеленими", стало можливим завдяки домовленості двох
олігархів. Так, ДТЕК Ріната Ахметова є найбільшим виробником "зеленої" електроенергії,
лобіював зниження тарифів на рівні не більше 15% для СЕС і 7,5% - для ВЕС. Водночас
власнику трубно-колісної корпорації Інтерпайп Віктору Пінчуку було потрібне більш
глибоке зниження "зеленого" тарифу для зменшення витрат на електроенергію. Його
підприємство Дніпросталь, яке виробляє стальну заготовку для труб та зілізничних коліс, є
одним з найбільших споживачів електроенергії в Україні. Відповідно, чим більше
підприємство споживає електроенергії, тим більше йому доводиться сплачувати за
"зеленим" тарифом в тарифі Укренерго. Через кардинально різні інтереси двох впливових
олігархів був ризик зриву голосування. Тим більше, категарично проти цього закону
виступила депутатська група Олександра Дубінського, що працює в інтересах Ігоря
Коломойського. Коломойський контролює Нікопольський та Запорізький феросплавні
заводи, що також є великими споживачами електроенергії. Виходом став компроміс. Так за
день до розгляду законопроекту в другому читанні депутат від "Слуги народу" Дмитро
Кисилевський, який раніше працював топ-менеджером в корпорації "Інтерпайп" Віктора
Пінчука, запропонував правку, яка вводить поняття "зелена електрометалургія". Під це
поняття потрапляють металургійні підприємства, які працюють на електроенергії та
виплавляють сталь електродуговим методом з нормами прямих викидів CO2 на рівні не
більше 250 кг на тону сталі. Згідно з цією правкою, підприємства "зеленої
електрометалургії" на десять років звільнено від компенсації "зеленого" тарифу, який
закладений в тариф "Укрнерго" на передачу електроенергії. За словами автора правки, під
статус "зеленої металургії" підпадають Дніпросталь, що входить в трубно-колісну
корпорацію Interpipe Віктора Пінчука, Дніпроспецсталь (ДСС), що належить групі VS Energy,
Електросталь (Курахово) Ігоря Андрєєва та Азовелектросталь , що входить у
машинобудівний холдинг Азовмаш Олександра Савчука та Юрія Іванющенко, колишніх
нардепів від Партії регіонів. Під категорію "зелена електрометалургія" не підпадають
Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи, які контролює Ігор Коломойський з
міноритарними акціонерами в особі Віктора Пінчука та Михайла Спектора, колишнього
керівника групи VS Energy. Про те що феросплавні заводи, які контролюються
Коломойським, не потрапили "під пільгу" свідчать і результати голосування: всі депутати,
які орієнтуються на олігарха, або утримались, або не голосували. В той же час, частина
"зеленого" тарифу буде компенсована з державного бюджету. Відповідну правку вніс
Андрій Герус, голова парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП. Вона
передбачає щорічну компенсацію "зеленого" тарифу з державного бюджету в розмірі не
менше 20%. Згідно з прогнозами НКРЕКП, в 2020 році за зеленими тарифами буде сплачено
46 млрд грн. Таким чином, якщо будуть внесені зміни в бюджет на 2020 рік, компенсація
"зеленим" від платників податків становитиме не менше 9,2 млрд грн. ...
Читати повністю >>>
© Сергій Головньов, Юрій Віннічук
За матеріалами biz.censor.net.ua
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ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ

Центрэнерго планирует привлечь 1,3 млрд грн кредитных
средств у госбанков для закупки топлива
09.07.2020

ПАО "Центрэнерго" планирует привлечь 1,3 млрд грн кредитных
средств у государственных банков для закупки топлива, сообщил и.о.
гендиректора компании Александр Корчинский.
"Мы действительно хотим взять кредит. Посчитали – примерно 1,3 млрд грн, и все
потратить на топливо. Половина – наш месячный расход, вторая половина – месячный
запас. Обратились в Ощадбанк и Укргазбанк, предоставили им все документы, отправим
письма на Кабинет министров и ФГИ с просьбой поддержать", - сказал он. По словам
Корчинского, в настоящее время компания испытывает дефицит оборотных средств. Это
связано с задолженностью ГП "Энергорынок" в размере 1,4 млрд грн перед "Центрэнерго"
за отпущенную электроэнергию. Ранее, в ходе переговоров генкомпаний и
угледобывающих предприятий, глава Минэнерго Ольга Буславец сообщила, что
министерство будет способствовать "Центрэнерго" в переговорах с госбанками.
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на
Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690
МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Госэкоинспекция проверит Дарницкую
ТЭЦ в Киеве
10.07.2020

Государственная экологическая инспекция вскоре начнет проверку
Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Об этом сообщил глава ведомства Андрей
Мальованый в Facebook, передает biz.censor.net.ua
По его словам, договоренность была достигнута с руководителем предприятия
Вячеславом Селивановым 9 июля. "Победа для всего Киева! Вскоре ГЭИ сможет зайти на
проверку Дарницкой ТЭЦ. Госэкоинспекция не допускалась на предприятие для
проведения мероприятий контроля четыре раза с 2019 года", – написал Мальованый. По его
словам, причинами для проверки являются десятки обращений от киевлян относительно
возможного загрязнения предприятием окружающей среды. "Руководитель Дарницкой
ТЭЦ заверил, что по инициативе предприятия будет подготовлено обращение, которое
позволит госэкоинспекторам провести внеплановое мероприятие контроля с соблюдением
природоохранного законодательства", – уточнил глава Госэкоинспекции. Он добавил, что
будет проверено соблюдение требований по функционированию золоотвала, выбросов в
атмосферный воздух, сбросов сточных вод, утилизации отходов и озеленения территории.
Кроме этого, по словам Мальованого, ему удалось добиться допуска к проверке
инициативной группы киевлян и представителей СМИ. Дарницкая ТЭЦ является одной из
трех, обеспечивающих Киев горячей водой и отоплением, однако в отличие от
принадлежащих коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 она
работает на угле, а не на более экологически чистом газе.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
АО "Донбассэнерго" сократило убыток
за полгода в 6,5 раза
29.07.2020

Энергогенерирующая компания ЧАО "Донбассэнерго" в январе-июне
2020 года снизила чистый убыток в 6,5 раза (на 129,23 млн грн) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 23,56 млн грн.
Как говорится в сообщении ЧАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход компании за отчетный период вырос
на 15,8% (на 415,63 млн грн) – до 3,05 млрд грн, валовая прибыль – на 1,8% (на 4,05 млн
грн), до 230,59 млн грн. Как сообщалось, АО "Донбассэнерго" по итогам работы в 2019 году
получило чистый убыток в размере 69 млн грн, по сравнению с чистой прибылью в 104,11
млн грн годом ранее. Отметим, на днях один из крупнейших производителей электроэнергии
в стране Славянская ТЭС остановил работу. Таких станций, как эта, в Украине с десяток,
поэтому ее «выход из строя» оказался незамеченным энергорынком. Чего не скажешь об
управляющей этим активом компании – ПАО «Донбассэнерго», контролируемой
бизнесменом Максимом Ефимовым. В ее собственности это единственная ТЭС, а значит
остановка этой станции равносильна выпадению «Донбассэнерго» из числа национальных
производителей электроэнергии. По этому поводу на энергорынке есть разные мнения, и
некоторые из них отличаются полярно. Например, источник в НКРЭКУ сообщил
«ОЛИГАРХУ», что в «Донбассэнерго» давно предупреждали комиссию о планах
приостановить производство электроэнергии, но эти сигналы регулятор игнорировал. «В
этих мессиджах больше спекуляции, чем правды. Они хотели повышения своего тарифа и
давили на комиссию в меру того как могли давить», – говорит собеседник. В
«Донбассэнерго» «ОЛИГАРХУ» подтвердили, что считают недостаточной сегодняшнюю
свою тарифную ставку, и объясняют полную остановку производства электроэнергии
главным образом экономическим причинами. Но речь идет не о банальной вечной нехватке
денег, а об изменившейся ситуации с топливообеспечением Славянской ТЭС, в которую не
смогла вписаться управляющая станцией компания. Дело в том, что эта ТЭС десятилетиями
работала на добываемом на территории Донбасса угле-антраците, а после оккупации
профильных шахт российскими боевиками в 2015 г., «Донбассэнерго» переключилось на
импорт антрацита из России. В такой конфигурации ПАО поддерживало производственную
жизнеспособность последние пять лет, но в начале 2020-го решило изменить свою
стратегию: на мировых рынках рухнули цены на природный газ, сделавшие его сжигание
более экономически выгодным энергетиками, чем потребление угля. Руководствуясь этой
стратегией, «Донбассэнерго» прекратило накопление черного золота на своих складах и с
апреля 2020 г. перевело Славянскую ТЭС на потребление газа. Но проработав на голубом
топливе считанные недели, компания столкнулась с форс-мажором: газовую заслонку в ее
сторону перекрыл «Донецкоблгаз», отвечающий за его распределение по территории
региона. Как удалось выяснить «ОЛИГАРХУ», мотивация «облгаза» была следующей: по
итогам мая «Донбассэнерго» исчерпало так называемую заказанную мощность
потребления газа, а в таком случае наступает правило начисления дополнительной
стоимости превышения годовой мощности. Руководствуясь этой логикой, «Донецкоблгаз»
стал в ежемесячном режиме доначислять «Донбассэнерго» 1 млн грн. за потребленные
сверх оговоренных объемы газа. Соответствующий счет был предъявлен компании
Максима Ефимова с истекающей датой 22 июня. «Платить мы отказались, поэтому с 1 июля
нас отрезали от трубы. А вернуться к работе на угле не смогли потому, что его на складах
было всего ничего», – сообщил собеседник «ОЛИГАРХА» в «Донбассэнерго». По его
сведениям, сейчас энергокомпания готовится отстаивать свою позицию в отношениях с
«Донецкоблгазом» в судах. Сможет ли команда Ефимова достичь цели – пока непонятно. Но
то, что на это уйдет не один месяц, гарантированный факт: повышение стоимости услуг
газовой компании в случае превышения заказанной годовой мощности предусмотрено в
подписанном между «Донецкоблгазом» и «Донбассэнерго» контракте №040-СЛ. Чем для
энергокомпании Максима Ефимова чревата длительная схватка с газовщиками? …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua, oligarh.media
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На Донбасі запустили стратегічну електропідстанцію в обхід ОРЛО
09.07.2020

Електрична пдістанція «Кремінська» на Луганщині була побудована у
рекордно короткий термін і вже почала роботу. Вартість будівництва склала
1,281 млрд гривень, повідомляє Луганська облдержадміністрація.
«Відтепер північ області повністю з'єднана з Об’єднаною енергосистемою України, —
зазначив виконуючий обов`язки голови правління НЕК „Укренерго“ Володимир
Кудрицький. — Бо до теперішнього часу існувала велика ймовірність знеструмлення через
падіння потужності або пошкодження єдиної лінії передач, що залишилася вцілілою через
бойові дії та прямує від Луганської ТЕС. Підстанція у Кремінній є важливим мережевим
елементом, необхідним для інтеграції нашої енергосистеми системи до європейської».
Проєкт було започатковано ще у 2016 році, але роботи розпочалися лише у червні 2019-го.
Збудувати підстанцію вдалося за 11 місяців. «Цей об’єкт побудовано у рекордно короткий
термін. Робота підстанції є стратегічно важливою для Луганщини, яка більше не є
енергетичним островом. Так сталося, що випробування підстанції відбувалися під час
пожежі в Новоайдарському районі. І тільки завдяки новому об'єкту нам вдалося утримати
електроживлення споживачів області на належному рівні», — зазначив очільник
Луганщини Сергій Гайдай. Підстанція повністю автоматизована: на ній впроваджено
систему керування технологічним процесом, що забезпечує повний контроль роботи та
керування обладнанням підстанції диспетчером у віддаленому режимі. Підрядником
виступило ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія».
Читати повністю >>>
За матеріалами vchasnoua.com


АКУМУЛЮЮЧІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Энергохолдинг "ДТЭК" намерен запустить СНЭ мощностью
1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч
23.07.2020

Энергохолдинг "ДТЭК" к концу 2020 г. намерен запустить систему
накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч, контракт о
поставке которой заключил с американской компанией Honeywell.
"ДТЭК" заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставку литийионной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч.
"ДТЭК" и Honeywell приступили к детальному проектированию системы и ее изготовлению,
чтобы уже к концу года запустить первую крупнейшую батарею Украины на площадке
Запорожской ТЭС (Энергодар)", – сообщил "ДТЭК". По словам гендиректора "ДТЭК Энерго"
Дмитрия Сахарука, это будет первая в Украине СНЭ промышленного масштаба, которая
станет пилотным проектом "ДТЭК" по наработке оптимальных моделей работы на
различных сегментах энергетического рынка страны. Он также обратил внимание на то,
что система накопления будет предоставлять вспомогательные услуги системному
оператору НЭК "Укрэнерго", гарантируя надежную работу энергосистемы страны. В "ДТЭК"
отметили, что рассматривают возможность подключения накопителей к своим
возобновляемым источниками энергии, подчеркнув при этом, что данный вопрос
нуждается в дополнительном законодательном урегулировании. Как отметил генеральный
директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process
Solutions Эрен Эргин, система накопления позволит создать бизнес-модель управления
активами накопления энергии, а также даст возможность сбалансировать энергосистему по
мере увеличения доли возобновляемых источников энергии в Украине. В энергохолдинге
подчеркнули, что, подписав контракт Honeywell, "ДТЭК" присоединился к программе
Honeywell Experion® Energy, которая позволяет крупным заказчикам разрабатывать и
запускать масштабные промышленные системы накопления энергии. Как сообщалось со
ссылкой на гендиректора "ДТЭК" Максима Тимченко, компанией также рассматриваются
газопоршневые технологии на базе ТЭС ДТЭК, которые смогут соответствовать
потребностям балансировки, а также планируется реализовать проект по строительству
системы накопления энергии Energy Storage на Покровской или Никопольской СЭС.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Звіт Нафтогазу за 2019 рік: Коболєв каже, що компанія
дала бюджету 16% надходжень
13.07.2020

НАК "Нафтогаз України" оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019
рік. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу, передає служба новин
інформаційного агентства ukrinform.ua
Зазначається, що інтегрований звіт містить розширені дані щодо ринкового та
регуляторного середовища групи у 2019 р., стратегії і результатів роботи ключових бізнеспідрозділів, звіт щодо корпоративного управління, інформацію щодо управління
персоналом, безпеку праці, корпоративну і соціальну відповідальність, а також огляд
фінансових результатів групи. Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв зауважив, що
2019 рік став роком ефективного перезавантаження відносин між найбільшою компанією
України та владою. "Ми чи не вперше побачили, яку величезну синергію здатна
забезпечити злагоджена, командна робота уряду, парламенту та Нафтогазу. Результатом
цієї синергії стали бездоганно реалізоване відокремлення газотранспортної системи,
успішні переговори з Росією щодо продовження транзиту газу територією України. Ми
вдячні голові держави, урядовій команді і народним депутатам за готовність злагоджено і
результативно співпрацювати з Нафтогазом на благо народу України", - сказав Коболєв. Він
також подякував міжнародним партнерам з ЄС та США за підтримку України у цих складних
проєктах і висловив сподівання на таку ж ефективну спільну роботу і у 2020 році. Згідно з
повідомленням Нафтогазу, у 2019 році компанія знову була найбільшим джерелом доходів
державного бюджету, за цей рік група сплатила до державного та місцевих бюджетів 121,4
млрд грн податків та дивідендів, забезпечивши близько 16% надходжень. "У минулому році
Нафтогаз згенерував найбільший прибуток серед державних компаній України у сумі 50,6
млрд грн. З цієї суми 95% група виплатила до бюджету у якості дивідендів", - йдеться у
повідомленні. Зазначається, що Нафтогаз також залучив у 2019 році близько 1,5 млрд дол.
єврооблігацій, що допомогло накопичити у підземних сховищах необхідні обсяги газу для
сталого забезпечення українських споживачів газом та теплом навіть у випадку зупинки
транзиту. При цьому, завдяки успішній інтеграції газового ринку України з ринком ЄС,
оптова ціна газу для потреб населення в Україні за 2019 р. знизилася на 25%. Серед значних
досягнень Нафтогазу за минулий рік називають якісно та у стислі терміни проведений
анбандлінг газотранспортної системи України, успішні переговори з РФ і Газпромом, які
завершились підписанням нового транзитного контракту. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

Smart Energy увеличила добычу
природного газа на 9,5%
14.07.2020

В Госгеонедрах рассказали, когда объявят конкурс
по участку «Дельфин»
06.07.2020

Конкурс по участку Черноморского шельфа «Дельфин» будет
объявлен после того, как межведомственная комиссия разработает его
оптимальный формат и будут соответствующие рыночные условия.
«Главный вопрос в конфигурации конкурса. Например, включать ли в его условия
обязательное участие госкомпании. Это интересный механизм, который используют
многие стран. И, возможно, таким образом нам удастся избежать некоторых рисков, как,
например, последствия судебных решений по делу 2017 г. в пользу Укргаздобычи. Полагаю,
целесообразным будет объединить усилия, потому что это масштабный проект, под
который нужно выстраивать соответствующую инфраструктуру, и потом присоединять ее
к газотранспортной системе Украины» - рассказал глава Государственной службы геологии
и недр Роман Опимах. По словам руководителя Госгеослужбы, Межведомственная комиссия
при Минэкоэнерго, которая принимает решение по конкурсу, была нефункциональна
несколько месяцев. «Мы, фактически, собрались заново в начале июня» - сообщил Опимах.
Вся геологическая информация по двум участкам, на которые было решено поделить
месторождение, готова. «Она (геологическая информация. – ред.) сосредоточена в трех
организациях - в государственной Укргеофизике, в Schlumberger и в Науканефтегазе (в
структуре «Нафтогаза» - Ред.). Все компании готовы предоставить свою геологическую
информацию на платной основе. Мы опишем, кто чем владеет, подготовим материалы по
участкам и будем готовы к началу конкурса» - рассказал глава Госгеослужбы. Ранее
сообщалось, что участок «Дельфин» планируют выставить на конкурс двумя частями –
Северный и Южный, общая площадь которых – 15 кв. км. В Госдуме РФ заявляли, что любые
попытки со стороны Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов
полуострова будут пресечены. Подробнее про конкурс по участку «Дельфин», а также об
отношениях Госгеослужбы с Укргаздобычей, борьбе со спящими лицензиями и судовые
споры с «Укрнафтой» - в интервью OilPoint с главой ведомства Романом Опимахом.
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
Enwell Energy наростила видобуток
на 12,5% в 2 кв. 2020 р.

Smart Energy в январе-июне 2020 года увеличила добычу природного
газа на 9,5% (на 17,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом
2019 года – до 198,7 млн куб. м, сообщила пресс-служба группы.
Кроме того, добыча газового конденсата возросла на 9,3% (на 1,5 тыс. тонн) – до 17,6
тыс. тонн, а производство сжиженного пропан-бутана – на 9,8% (на 0,4 тыс. тонн), до 4,5
тыс. тонн. В пресс-службе отмечают, что значительным толчком к наращиванию добычи
стал запуск в эксплуатацию в мае этого года скважины №54 на Свиридовском
месторождении представительством "Регал Петролеум". Кроме того, на Свиридовском
месторождении идет подготовка к бурению скважины №25. В то же время, снижение
добычи на скважине №10 Васищевского месторождения, которое началось в конце 2019
года, негативно отразилось на производственных результатах компании "Пром-Энерго
Продукт". В случае снижения производительности скважины №10 до критических
значений компания планирует провести капитальный ремонт с целью перевода ее на
вышележащий продуктивный горизонт. Также продолжается разработка проекта по
бурению поисковой скважины на Васищевском месторождении для изучения перспектив
добычи на Введенской структуре. "Изменения, которые произошли в бизнесе и обществе
из-за пандемии COVID-19, не отразились на результатах нашей работы, но привели к ряду
дополнительных шагов и мер для сохранения этих результатов. Существенное негативное
влияние на деятельность наших компаний на данный момент оказывают низкие цены на
наш ресурс, заставляя Smart Energy максимально оптимизировать инвестиции в развитие.
Хотя мы и сохраняем положительную производственную динамику, однако она ощутимо
замедляется и без необходимых финансовых вложений может перейти в отрицательную.
Чтобы избежать этого, мы нуждаемся в решительных и определенных шагах со стороны
государства в поддержку отрасли", - отметил гендиректор группы Сергей Глазунов. Smart
Energy - управляющая компания, входящая в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского и
занимающаяся реализацией проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной
энергетики. Нефтегазовое направление группы представлено в Полтавской и Харьковской
областях компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", публичной британской компанией Enwell
Energy (ранее - Regal Petroleum), ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия".
Среднесуточная добыча углеводородов по компаниям группы >>>
По материалам fixygen.ua
Вопрос на 8 миллиардов: как Злочевский развивает
бизнес под расследованием НАБУ

07.07.2020

Британська компанія Enwell Energy plc, що входить до групи Smart
Energy, оголошує виробничі результати за 2 квартал 2020 року. Про це
повідомляє прес-служба Групи Смарт-Холдинг.
Загальний обсяг видобутку в 2 кварталі виріс на 12,5% у порівнянні з 2 кварталом
2019 р. Значним поштовхом до нарощення видобутку стало введення в роботу свердловини
№54 на Свиридівському родовищі в травні цього року. Станом на 30 червня 2020 року
грошові ресурси компанії становили приблизно $54,2 млн, з яких $14,7 млн в українській
гривні та залишок $39.5 млн в доларах США, у фунтах стерлінгів та євро. "Ми задоволені
прогресом в розробці наших родовищ, де спостерігаємо позитивну динаміку видобутку, хоч
і в умовах зниження ціни на газ. У нас гарні результати по свердловині №54, яка була
успішно пробурена, з дотриманням усіх вимог безпеки, раніше запланованого терміну і яка
продемонструвала стабільний рівень притоку вуглеводнів під час випробовування. Також
продовжуємо уважно стежити за безпрецедентним розвитком пандемії COVID-19 і, хоча на
разі не зазнали впливу поширення захворювання на нашу видобувну діяльність, ми вжили і
продовжуємо вживати всі необхідні заходи, щоб переконатись в безпеці наших
співробітників та сприяти захисту місцевих громад», - прокоментував Сергій Глазунов,
Генеральний директор Enwell Energy plc та групи компаній Smart Energy. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Групи Смарт-Холдинг
Госгеонедр выставит на продажу 8 участков для добычи
нефти и газа со скидкой 50%
09.07.2020

Государственная служба геологии и недр выставила на повторный
аукцион восемь углеводородных участков, торги по которым не состоялись
из-за отсутствия заявок на участие в них.
На запланированный на 6 августа аукцион эти лоты будут выставлены с дисконтом
50% от начальной стоимости. "Все восемь объектов были номинированы самими же
недропользователями три месяца назад, впрочем неблагоприятная конъюнктура на рынке,
а также соотношение качества инвестиционного предложения и уровень риска по каждой
из предложенных площадей привели к тому, что количество желающих участвовать в
торгах оказалась недостаточным для их проведения", – отмечается в сообщении. Глава
Госгеонедр Роман Опимах уточнил, что эти участки выставляют на аукционы уже в третий
раз. Руководитель ведомства напомнил, что по стандартной программе работ победитель
аукциона обязан в течение первых трех лет провести сейсмические исследования и
пробурить хотя бы одну коммерческую скважину. В частности, речь идет ЮжноМонастырецком нефтяном месторождении (стартовая цена с дисконтом – 1,19 млн грн),
Печенежско-Кочетковской площади (5,08 млн грн),Княжинской площади (108,78 млн грн),
Приазовском газовом месторождении (3,15 млн грн), Любижнянско-Меришорской площади
(39,78 млн грн), Южно-Сливкинской площади (1,91 млн грн), Восточно-Космацкой площади
(2,96 млн грн) и Лючкивско-Березивской площади (2,64 млн грн).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Современные технологии в газодобыче: ДТЭК Нефтегаз
проведет крупную зеленую сейсморазведку
10.07.2020

ДТЭК Нефтегаз проведет масштабную сейсморазведку по современной
"зеленой" технологии с регистрацией данных в режиме реального времени.
Такой вид исследований будет проведен на одном из активов компании.
Бескабельная технология "зеленой сейсмики" считается наиболее инновационным и
экологичным способом сейсморазведки. Ее особенность заключается в том, что для
соединения сейсмоприемников используется не кабель, а беспроводные системы, для
установки датчиков не требуется специальная тяжелая техника. Технология позволяет
эффективно проводить работы в условиях сложного ландшафта и в труднодоступных
местах, где ранее это было сделать невозможно. Также это дает возможность сократить
сроки работ и минимизировать любое возможное воздействие на окружающую среду.
Регистрация сейсмических данных в режиме реального времени позволяет проводить
оценку качества регистрируемых данных непосредственно во время проведения работ. Это
существенно повышает качество получаемой геофизической информации ввиду близости
городов и наличия шумов. Бескабельная сейсморазведка станет первым проектом,
реализованным в рамках Нефтегазового технологического хаба (Технохаба), создание
которого анонсировал ДТЭК Нефтегаз для консолидации усилий и решения задач
компаний газодобывающей отрасли. После успешного апробирования, решение будет
передано в банк технологий Технохаба, что позволит оптимизировать и тиражировать
"зеленую сейсмику" на системной основе среди участников этой организации. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Несмотря на криминальные производства НАБУ, экс-министр
экологии времен Януковича Николай Злочевский продолжает активно
развивать свой газодобывающий бизнес.
Принадлежащая Злочевскому Burisma 29 мая стала официальным владельцем
компании «Гео Инвест Групп», в активе которой спецразрешение на добычу газа на
Бахрановско-Подольской нефтегазовой площади. Получила его компания в феврале 2020 г.,
срок действия – 20 лет. «Гео Инвест Групп» стала уже четвертым крупным активом,
приобретенным структурами Злочевского с декабря 2019 года. До этого Burisma завершила
сделки по бывшим активам Cadogan Petroleum –ПК «Газдобыча» и «Астроинвест Украина»,
а в мае 2020 года – стала владельцем сейсморазведывательной компании «Геоюнит». В
ближайшее время, по информации OilPoint, в Burisma планируют завершить еще две
сделки. Речь о присоединении компаний «Альба ресурс» и «Мироновкабудмонтаж».
Процесс длиной в три года. Ранее эти две организации связывали со «смотрящим»
времен Януковича Юрием Иванющенко, который, сбежав в Россию в 2014 г., впоследствии
потерял весь свой бизнес в Украине. В частности, до 2017 г. и «Мироновкабудмонтаж», и
«Альба Ресурс» контролировались фондом Иванющенко «Новые технологии». Эти две
компании не могут похвастаться большим количеством активов, чего не скажешь об их
качестве. «Мироновкабудмонтаж» владеет лицензией на разработку ЮжноКрестищенского нефтегазового месторождения, а «Альба Ресурс» - лицензией на
разработку Южно-Медведевского месторождения. Суммарные запасы углеводородов на
этих площадях - более 8 млрд кубометров. Обе компании получили спецразрешения в
начале 2011 г. – именно тогда Злочевский заведовал Министерством защиты окружающей
среды. Министерству была подчинена Государственная служба геологии и недр, которая
занималась выдачей разрешений на добычу полезных ископаемых. Срок действия
лицензий на добычу, выданных компаниям «Мироновкабудмонтаж» и «Альба Ресурс»
истекает в январе 2021 г. Но несмотря на то, что спецразрешениям практически 10 лет, они
– «спящие», то есть, добыча на разрешенных участках не проводилась. И «Мироновкабудмонтаж», и «Альба Ресурс» имеют одного руководителя и конечного бенефициара Аркадия Гаевского. Контрольный пакет акций компаний (по 51%) принадлежит кипрским
офшорам – «Диморено Венчерз Лтд» и «Дафресион Сервисиз Лтд». Среди собственников
кипрской компании «Диморено Венчерз Лтд» выделяется Марина Саввиду, которая также
имеет отношение к офшорным компаниям Игоря и Григория Суркисов. В частности, она
была доверенным управляющим компании «Миосария Коммершал Лтд», которой
принадлежал небольшой процент акций «Акцент-Банка» семьи Суркисов.
В АМКУ не считают Злочевского монополистом. Обе компании –
«Мироновкабудмонтаж» и «Альба Ресурс» — связывают с Николаем Злочевским еще с
конца 2017 года. Именно тогда в СМИ появились первые сообщения о том, что экс-регионал
приобрел эти активы у Иванющенко. Однако, процесс приобретения получил развязку
только сейчас. Объясняется это тем, что в Burisma приобрели «Мироновкабудмонтаж» и
«Альба Ресурс», заключив с бывшими владельцами компаний договор с опционом
отложенной сделки, предусматривающий возможность закрыть ее в течение нескольких
лет. Но 18 июня стало известно, что кипрская компания «Системойл Енерджи Лимитед»
(входит в Burisma Group — Ред.) обратилась в Антимонопольный комитет Украины с
просьбой разрешить ей поглощение «иванющенковского» актива. В ответ компания
получила рекомендационное разъяснение, в котором говорится, что приобретение «Альба
Ресурс» и «Мироновкабудмонтаж» не подпадают под требование об обязательном
получении разрешения на концентрацию активов. Как утверждает источник OilPoint в
АМКУ, такое решение было принято на заседании комитета «после долгих обсуждений».
«Юра, где гарантии?». Почему же в Burisma так долго тянули с завершением
поглощения? По информации OilPoint, одним из условий сделки было сохранение
компаниями лицензий, срок которых истекал в 2021 году. Таким образом, в компании
Злочевского хотели удостовериться, что покупают ликвидный актив, а не проблемный. По
состоянию на 10 июля, на сайте «Геоинформ Украины» не сообщалось, что лицензии на
Южно-Медведевское и Южно-Крестищенкое месторождения были продлены. Но
позитивные сигналы на лицо. Во-первых, с момента изначальной договоренности между
продавцом и покупателем прошло уже больше трех лет, в течение которых государством не
было предпринято ни одной системной попытки отобрать лицензии у «Мироновкабудмонтаж» и «Альба Ресурс». Во-вторых, весной этого года правительство фактически
отказалось от изначального плана по изъятию у нерадивых добытчиков «спящих»
лицензий (и/или планов по введению платы за наличие таких лицензий — Ред.). Об этом в
интервью OilPoint рассказывал глава Госгеонедр Роман Опимах. В-третьих, в середине
марта 2020 года в реестре оценки влияния на окружающую среду почти одновременно
появилось несколько сообщений о плановой деятельности упомянутых компаний. …
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
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Нафтогаз призначив нового директора з проєктів
дивізіону розвідки та видобутку

Укргазвидобування у І півріччі знизило
видобуток газу майже на 1%
17.07.2020

Група Нафтогаз призначила новим директором зі стратегічних
проектів дивізіону «Розвідка та видобуток» Максима Вітика. Про це
повідомляє пресслужба АТ Укргазвидобування.
Повідомляється, що ключовим завданням Вітика стане розвиток стратегічних
напрямків діяльності Нафтогазу, спрямованих на збільшення ресурсної бази вуглеводнів
компанії. Раніше Вітик близько семи років працював в підрозділах ExxonMobil в США і 14
років підрозділах Shell у США, Нідерландах, Україні, Росії та Єгипті. Як повідомляє
пресслужба компанії, Вітик також має ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук, яку
він отримав у Львівському інституті горючих копалин НАН України. Також новий топменеджер Нафтогазу вивчав технічні науки в Університеті Калгарі (Канада) і
Політехнічному університеті Вірджинії (США). Нагадаємо, що в травні цього року Нафтогаз
призначив заступником директора дивізіону розвідка і видобуток колишнього віцеміністра
Казахстану Санжара Жаркешова. Раніше компанія скасувала дивізіон інтегрований газовий
бізнес, створивши дивізіони розвідка і видобуток і комерція в рамках трансформації групи.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
АО "Укрнафта" отчиталась об увеличении
добычи нефти и газа
22.07.2020

Компания "Укрнафта" отчиталась об увеличении добычи нефти и
газа"Укрнафта" в январе-июне 2020 года. Об этом говорится в сообщении
компании, передает БизнесЦензор.
Компания увеличила добычу нефти и конденсата на 0,9% (на 7 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 763 тыс. тонн, газа – на 1,4% (на 8
млн кубометров), до 585 млн кубометров, производство сжиженного газа – на 7,4% (на 4,1
тыс. тонн), до 59,2 тыс. тонн. В том числе в июне "Укрнафта" добыла 122,5 тыс. тонн нефти
и конденсата (-0,9% к июню 2019 г.), а также 92,3 млн кубометров газа (-2,4%), сжиженного
газа – 9,4 тыс. тонн (+4,9%). Среднесуточные показатели добычи углеводородов в июне
текущего года составили 4,08 тыс. тонн нефти и конденсата (против 4,12 тыс. тонн в июне
2019 г.) и 3,8 млн кубометров газа (3,15 млн кубометров). "Компании удается
поддерживать уровень добычи в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов
благодаря ряду операций на наличном фонде скважин: переходу на новые продуктивные
горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин,
замене критически изношенного оборудования. В целом за первое полугодие 2020 года
"Укрнафта" завершила капитальный ремонт (КРС) на 63 скважинах, провела девять
операций по интенсификации добычи и вывела из бездействия 81 скважину", – сказано в
сообщении. Отметим, выручка ПАО "Укрнафта" в 2019 году сократилась на 22%, а убыток
составил 4,06 млрд грн. Данная информация обнародована в отчете об деятельности НАК
"Нафтогаз Украины" за 2019 год. Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд
грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06
млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год. В то же время операционные
расходы компании за отчетный период повысились на 4,2 млрд грн. "Основные факторы
роста расходов: формирование резервов под сомнительную дебиторскую задолженность на
сумму 3,3 млрд грн, а также переоценка стоимости основных средств и запасов на общую
сумму 0,9 млрд грн", - говорится в отчете.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Кабмін продовжив на шість місяців терміни
укладання шести УРП
22.07.2020

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу продовжив на шість
місяців терміни укладання шести угод про розподіл продукції (УРП). Про це
повідомляє агентство interfax.com.ua
Зокрема, УРП між "Укргазвидобування" (УГВ) і канадською Vermilion щодо
Балаклійської та Іванівської ділянок, "УГВ" - щодо Берестянської та Бузівської, "ДТЕК" (в
особі Oil&Gas overseas trading BV і ТОВ "Нафтогазексплуатація") - щодо Зінківської, Geo
Alliance - щодо Софіївської, Ukrainian Energy LLC (діє від імені американської Aspect Energy)
– щодо Варвинської, "ВЕЛЛ КО" Зіновія Козицького - щодо Угнівської. У пояснювальній
записці до розпорядження зазначається, що продовження термінів пов'язане з тим, що
розгляд, оцінка та експертиза угод вимагає значних тимчасових витрат.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
У Генічеському районі ДП "Чорноморнафтогаз" розпочало
буріння нової газової свердловини
22.07.2020

ДАТ «Чoрнoмoрнафтoгаз» (вхoдить в НАК «Нафтoгаз») рoзпoчалo
буріння нoвoї cвердлoвини №87 на Cтрілкoвoму рoдoвищі (шельф Азoвcькoгo
мoря), в межах Арабатcькoї cтрілки, щo у Херcoнcькій oблаcті.
Зазначена cвердлoвина з пoхилo-cкерoваним прoфілем глибинoю пo вертикалі 550м
пo cтвoлу 870м. Бурoвим підрядникoм виcтупає філія бурoве управління «Укрбургаз» АТ
«Укргазвидoбування». Буріння планують завершити у 3 кварталі 2020р. Це перша нoва
cвердлoвина «Чoрнoмoрнафтoгазу» з 2013р. Теритoрія УКПГ була захoплена рocійcькими
війcькoвими, у 2015р війcька відійшли південіше на теритoрію oкупoванoгo Криму. Дo
2016р рoзрoбку Cтрілкoвoгo рoдoвища здійcнювала кoмпанія "Плаcт" oпальнoгo депутата
Oлекcандра Oнищенка (зараз знахoдитьcя в рoзшуку). Як пoвідoмив Андрій Кoбoлєв - глава
Нафтoгазу на cвoїй cтoрінці в мережі Facebook: «Це ocoбливий прoект для Нафтoгазу —
видoбутий газ призначаєтьcя для безперебійнoгo забезпечення газoм Генічеcька та
Генічеcкoгo райoну, які не з'єднані з магіcтральнoю ГТC. Ми вважаємo, щo збільшення
видoбутку на Cтрілкoвoму рoдoвищі найбільш перcпективний варіант газoзабезпечення
для Генічеcька і лoгічний крoк для Нафтoгазу. Ocoбливo, пoрівнянo з варіантoм
будівництва oкремoгo магіcтральнoгo газoгoну кoштoм Нафтoгазу. Буріння cвердлoвини
рoзпoчала кoманда Технічнoгo дивізіoну (Cтрийcькoгo ВБР), з підтримкoю Weatherford
(CША), який забезпечує рoбoти з геoфізики. Завдання для наших бурoвиків на наcтупні два
міcяці — дocягти пoкладів газу та пoвніcтю забезпечити пoтреби Генічеcьку дo пoчатку
oпалювальнoгo cезoну 2020-2021. Cтрілкoве рoдoвище — багатocтраждальний актив нашoї
Групи. З 2014 дo 2017 рoдoвище екcплуатувалаcя в невигідних умoвах CД з cумнoвідoмим
«Плаcт». Піcля рoзірвання дoгoвoру і пoвернення рoдoвища під кoнтрoль
Чoрнoмoрнафтoгазу були відремoнтoвані будинки oператoрів, прoведена діагнocтика
мoрcьких та наземних газoпрoвoдів, закуплені ocнoвні заcoби та введена в екcплуатацію
ocушка газу». Нагадаємo, 25 лютoгo 2020р ПП «Українcька cервіcна бурoва кoмпанія-1»
(УCБК-1) перемoглo у тендері «Чoрнoмoрнафтoгазу» на cпoрудження пoхилo-cкерoванoї
oцінoчнo-екcплуатаційнoї cвердлoвини №87 Cтрілкoвoгo газoвoгo рoдoвища «під ключ»
вартіcтю 65 млн грн (з ПДВ). Oднак рoбoти передбачені тендерoм вирішили викoнати
влаcними cилами. Cтрілкoве газoве рoдoвище рoзташoване на Арабатcькій cтрілці на
відcтані 44 км від м Генічеcьк. Рoдoвище відкритo у 1964р, введенo в рoзрoбку на берегoвій
чаcтині у 1976р, де прoбурили 3 cвердлoвини (№5, 10, 14). А рoзрoбка прибережнoї чаcтини
рoдoвища здійcнювалаcь за дoпoмoгoю двoх мoрcьких платфoрм CМП-112 (1981р) і МCП115 (1983р) кущoвим метoдoм з чoтирьoх екcплуатаційних cвердлoвин на кoжній. …
Читати повністю >>>
За матеріалами favoritekherson.co
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АТ "Укргазвидобування" за І півріччя 2020 року видобуло 6,69 млрд
кубометрів газу, що на 0,8% менше порівняно з аналогічним періодом
минулого року. Про це повідомляє пресслужба компанії.
"В I півріччі 2020 року компанія забезпечила видобуток 6,69 млрд кубометрів газу,
який було поставлено населенню і ТКЕ. Відхилення від аналогічних показників минулого
року становить мінус 0,8% або 53 млн кубометрів блакитного палива, у той час як середня
ціна реалізації газу компанією зменшилася на 47% порівняно з І півріччям 2019 року", йдеться у повідомленні. В компанії заявляють, що наразі ведеться розробка
середньострокової стратегії розвідки та видобування газу з урахуванням нових ринкових
факторів. "Ми змінюємо підходи до управління проєктами у сфері розвідки та видобування
газу. Розробляємо середньострокову стратегію розвідки та видобування газу з урахуванням
нових ринкових факторів. Серед її головних цілей – наростити ресурсну базу вуглеводнів.
Фактично – створити новий фундамент для розвитку галузі", - зазначив директор дивізіону
"Нафтогаз Розвідка і Видобування" Олександр Романюк. Як повідомляв Укрінформ, у
лютому компанія представила нову стратегію з видобутку газу "Тризуб", яка може
забезпечити значний прорив у цьому сегменті видобутку вуглеводнів. У 2019 році АТ
"Укргазвидобування" видобуло близько 13,6 млрд кубометрів газу у 2018 році – 15,5 млрд
кубометрів. Найбільше родовище компанії – Шебелинське – було відкрите у 1950 році,
рівень його виснаженості становить 89%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

Оператор ГТС України оприлюднив доходи з початку року
та назвав найбільших боржників
27.07.2020

Компанія Оператор ГТСУ за перше півріччя 2020 року отримала 29,4
млрд грн доходів, сума витрат склала 10,1 млрд грн. Про це йдеться у
оприлюдненому звіті компанії.
За надання послуг з транзиту газу з РФ до країн ЄС та до Молдови ОГТСУ отримала
73% доходів, 27% - за послуги транспортування в Україні, послуги з добового балансування
та ін. «Більше половини витрат були використані на придбання природного газу для
виробничих потреб та послуг балансування. Решта — на технічне обслуговування та
поточні ремонти об'єктів ГТС, паливо-мастильні матеріали та реагенти, податки та інші
виробничі витрати», — заявили у компанії. Також за звітний період компанія сплатила 5,1
млрд грн податків до бюджетів всіх рівнів, Ще 1,4 млрд грн податку на прибуток за другий
квартал 2020 року буде сплачено у серпні. У ОГТСУ також заявили, що за підсумками
півріччя загальна заборгованість перед компанією за негативні небаланси складає 1,03
млрд грн, 99% якої сформовано облгазами. У інших 4 замовників послуг транспортування
газу — 2,6 млн грн боргів. «Рівень розрахунків облгазів перед ОГТСУ за негативні
небаланси складає лише 14%», — сказано у повідомленні. За оцінкою ОГТСУ, якщо
проблема несплати приватними облгазами за відібраний газ не буде оперативно вирішена,
то до кінця року обсяг сумнівної заборгованості може зрости до 5 млрд грн. Раніше
повідомлялося, що у червні РФ різко збільшила транзит газу через ГТС України. Зростання
обсягів транспортування газу пов’язане з плановою зупинкою на ремонт газогону
Турецький потік з 23 по 28 червня. В цей період середній режим прокачки по
трансбалканському напрямку (ГВС Орловка) збільшився з 0,2 до 4 млн кубометрів на добу.
«Це вчергове доводить, що ГТС України є важливою для забезпечення безперебійного
постачання газу в країни Південної Європи. Адже розгалужена система газопроводів
української ГТС робить її гнучкою, на відміну від Турецького потоку або будь-якого іншого
обхідного газогону», — вказано в повідомленні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

У першому півріччі 2020-го оператори ГРМ зменшили
збиток у понад 6 разів
22.07.2020

За 6 місяців поточного року Оператори ГРМ, що працюють під брендом
Регіональної газової компанії (РГК), скоротили збиток з 3,95 млрд. до 613
млн. грн. Про це пише glavcom.ua
Це сталося після перегляду НКРЕКП тарифів на розподіл природного газу з 1 січня
2020 року. За підсумками першого півріччя 2020 року Оператори ГРМ зафіксували
фінансові збитки в розмірі 613 млн. грн. За аналогічний період 2019 року збитки склали
3,95 млрд. грн. Скорочення фінансових збитків на 3,35 млрд. грн. відбулося після перегляду
тарифів на розподіл природного газу Національною комісією з регулювання у сферах
енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Поточний рівень заборгованості споживачів за
послуги розподілу природного газу становить 1,2 млрд. грн. Найбільшими боржниками
залишаються виробники тепла для потреб населення 616 млн. грн. і побутові споживачі понад 441 млн. грн. Заборгованість побутових споживачів обумовлена мораторієм на
відключення неплатників, введеним в березні цього року у зв'язку з поширенням
коронавірусної інфекції. Заборгованість Операторів ГРМ перед Оператором ГТС за послуги
балансування, надані в першій половині січня 2020 р., становить 352 млн. Грн. У першому
півріччі поточного року заборгованість була скорочена на 53 млн. грн. Регіональна Газова
Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для
енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування,
модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під
брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони
обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------
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НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
НПЗ & ГПЗ

Шебелинский завод "Укргаздобычи" сократил
производство бензина и дизтоплива

Злополучные будни Одесского НПЗ: завод разворовывают, а
работники не могут оформить пенсию
01.07.2020

Одесский
нефтеперерабатывающий
завод
(Одесский
НПЗ)
продолжают разворовывать: Фонд госимущества, в ведении которого
находится предприятие, не выделяет денег даже на его охрану.
В то же время, продолжаются судебные тяжбы о многомиллиардных хищениях, из-за
чего работники не могут оформить законно заработанную пенсию. Об этом Украинской
Службы Информации рассказал руководитель Профсоюза Одесского НПЗ Александр
Чеганенко. Краткая предыстория: в 2000-х предприятие принадлежало российскому
"Лукойлу", с 2013 года – Восточно-Европейской топливно-энергетической компании
(ВЕТЭК), по факту – беглому (с февраля 2014) украинскому бизнесмену Сергею Курченко. В
апреле 2014 года имущество завода было арестовано и с тех пор НПЗ не работает. В 20142016 годах основные конфликты вокруг завода были связаны в первую очередь с судьбой
нефтепродуктов. В ноябре 2014 года контроль над имуществом предприятия получило ГП
"Укртранснефтепродукт". Летом 2017 г. предприятие прошло спецконфискацию в пользу
государства, а с июня 2018 г. находится на балансе Фонда госимущества. Разбирательства о
том, кому принадлежит предприятие в настоящее время продолжаются в судах. Процедура
сокращения коллектива началась летом 2014 года – с тех пор работникам и перестали
выплачивать зарплату. Задолженность составляет более 50 миллионов гривен. У
коллектива уже нет сил говорить по этому поводу – надежды на выплаты практически нет.
Сейчас остро стоит вопрос другой – оформление пенсий. Как говорит Александр Чеганенко,
десятки работников уже достигли пенсионного возраста и нуждаются в оформлении
пенсий. Но они не могут этого сделать, так как на предприятии никто не выдает справку
для Пенсионного фонда о проработанных годах на НПЗ. Люди два года не могут оформить
законно заработанную пенсию. Человек отработал на предприятии 30 лет – в такую жару,
как сейчас, чистил резервуары, нюхал эти нефтепродукты и сейчас не может получить
законно заработанную пенсию. О какой морали можно говорить, – возмутился глава
Профсоюза НПЗ. По данному поводу коллектив уже обращался в Одесскую ОГА, Фонд
госимущества, к Президенту, но реальных механизмов решения вопроса нет, одни
рекомендации. Нам рекомендуют обратиться к ликвидатору предприятия, но у нас нет
ликвидатора предприятия, так как процедура банкротства еще не наступила. …
Завод без охраны и взрывопожароопасен >>>
По материалам usionline.com
Завод Коломойского увеличил производство битума
для ремонта дорог на 42%
08.07.2020

Кременчугский НПЗ АО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и
партнеров по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство
битума на 41,6% – с 70,8 тыс. тонн до 128,4 тыс. тонн.
Как сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка
"Консалтинговой группы "А-95", тем самым увеличив свою долю на украинском рынке с
34% в первом полугодии прошлого года до 40%. Кроме того, "Укргаздобыча" в первом
полугодии произвела 1,7 тыс. тонн битума. В то же время импорт этой продукции в
Украину в первом полугодии 2020 года вырос до 194,6 тыс. тонн, по сравнению с 133,3 тыс.
тонн в январе-июне прошлого года. Основным поставщиком стала Беларусь, которая
отправила в Украину 157,4 тыс. тонн битума, увеличив поставки на 73%, по сравнению с
первым полугодием 2019 г. За тот же период Польша поставила 31,3 тыс. тонн против 9,9
тыс. тонн в январе-июне прошлого года. На Литву пришлось только 200 тонн битума,
которые были поставлены в январе 2020 г. Кроме того, один из крупнейших поставщиков
дорожного битума в Украину компания "Альянс Энерго Трейд" с апреля начала регулярные
поставки битума производства НПЗ "Бургаз Нафтохим". За три месяца было импортировано
6,2 тыс. тонн. В целом баланс украинского рынка дорожного битума в январе-июне 2020
года составил 319,5 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше чем за аналогичный период
предыдущего года (207,2 тыс. тонн). Напомним, в целом в 2020г. на строительство и ремонт
дорог в Украине планируется направить рекордные 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн
одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств,
выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском
арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда. В связи с этим в текущем году
предполагается рекордный объем поставки битума на украинский рынок, который, по
оценкам "А-95", может составить 900 тыс. тонн. Баланс украинского рынка битумов в 2019
г. составил 638,4 тыс. тонн. Это на 5,7% меньше, чем за 2018 год (677,3 тыс. тонн).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Украина изучает вопрос строительства завода
по производству водорода
27.07.2020

Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству
водорода, сообщила вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Об этом
сообщает портал ukrrudprom.ua
“Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных
технологий и их использования, и просчитывать свои возможность на несколько шагов
вперед”, — сказала Буславец на брифинге в Киеве. Ранее министр иностранных дел
Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать надежным поставщиком
водорода в ЕС, в частности, в Германию. Как сообщалось, в июле ЕС принял стратегию
внедрения возобновляемого водорода. Она предполагает дополнение интегрированной
энергетической системы массовым промышленным производством возобновляемого
водорода. Он может служить источником энергии там, где использование электричества
затруднено. В перспективе он будет производиться в основном с использованием энергии
ветра и солнца. На этапе с 2020 по 2024 год в ЕС предусматривается установка водородных
электролизеров, как минимум, на 6 ГВт и производство до 1 млн тонн возобновляемого
водорода. На этапе с 2025 по 2030 год водород должен стать неотъемлемой частью
интегрированной энергосистемы, в которой мощности по электролизу возобновляемого
водорода составят минимум 40 ГВт. Группа в составе 11 газотранспортных операторов из
девяти стран ЕС представила план развития панъевропейской инфраструктуры транспорта
газа, большую часть из которой планируется создать на базе существующих газопроводов.
План был разработан Enagas, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE,
ONTRAS, Snam, Swedegas и Terega при поддержке Guidehouse, говорится в сообщении
компаний. Компании рассчитывают, что с середины 2020-х годов постепенно начнет
появляться сеть, которая оформится к 2030 году в первоначальную систему из 6800 км
газопроводов, соединяющую кластеры потребления H2 — “водородные долины” (авторы
релиза используют аналогию с американской Кремниевой долиной). К 2040 году, ожидают
европейские газовики, она вырастет до 23 тыс. км, из которых 75% будет обеспечено
конверсией метановых труб и 25% построено с нуля. В конечном итоге существующая
газотранспортная сеть должна превратиться в две параллельных сети: для водорода и для
метана (в том числе биометана).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

23

29.07.2020

Шебелинский ГПЗ в январе-июне 2020 года сократил переработку
нефтяного сырья на 14,7% (на 36,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года – до 210,5 тыс. тонн.
В том числе в июне 2020 г. переработка ГПЗ составила 34,8 тыс. тонн, что на 13,6%
(на 5,5 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Завод за первое
полугодие снизил производство бензина на 8% (на 6,4 тыс. тонн) – до 73,9 тыс. тонн,
дизтоплива – на 16% (на 7,2 тыс. тонн), до 37,9 тыс. тонн, мазута – на 42,2% (на 7,3 тыс.
тонн), до 10 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ за шесть месяцев составила 42,1% против
49,4% в январе-июне 2019 года. Напомним, Шебелинский ГПЗ в 2019 году увеличил
переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до
472,7 тыс. тонн. Завод в 2019 году увеличил производство бензина - на 14,6% (или на 19
тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8%
(+3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (+ 7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн.
"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является
крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей
добычи газа в стране. "Укргаздобыча" эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское
отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата
"Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и
сжиженный газ собственного производства.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua



РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Приватбанк програв у судах Коломойському: не може
забрати 247 АЗС, які передав у лізинг
07.07.2020

Північний апеляційний госпсуд своєю постановою від 23 червня
відмовився задовольнити апеляційну скаргу Приватбанку та залишив без
змін ухвалу Госпсуду м. Києва від 10.03.2020.
Мова йде про ухвалу в справі №910/3414/20, якою було задоволено клопотання 38
компаній, пов’язаних з “приватівцями”, та в рамках забезпечення їх позову заборонено
Приватбанку вживати будь-які дії щодо повернення та/або витребування 247 АЗС,
переданих банком у лізинг. Згідно з матеріалами, в 2016 р. 15 компаній, пов’язаних з ексвласниками Приватбанку, уклали з банком договори фінансового лізингу, за якими
отримали від Приватбанку 247 АЗС. Надалі ці компанії передали вказані АЗС в оренду для
38 компаній-операторів (які є позивачами в згаданій справі). Як відомо, заборгованість
компаній-лізингоотримувачів перед Приватбанком більше 2 млрд грн, а націоналізований
банк вживає заходи щодо розірвання відповідних договорів фінансового лізингу та
повернення об`єктів лізингу, які знаходяться в оренді в компаній-заявників. За даними
Приватбанку, на кінець І кв.-2020 обсяг портфелю кредитів і дебіторської заборгованості за
фінансовим лізингом, який він пов`язує з колишніми акціонерами, становив 218,1 млрд грн
(на кінець 2019 року - 210,6 млрд грн, на кінець 2018 року - 212,8 млрд грн). Раніше Ігор
Коломойський публічно заперечував інформацію НБУ, що близько 95% корпоративного
портфелю Приватбанку, який сформувався до націоналізації, - це були інсайдерські позики.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Олігарх Дмитро Фірташ відсудив 600 млн грн
в мережі «WOG»
14.07.2020

Господарський суд Волинської області задовольнив позов ПрАТ
"Концерн Стирол", що належить олігарху Дмитру Фірташу, та вирішив
стягнути з ТОВ "ВОГ Трейдинг" 598 мільйонів гривень.
Згідно з судовими матеріалами, ця заборгованість виникла на підставі договору про
надання безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі. Строк повернення
фіндопомоги спливав 1 січня 2019 року. 1 липня 2020 року госпсуд Донецької області
відмовився задовольнити позов "ВОГ Трейдинг" до "Концерн "Стирол" про визнання
недійсним згаданого договору. За даними держреєстру, кінцевий бенефіціар "Концерн
Стирол" - Дмитро Фірташ, а власники "ВОГ Трейдинг" - Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і
Софія Єремеєви (діти покійного народного депутат Ігоря Єремеєва), яким належить група
"Континіум" (серед її активів - у т.ч. мережа АЗС WOG). У 2018 році Group DF Дмитра
Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн доларів.
Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG. За даними
ЕП, Фірташ отримав пакет акцій мережі в 2013 р. в рамках погашення боргу WOG перед
банком "Надра". Раніше повідомлялося, що WOG побудувала частину своїх заправок за гроші
Фірташа. "Протягом 2011-2013 рр. він інвестував у компанію близько 150 млн доларів. Ці
кошти були виділені на конкретні інвестиційні проекти: будівництво або купівлю АЗС.
Зокрема, мова йде про майже 70 об'єктів у різних областях України", - йдеться у матеріалі.
Автор відзначає, що від Group DF за освоєнням інвестицій наглядали Крістофер Четтертон і
В'ячеслав Якимюк. Останній у 2011 році входив до наглядової ради "Надра банку" Фірташа.
За даними джерел ЕП, в даний момент обсяг інвестицій Фірташа у WOG становить 200-250
млн доларів. Більш детально читайте у матеріалі: Бізнесмени від WOGа: як мережа АЗС групи
"Континіум" може перейти до Фірташа.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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




МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
МІНЕРАЛЬНО-ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС
СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Посадовця Державного гемологічного центру України
викрито на одержанні хабара
24.07.2020

Долинський солевиварювальний комбінат
повернули у власність держави
24.07.2020

За позовом Калуської місцевої прокуратури у власність Міністерства
аграрної політики та продовольства України повернули майновий комплекс
колишнього Долинського солевиварювального комбінату.
Встановлено, що у 2007 році без достатніх правових підстав відбулася зміна форми
власності на вказане майно. Так, майновий комплекс колишнього солекомбінату вартістю
понад 400 тис. грн із розташованими на його території будівлями, нафто- та
солезбірниками й свердловиною незаконно вибув із власності держави,- повідомляє
пресслужба прокуратури в Івано-Франківській області, пише Ратуша.
Читати повністю >>>
За матеріалами ratusha.if.ua
Нa Xepcoнщинi пpивaтизують cтpaтeгiчнe
пiдпpиємcтвo з видoбутку coлi
24.07.2020

Пpивaтизувaти Гepoйcькe дocлiднo-пpoмиcлoвe пiдпpиємcтвo шляxoм
пpoдaжу нa aукцioнi виpiшилo peгioнaльнe вiддiлeння Фoнду дepжaвнoгo
мaйнa Укpaїни в Xepcoнcькiй oблacтi, AP Kpим i м. Ceвacтoпoлi.
Інформація про приватизацію підприємства розміщена на офіційному сайті Фонду
держмайна і на порталі «Прозорро. Продажі». Основним його видом діяльності є видобуток
солі кухонної харчової осадочної шляхом випарювання з морської води Чорного моря у
відкритих осадових басейнах. «Підприємство розташоване на березі Дніпровського лиману,
в 70 км від Голої Пристані. Його виробничі потужності представляють собою гідротехнічні
споруди (басейни – підготовчі, садкові, канави, шлюзи та інше) на ланцюзі озер, заповнених
морською водою Ягорликської затоки Чорного моря», – йдеться у повідомленні. Дoбувaти
ciль у Гepoйcькoму пoчaли у дpугiй пoлoвинi XVI cтoлiття. Цeй видoбутoк зaпopoзькi кoзaки
вeли в пpилeглиx oзepax пiщaнoї Kiнбуpнcькoї кocи. У 2000 poцi уpяд вiднic Гepoйcькe
дocлiднo-пpoмиcлoвe пiдпpиємcтвo дo пepeлiку виpoбництв, якi мaють cтpaтeгiчнe
знaчeння для eкoнoмiки i бeзпeки дepжaви.
Читати повністю >>>
За матеріалами khersonci.com.ua
ДП «Артемсіль» таємно роздала 62 мільйони
на залізничні перевезення
26.07.2020

ДП «Артемсіль» (м. Соледар, Донецька обл.) у квітні-липні уклало три
угоди про послуги із залізничних перевезень до кінця поточного року на
загальну суму 62,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
ТОВ «Євро Лоджистик Трейд» отримає за організацію перевезень вантажів у власних
чи орендованих вагонах 30,00 млн грн., а ТОВ «Антранс» – 20,00 млн грн. Крім того, ТОВ
«Міжнародна транспортно-логістична компанія» замовили організацію перевезень
вантажів у власних чи орендованих критих вагонах на станції Білорусі за 12,00 млн грн.
Більше ніяких деталей замовлень не відомо, оскільки договори не були оприлюднені. ДП
«Артемсіль» провела нинішні закупівлі без торгів, бо вона не є замовником за законом «Про
публічні закупівлі» через те, що працює на промисловій чи комерційній основі. Засновниками створеної в 2014 р. столичної «Євро Лоджистик Трейд» зі статутним капіталом 1 тис
грн. є Андрій Тригуб та директор Олексій Романюк. Вони удвох також володіють ТОВ
«Укртіртранс», Тригуб – ТОВ «Українська транспортна логістична компанія» сам, а Романюк
– ТОВ «Буд Економ Світ» разом з Євгеном Оліхненком. Раніше співзасновниками «ЄЛТ»
також були Юрій Михайлюков та Оксана Петрук. Створений у 2015 р. столичний «Антранс»
належить Олексію Герасимову, котрий, судячи з того самого номеру телефону 0930888088
раніше керував інтернет-магазином «o4ki». Компанія має статутний капітал 1,00 млн грн.
та зареєстрована на просп. Маяковського, буд. 68, оф. 233 разом із кількома десятками
інших юросіб. У лютому податківці почали кримінальне провадження проти «Антрансу». На
думку слідства, фірма в 2018-2019 роках незаконно випустили у вільний обіг шляхом
передачі в оренду вагони, попередньо імпортовані із застосуванням митного режиму
«Тимчасове ввезення». Через це у бюджет нібито не надійшли 4,78 млн грн. У травні суд
арештував вагони, а в липні зняв арешт, бо збиток виявився меншим і був відшкодований
фірмою. Створеною у 2015 році київською фірмою «МТЛК» зі статутним капіталом 250 тис
грн. володіє і керує Максим Коба. Раніше засновниками були Тетяна Кучинська і компанія
«Малті Порт Сістемз» («Multi Port Systems», Литва) на чолі з Петронайтісом Відмантасом.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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o БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Рівненській області на торгах продали перші
ліцензії на видобуток бурштину
18.07.2020

У Рівненській обл.. на ProZorro продали спецдозволи на видобування
бурштину на двох ділянках біля села Олексіївка (Сарненський район). Про
це повідомив голова ОДА Віталій Коваль.
За першу ділянку боролися чотири фірми, ціна стартувала з 319,6 тисячі гривень.
Продали ділянку за 12,6 мільйона гривень. За другу ділянку на початку торгів просили
333,2 тисячі гривень, а продали її за 29 мільйонів гривень. За неї торгувалися шість фірм. У
підсумку фірми-переможці заплатили загалом 41,6 мільйона гривень. За словами Коваля,
переможці отримали дозволи на 5 років. Вони дають їм право проводити геологічне
вивчення та подальший видобуток бурштину на проданих ділянках. Відзначимо, минулого
місяці в Рівненській області поліція вилучила бурштин на $1,2 мільйона загальною вагою 858
кг. Деякі з каменів вагою більше кілограма можуть мати історичну цінність. Ціна такого
каменя на «чорному» ринку починається від $10 тисяч. Бурштин вилучили під час обшуків
на одному зі сховищ. За даними правоохоронців, місцеві жителі організували скупку
незаконно видобутого каменю і продавали його за кордон в обхід митного контролю. При
експорті використовувалися підроблені документи про походження бурштину.
Читати повністю >>>
© Костя Андрейковець
За матеріалами thebabel.com.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
більше 10 тис. адресатів
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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За процесуального керівництва прокуратури Київської області
заступника директора Державного гемологічного центру України викрито
на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даним слідства, посадовець, використовуючи своє службове становище, вимагав
та отримав від суб’єкта господарювання 3 тис доларів США неправомірної вигоди. За
«винагороду» він мав надати виписку з реєстру Державного гемологічного центру України
про реєстрацію власних і торгівельних назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і
декоративного каміння з родовищ України. Затримано посадовця після одержання другої
частини неправомірної вигоди – 1,5 тис доларів США. Наразі проводяться невідкладні слідчі
дії, затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Київській
області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції
України. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою
у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами gp.gov.ua
Чорні копачі в жалобі. Кого ощасливлять перші
легальні видобувачі бурштину
21.07.2020

Перші конкурси на розробку родовищ в Рівненській області виграли
компанії, створені за місяць і за тиждень до його проведення. Чи є зрушення
в легалізації бізнесу з видобутку бурштину?
Знайшлися охочі. Державна служба геології та надр України провела перші два
аукціони на право видобувати бурштин. На аукціони 17 липня виставлялися дві ділянки в
Сарненському районі Рівненської області. У результаті право на розробку ділянки «Західна
перша», стартова ціна якої становила 319,6 тис. грн, було продано за 29 млн грн ТОВ «Терра
Амбер». Право на розробку другої ділянки – «Західна друга» – при стартовій ціні 333,2 тис.
грн продано за 12,63 млн грн ТОВ «БурПром». Площі обох ділянок - майже по 10 га кожна.
При цьому в умовах конкурсу зазначено, що ділянки вже постраждали від незаконного
видобутку бурштину і потребують рекультивації. Обидві компанії-переможці – новачки і
були створені незадовго до проведення конкурсу. Зокрема, «Терра Амбер» зареєстрована
практично за тиждень до конкурсу (9 липня). Основним видом діяльності «Терра Амбер»
вказала «інші дослідження та розробки в галузі природничих наук та інженерії», а ще
одним – розвідувальне буріння. Засновник компанії - Світлана Мора. Відомо лише, що вона є
засновником громадської організації «Федерація карате-до Вадо Кай міста Києва та
Київської області». Про другому переможця також інформації небагато. ТОВ «БурПром»
було зареєстровано лише за місяць до конкурсу, 16 червня, основний вид діяльності – «інші
галузі гірничодобувної промисловості», також компанія задекларувала, що займається (або
планує займатися) виробництвом ювелірних виробів, видобутком декоративного та
будівельного каменю, його різкою і обробкою. Кінцевий бенефіціарний власник- Ольга
Ярмак, вона володіє компанією - переможцем конкурсу не безпосередньо, а через два ТОВ:
«Ресурсплюс-2020» і «Правовий стандарт». Зв'язатися з керівництвом компанії «Терра
Амбер» не вдалося. А директор ТОВ «БурПром» Павло Бондар розповів «ДС», що компанія
виграла конкурс на геолого-пошукові роботи і це означає, що в найближчі п'ять років буде
визначати запаси бурштину на цій ділянці, їх необхідно буде підтвердити у Держслужбі
геології та надр, і тільки після цього можливе отримання ліцензії на промислову розробку
на більший термін. Втім, компанія сподівається за рахунок видобутку (вона все-таки
проводитиметься, але в непромислових масштабах) протягом перших п'яти років окупити
вкладені кошти. «Ми закуповуємо техніку, будемо розробляти ділянку, а потім проводити
рекультивацію цієї території. Це не буде варварський спосіб видобутку», - сказав він. На
питання про те, куди планує використовувати видобутий бурштин компанія, Павло Бондар
сказав, що на сьогодні найбільшим покупцем цього каменю є Китай. Перший публічний і
відкритий продаж прав на розробку родовищ бурштину – неординарна подія для України.
Адже цей незаконний промисел, процвітаючий в західних областях, став таким же відомим,
як колись незаконні шахти-копанки в Східній Україні.
Почали пильнувати. Ситуація з незаконним видобутком бурштину почала
змінюватися з серпня минулого року. Приблизно тоді, коли президент Володимир
Зеленський під час поїздки в Житомирську область влаштував силовикам наганяй за те, що
погано борються з цим злом. На вимогу Зеленського поліція тоді звільнила начальників у
дев?яти райвідділах у Житомирській, Рівненській та Волинській областях, а сам президент
звільнив начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області. Крім
того, тоді ж Зеленський зажадав від керівника Житомирського облуправління лісового та
мисливського господарства Андрія Куринського написати заяву про звільнення за власним
бажанням. Куринський звільнився за згодою сторін, але потім оскаржив законність свого
звільнення. В результаті Окружний адміністративний суд Києва у квітні цього року
звільнення Куринського визнав незаконним, а також присудив виплатити йому середню
зарплату за час вимушеного прогулу в розмірі 107 тис. грн. Зараз це рішення оспорюється в
апеляції. Після розгону, влаштованого президентом, правоохоронні органи заворушилися –
в мережі стали частіше з'являтися новини про затримання нелегальних видобувачів
бурштину та вилучення великих партій цього каменю. Наприклад, у січні поточного року
поліція в Рівненській області вилучили у місцевого жителя 41 кг бурштину і тоді ж зловила
голову однієї з сільрад з 30 кг «видобутку». У лютому біля Рівного поліція спільно з
Національною гвардією затримала сімох копачів, які вже чинили опір поліції при спробі
затримання. У травні поліція в тому ж таки Сарненському районі, де виставлялися на
конкурс дві ділянки, провела обшуки і вилучила понад 100 кг бурштину, а в червні в тій же
Рівненській області — партію вже у 860 кг бурштину вартістю близько $1,2 млн. Однак
нелегальний видобуток не вдалося викорінити повністю. Однак, за оцінкою Павла Бондаря,
його рівень значно знизився. Обсяг нелегального видобутку бурштину в Україні в
попередні роки оцінювався на рівні 120-300 т на рік.
Пряники для бізнесу. З іншого боку, Верховна Рада прийняла і кілька законів, які
повинні виступити не батогом, а пряником в процесі легалізації видобутку бурштину. У
грудні минулого року був проголосований законопроєкт №2240, який ввів єдині дозволи на
розвідку з правом видобутку бурштину терміном на п'ять років на ділянки до 10 га через
електронні аукціони ProZorro. Цей закон встановив, що початкова ціна продажу на аукціоні
спецдозволу на видобування бурштину становитиме 2 тис. неоподатковуваних податком
мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) за 1 га. До цього початкова ціна розраховувалася
на підставі методики, встановленої Кабміном. В цьому ж законі була встановлена
кримінальна відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання, передачу і
переробку корисних копалин, законність яких не підтверджується документами. Штраф за
це порушення було встановлено в розмірі від 51 тис. до 170 тис. грн або позбавлення волі
на строк до трьох років з конфіскацією. Уже в лютому 2020 р. Рада зробила ще один крок у
напрямку легалізації цього бізнесу – ставка рентної плати на видобуток бурштину була
знижена з 25 до 5% на 2020 р., до 8% - на 2021 р. і до 10% - до 2022 р. Втім, Павло Бондар
вважає, що основним фактором зниження нелегального видобутку бурштину в Україні було
те, що покупець став більше цікавитися саме легально видобутим каменем. …
Читати повністю >>>
© Олександр Суков
За матеріалами dsnews.ua
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S&P подтвердило рейтинг "Метинвеста"
Ахметова
Метинвест объявил о финальной стадии переговоров
по кредиту в 62 миллиона евро
06.07.2020

Привлеченные средства будут использованы Метинвестом для
реализации своей инвестиционной программы и пополнения оборотного
капитала. Об этом пишет metallurgprom.org
Нидерландский горно-металлургический холдинг украинского миллиардера Рината
Ахметова и народного депутата Вадима Новинского сообщил о выходе на финальную
стадию переговоров с Черноморским банком торговли и развития по семилетней
кредитной линии на общую сумму 62 млн евро, уже одобренной советом директоров банка.
В Метинвесте рассказали, что кредит будет использован компанией для реализации своей
инвестиционной программы и пополнения оборотного капитала. «Мы с нетерпением
ожидаем начала сотрудничества с Черноморским банком торговли и развития, так как это
обозначит важный этап в истории Метинвеста, ведь мы впервые будем сотрудничать с
международной финансовой организацией. Кроме того, такое сотрудничество
свидетельствует о поддержке и доверии со стороны Черноморского региона как к Группе,
так и к Украине. Отчасти это стало возможным благодаря высоким экологическим,
социальным и управленческим стандартам Группы, и мы стремимся их постоянно
совершенствовать», - прокомментировал событие Юрий Рыженков, Генеральный директор
Группы Метинвест. Черноморский банк торговли и развития – международная финансовая
организация, учрежденная Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией,
Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. Она поддерживает
экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя кредиты,
кредитные линии, акционерный капитал и гарантии для проектного и торгового
финансирования в государственном и частном секторах стран-участниц.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
Суд скасував вимоги податківців до
"Інтерпайпа" на 60 млн грн
06.07.2020

Третій апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну
скаргу Офісу великих платників податків ДПС і залишив без змін рішення
Дніпропетровського окружного адмінсуду.
Мова йде про рішення від 25.02.2020 у справі №160/10964/19, яким було задоволено
позов АТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» та скасовано податкові повідомленнярішення №0006464607 від 02.08.2019 в частині збільшення суми грошового зобов’язання з
податку на прибуток на 40,14 млн грн та нарахування штрафних санкцій у розмірі 20,1 млн
грн. Згідно з судовими матеріалами, підставою для податкових донарахувань стали
висновки фіскального органу щодо невстановлення факту реальності господарських
операцій позивача у 2017-2018 роках з ТОВ «Транс-Ком-Інвест». Податківці зробили
висновки про безтоварність відповідних господарських операцій, “у зв`язку з неможливістю
встановлення ланцюга постачання, з огляду на дані Єдиного реєстру податкових накладних
та наявну податкову інформацію стосовно попередніх постачальників контрагента
позивача” (цитата). Офіс великих платників податків вказував, що суд першої інстанції не
взяв до уваги наявність вироку по цій структурі, яким доведено факт фіктивності
підприємства, а також є інші кримінальні провадження, якими доводиться фіктивність
підприємства. За оцінками податківців, первинні документи по взаємовідносинам з
вказаним контрагентом були складені з порушеннями законодавства, що унеможливлює
підтвердження реального факту постачання товарів (послуг). Однак суд апеляційної
інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, що “наявність у позивача,
податкових та видаткових накладних по господарськими операціями, що перевірялися,
актів приймання металів чорних (вторинних), а також відповідних розрахункових
документів, дані яких враховані та відображені у бухгалтерському та податковому обліку
позивача
повністю
підтверджують
законність
нарахування
АТ
«Інтерпайп
Дніпропетровський Втормет» відповідних сум прибутку, валових витрат, нарахування
податкового кредиту та податкових зобов’язань з податку на додану вартість, а також
підтверджують факт здійснення господарських операцій позивача з придбання у
контрагента товарів (послуг) на підставі яких відповідні суми ПДВ у складі вартості
придбаних послуг були включені до податкового кредиту” (цитата). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Интерпайп сократил продажи и производство труб
на 25% и 32% соответственно
20.07.2020

В І половине года промышленная компания Виктора Пинчука понесла
существенные потери из-за вспышки корнонавируса, возобновления
пошлин на колеса в РФ и падения добычи нефти по всему миру.
Продажи трубной продукции в июне 2020 года в Интерпайп оставались уязвимыми
и подверженными негативному влиянию последствий пандемии COVID-19 и глобального
нефтегазового кризиса, говорится в сообщении компании. Консолидированные продажи
трубной продукции в Интерпайп в январе – июне 2020 года сократились на 31,6% - до 233,6
тыс. тонн; производство труб уменьшилось в годовом сравнении на 25,4% - до 236,8%.
Выпуск железнодорожной продукции увеличился на 8,5%, а ее продажи – на 4,1%. Продажи
OCTG немного восстановились (на 9,7% к предыдущему месяцу) на фоне более высоких
поставок в Турцию, в то время как продажи в другие регионы сократились. «Цены на нефть,
а также баланс спроса и предложения показали положительную динамику в течение июня,
но спрос на OCTG в США и других регионах далек от восстановления, и рынки остаются
депрессивными», - сообщили в Интерпайп. В первой половине 2020 года продажи
украинских OCTG упали на 55,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(АППГ). Объемы продаж линейных (рядовых) труб остались на уровне 2019 года из-за
постоянно слабого спроса, однако с некоторыми признаками восстановления в США и
MENA. Продажи механических (гидравлических) труб за июнь выросли в два раза на фоне
более высокого спроса со стороны украинских и белорусских покупателей как все большее
число производителей техники возобновили свою работу после блокировки. Рост продаж
сварных труб (на 8,6% к предыдущему месяцу) был обусловлен отложенным спросом после
ограниченных продаж в предыдущие месяцы и истощенных запасов в Украине и
восстановления продажи в Европе. Продажи железнодорожной продукции резко упали (на
42,8% по сравнению с маем) после восстановления из-за ввода 34,22% антидемпинговых
пошлин в Таможенном союзе на железнодорожные колеса из Украины. «Фактически,
отдельные продажи в Таможенный союз упали более чем в 13 раз по сравнению с
предыдущим месяцем, но треть этого падения была компенсирована увеличением продаж
украинским компаниям», - отметили в Интерпайп.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
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Агентство Standard&Poor's Global Ratings (S&P) подтвердило
долгосрочный рейтинг группы "Метинвест" - Metinvest B.V. (Нидерланды) на уровне "B", изменив прогноз с "негативный" на "стабильный".
Рейтинг "Метинвеста" подтвержден на уровне "B" после пересмотра в сторону
повышения базового сценария вследствие обнадеживающих показателей в первой
половине года. По сравнению с предыдущим обзором, агентство больше не обеспокоено
тем, что компания нарушит свои финансовые обязательства. При этом указывается на
первые признаки восстановления спроса на сталь в Европе, что позволило улучшить
прогноз по EBITDA компании с $1,1–1,3 млрд, которые агентство давало при размещении
рейтинга на CreditWatch с негативным подтекстом в конце марта, до $1,4–1,7 млрд в 2020 г.
(без около $170 млн от совместных предприятий). Кроме того, производственные
показатели в І половине 2020 г. не сильно пострадали от пандемии COVID-19, и во втором
полугодии ситуация улучшится. При базовом сценарии ожидается, что компания сообщит о
EBITDA в размере около $700 млн за первую половину 2020 года (исключая СП) с учетом
заявленной EBITDA в размере $329 млн (или $373 млн включая СП) в I-кв-2020.
Относительно сильные результаты обусловило горнодобывающее подразделение, так как
цены на ЖРС оставались на уровне около $90/тонна. Кроме того, компания также показала
лучшие результаты, чем ожидалось, в металлургическом дивизионе. "У нас было
первоначально предположение существенного сокращения прибыли из-за отрицательного
влияния пандемии COVID-19 на объемы и цены. На практике снижение объемов было более
умеренным, частично компенсированным положительным вкладом более низких цен на
энергоносители, более низких затрат на дистрибуцию и небольшой девальвации местной
валюты в текущем году. Во второй половине года мы ожидаем, что EBITDA составит не
менее $700 млн, что будет поддерживаться ценами на железную руду (около $85/ тонна) и
ростом спроса на металлопродукцию по сравнению с первым полугодием. Тем не менее,
цены на сталь, как ожидается, будут оставаться в депрессии", - констатируется в обзоре.
Агентство, по-прежнему, считает минимальный показатель EBITDA в размере $1,1 млрд
ключевой опорой для рейтинга, поддерживая его текущие потребности в
капиталовложениях при соблюдении минимального порога скорректированных средств от
операций (FFO) к долгу 20% в условиях рынка с низким циклом. S&P отмечает, что
"Метинвест" предпринял ряд мер для улучшения своей ликвидности, и теперь агентство
видит низкий риск нарушения обязательств в течение следующих 6-12 месяцев с момента
обзора в марте 2020 года, когда S&P ставил рейтинг на CreditWatch с негативным
прогнозом. В частности, компания предприняла различные шаги для поддержки
ликвидности, получив около $100 млн новых кредитов, а также сократив капзатраты и до
настоящего времени не выплачивая дивиденды за прошлый год, которые могут составить
до $400 млн с выплатой в ближайшие 12-18 месяцев. "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. Группа состоит из
добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США,
имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами
"Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг"
(23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест
Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
"Метинвест" Ахметова отказался от покупки комбината
ИСД в Польше, его выкупят китайцы
28.07.2020

Китайская Sunningwell Steel SA, аффилированная с другой китайской
компанией – Sunningwell International Polska, арендующей ISD Huta
Czestochowa в Польше, приобретет целостный имущественный комплекс
металлургического комбината по стартовой цене в 220 млн злотых.
Согласно польским СМИ, заявку на покупку Huta Czestochowa во втором тендере по
стартовой цене подала только одна компания, и суд выбрал это предложение, передает
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Еще одна компания – Corween
Investments, дочерняя компания Liberty House Group – во вторник, после крайнего срока
подачи заявок и уплаты депозита, направила предложение об участии в конкурсе, которое
было отклонено тендерной комиссией. Как сообщала польская газета Wyborcza, крайний
срок оплаты залогового предложения (депозита) потенциальными покупателями
обанкротившейся ISD Huta Czestochowa был 27 июля, и только компания Sunningwell Steel
SA перечислила необходимые средства в размере 22 млн злотых. Sunningwell Steel SA
является акционерном обществом, зарегистрированном в 2019 году. По замыслу
акционеров, оно должно стать польским металлургическим холдингом с приобретаемыми
активами в Польше, Румынии и, возможно, в других странах Центральной и Восточной
Европы. Основными акционерами холдинга являются Sunningwell International Polska
(арендатор Huta Czestochowa) и Sunningwell International Limited. Sunningwell Steel имеет
штаб-квартиру в Варшаве и ее филиал в Ченстохове. Huta Czestochowa под правлением
Sunningwell International Polska в период с 18 октября по 31 декабря 2019 года выпустила
38,5 тыс. тонн слябов. Как сообщалось, в феврале "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима
Новинского запросил мнение Антимонопольного комитета АМКУ) о необходимости
получения разрешений на опосредованное приобретение компанией "Metinvest B.V."
(Нидерланды) активов в виде целостного имущественного комплекса компании ISD Huta
Czestochowa Sp. z o.o. w upadlosci (Польша). В "Метинвесте" отмечали, что группа
рассматривает участие в тендере по продаже активов находящегося в процессе
банкротства польского завода Huta Czestochowa. В сентябре прошлого года глава
правления ISD Polska Константин Литвинов отмечал, что корпорация "Индустриальный
союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый
вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali
Czestochowa. При этом Литвинов отмеча, что "Метинвест" давно интересуется покупкой
предприятия. В итоге "Метинвест" решил не принимать участия в данном конкурсе по Huta
Czestochowa. "Метинвест" уже владеет металлургическими заводами Metinvest Trametal и
Ferriera Valsider в Италии, и перекатным заводом "Promet Steel" в Болгарии. Напомним, ИСД
подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Stali Czestochowa в начале июля
2005 года. Проектная мощность листопрокатного производства – около 1 млн тонн в год.
Основными потребителями ранее являлись польские судоверфи. Районный суд польского
города Честохова 4 сентября 2019 года объявил металлургический комбинат Huta Stali
Czestochowa банкротом. Объявленный в апреле текущего года тендер с начальной ценой
предприятия 250 млн злотых был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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СевГОК сократил производство товарных
окатышей на 39,2%
20.07.2020

Суд скасував претензії ДПС до Полтавського ГЗК
на 240 млн грн
06.07.2020

Полтавський окружний адмінсуд задовольнив позов ПрАТ
"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" до Офісу великих
платників податку ДПС (у справі №440/1477/20).
Суд скасував податкове повідомлення-рішення №0000075408 від 10.03.2020, яким
компанії-позивачу було збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток на
191 млн грн та 48 млн грн - за штрафними санкціями. Передумова для спору - закупівлі
“Полтавським ГЗК” дизпалива в “Укртатнафти” в 2018 році та впродовж 9 місяців-2019. За
оцінками податківців, позивач не мав права “двічі” відображати витрати на суму
сплаченого акцизного податку і в складі витрат, і шляхом зменшення суми до сплати
податку на прибуток за відповідний податковий період. Полтавський окружний адмінсуд з
цього приводу констатував наступне: “Позивач, який є платником податку на прибуток на
загальних підставах, є споживачем палива та, сплачуючи акцизний податок у складі ціни на
спожите паливо, має право зменшити податок на прибуток, що підлягає сплаті до
державного бюджету за відповідний податковий (звітний) період на суму акцизного
податку, сплаченого в ціні товару за такий відповідний податковий (звітний) період. Крім
того, позивачем сплачено акцизний податок при придбанні дизпалива, а тому сплативши
постачальнику вартість підакцизного товару, в ціну якого включено суму акцизного
податку, та отримавши від постачальника зареєстровану акцизну накладну, ПрАТ
"Полтавський ГЗК", який використовує підакцизне дизельне пальне, що класифікується у
товарній підкатегорії 2710 19 43 00 згідно з УКТ ЗЕД цілком на власні потреби для
експлуатації транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00
00, 8707 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД та є кінцевим споживачем такого підакцизного товару,
набуває право застосування норми пункту 15 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідні положення
ПК України, яка не містить вимоги щодо сплати акцизного податку платником податку на
прибуток, що застосовує зазначену пільгу, безпосередньо до державного бюджету”. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Запорожский железорудный комбинат снизил добычу
железной руды на 17,3%
10.07.2020

ЗЖРК за 6 мес. т.г.. снизил добычу железной руды на 17,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. – до 2 млн 230,2 тыс.т. (в январеиюне-2019 - 2 млн 697,3 тыс. тонн) с содержанием железа в руде 60,86%.
За 6 мес. 2020 г. метпредприятиям отгружено 2 млн 251,6 тыс. тонн железорудного
сырья. В июне добыто 362,5 тыс. тонн руды с содержанием железа 60,86%, отгружено 385,4
тыс. тонн ЖРС. Как сообщалось, ЗЖРК в 2019 г. нарастил добычу железной руды на 0,3% по
сравнению с 2018 годом - до 4 млн 563,8 тыс. тонн, среднее содержание железа в руде
составило 60,87%. В 2019 г. потребителям отгружено 4 млн 825,4 тыс. тонн ЖРС. ЗЖРК
разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения,
производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует
продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине меткомбинату "Запорожсталь". Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма
Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Первый driverless самосвал выйдет на производственную
площадку ЕГОКа к концу года
16.07.2020

Еристовский ГОК, входящий в группу Ferrexpo, запустил в работу
новый диспетчерский центр для координации работы основных
технологических процес сов. Об этом пишет uaprom.info
Основными задачами центра являются координация погрузки автотранспорта и
транспортировки горной массы, прием горной массы на местах разгрузки, автоматическое
распределение транспорта в зависимости от поставленных задач, контроль
производительности основного парка оборудования, контроль нагрузки на
крупногабаритные шины, а также удаленное управление процессами бурения. За счет
использования системы диспетчеризации достигаются максимальные показатели
производительности и, как результат, экономятся ресурсы. «Еристовский ГОК – одно из
немногих предприятий на территории бывшего СССР и Европы, использующее
автоматическую диспетчеризацию карьера. Кроме уже перечисленных функций, такой
диспетчерский центр дает возможность внедрения управления работой driverless
самосвалов (без водителя), над чем сейчас активно и работает предприятие», - отметили на
ЕГОКе. По словам директора Еристовского ГОКа Кристофера Метью Соццио, первый такой
автомобиль выйдет на производственную площадку уже к концу этого года. Уже сейчас
оператор диспетчерской может удаленно контролировать маршрут движения грузовых
автомобилей и работу буровых установок. Однако работу автомобиля все еще
контролирует водитель внутри. Планируется, что в будущем компания сможет полностью
автоматизировать работу грузового транспорта без необходимости присутствия водителя
в кабине, отметил Кристофер Метью Соццио. Он добавил, что проект автоматизации
Ferrexpo начала в 2017 году с разработки концепции. В дальнейшем компания планирует
внедрить управление всеми процессами из диспетчерской не только на ЕГОКе, но и на
Полтавском ГОКе. Стоимость проекта не раскрывается.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

СевГОК в январе-мае текущего года сократил производство товарных
окатышей, по оперативным данным, на 39,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 2,220 млн тонн.
За пять первых месяцев года выпуск концентрата возрос на 3,2% - до 5,231 млн тонн.
В мае СевГОК произвел 335 тыс. тонн окатышей, 1 млн тонн концентрата. Как сообщалось,
СевГОК в 2019 г. сократил производство товарных окатышей, по оперативным данным, на
7,2% по сравнению с предыдущим годом - до 7,840 млн тонн, выпуск концентрата возрос на
14,9% - до 12,245 млн тонн. СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами
которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа
компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией группы "Метинвест"
является ООО "Метинвест Холдинг".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Суди скасували претензії податківців до "Центрального ГЗК"
Ахметова на 1,1 млрд грн
20.07.2020

Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив позов ПрАТ
“Центральний ГЗК” до Офісу великих платників податків ДПС та скасував
податкові повідомлення-рішення від 22.02.2018.
“Суд робить висновок, що докази, покладені в основу оскаржуваних податкових
повідомлень-рішень не є належними та допустимими на підтвердження факту незмінності
кристалохімічної структури, мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового
стану на етапі збагачення”, - йдеться в рішенні Дніпропетровського окружного адмінсуду
від 23.06.2020. Додамо, що 04.06.2020 Третій апеляційний адмінсуд відмовився
задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС і залишив без змін
рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду від 17.07.2019 (у справі №804/4663/18),
яким на вимогу ПрАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” було скасовано
низку податкових повідомлень-рішень від 22.02.2018, у т.ч.: №0001384618 про збільшення
суми грошового зобов’язання за податком на прибутком на 486,2 млн грн (у т.ч. за
податковими зобов’язаннями - 329,4 млн грн, за штрафними санкціями - 156,9 млн грн);
№0001544621 - про податкове зобов’язання з ПДВ на 23,4 млн грн та штрафні санкції в
розмірі 11,7 млн грн. “Посилання відповідача на відсутність у позивача сертифікатів якості
не можуть бути покладені в обґрунтування висновку про нереальність господарських
операцій за наявності первинних документів, обов`язковість яких встановлена вимогами
чинного законодавства. <...> Стосовно доводів щодо дефектності товарно-транспортних
документів, й відповідно неможливості підтвердити реальний характер транспортування
придбаних товарів та їх фактичне отримання, колегія суддів зазначає, що ТТН не
призначена для обліку використання транспортованих товарів у господарській діяльності
вантажоодержувача (покупця), а відтак наявність (відсутність) ТТН, або недоліки її
заповнення не може бути підставою для висновку про відсутність зв’язку придбаних
товарів із господарською діяльністю покупця”, - зазначив Третій апеляційний адмінсуд. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Рудник “Сухая Балка” Александра Ярославского
сократила добычу руды на 5%
20.07.2020

Рудник “Сухая Балка” (входит в DCH Group) в январе-июне 2020 г.
сократил производство товарной железной руды на 4,8% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года — до 1,3 млн т.
В июне предприятие произвело 213 тыс. т товарной руды. По итогам 2019 года
“Сухая Балка” нарастила производство товарной железной руды на 0,3% по сравнению с
2018-м — до 2,727 млн т. “Сухая Балка” специализируется на добыче железной руды
подземным способом. Производственная мощность рудника составляет около 3,1 млн т в
год. В состав рудника входят шахты “Юбилейная” и им. Фрунзе. На руднике работают около
3,5 тыс. чел. В 2019 году “Сухая Балка” планировала подготовить два новых горизонта
(1500 м и 1580 м) на шахте “Юбилейная”. Отметим, рудник «Сухая Балка» инвестировал 9
млн грн в покупку первой самоходной буровой машины Boomer T1D для шахты «Юбилейная».
«Сухая Балка» будет использовать новую буровую машину на шахте «Юбилейная» для
проходки главного квершлага нового горизонта -1500 м. За 2-3 часа машина может
полностью отбурить забой. «Рудник «Сухая Балка» осуществляет планомерный переход на
современную самоходную технику, которую выпускают производители горных машин с
мировым именем. Использование машины позволит достичь нового уровня механизации
производства, а также повысить безопасность труда сотрудников, которые работают под
землей», – сообщил Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel. «Сухая Балка»
специализируется на добыче железной руды подземным способом. Мощность рудника
составляет около 3,1 млн т в год. В состав рудника входят шахты «Юбилейная» и им.
Фрунзе. На руднике работают около 3,5 тыс. чел.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com, gmk.center
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------

Криворожский железорудный комбинат снизил выпуск товарной
железной руды подземной добычи на 1,6%
17.07.2020

КЖРК в январе-июне т.г., по оперативным данным, снизил выпуск
товарной железной руды подземной добычи на 1,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 2,094 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в июне
КЖРК добыл 338 тыс. тонн руды. Как сообщалось, КЖРК в 2019 году снизил выпуск
товарной железной руды подземной добычи на 4% по сравнению с предыдущим годом - до
4,397 млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды. В
основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича (Донецкая
обл.). Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее
время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 ЛОМОЗАГОТІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

УАВтормет відзначає спад брухтозаготівлі в
першому півріччі на 23,2%

ЧАО "Запорожкокс" увеличил производство
продукции на 4,1%
07.07.2020

ЧАО "Запорожкокс" в январе-июне текущего года увеличило
производство продукции на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до 432,7 тыс. тонн.
В июне произведено 68,7 тыс. тонн доменного кокса. Как сообщалось, "Запорожкокс"
в 2019 году нарастил выпуск продукции на 0,3% по сравнению с предыдущим годом - до
827,5 тыс. тонн. "Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине кокса,
владеет полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов. Кроме
того, выпускает коксовый газ и пековый кокс. "Метинвест" является вертикально
интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа
СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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У січні-червні 2020 року заготівля брухту в Україні скоротилася на
23,2% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 1,4 млн т. Про
це повідомляє асоціація «УАВтормет».
У першому півріччі поставки металобрухту українським металургам скоротилися на
22,5% в порівнянні із січнем-червнем минулого року – до 1,3 млн т. Обсяги відвантаження
брухту на експорт впали на 54,2% – до 16,8 тис. т, а імпортні поставки скоротилися на 74,8%
– до 9,2 тис. т. У нинішніх умовах металурги не відчувають проблем з металобрухтом.
Запаси цієї сировини на меткомбінатах на кінець червня становили 110-115 тис. т. Як
повідомляв GMK Center, у 2019 році українські металурги були забезпечені брухтом на
105%. За підсумками 2019 року брухтозаготівля знизилася на 17% у порівнянні з
попереднім роком – до 3,052 млн т. Поставки металобрухту на метпідприємства
скоротилися на 10% – до 3,011 млн т.
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center

Украинские коксохимические заводы сократили производство
металлургического кокса на 7,3%

Украинские предприятия сократили экспорт
лома черных металлов на 54,2%

16.07.2020

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-июне текущего
года сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на
7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,810 млн т.
Как сообщили в объединении коксохимических предприятий "Укркокс" (Днепр), в
июне выпущено 790 тыс. тонн кокса. Генеральный директор "Укркокса" Анатолий
Старовойт отметил, что ситуация на рынке кокса достаточно стабильная, хотя есть
отставание по выпуску продукции по сравнению с прошлым годом. "Пока подвижек по
наращиванию объемов производства кокса нет – так как отсутствует рост выплавки чугуна,
и не видно перспектив увеличения на ближайшее время", - констатировал собеседник
агентства. По его словам, на существующие объемы выплавки чугуна кокс производится в
достаточном количестве, под который обеспечивается коксующимися углями, как
отечественной добычи, так и завозимыми по импорту. "Сейчас нет проблем с импортом
коксующихся углей, однако есть сложности с обеспечением коксохимических предприятий
серной кислотой из-за введенных Украиной квот ее на ввоз. В коксохимическом
производстве серная кислота необходима для очистки кокса от аммиака. Ранее КХЗ
использовали в производстве кокса больше украинских углей, с высоким содержанием
серы, поэтому предприятия сами производили серную кислоту в достаточных объемах.
Однако сейчас коксующихся углей отечественной добычи немного, так как ряд шахт
оказались на неподконтрольной Украине территории, и используются импортные угли с
низким содержанием серы", - пояснил гендиректор. При этом он добавил, что предприятия
и компании в настоящее время пытаются отменить квотирование импорта серной
кислоты, но пока безуспешно. "Боремся, пишем, добиваемся, вчера была онлайн
конференция с участием компаний и представителей органов власти по этому поводу,
результатов пока не знаю. Надеемся, что, в конце концов, квотирование будет отменено", резюмировал Старовойт, добавив, что предприятия пока работают, но могут сократить или
приостановить производство в случае нехватки серной кислоты. По итогам перовго
полугодия 2020 года, по оперативным данным, Авдеевский КХЗ, в частности, снизил
выпуск кокса на 16,1% по сравнению с январем-июнем-2019 - до 1,483 млн тонн (в июне
произведено 243 тыс. тонн), "Азовсталь" - на 1,6%, до 671 тыс. тонн (111 тыс. тонн), ДКХЗ
нарастил на 8,8% - до 297 тыс. тонн (47 тыс. тонн), "Днепрококс" сократил на 12,9% - до 230
тыс. тонн (48 тыс. тонн), "Запорожкокс" увеличил на 4% - до 496 тыс. тонн (79 тыс. тонн),
Харьковский КХЗ снизил производство на 76,5% - до 4 тыс. тонн. Производство кокса на
"ArcelorMittal Кривой Рог" снизилось на 8,1% - до 1,308 млн тонн (208 тыс. тонн), на
"Южкоксе" - возросло на 12,6%, до 321 тыс. тонн (54 тыс. тонн). По данным "Укркокса", в
2019 году производство основных видов коксохимической продукции в Украине составило:
кокса валового 6%-ной влажности – 10 млн 26,9 тыс. тонн, металлургического кокса – 8 млн
587,6 тыс. тонн, каменноугольной смолы – 420,9 тыс. тонн, сырого бензола – 92,8 тыс. тонн,
сульфата аммония (с 100% содержания азота) – 32,5 тыс. тонн, серной кислоты – 27,4 тыс.
тонн, пека каменноугольного – 70,6 тыс. тонн, пека электродного – 128,7 тыс. тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 МЕТАЛУРГІЙНІ ВОГНЕТРИВИ

Метинвест объявил о принудительном выкупе акций у
миноритариев "Запорожогнеупора"
08.07.2020

Кипрская Barlenco Ltd., аффилированная с ГК "Метинвест" намерена
воспользоваться squeeze-out у миноритариев ЧАО "Запорожогнеупор",
крупнейшего в Украине предприятия по производству огнеупоров.
Согласно сообщению в системе информации НКЦБФР, "Запорожогнеупор" 6 июля
получил уведомление от акционеров о достижении доминирующего контрольного пакета
акций ЧАО, которое произошло 3 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на ИнтерфаксУкраина. В частности, между Metinvest B.V., ПАО "Запорожский металлургический комбинат
"Запорожсталь" и компанией Barlenco Ltd. заключен договор, согласно которому
требования о выкупе акций миноритариев будет заявлять кипрская компания. Согласно
документу, Metinvest B.V. до достижения доминирующего контрольного пакета акций
общества принадлежало 45,39% акций "Запорожогнеупора", меткомбинату "Запорожсталь"
–49,21%, кипрская компания Barlenco Ltd. не владела акциями предприятия. После
обретения статуса владельца доминирующего пакета акций доли Metinvest B.V. и
"Запорожстали" сохранились такими же, при этом Barlenco Ltd. стала владельцем 0,41%
уставного капитала предприятия. В настоящее время в совокупности группе "Метинвест"
прямо и опосредовано принадлежит 95,01% акций ЧАО "Запорожогнеупор". Уточняется,
что самая высокая цена акции, по которой заявитель требования, его аффилированные
лица или третьи лица, действующие совместно с ним, покупали акции ЧАО в течение 12
месяцев, предшествующих дате приобретения доминирующего контрольного пакета акций
– 20 грн за одну простую именную акцию ЧАО "Запорожогнеупор". В группе "Метинвест"
подтвердили планы о выкупе акций у миноритариев. Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в
2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту"
приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали". "Запорожогнеупор" –
крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов
высокого качества. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в
странах СНГ, Европы, Азии и Африки. "Запорожогнеупор" по итогам работы в 2018 году
нарастил чистую прибыль на 52,7% по сравнению с предыдущим годом – до 97,58 млн грн с
63,884 млн грн, нераспределенная прибыль к концу 2018 года составляла 184,84 млн грн.
Данные за 2019 год не обнародовались.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Украинские предприятия за 6 мес. т.г. сократили экспорт лома
черных металлов на 54,2% по сравнению с аппг – до 16,805 тыс. тонн (за
январь-июнь-2019 экспортировано 36,723 тыс. тонн).
Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС),
в денежном выражении экспорт металлолома снизился на 57,2% - до $4,312 млн. В январе
экспортировано 2,865 тыс. тонн лома, в феврале – 8,014 тыс. тонн, в марте – 493 тонны, в
апреле – 256 тонн, в мае – 4,861 тыс. тонн, в июне – 316 тонн. В то же время в январе-июне
текущего года страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 74,9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,187 тыс. тонн. В денежном
выражении этот показатель снизился на 46,8% - до $10,418 млн. Кроме того,
метпредприятия Украины в январе-июне т.г. импортировали из РФ 1,602 тонн продуктов
прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного железа
(ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $481 тыс., тогда как в
январе-июне-2019 не импортировали из РФ и не экспортировали данную продукцию. Как
сообщалось, Украина в 2019 году снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по сравнению с
2018 годом - до 42,182 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт упал в девять раз - до
$11,781 млн. В прошлом году страна нарастила импорт металлолома в натуральном
выражении на 17,2% по сравнению с 2018 годом - до 49,934 тыс. тонн. В денежном
выражении импорт снизился на 6,4% - до $34,254 млн. Ввоз металлолома осуществлялся из
Турции (62,55% поставок в денежном выражении), РФ (28,45%) и Нидерландов (2,23%).
Экспорт - в основном в Турцию (85,88%), Нидерланды (6,27%) и Германию (5,37%).
Украина в 2018 году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017
годом - до 327,547 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на
13,3% - до $105,646 млн. При этом страна нарастила импорт металлолома в натуральном
выражении на 67,1% - до 42,623 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос
на 42,5% - до $36,588 млн. Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по
сравнению с 2016 годом - до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,5 раза, до
$121,298 млн; импорт в натуральном выражении - на 15,5%, до 25,308 тыс. тонн, в
денежном выражении - в 2,7 раза, до $25,611 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ФЕРОСПЛАВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Владелец Побужского ферроникелевого комбината хочет
нарастить выпуск никеля и меди
24.07.2020

Группа Solway Investment Group, владеющая ООО "ПФК
(Кировоградская обл.), намерена расширить выпуск никеля, меди и других
цветных металлов на фоне роста спроса на эту продукцию.
Как сообщил управляющий директор и совладелец Solway Investment Group Дан
Бронштейн, группа исторически фокусировалась на производстве базовых/цветных
металлов, которые были основой развития инфраструктуры, строительства и
электрификации в мире (медь, алюминий, цинк, никель). "В настоящее время мы являемся
одним из крупнейших производителей ферроникеля, используемого в производстве
нержавеющих и специальных марок стали, необходимых промышленности, транспорте и в
производстве бытовых товаров, используемых каждым человеком ежедневно. В свете
бурного развития сектора электрического транспорта и связанной с ним инфраструктуры,
группа Solway стремится расширить свой бизнес в производстве таких металлов, как
никель и медь, на базе существующего портфеля проектов в Азии и Латинской Америке, в
том числе в виде новых продуктов, таких как сульфаты никеля и кобальта, напрямую
использующихся для производства аккумуляторов питания. Экономические расчеты и
благоприятные долгосрочные прогнозы цен на металлы делают наши проекты
чрезвычайно интересными для реализации уже сегодня", - пояснил ситуацию Д.Бронштейн.
По его словам, ПФК в настоящее время полностью обеспечен никелевой рудой в качестве
сырья для производственного процесса, работает на полную мощность. "В долгосрочном
плане имеются/прорабатываются различные варианты обеспечения высококачественным
сырьем", - добавил глава компании. Группа Solway имеет диверсифицированный бизнес,
владеет основными активами в горнодобывающем и металлургическом секторах.
Компании группы зарегистрированы в Швейцарии (операционный центр), Люксембурге и
Кипре. Основные активы группы сконцентрированы в Центральной и Восточной Европе,
Латинской Америке, Украине и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведет деятельность с
2002 года. Solway намерена занять до 10% мирового рынка и войти в десятку крупнейших
компаний по производству никеля. В Украине группа владеет Побужским ферроникелевым
комбинатом - единственным в Украине и бывшем Советском Союзе предприятием,
производящем в промышленном масштабе ферроникель из бедных окисленных
никельсодержащих руд. ООО "ПФК" создано на базе имущественного комплекса ОАО
"Побужский ферроникелевый завод". С 2003 года предприятие приобрела группа Solway
Investment Group. ПФК по итогам работы в 2019 году сократило выпуск никеля на 10,2% по
сравнению с предыдущим годом - до 14,2 тыс. тонн, общий объем переработанной руды в
2019 году составил 1,353 млн тонн (94,6% к 2018г), что соответствует 74,4 тыс. тонн
ферроникеля из рудного сырья (96,7%) или 14,2 тыс. тонн никеля (89,8%).
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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 СТАЛЕПЛАВИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

СП "Электросталь" произвело 55 тыс. тонн
непрерывнолитой заготовки

В 1-му півріччі 2020 року «Валки-Ільменіт» і «Міжріченський ГЗК» збільшили
обсяги випуску ільменітового концентрату на 31,7%
09.07.2020

Завод "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-июне
текущего года произвело 55 тыс. тонн непрерывнолитой заготовки, тогда
как в аналогичном периоде прошлого года – 52 тыс. тонн.
В июне выплавлено 10 тыс. тонн продукции. С января по середину марта 2019 г.
предприятие полностью простаивало и частично возобновило работу с середины марта,
после чего работало на треть мощности или меньше. В 2019 г. выпуск непрерывнолитой
заготовки на "Электростали" сократился в 3,5 раза по сравнению с 2018 г. - до 83 тыс. тонн с
289 тыс. тонн. Донецкий металлопрокатный завод с 2000 г. начал испытывать нехватку
покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего
было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ
специализируется на производстве и реализации металлопродукции: сортового проката,
чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Металлургический комбинат "Азовсталь" сократил
производство общего проката на 0,9%
09.07.2020

МК "Азовсталь" в январе-июне текущего года сократил производство
общего проката, по оперативным данным, на 0,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 1,94 млн тонн.
За этот период выплавка стали сохранилась на уровне прошлого года – 2,055млн
тонн, но возросла чугуна - на 6%, до 1,83 млн тонн. В июне "Азовсталь" выпустила 374 тыс.
тонн общего проката, 398 тыс. тонн стали, 360 тыс. тонн чугуна. Как сообщал "МетинвестМариуполь", "Азовсталь" останавливала доменную печь №4 из-за снижения спроса на
металлопродукцию, провела капремонт агрегата и вновь ввела его в эксплуатацию.
"Азовсталь" в 2019 году сократила производство общего проката на 3,2% по сравнению с
2018 годом – до 3,753 млн тонн, стали - на 1,6%, до 4,016 млн тонн, чугуна - на 6,3%, до
3,475 млн тонн. Предприятие входит в группу "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АО "Днепровский металлургический завод" после ремонтных работ
начал постепенно восстанавливать производство
10.07.2020

ЧАО "ДМЗ" после запуска в июне текущего года доменной печи и
прокатных цехов №1 и №2 после ремонтных работ с октября 2019 года
начало постепенно восстанавливать производство.
В июне было произведено 10 тыс. тонн проката, выплавлено 13 тыс. тонн стали, 18
тыс. тонн чугуна. "В настоящее время предприятие выходит на заданные технические
параметры для выполнения производственных планов", - прокомментировал собеседник
агентства. В конце мая текущего года сообщалось, что ДМЗ готовится к запуску доменного
и прокатного переделов. Инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона
DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" предусматривает капиталовложения в размере
$300 млн в течение ближайших 5 лет. Для реализации инвестпроектов специалисты ДМЗ
провели необходимые ремонтные работы и приступили к запуску завода. ДМЗ в начале
июня 2010 года начал выплавку литейного чугуна после задувки 29 мая доменной печи
№2, которая простаивала с октября 2019 года. После этого были запущены прокатные цеха
№1 и №2. ДМЗ в январе-июне 2019 года сократил производство проката на 30,5% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 278 тыс. тонн, стали на 26,5% - до 342
тыс. тонн, чугуна - на 27,1%, до 325 тыс. тонн. В 2019 году ДМЗ сократил производство
проката на 43% по сравнению с 2018 годом - до 449 тыс. тонн, стали на 44,5% - до 511 тыс.
тонн, чугуна – также на 44,5%, до 492 тыс. тонн. Завод специализируется на выпуске стали,
чугуна, проката и изделий из них. Начиная с 2016 года, инвестиции в экологические
программы составили 350 млн грн. Группа DCH Ярославского 1 марта 2018 года подписала
договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было
осуществлено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь,
владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ". По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, в
собственности Drampisco Limited (Кипр) находится 97,7346% акций ДМЗ. Уставный
капитал ЧАО – 574,994 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АО "ArcelorMittal Кривой Рог" сократил
выпуск проката на 4,3%
23.07.2020

АМКР по итогам января-июня текущего года сократил выпуск
проката, по уточненным данным, на 4,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 2,2 млн тонн.
Выплавка стали за этот период снизилась на 7,7% - до 2,4 млн тонн, чугуна - на 3,8%,
до 2,5 млн тонн. Как отмечает гендиректор АМКР Мауро Лонгобардо, цитируемый прессслужбой, несмотря на значительное осложнение работы карантинными ограничениями в
первом полугодии, предприятие сохранило объемы производства на приемлемом уровне.
"В целом выпуск основных видов продукции был на уровне 90-95% от плановых
показателей. В начале второго квартала уровень производства упал до 80%, однако
позднее нам удалось выйти на 90% и выше. При этом первого полугодия мы выполнили
ремонт доменной печи №9, одной агломашины аглоцеха №2 (в том числе в рамках
реконструкции установки очистки газа). Кроме того, завершили ремонт печи прокатного
стана 150-1 и котла №4 ТЭЦ №2", - констатировал топ-менеджер. По его словам, в текущем
году в связи с введением карантина в стране пришлось изменить схему плановых ремонтов
и этапы программы модернизации на предприятии. "Но мы четко и своевременно
определили стратегию на ближайшие месяцы, оптимизировав производственные процессы
и работу персонала. Мы намерены поэтапно внедрять стратегию устойчивого развития
предприятия, рассчитанную на пять лет. Все инициативы по реализации экологических
проектов также будут выполнены – это приоритетная задача", - заверил руководитель
комбината. Как сообщалось "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам 2019 года увеличил
выпуск общего проката 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. "ArcelorMittal Кривой Рог" крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске
длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет в Украине
крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом
малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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У 1-му півріччі 2020 року два гірничо-добувні комбінати – ТОВ «ВалкиІльменіт» та ТОВ «Міжрічинський ГЗК» (входять до титанового бізнесу Group
DF) збільшили обсяги випуску ільменітового концентрату (TiO2) на 31,7% (з
50,8 тис. тонн у 1-му півріччі 2019 р до 66,9 тис. тонн у 1-м півріччі 2020 р).
«Не зважаючи на макроекономічні проблеми, які перш за все пов'язані з поширенням
COVID 19, обидва ГЗК повністю виконали поставлені виробничі плани. 100% контрактів на
поставку готової продукції українськими та іноземними партнерами виконано. Комбінати
поставили українськими споживачами 64% продукції, європейським клієнтам
експортовано 36% продукції, – прокоментував Сергій Косенко, Голова Товариств «ВалкиІльменіт» та «Міжрічинський ГЗК». За 6 місяців 2020 році сукупні капітальні інвестиції в
ТОВ «Валки-Ільменіт» і ТОВ «Міжріченський ГЗК» склали 32 млн. грн. «Акціонер вірить в
цей бізнес і продовжує інвестувати. Це дає хороший ефект – покращується операційна
ефективність бізнесу, зростають виробничі показники. Купівля необхідного обладнання,
своєчасне оновлення основних фондів та наявність нової гірничо-збагачувальної фабрики
дали можливість більш ефективно вибудовувати виробничі ланцюжки. Інвестиції,
удосконалення всіх внутрішніх бізнес-процесів, мотивація персоналу та впровадження
найсучасніших інновацій дозволили домогтися кращих виробничих результатів. Окрім
того, дуже важливо, що все це дає хороший соціальний ефект для регіону – робочі місця та
податки», – наголосив Сергій Косенко. Зокрема, зростання податкових відрахувань двох
ЗГК склало 16,5% (до бюджетів різних рівнів було сплачено 50,9 млн. грн.), середня
зарплата на комбінаті склала - 13,1 тис. грн. Раніше повідомлялося, що ново збагачувальну
фабрика на «Міжріченському ГЗК» було запущено на початку 2019 році. Фабрика здатна
переробляти до 250 тис. тонн чорнового концентрату в рік. Запуск нової фабрики дозволив
титановому бізнесу Group DF знизити собівартість готової продукції, а також зменшив
виробничі ризики (раніше збагачення руди проходило у зовнішніх підрядників). Напрямок
видобутку титанового бізнесу Group DF включає два діючих ГЗК ( «Міжріченський ГЗК» та
«Валки-Ільменіт» ((обидва - Житомирська обл.)) та два ГЗК, які будуються
(«Стремигородський ГЗК» (Житомирська обл.) та «Мотронівський ГЗК» ( Дніпропетровська
область.). В Проект «Мотронівський ГЗК» інвестовано близько $140 млн. Плановані
проектні потужності підприємства оцінюються в 120 тис. тонн ільменітового концентрату,
14 тис. тонн цирконієвого і 20 тис. тонн рутилового концентрату/рік. Інвестиції в Проект
«Стремигородський ГЗК» вже перевищили 100 млн грн. На поточний момент проводяться
проектно-вишукувальні роботи. Після реалізації першого етапу проекту, проектна
потужність комбінату складе близько 500 тис. тонн / рік ільменітового концентрату та 150200 тис. тонн / рік апатитового концентрату. В 2019 році два гірничо-видобувні комбінати
– ТОВ «Валки-Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський ГЗК» збільшили на 7,2% обсяги випуску
ільменітового концентрату (TiO2) (зі 140 тис. тонн у 2018 році до 150 тис. тонн у 2019 році).
Читати повністю >>>
За матеріалами Group DF
Кабмин согласовал назначение нового главы Объединенной
горно-химической компании
22.07.2020

Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, согласовал
назначение временно исполняющим обязанности главы правления АО
"Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Питера Дэвиса.
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде
Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook. Как сообщалось, ФГИ приказом
от 19 февраля назначил нового и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова,
согласованного Кабмином, вместо Александра Гладушко. Затем глава Фонда Дмитрий
Сенниченко представил Макарова и его советников – Татьяну Гогенко и Питера Дэвиса.
Однако позднее в Фонде сообщили, что 8 апреля Макарова заявил, что не может исполнять
обязанности по состоянию здоровья, а и.о. председателя правления стал его первый
заместитель Питер Дэвис. В итоге приказом Фонда от 25 мая Макаров был отстранен от
исполнения обязанностей председателя правления АО "ОГХК". Отметим, ЧАО "ОГХК", в
управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК,
Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК,
Житомирская обл.), подготовило комплексную программу модернизации производства,
согласно которой планируется строительство четырех новых фабрик на ИГОКе в течение
пяти ближайших лет. Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, инвестиции в
строительство новых объектов оцениваются в 1,2 млрд грн. Данный проект будет
представлен потенциальным инвесторам в рамках подготовки к приватизации ОГХК. При
этом поясняется, что сырьевой базой для фабрик станут новые участки Межиреченского
месторождения. В соответствии с программой модернизации производства планируется,
что в первую очередь должна быть введена в эксплуатацию сухая обогатительная фабрика,
где будет осуществляться переработка концентратов с большим содержанием сидерита и
ильменита. Стоимость строительства фабрики составляет около 300 млн грн на
протяжении двух лет. В настоящее время ОГХК продолжает работу по получению новых
лицензий на разработку участков. По предварительным подсчетам, использование новых
участков Межиреченского месторождения принесет доход в размере 6,6 млрд грн.
Расширение ресурсной базы обеспечит повышение капитализации компании накануне
приватизации и упростит интеграцию ОГХК в мировой рынок титана. "За два года начнутся
работы по эксплуатации новых участков Межиреченского месторождения, поэтому сейчас
нам необходимо настроить производство для разработки новых залежей - более сложных.
Мы уже провели тестирование руды Букинского участка Межиреченского месторождения в
австралийской компании AML. Согласно результатам тестирования, мы подтвердили
технологию обогащения ильменитово-сидеритовых руд и согласовали предпроектные
работы. Эти меры станут залогом повышения капитализации компании на
приватизационном конкурсе", - отмечает врио председателя правления ОГХК Питер Дэвис,
которого цитирует пресс-служба.
Читать полностью >>>
Читайте также: Искушение титаном >>>
По материалам biz.censor.net.ua, fixygen.ua
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 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ
 ТРУБИ

 МЕТАЛОВИРОБИ

Metipol погіршив прогноз випуску прокату
з покриттям у 2020 році на 20%

Основные трубные предприятия Украины снизили производство
труб из черных металлов на 29,4%
15.07.2020

07.07.2020

Основные трубные предприятия Украины за 6 мес. 2020 г. снизили
производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 29,4%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 408 тыс. тонн, в
том числе в июне выпущено 75,4 тыс. тонн, в мае - 59,7 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в
том числе предприятия объединения за первых шесть месяцев года сократили
производство труб на 35,9% - до 272,1 тыс. тонн, в том числе в июне – 48,9 тыс. тонн, мае 45,6 тыс. тонн. При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период упал 43,1%
- до 77 тыс. тонн (в июне – 15,6 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 33,6%, до 35,7 тыс.
тонн (7,1 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 29,1% - до 148,4
тыс. тонн (24,4 тыс. тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) за первое полугодие
произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в январе-июне-2019 было выпущено 13,6 тыс. тонн
продукции, "Сентравис" сократил производство на 14%, до 9,8 тыс. тонн нержавеющих труб
(1,7 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 30,8% - до 0,9 тыс. тонн труб (0,1 тыс.
тонн). Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК)
им. Ильича в январе-июне-2020 сократил выпуск труб на 13,9% - до 70,7 тыс. тонн (в июне –
12,5 тыс. тонн), "Коминмет" снизил на 8,2%, до 65,2 тыс. тонн (14 тыс. тонн). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Завод Heavy Metal (Первомайськ Миколаївської області) компанії
Metipol погіршив прогноз випуску прокату з покриттям в 2020 році на 20% –
з 50 тис. т, прогнозованих на початку року, до 40 тис. т.
«Ситуація із запровадженням карантинних заходів в Україні коштувала нам близько
7,5-8 тис. т в цьому році. З них 5 тис. т – це те, що ми вже не виробили в період з другої
половини березня до кінця травня. Ще близько 2 тис. т ми не виробимо в червні-липні, тому
що розганяти нові потужності треба поетапно», – зазначив Денис Рисухін, директор
компанії Metipol. Під час карантину ринок прокату з покриттям просів на 50%. У другій
половині травня попит почав відновлюватися, і в червні падіння було не дуже помітним.
«Ми прогнозуємо, що за підсумками року, якщо не буде другої хвилі епідемії, посилення
світової кризи та кризи всередині країни, то вперше за останні п’ять років ми зможемо
побачити просідання ринку покритого металу, можливо, до 20%. У будь-якому випадку, за
нашими оцінками, ринок пофарбованого металу не впаде нижче 300 тис. т, і я відмінно
бачу, як ми вписуємося в нього зі своїм обсягом в 40-50 тис. т», – додав Рисухін. …
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center

США пролонгували мита на нафтогазові труби з 5 країн,
зокрема з України розміром 7,47%

Запорізький ливарно-механічний завод (ЗЛМЗ) інвестував 3 млн грн в
модернізацію устаткування. Про це повідомляє «Метінвест» на своїй
сторінці Facebook, передає видання gmk.center
Завод модернізував горизонтально-розточний верстат з числовим програмним
управлінням новою автоматизованою системою. Після модернізації обладнання новою
системою ЧПУ Fanuc (Японія) і прецизійними датчиками Precizika metrology (Литва)
верстат перейшов з двовісного в пятивісний режим обробки деталей. Цей режим
передбачає моживість одночасної інтерполяції та позиціонування оброблюваного виробу, а
також високу точність переміщень з дискретністю до 0,001 мм. У результаті модернізації
розширяться технологічні можливості, автоматизується робочий процес і підвищиться
надійність агрегату. Перший з шести модернізованих верстатів інтегрований в онлайнсистему моніторингу роботи обладнання. Система дає змогу в режимі 24/7 контролювати
ефективність верстата, превентивно виявляти перевантаження і формувати статистику по
заданих параметрах за будь-який період експлуатації обладнання…
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center

20.07.2020

Комісія з міжнародної торгівлі США (USITC) в рамках п'ятирічного
перегляду обмежень поставок на американський ринок вирішила
залишити в силі мита на труби нафтогазового сортаменту (oil country
tubular goods, OCTG) з Індії, Південної Кореї, Туреччини, України та В'єтнаму.
Згідно з інформацією на сайті USITC від 8 липня 2020 року, Комісія визначила, що
скасування існуючих антидемпінгових мит на імпорт трубної продукції з Індії, Кореї,
Туреччини, України і В'єтнаму може привести до продовження або повторення нанесення
матеріального збитку в доступному для огляду майбутньому (місцевим виробникам - ІФ ),
тому мита залишаться в силі. Як повідомлялося, Мінторг США скасував підписане в липні
2014 року і пролонговану пізніше з групою "Інтерпайп" угоду про припинення
антидемпінгового розслідування щодо труб в обмін на цінові зобов'язання за рівнем
поставок даної продукції на територію країни. Відповідно до публікації в Федеральному
реєстрі США від 16 липня 2019 року, дія угоди припинялася, а департамент торгівлі цієї
країни також видав наказ про введення мит на деякі види трубної продукції "Інтерпайпа" з
10 липня і скасував адміністративний перегляд угоди. При цьому зазначалося, що 7 грудня
2018 року "Інтерпайп" запросив продовження прийнятої в 2014 році угоди ще на п'ять
років, до 10 липня 2024 року. 18 грудня 2018 року Департамент торгівлі США запросив
зацікавлені сторони прокоментувати запит "Інтерпайпу". "19 лютого 2019 року
американські компанії-заявники Maverick Tube, корпорація United States Steel Corporation,
Vallourec Star, LP, TMK IPSCO і Welded Tube USA Inc, надали коментарі, в яких містилося
заперечення проти запиту Interpipe і просили Департамент торгівлі США дозволити
розірвання Угоди відповідно до графіка і приступити до видання наказу (про
антидемпінгові мита - ІФ) 10 липня 2019 року. Interpipe представила додаткові коментарі в
підтримку свого запиту того ж дня", - констатувалося раніше в оголошенні. 4 червня 2019
року була введена процедура п'ятирічного повторного перегляду угоди припиненого
розслідування і прийнято рішення про припинення дії угоди. Потім, 10 липня, Мінторг США
повідомив "Інтерпайпу" про своє рішення не продовжувати Угоду відповідно до прохання
самої компанії "Інтерпайп", яка розраховувала на припинення дії угоди після п'яти років її
дії. У відповідь на запит "Інтерпайпу" Мінторг США припинив дію угоди, відновивши
припинене розслідування. При цьому зазначалося, що в результаті розслідування було
зазначено, що американським трубним компаніям завдаються збитки через поставку
імпортних труб. Дана угода була підписана 10 липня 2014 за результатами
антидемпінгового розслідування на три роки. Спочатку її термін закінчувався 10 липня
2017 року, проте її продовжили ще на рік, а потім ще на стільки ж. У рамках угоди
"Інтерпайп" здійснював продажу нафтогазових труб за справедливими ринковими цінами мінімальні ціни на таку продукцію погоджує Мінторг США. Таким чином, угода дозволяла
уникнути демпінгу цін і припиняла дію мита в розмірі 7,47%, введеної за підсумками
антидемпінгового розслідування проти низки країн-імпортерів сталевих труб, зокрема,
України. Дане мито було встановлено як для підприємств групи "Інтерпайп" - Interpipe
Europe S.A., "Інтерпайп-Україна", "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод
(НТЗ)" і "Інтерпайп Ніко-Тьюб", так і для всіх інших українських підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Завод «ОСКАР» расширил географию поставок: 21 страна
импортирует трубы украинского завода
23.07.2020

Трубный завод «ОСКАР», который является участником корпорации
«Алеф», расширил свое присутствие на мировом рынке. Сейчас продукция
завода экспортируется в 21 страну мира.
Также трубы украинского завода импортируют Индия и Южная Корея. А в 2019 году
заводу «ОСКАР» впервые удалось выйти на рынок США. Основными потребителями
продукции завода являются европейские предприятия авиационно-космической, атомной,
химической, энергетической отраслей промышленности. На заводе отмечают, что
расширение географии поставок стало возможным в том числе благодаря постоянной
работе по улучшению системы менеджмента качества на соответствие требованиям
международного стандарта EN 9100. Последний ресертификационный аудит предприятие
прошло в мае текущего года и сейчас ожидает получения нового сертификата сроком на 3
года. Завод «ОСКАР» входит в престижную базу поставщиков для авиакосмической отрасли
OASIS. В частности, украинский завод может поставлять крупнейшим авиаконцернам мира
бесшовные трубы из нержавеющей стали, титановых и никелевых сплавов. По
международным программам Nadcap сертифицированы производственные процессы
предприятия: термическая обработка (Heat Treating), химическая обработка (Chemical
Processing) и неразрушающий контроль — по методам УЗК и ТВК (Non Destructive Testing).
Председатель совета корпорации «Алеф» Вадим Ермолаев отметил, что осуществлять
экспорт труб в страны Европы заводу также позволяет постоянное внедрение современных
технологий: «В частности, в 2020 году на производстве внедрили автоматизированную
установку неразрушающего контроля труб от американского производителя MAC (Magnetic
Analysis Corporation). Новое высокоточное оборудование позволило увеличить
производительность на этапе контроля качества в три раза за счет оптимизации процесса:
за один проход через установку MAC проводится анализ на сплошность металла,
герметичность трубы, наличие дефектов».
Читать полностью >>>
По материалам fakty.ua
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Запорізький ЛМЗ інвестував 3 млн грн
в модернізацію
08.07.2020

Компанія «Укрсталь Конструкція» поставила 300 т
конструкцій для Сіверської ТЕЦ
13.07.2020

Компанія «Укрсталь Конструкція» в партнерстві з ТОВ «НВП
«Стальсервіс» виготовила і поставила 300 т металоконструкцій для
будівництва одного з об’єктів Сіверської ТЕЦ на біопаливі.
«ТЕЦ є об’єктом енергетичної інфраструктури. Тому до якості конструкцій і
металопрокату висувалися підвищені вимоги. У тому числі потрібно було виготовити
підкранові балки для крана вантажопідйомністю 30 т», – повідомила компанія на своїй
сторінці у Facebook. Кілька заводів «Укрсталь Конструкції» працювали одночасно, що дало
змогу заощадити терміни розробки конструкцій металевих деталювальних, ув’язки та
виготовлення металоконструкцій. У проектуванні металоконструкцій використовувалося
програмне забезпечення Tekla Structures, яке забезпечило точність виготовлення та
складання конструкцій без додаткових операцій на монтажі. Сіверська ТЕЦ розташована в
м. Славутич. Її виробнича потужність – 12,5 МВт.
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center
Маріупольський РМЗ інвестував 50 млн грн
в нові верстати з ЧПУ
13.07.2020

Маріупольський ремонтно-механічний завод (МРМЗ) інвестував
понад 50 млн грн у придбання і запуск нових токарних верстатів серії PUMA,
Vesta, D2-5AX і DBK для ремонтно-механічного цеху №3.
Нове устаткування значно підвищить продуктивність і якість продукції, а також
розширить можливості механічної обробки високоточних виробів на підприємстві. «Сучасні
системи числового програмного управління, технологічність і багатофункціональність
найпотужніших токарних і фрезерних новинок з ексклюзивними технологічними циклами
дають змогу виготовляти складні вироби за одне встановлення. При цьому тепер немає
необхідності здійснювати додаткові переналаштування», – йдеться в повідомленні. Раніше
Маріупольський РМЗ інвестував 11,7 млн грн у модернізацію термічної газової печі №2
ливарного цеху. Завдяки цьому завод зможе скоротити споживання природного газу вдвічі,
а також поліпшити якість продукції. …
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center
Владелец 100% акций "Стальканат-Силур" Владимир Немировский
продал почти 50% акций
15.07.2020

Согласно официальной информации компании, по состоянию на 13
июля 2020 года у Немировского осталось 50,000099% акций, или 52 млн
165,480 тыс. штук простых именных акций.
При этом уточняется, что уменьшение его доли в компании произошло вследствие
прямого отчуждения акций. Сообщается также, что по состоянию на 13 июля 2020 года
владельцем 23,7% акций, или 24 млн 726,389 тыс. штук простых именных акций, стал
Антон Михаленко. Еще одним владельцем 23,1% акций, или 24 млн 100,404 тыс. штук
простых именных акций, стал Эдери Лирон. По данным НКЦБФР, продажа-покупка акций
осуществлялась 2 июня 2020 года вне фондовой биржи. Как сообщалось, в марте текущего
года два физических лица заявили о намерении по отдельности приобрести 23,7% и 23,1%
акций ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур". Согласно их заявлениям,
направленным в НКЦБФР, физлицо Эдери Лирон, зарегистрирован в Кривом Роге, другое
физлицо - Антон Михаленко с регистрацией в Израиле. При этом оба они до этого не
владели акциями предприятия. "Стальканат-Силур" по итогам работы в 2019 году снизил
чистую прибыль на 7,3% по сравнению с 2018 г. - до 148,419 млн грн, доналоговая прибыль
возросла на 7,8%, до 188,588 млн грн. Чистый доход снизился на 4,8% – до 2 млрд 323,009
млн грн с 2 млрд 439,594 млн грн. Непогашенный убыток к концу 2019 г. составил 305,842
млн грн. Стальканат-Силур выпускает стальные, капроновые канаты и метизную
продукцию. По данным НДУ на І кв.2020 г, Немировский владел 100% акций компании. …
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

ХІМІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Нарешті діалог: очільники ОПЗ і «Укрхімтрансаміаку»
зустрілись вперше за 10 років
10.07.2020

Ребрендинг ТМ VAMP: логотип,
дизайн і слоган
03.07.2020

Ребрендинг – це найкраща можливість показати нашим клієнтам, що
ми намагаємося прислухатися до них і забезпечувати кращий асортимент,
постійно покращуємо якість продукції.
Компанія Черкаський завод автохімії представила новий 3D логотип, слоган,
оновлений стиль бренду і сайту. Для кожного продукту ми створили нову етикетку,
адаптувавши її до форми упаковки. Сьогодні продукція під брендом VAMP користується
популярністю в більш, ніж 30 країнах світу. Завдяки оптимальному поєднанню ціни і якості
VAMP зумів завоювати світовий ринок і міцно зміцнитися на ньому. В рамках ребрендингу
на етикетках всієї продукції VAMP з'явилася англійська мова і відповідне маркування для
освоєння ринків нових країн експорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами ЧЗА
Викрито канал поставки міндобрив з Російської Федерації
в обхід санкцій та сплати податків
09.07.2020

Прокуратурою викрито протиправну діяльність вітчизняних
підприємств, які налагодили схему поставок мінеральних добрив в обхід
санкцій та антидемпінгового мита.
Згідно з матеріалами слідства, виробники мінеральних добрив з Російської
Федерації, які відповідно рішення РНБО від 02.05.2018 р., внесені до санкційного списку,
організували канал постачання мінеральних добрив в обхід антидемпінгових мит, що
дозволило дистриб’юторам протягом 2014-1018 років реалізовувати мінеральні добрива на
території України за демпінговими цінами та ухилятись від сплати обов’язкових платежів.
Так, посадові особи вітчизняних підприємств свідомо вносили неправдиві відомості в
митну документацію, вказуючи інший код УКТЗЕД, на який не встановлено антидемпінгове
мито. Вказані дії призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України
коштів в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування проведено низку
санкціонованих обшуків та оглядів на підприємствах в 15 областях України, під час яких
виявлено та вилучено первинні документи, які свідчать про протиправну діяльність,
чорнові записи, митні декларації, близько 1 тис. тонн мінеральних добрив та електронні
носії інформації. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Відповідні
зразки мінеральних добрив направлено на експертизу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прокуратури м.Києва
АМКУ проверяет покупку конкурента "Днепроазота"
окружением Коломойского
10.07.2020

АМКУ опубликовал требование о предоставлении информации по
покупке стратегического предприятия "Ауьлская хлоропереливная
станция" в 2019 году частной фирмой "Агентство "Мега плюс".
Как следует из документа, АМКУ расследует нарушения законодательства о защите
экономической конкуренции при осуществлении сделки, передает БизнесЦензор со
ссылкой на Наші гроші. В частности, АМКУ запросил у покупателей станции информацию о
стоимости активов, объемах реализации товаров компанией "Агентство "Мега плюс" и
субъектами хозяйствования, связанными с ними отношениями контроля за последний
финансовый год, предшествовавший сделке. Также АМКУ требует от владельцев указать
источник происхождения средств, за счет которых была приобретена доля в уставном
капитале "Агентство "Мега плюс" ее нынешним владельцем Андреем Житниковым, а затем
куплена "Аульская хлоропереливная станция". Среди прочего Антимонопольный комитет
требует фирму сообщить, кто непосредственно осуществляет хозяйственную деятельность,
связанную с хранением, разливом в баллоны и контейнеры жидкого хлора, производством,
приобретением и реализации хлора. Как пояснила представитель платформы "Лига
антитраста" Галина Верцимаха, Антимонопольный комитет публикует требование на сайте
в случаях, когда по всем известным ведомству адресам компания требования не получает.
Она уточнила, что в случае если в результате проверки АМКУ докажет, что "Аульская
станция" была приобретена компаниями, которые связаны отношениями контроля с
"Днепроазотом", то покупателю не только грозить штраф в размере до 5% годового дохода,
но с высокой долей вероятности над покупателем нависнет угроза потери актива. Как
сообщалось, Днепропетровский областной совет в 2019 году продал Аульскую
хлоропереливную станцию за 30 млн грн ООО "Агентство Мега Плюс". Как выяснили
журналисты, фирма "Агентство "Мега плюс" формально принадлежит Андрею Житникову.
Сам Житников, проживающий в обычной многоэтажке в Днепре, комментировать покупку
отказался. Однако его жена сообщила, что на ее мужа просто "повесили" этот объект. При
этом до покупки стратегического предприятия, Житников работал в фирмах "Приват
Холдинг", которая принадлежала Игорю Коломойскому, и в компании "Энергоальянс",
которая принадлежала одному из менеджеров олигарха. Как отмечается в расследовании,
решение о приватизации Аульской хлоропереливной станции инициировал депутат
Днепропетровского облсовета от партии "УКРОП", глава комиссии по вопросам ЖКХ
Андрей Смирнов. Сейчас он занимает должность заместителя главы Офиса президента. Еще
весной 2019 года Ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
"Укрводоканалэкология" заявляла, что инициированная связанным с группой "Приват" АО
"Днипроазот" приватизации коммунального предприятия "Аульская хлоропереливная
станция" (АХПС) может привести к полной монополизации рынка жидкого хора и поставит
под угрозу водоснабжение большинства городов Украины. Так, единственным
производителем хлора в Украине является "Днепроазот" Коломойского. Частично
альтернативу монопольному положению "Днепроазота" могла создавать "Аульская
хлорпереливна станция", которая может осуществлять поставки жидкого хлора как
производства АО "Днепроазот", так и от зарубежных поставщиков, располагая
необходимым оборудованием, которого нет больше ни у кого в Украине. Традиционно
основным поставщиком хлора для АХПС является "Днипроазот", однако в период его
остановки в 2018 году АХПС смогло организовать поставки импортного хлора.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Очільник державного підприємства «Укрхімтрансаміак» Вадим
Трунов та в.о. Голови Правління-директора АТ «Одеський припортовий
завод» Микола Синиця 9 липня провели робочу зустріч.
Захід відбувся на базі «Укрхімтрансаміаку» у м. Київі - вперше за останні десять
років. Зустріч була присвячена обговоренню стратегічно важливих питань взаємодії
підприємств, що має надзвичайне значення для хімічної галузі й України в цілому. Під час
зустрічі керівники обговорили стан справ на підприємствах. Зокрема, йшлося про технічні й
економічні питання – виконання річних планів щодо обсягів транспортування, приймання,
захолодження, збереження та відвантаження на судна транзитного аміаку, стратегії
збереження обсягів міжнародного транзиту, унеможливлення обсягів його зниження.
Водночас учасники дискутували щодо необхідності збереження балансу транзиту й
перевалки аміаку, зупинялися також на темах збалансування тарифоутворення й
модернізації технологічного обладнання, необхідності створення кадрового резерву
працівників технічних напрямків. Окрему увагу було приділено обміну практичним
досвідом. Так, керівник ОПЗ Микола Синиця проінформував присутніх, що завдяки
впровадженню нової централізованої системи закупівель та зміні правил акредитації
учасників Одеському припортовому заводу уже вдалося заощадити 23 млн грн за півтора
місяці та значно розширити коло учасників торгів. У свою чергу Вадим Трунов зауважив, що
на ДП «Укрхімтрансаміак» теж наразі готуються до оптимізації процедури тендерних
закупівель, що відкриє ринок для більшої кількості учасників.
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua
За 6 місяців 2020 року Сєвєродонецький «Азот» випустив
330,78 тис. тонн мінеральних добрив
17.07.2020

За результатами І півріччя 2020 року Сєвєродонецький «Азот»,
входить в Group DF, випустив 330,78 тис. тонн мінеральних добрив (за
аналогічний період минулого року – 103,89 тис. тонн).
Зокрема, підприємством випущено 192,07 тис. тонн аміачної селітри, 122,58 тис.
тонн карбаміду, 3,3 тис. тонн аміаку водного технічного, 12,83 тис. тонн КАС (карбамідоаміачна суміш). Також на підприємстві випущено 153,11 тис. тонн аміаку, 3,32 тис. тонн
діоксиду вуглецю рідкого. «Зростання випуску добрив у першому півріччі – це результат
відновлення повного виробничого циклу на підприємстві. Ми у березні запустили цех
виробництва аміаку 1-А, і це дозволило поступово нарощувати випуск аміачної селітри і
почати випуск карбаміду. Проте підприємство на сьогодні завантажене лише на 30%, і ми
не можемо говорити про подальшу таку ж динаміку виробництва після останнього рішення
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі не вводити обмеження (квоти) на імпорт
азотних добрив в Україні. Через засилля російського імпорту підприємство буде змушене
знизити набрані оберти. Ми вимушені екстрено переглядати наші виробничі плани. Замість
того щоб набирати персонал ми, навпаки, змушені скорочувати людей. Доведеться
скоротити до 30% персоналу. Це відповідальність Уряду і це прямий результат
некомпетентності, невмілої промислової політики влади», – відзначив Леонід Бугайов,
Голова Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ». Леонід Бугайов пояснив:
продукція українських виробників не може конкурувати в ціні з російськими добривами,
оскільки у РФ вартість основної сировини – природного газу – майже у 2,5 рази нижче, ніж в
Україні. Незважаючи на чинне з весни 2019 року ембарго на ввезення добрив
безпосередньо з Росії, азотні добрива завозяться в Україну через інші юрисдикції –
Білорусь, Грузію, Польщу і Латвію. «Рішення не обмежувати імпорт азотних добрив в
Україну було пролобійоване російськими лобістами і поставило під удар всю хімічну галузь
країни. Рішення МКМТ – це найсильніший удар по регіону. Сєвєродонецький «Азот» – одне з
найбільших підприємств Луганської області. Через це антиукраїнське рішення чиновників
люди на прифронтовій території втратять роботу, а регіон – десятки мільйонів гривень не
отриманих у бюджет податкових відрахувань», – підкреслив Леонід Бугайов. У першому
півріччі 2019 року підприємством було випущено 100,46 тис. тонн аміачної селітри, 1,22
тис. тонн аміаку водного технічного, 2,21 тис. тонн КАС (карбамідо-аміачна суміш).
Читати повністю >>>
За матеріалами Group DF
Суд скасував вимогу ДПС до "Азота" Фірташа доплатити
127 млн грн податку на прибуток
20.07.2020

Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну
скаргу Головного управління ДПС у Черкаській області та залишив без змін
рішення Черкаського окружного адмінсуду.
Мова йде про рішення від 13.04.2020 (в справі №2а/2370/4501/2012), яким на
вимогу ПАТ “Азот” було скасовано податкові повідомлення-рішення №0003502301,
№0003512301 та №0003492301 від 20.07.2012. Згідно з судовими матеріалами, цими
податковими повідомленнями-рішеннями на 126,6 млн грн збільшено суму грошового
зобов’язання з податку на прибуток, на 582,8 млн грн зменшено суму від’ємного значення
об’єкта оподаткування податком на прибуток за І квартал 2012 року, на 16,6 млн грн
збільшено суму грошового зобов`язання з ПДВ. Податківці констатували, що реалізація
“Азотом” своєї продукції (добрив і азотних сполук) для пов’язаної структури (NF Trading
AG) за цінами, нижчими ніж повна собівартість такої продукції, зростання вартості
природного газу та електроенергії, необхідних для виробничого процесу, а також зростання
вартості основних видів сировини для виготовлення готової продукції, призвела до
збитковості підприємства і зменшення ним об’єкту оподаткування податком на прибуток.
Разом з тим, суд вирішив, що “оскільки ціни товарів, визначені сторонами відповідних
зовнішньоекономічних контрактів з фірмою «NF Trading AG» та з фірмою Portling
Continental LTD є звичайними та відповідали на момент виникнення спірних правовідносин
справедливій ринковій ціні за ціною договору, контролюючим органом протиправно
застосовано до спірних правовідносин положення норм пп. 153.2.1, 153.2.3 п. 153.2 ст. 153
Податкового кодексу” (цитата). ПАТ “Азот” входить у холдинг Ostchem Дмитра Фірташа.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Представлено законопроект для захисту
вітчизняного машинобудування

Суд знову арештував продане з дисконтом 99% майно
"Бліц-Інформ", яке в іпотеці Укрексіма
09.07.2020

Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Київської
місцевої прокуратури №6 та в рамках кримінального провадження
№42019000000002328 від 01.11.2019.
Суд наклав арешт на майно ПрАТ “Бліц-Інформ”, яке торік у листопаді було продане
ліквідатором цієї компанії та перебувало в іпотеці/заставі Укрексімбанку. Йдеться про
майновий комплекс (за адресою м. Київ, вул. Мурманська, 7), поліграфічне обладнання,
поліграфічні матеріали, табір «Сонячний» (за адресою: м. Київ, вул. Промениста, 1
(Броварське лісництво, квартал № 54), 19 автомобілів. Нагадаємо, 18.11.2019 ліквідатор
ПрАТ “Бліц-Інформ” на аукціоні продав активи компанії за 49,59 млн грн (при тому, що
спершу активи виставлялися на продаж з ціною 4,12 млрд грн; відповідно дисконт склав
99%). Покупцем стало ТОВ "Палп Мілл Прінт" (пов’язане з власником Обухівського
картонного комбінату Володимиром Крупчаком). Аукціон відбувся, хоча 14.11.2019
Печерський райсуд задовольнив клопотання прокуратури м. Києва в рамках кримінального
провадження №42019000000002328 наклав арешт на згадане майно ПрАТ “Бліц-Інформ”,
яке було в іпотеці/заставі Укрексімбанку (за низкою кредитних договорів). Постановою
Госпсуду м. Києва від 19.06.2019 у справі №910/2595/19 ПрАТ «Бліц-Інформ» було визнано
банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Судовими ухвалами від 29.05.2019 та
28.08.2019 Укрексімбанк було визнано забезпеченим кредитором ПрАТ «Бліц-Інформ» на
загальну суму 1,77 млрд грн. Як зазначалося, в ході ліквідаційної процедури ПрАТ «БліцІнформ» ліквідатор банкрута замовив, а Товарна біржа «Українська міжрегіональна
спеціалізована» провела кілька аукціонів з продажу майна боржника, до якого входило і
майно, яке було в заставі/іпотеці Укрексімбанку. Умовами другого повторного аукціону,
призначеного на 18.11.2019, передбачалося, що до продажу ліквідатором боржника
запропоновано усі активи ПрАТ «Бліц-Інформ», які включені до складу єдиного Лоту №1.
Його початкова вартість була встановлена на рівні 495,9 млн грн. Раніше слідчі зазначали,
що вказана сума “є сумнівною, необґрунтованою, непогодженою з заставним кредитором
АТ «Укрексімбанк», здійснена ліквідатором з порушенням норм чинного законодавства
України та відповідно є такою, що не може бути використана при продажу майна банкрута”
(цитата з судових матеріалів).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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На Крюківському вагонобудівному заводі презентували законопроект
3739 з підтримки локалізації продукції машинобудування при публічних
закупівлях. Про це повідомляє unian.ua
Цей проект виділяє чотири напрями машинобудування, для яких пропонується
локалізація: залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна техніка,
спецтехніка, енергетичне машинобудування. Як повідомила Федерація роботодавців
України, в рамках цього заходу відбулася виїзна зустріч ініціативної групи народних
депутатів, керівництва ФРУ, керівників місцевої влади та провідних машинобудівних
підприємств. Зокрема, на презентації виступив голова Ради ФРУ Дмитро Олійник. "Ми,
промисловці, вітчизняні виробники, роботодавці відповідальні за своїх людей, за свої
колективи, тому Україна повинна проводити таку державну політику, яка буде сприяти
зайнятості населення, економічному зростанню й побудові конкурентоспроможної
економіки. Як це роблять країни, що досягли успіху: США, Канада, Китай, країни ЄС. І ми це
будемо робити!" – зазначив Дмитро Олійник. Зазначається, що відповідний проект закону
зареєстрований Верховною Радою. Його авторами стали депутати Дмитро Наталуха,
Дмитро Кисилевський і Роксолана Підласа. Законопроект підписали 38 народних депутатів
із різних фракцій та груп, ФРУ активно сприяла його розробці. Як повідомляє ФРУ,
законопроект виділяє 4 основних напрями машинобудування, для яких пропонується
локалізація на рівні 25-40%. Це залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт,
комунальна техніка, спецтехніка, енергетичне машинобудування. Також документ
передбачає обов'язковий відсоток локалізації виробництва на території України для участі
в державних закупівлях, що викликає гарячі дискусії. Крім того, він не лобіює інтереси
окремих великих виробників або певних проектів. Завдяки внутрішній кооперації дрібних і
середніх підприємств-суміжників будуть організовуватися виробництва з випуску
устаткування, комплектуючих, що сьогодні закуповуються у зарубіжних постачальників.
ФРУ підготувала відкрите звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету
Міністрів щодо підтримки представленого законопроекту №3739, важливості його
прийняття для промисловості та економіки країни, і запропонувала всім присутнім –
керівникам підприємств і керівниками органів місцевої влади – підписати звернення.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua

 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Локализация в промышленности: как Украина
может сохранить машиностроение
13.07.2020

Украина начала расследование против импорта
кабельной продукции
28.07.2020

МКМТ возбудила специальное расследование в отношении импорта в
Украину проводов изолированных, кабелей и других изолированных
электрических проводников, а также волоконно-оптических кабелей.
Как говорится в сообщении комиссии в газете "Урядовый курьер", инициаторами
расследования выступили ПАО "Одесский кабельный завод "Одесскабель" и ПАО "Завод
Южкабель". "В заявлении приведено достаточно обоснованных доказательств в отношении
того, что в течение 2015-2019 годов импорт в Украину проводов независимо от страны
происхождения и экспорта осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что мог
причинить существенный вред национальному товаропроизводителю", – отмечается в
документе. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) уточняет,
что речь идет о товарных кодах согласно УКТВЭД 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10
10 8544 60 10 98, 8544 60 90 10 8544 60 90 90, 8544 70 00 10 8544 70 00 90. Проведение
специального расследования поручено Минэкономики, которое в течение 30 дней с даты
этого сообщения осуществляет регистрацию заинтересованных сторон и рассматривает
требования по проведению слушаний. Согласно данным Таможенной службы, импорт по
общему коду 8544 "Провода изолированные, кабели и другие изолированные
электрические проводники, кабели волоконно-оптические" за первое полугодие этого года
составил 24,24 тыс. тонн на $214,65 млн (0,88% от всего импорта), тогда как экспорт –
соответственно 29,19 тыс. тонн на $559,08 млн (2,44% всего экспорта). Среди стран, откуда
больше всего завозится подобной продукции в Украину, Венгрия (27,03%), Польша
(17,14%) и Китай (14,89%), тогда как основными странами экспорта украинской продукции
выступают Германия (23,71%), Польша (22,3%) и Румыния (12,97%).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Второй завод по производству автоэлектроники "Костал Украина"
начнет работу в апреле 2021 г.
29.07.2020

Второй завод по производству автомобильной электроники ООО
"Костал Украина", дочерней компании немецкой Leopold Kostal GmbH&Co,
как ожидается, в апреле 2021 г. начнет работу в пос.Дударков
(Бориспольский р-н Киевской обл.).
"С "Костал" мы плодотворно взаимодействуем уже не первый год. Приветствуем их
решение инвестировать в развитие собственного производства на Киевщине почти EUR40
млн и создать 900 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба председателя Киевской
облгосадминистрации Василия Володина на церемонии начала строительства будущего
завода, состоявшейся в конце прошлой недели. Как сообщалось, "Костал Украина" уже
имеет производство автокомпонентов в Переяславе (Киевская обл.), созданное в 2006 году,
где в настоящее время работает около 1 тыс. человек. Завод создан в отремонтированном
корпусе, арендованном у завода "Киевприбор" с заменой инженерных сетей и
технологического оборудования. Производит автоэлектронику и компоненты для Ford,
Skoda, Volkswagen, Audi, Porsche и Lamborghini. В церемонии закладки капсулы нового
завода в Бориспольском районе участвовали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков,
генеральный директор ООО "Костал Украина" Радослав Шкуп, представители посольства
Германии в Украине и Бориспольской райадминистрации. "Киевщина имеет ряд
преимуществ, в том числе и логистика, и близость к столице, и, самое главное, кадровый
потенциал. В области много учебных заведений, готовящих высококвалифицированных
специалистов, которые могут качественно работать на таких заводах", - отметил глава
Киевской ОГА. Как отметил в ходе церемонии Разумков, EUR39 млн евро и 900 новых
рабочих мест - это очень серьезный шаг, особенно в условиях кризиса и борьбы с
пандемией. "Надеюсь, что это будут партнерские отношения, которые, с одной стороны,
помогут Киевской области, а с другой - инвестор будет видеть поддержку от КОГА.
Парламент же всегда готов помогать "белому", "чистому" бизнесу - как украинскому, так и
иностранному - который будет помогать развиваться Украине", – цитирует "Костал
Украина" главу ВР на своей странице в Facebook. ООО "Костал Украина" является
крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в Переяславе. Выручка компании в
2018 году превысила 1 млрд грн, чистая прибыль составила 242,8 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В Украине стартовала очередная попытка оживить отечественную
промышленность. Об этом пишет эксперт Василий Январев на страницах
портала minprom.ua
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития выступил с
инициативой внедрить, такой всемирно признанный инструмент промполитики, как
локализация машиностроительной продукции при госзакупках. Инициаторы изменений,
профильные эксперты и производственники уверяют, что законопроект №3739 будет
полезным для украинской экономики, но хватит ли у государства политической воли
довести дело до конца?
Движение вниз. Украинская промышленность де-факто находится в состоянии
глубокой стагнации в течение последних восьми лет. Наиболее глубокий спад произошел в
2014-2015 годах, когда промышленное производство рухнуло на 22%. А с учетом
аннексированных и неподконтрольных территорий страна потеряла более трети своей
промышленности. В этом аспекте стоит отметить, что за линией разграничения остались
60% донецкой и 85% луганской промышленности. Но снижение объемов производства это
еще не все. Гораздо хуже тот факт, что украинская экономика за эти восемь лет стала более
сырьевой. Так, доля перерабатывающей промышленности в структуре ВВП снижалась из
года в год и дошла до отметки в 22,2%. При этом в отечественном экспорте ежегодно
усиливаются аграрные позиции, в то время как промышленные неуклонно снижаются.
Нельзя сказать, что все эти годы власть смотрела на нарастающий вал проблем в
экономике с олимпийским спокойствием. Но кардинально изменить ситуацию она тоже
явно не стремилась. "Украинская промышленность не имеет даже сравнимого уровня
поддержки государства, который получают конкуренты–импортеры. Украинский рынок
открыт для любого импорта, Украина не дает преференций своим производителям при
госзакупках, не предоставляет налоговых льгот, нет льготного или просто разумного
кредитования, нет экспортного финансирования. Иностранные конкуренты получают все
или большинство этих видов поддержки. В конце концов, доступ на экспортные рынки для
украинских производителей тоже ограничен пошлинами и иными барьерами,
требованиями локализации, сертификациями и всеми другими инструментами, которые
используют страны для защиты своих производителей", - отметил в комментарии
МинПрому народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по
экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.
Как работает локализация? Таким образом, вопрос введения в Украине разумных
протекционистских мер в условиях системного падения промышленного производства
сегодня актуален как никогда. И оптимальным вариантом является локализация.
Простыми словами это означает, что если иностранный производитель продукции продает
свой товар в нашей стране государственным структурам или муниципалитетам, то он
должен разместить производственные заказы на украинских предприятиях. "Во всем мире
локализация является настолько распространенным инструментом, что его
работоспособность ни у кого не вызывает сомнений, - отмечает экономист Павел
Вернивский. – Например, в Польше меры по локализации производства уже давно
используются на государственном уровне. Китайская компания CRRC стала крупнейшим в
мире производителем железнодорожного транспорта именно благодаря локализации.
Изначально китайцы просто смотрели по компонентам, и выдвигали условие – если ты
хочешь принять участие в гостендере на поставку ж/д транспорта, то ты должен
локализировать ряд деталей. А потому они поставили конкретную цель по обеспечению
создания внутри государства полной производственной цепочки. И в конце концов
поставщики товара оказались внутри Китая". Впрочем, до китайских масштабов Украине
совсем далеко, а от развитых стран мы сильно отстали, поэтому стоит внимательнее
посмотреть, как механизм локализации работал и работает на постсоветском пространстве.
И тут в наличии есть просто поразительный пример Узбекистана. После развала СССР эта
страна была преимущественно аграрно-сырьевой и потеряла ряд производств
"завязанных" на единый советский рынок. Поэтому с 2000 года Узбекистан начал вводить
государственные программы по локализации производства. Ставка была сделана на
производство
импортозамещающей
и
экспортоориентированной
продукции,
обеспечивающее уровень локализации не менее 36%. В результате за 20 лет работы в
стране было реализовано 2,8 тысяч проектов стоимостью 5,5 млрд долл. В настоящее время
удельный вес локализованных товаров в общем объеме промышленной продукции
Узбекистана превышает 20%. Более того, локализация позволила создать "с нуля" целую
отрасль экономики – автомобилестроение.
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К моменту распада СССР автомобильного производства в Узбекистане не было
совсем. Еще в 90-х годах в городе Асака Андижанской области был построен автозавод на
котором начался выпуск автомобилей марки Daewoo. Позже автозаводы были открыты в
Ташкенте, Хорезме и Самарканде. На сегодня в стране производятся легковые автомобили
марок Ravon, Chevrolet, автобусы и грузовики Isuzu, а также большегрузные автомобили
совместно с немецкой компанией MAN. В 2019 году в Узбекистане с конвейеров сошла 271
тысяча автомобилей. Разительный контраст с Украиной, автопром в прошлом году работал
на 2% от своей мощности, выпустив чуть более 7 тыс. автомобилей.
Что предлагают авторы законопроекта. В прошлом месяце экономический
комитет Верховной Рады разработал законопроект №3937 о внесении изменений в закон
"О публичных закупках". Законопроектом предлагается с 2021 года ввести в Украине
степень локализации от 25% (в частности, для коммунальной техники – 25%, локомотивов
– 30%, трамваев, троллейбусов – 35%) с повышением с 2024 года до 40-60%. С похожей
инициативой выступил и Кабинет министров. Д.Кисилевский подчеркивает, что разница
между инициативой правительства и законопроектом в типе преференции. "Кабмин
предлагает предоставлять ценовую преференцию тому, кто обеспечил локализацию, т.е.
местный производитель может победить даже с более высокой ценой. Законопроект о
локализации предлагает рассматривать степень локализации как квалификационный
критерий: обеспечиваешь локализацию – допускаешься к торгам и дальше конкурируешь
по цене", - отмечает он. При этом Д.Кисилевский выразил уверенность, что сегодня любые
инициативы в поддержку украинской промышленности востребованы. "Чем больше их
будет, тем выше шансы сохранить ту или иную отрасль", - добавил нардеп. В свою очередь
глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник назвал инициативы
изложенные в законопроекте о внесении изменений в закон о "О публичных закупках"
крайне важными для украинской промышленности и экономики в целом. "Это едва ли не
единственный путь и возможность для Украины настоящей кооперации с мировыми
производителями и включения в производственные цепочки. Сегодня в украинских
трамваях, троллейбусах, скоростных и дизель-поездах, пожарных машинах и коммунальной
технике, каретах скорой помощи, турбинах и компрессорах от 20 до 70 процентов
комплектации мировых лидеров машиностроения. И они готовы часть комплектации
производить в Украине при условии стабильных заказов", - сообщил он. "Законопроект о
локализации приглашает на рынок тех инвесторов, которые готовы вкладывать в
производство в Украине. Хочешь получить контракт, оплаченный деньгами украинских
налогоплательщиков, создай (или локализуй) производство в Украине, создай рабочие
места для украинцев, заплати налоги в бюджет украинских городов. Украинской
промышленности не нужна поддержка, нужна государственная политика, которая есть у
всех цивилизованных странах мира", - добавил глава ФРУ. Говоря о указанных в
законопроекте процентах локализации Д.Олейник подчеркнул, что они абсолютно
достижимы. По его словам, проценты рассчитывались с участием производителей
непосредственно данных видов продукции. Причем консультации проводились и
производители отбирались по тем направлениям, где нет монополии на рынке, где есть
конкуренция местных производителей или локализаторов по товарным позициям,
предлагаемых для локализации. По каждой позиции товары могут производить не менее 35 украинских производителей, а по некоторым даже 10 и больше.
Всегда готов!!! Со стороны находящихся в глубоком кризисе производителей
машиностроительной продукции инициативы о введении в Украине локализации были
восприняты просто "на ура". В частности компания "Богдан Моторс" заявила, что уже
сегодня при участии отечественных партнеров готова выпускать троллейбусы с уровнем
локализации более 50%. По мнению компании, именно таким и должно быть требование к
локализации производства троллейбусов в Украине, поскольку украинскими
предприятиями уже проведена работа по производству отечественных тяговых
двигателей, токоприемников, систем управления тяговыми двигателями, узлов сочленения
и других составляющих. В компании считают, что меры по введению обязательной
локализации на рынке государственных закупок в части общественного и коммунального
транспорта будут способствовать подъему внутреннего производства. Имплементация
приоритетности для украинских предприятий позволит остановить деиндустриализацию
страны и падение роста ВВП, подчеркивают в "Богдан Моторс". Президент концерна
"Электрон" Юрий Бубес в комментарии МинПрому заявил, что в случае принятия
законопроекта конкуренция между украинскими и зарубежными производителями
выровняется: "В таком случае иностранные инвесторы, которые хотят тут производить
транспорт, должны будут потратиться на то, на что потратились мы. То есть построить
свои заводы или совместно с нами построить". При этом он обратил внимание на падение в
прошлом году отечественного производства трамваев, троллейбусов и автобусов в то
время когда износ этой техники в Украине достигает 90%. В частности в Киеве нужно
менять 500 трамваев, во Львове – 200. По оценкам Ю.Бубеса, принятие законопроекта
увеличит объемы производства на "Электроне" минимум в два раза, а возможно и в 4-5 раз.
"У нас в резерве есть 40-50 тыс кв м производственных площадей, которые полностью
обеспечены энергетикой, коммунальной инфраструктурой, мы докупили лазерку,
докупили подъемники. Люди вернулись из Польши, Германии, Чехии", - добавил он. "ГП
"Завод "Электротяжмаш" готово участвовать в проектах локализации в части поставки
тягового электроооборудования – это тяговые двигатели, контактная аппаратура,
контроллеры, преобразователи, вспомогательные двигатели для обдува тяговых
двигателей и оборудования. Также наше предприятие готово рассмотреть возможность
локализации у нас производства тех же тяговых двигателей иностранных производителей
вплоть до крупноузловой сборки с последующей локализацией. Для троллейбусов мы уже
поставляем тяговые электродвигатели", - рассказал в комментарии МинПрому главный
конструктор комплекса электротягового оборудования ЭТМ Андрей Залата.
Что даст локализация украинской экономике. Несмотря на сокращение и даже
потерю многих производств Украина все еще обладает существенным потенциалом. И
локализация может стать импульсом, который переломит негативные тренды в
украинской промышленности. По сути, данный законопроект способен остановить
деиндустриализацию и дать толчок к реиндустриализации с развитием переработки
внутри страны и снижением сырьевого экспорта. В качестве примера глава ФРУ Д.Олейник
привел пример производства в Украине 205 электровозов общей стоимостью 1 млрд долл с
уровнем локализации 53%. От реализации этого проекта Украина получит 25 тысяч новых
рабочих мест и более 6 млрд грн налогов. Д.Кисилевский обратил внимание на то, что
машиностроение имеет высокий мультипликатор по занятости и производству в смежных
отраслях. "Ведь производство машиностроительной продукции дает спрос продукцию
большого числа других предприятий. Одно рабочее место в машиностроении создает 5-6
рабочих мест в других отраслях", - сказал он. "Эффект от реализации законопроекта о
локализации ожидается следующий. Рост ВВП на 3,9% в течение 3-5 лет. Сохранение 200
тыс. существующих рабочих мест и создание 62,5 тыс. новых рабочих мест в
машиностроении и смежных отраслях. Увеличение налоговых поступлений на 8%. Также
оздоровится ситуация с платежным балансом", - уверен Д.Кисилевский.
Подводные камни для украинского протекционизма. Несмотря на то, что
протекционистские меры сегодня практикуют почти все страны мира, а развитые в первую
очередь, любая попытка Украины двигаться в этом направлении сразу же встречает
противодействие со стороны наших западных партнеров. В частности серьезную
обеспокоенность инициативами Кабмина и парламентского комитета ВР по
экономразвитию относительно локализации уже высказал глава представительства
Европейского Союза Матти Маасикас. В частности он отметил, что инициатива Кабмина
может быть несовместима с обязательствами Украины о государственных закупках в
рамках Соглашения об ассоциации и Соглашения ВТО о государственных закупках.
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А внесенный в Раду законопроект якобы нарушает ст. IV Соглашения ВТО и ст. 151
(1) Соглашения об ассоциации. "Удивительно, что наши партнеры препятствуют
внедрению в Украине тех мер, которые они сами применяют у себя. А нам предстоит долгая
борьба за экономическую самодостаточность. И в этой борьбе мы должны ежедневно
разъяснять нашим партнерам: экономически успешная платежеспособная Украина с
развитой промышленностью – выгодный партнер. Экономически слабая Украина –
проблема для ЕС", - ответил на критику Д.Кисилевский. Существует противодействие и
внутри Украины со стороны так называемой "неолиберальной тусовки". Как рассказал
Д.Олейник, на днях ФРУ получила от возглавляемой экс-министром экономики Тимофеем
Миловановым Kyiv School of Economics презентацию о якобы негативном влиянии на
экономику страны законопроекта и постановления о локализации производства. "Был
крайне удивлен, что в их расчетах влияние локализации является отрицательным. Во
время дискуссии, к сожалению, так и не получил ответ, в чем заключается негатив. А
особенно был удивлен, что, оказывается импорт - это драйвер экономики", - сказал он. "Ни
в одной стране импорт никогда не был драйвером, - подчеркнул Д.Олейник. – Напротив,
драйвером были новые технологии. А публичные закупки - направлены на занятость и
экономический рост, на содействие экспорту и тому подобное. А еще КШЭ сама признала в
своей же публикации ложность утверждения, что "критерий локализации будет влиять на
подорожание предмета закупки". В ссылке, которая ими приводится, четко сказано, что
неценовой критерий (а локализация - как раз один из неценовых критериев) оценивается
не в денежном выражении, а в виде дополнительных неценовых преимуществ". Говоря о
внутреннем противодействии локализации один из авторов законопроекта Д.Кисилевский
отметил, что чем выше в украинской политической среде влияние неолиберальных
экономических взглядов, чем громче голоса "свидетелей свободного рынка" и лоббистов
импорта, тем сложнее принимать инициативы, направленные на симулирование
промышленного производства. "Сейчас среди авторов законопроекта руководители
большинства парламентских фракций, поэтому есть шанс на возвращение здравого
смысла", - резюмировал нардеп.
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Вперед, машина! Удастся ли разогнать экономику
законом о локализации
21.07.2020

В Раде подготовлен к голосованию в первом чтении законопроект,
который отечественные промышленники называют «декларацией об
экономическом суверенитете Украины». Действительно ли есть повод для
оптимизма?
Среди авторов проекта закона №3739 «О внесении изменений в Закон Украины «О
публичных закупках» относительно создания предпосылок для устойчивого развития и
модернизации отечественной промышленности» лидеры большинства парламентских
фракций и руководители профильного комитета, который, кстати, 15 июля рекомендовал
принять документ в первом чтении. Так что он имеет все шансы стать законом. Разберемся,
в чем суть локализации и что она даст Украине. Инициатива рассчитана на 10 лет и в
принципе очень проста. С 1 января 2021 г. продавцы 88 видов промышленных товаров и
транспортных средств смогут соревноваться за государственные или муниципальные
заказы, если их товары хоты бы на 25–40% произведены в Украине. Такое условие допуска
на систему ProZorro предусмотрено для железнодорожного и городского транспорта,
коммунальной техники и продукции энергетического машиностроения. Процент
локализации отличается в зависимости от «предмета закупки» и с 2024 г. соответственно
увеличивается еще на 15%. Таким образом предполагается загрузить отечественных
машиностроителей и стимулировать иностранные компании размещать в нашей стране
производственные мощности. Под локализацией, уточним, подразумевается удельный вес
промежуточных товаров, работ и услуг отечественного производства. Конечно, чтобы
выполнить это условие иностранцам не обязательно строить в Украине завод, можно
просто купить здесь комплектующих на нужную сумму, а это тоже плюс нашей
промышленности. Впрочем, у такой идеи нашлось и немало критиков как внутри страны,
так и за границей. Местные эксперты, в основном приверженцы неолиберальных взглядов,
усмотрели в предлагаемой норме угрозу конкуренции, а следовательно, перерасхода
бюджетных средств из-за возможного удорожания закупаемой государством
машинопродукции. Также скептики боятся возможных злоупотреблений и усиления
бюрократии, хотя в Федерации работодателей Украины (ФРУ) уже заявили, что с бумагами
бизнес справится. Обеспокоились и международные партнеры, причем самое резонансное
заявление сделал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, назвав
требование о локализации при госзакупках «существенным нарушением» принципов
равного отношения и недискриминации во взаимной торговле. Если присмотреться, то
скептицизм некоторых украинских экспертов можно объяснить теоретическими
предпосылками и недоверием к чиновникам, а вот позиция иностранцев вполне
прагматична. Примечательно, что и то, и то можно объяснить одним замечанием.
Обрабатывающая промышленность, в частности машиностроение, способна давать
продукцию с высокой добавленной стоимостью, обеспечивать возрастающую отдачу от
расширения производства, а значит и приносить больший заработок стране, которая на
ней специализируется. Безусловные приверженцы свободного рынка из экспертных кругов
считают свободную торговлю саму по себе прекрасным результатом, поэтому против
ограничений, а вот опытные торговые партнеры Украины, по указанным выше причинам,
прежде всего хотят продавать технологичную продукцию, машины, и поэтому тоже против
ограничений на нашем рынке. Но чтобы взвесить все за и против, всегда стоит обратиться
к первоисточникам, послушать практиков. Поэтому 15 мая «ДС» посетила в Киеве круглый
стол «Локализация в машиностроении: как Украине победить в конкуренции». Здесь
собрались разработчики законодательной инициативы — глава комитета Верховной Рады
по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха и его заместитель Дмитрий
Киселевский, доктор экономических наук, председатель правления CMD-Ukraine Игорь
Гужва. В работе круглого стола приняли участие замминистра развития экономики
торговли и сельского хозяйства, торгпред Украины Тарас Качка, экономисты, юристы и,
конечно, представители бизнеса – руководители Федерации работодателей Украины и
производственники
из
топ-менеджмента
отечественных
машиностроительных
предприятий.
Защита маленьких. Для всех, кто интересуется мировой историей, не будет
открытием, что крупнейшие экономики мира – от США и Германии в XIX в. до «азиатских
тигров» в XX в. – выросли на промышленности. Хотя, возможно, лучше сказать наоборот:
эти страны, пред тем как разбогатеть, вырастили свою промышленность – и об этом
задумываются далеко не все. Вырастили – не просто фигура речи. В английском языке был
термин «защита младенческих отраслей промышленности» (infant industry protection), а в
немецком – «воспитательные тарифы». В начале дискуссии Дмитрий Наталуха развил эту
метафору, чтобы пояснить важность защиты национального производителя на
современном этапе развития украинской промышленности. «Теоретики свободной
торговли говорят нам, что быстрая и масштабная либерализация рынка в развивающихся
странах должна быть безусловна, и поэтому вы как можно раньше должны выпустить свои
отрасли в мир жесткой глобальной конкуренции, чтобы они начали наращивать мышцы…
И в ваших же интересах, чтобы ваши производители действовали в условиях максимальной
конкуренции, чтобы у них был стимул повышать свои производственные способности для
выживания. А протекционизм приводит к лени. Но есть стимул, а есть возможности.
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Если шестилетнему ребенку дать $50 тыс. и сказать «Будь хирургом — иди делай
операцию» или «Обоснуй теорию относительности Эйнштейна» — вряд ли у него это
выйдет», — сказал председатель парламентского комитета по вопросам экономического
развития, добавив, что перегибы, «когда дети до 50 лет живут с родителями», а государства
«до
такой
степени
защищают
свои
компании,
что
они
становятся
неконкурентоспособными» не могут быть аргументом, что протекционизм в принципе не
работает. Впрочем, и современные развитые страны применяют целый арсенал мер для
защиты своих производителей (торговые войны тому подтверждение), которые, кстати,
бьют и по Украине – участники дискуссии привели немало примеров, об этом чуть ниже.
Рост и занятость. Кризис только подчеркивает актуальность локализации как
инструмента поддержки промышленности и экономик в целом, считает Дмитрий
Киселевский. «К концу года около 250 тыс. украинцев могут потерять работу из-за
экономического спада, вызванного коронавирусным кризисом. Падение промышленного
производства за пять месяцев составило 8,7%, но, что интересно, падение
перерабатывающей промышленности, то есть там, где большая добавленная стоимость, —
15,6%. Возникает вопрос: имеет возможность Украина, подобно США или ЕС, залить свою
экономику деньгами, чтобы прекратить экономический спад? Наверное, нет. Поэтому
требование локализации является логичным государственническим решением в
поддержку своей экономики и граждан в условиях пандемии», — отметил замглавы
профильного Комитета глава Верховной Рады по вопросам экономического развития.
Однако ситуация усугублялась еще задолго до коронакризиса, ведь доля
перерабатывающей промышленности в ВВП Украины, как и в структуре экспорта,
постоянно сокращалась. Больше всех потерял сектор машиностроения, в частности
производство автотранспортных средств в 2019 г. составляло всего 31,0% от уровня 2012 г.
При этом уровень проникновения импорта в публичные закупки Украины достигает 38%
(по машиностроению – всех 46%), тогда как в мире этот показатель в основном колеблется
в пределах 4-8%. Игорь Гужва, как один из экспертов, принимавших участие в разработке
законопроекта о локализации, акцентировал внимание на том, что публичные закупки в
Украине, в отличие от многих развитых стран, не используются как инструмент развития
промышленности и стимулирования занятости. А все потому, что у нас ключевым
критерием при отборе предложений является цена, что не соответствует мировой
практике, когда учитываться, например, жизненный цикл продукции, занятость, та же
локализация или даже КСО производителя. Другими словами, иностранные компании то ли
за счет масштаба своего производства, то ли из-за экономии на качестве продукции могут
снижать цену и выбивать украинских конкурентов за деньги наших же
налогоплательщиков. Так какой же эффект будет от локализации при публичных закупках?
В CMD-Ukraine посчитали с помощью системы Global Trade Analysis Projects (GTAP), которая
является всемирным инструментом, а в нем участвуют свыше 100 стран мира, его
применяют США, ЕС, Япония, ВТО при расчетах. «ВВП в среднесрочной перспективе будет
расти почти на 4%, с учетом мультипликационного эффекта продукция перерабатывающей
промышленности получит 10,7% роста, поступления налогов в бюджет увеличатся на 8,2%,
будет создано около 62 тыс. новых рабочих мест», — сказал Игорь Гужва, уточнив, что
норма о локализации производства поможет сохранить еще около 200 тыс. рабочих мест,
которые сейчас под угрозой закрытия. Таким образом, если изучить ситуацию комплексно,
а не только сравнивать закупочные цены в ProZorro, в случае принятия этой инициативы
государство может, как минимум, дважды выиграть: и непосредственно – по налоговым
поступлениям, и косвенно – благодаря масштабированию экономики и повышению
внутреннего платежеспособного спроса. Нужно ли говорить, что занятость на
технологичных производствах и повышение доходов домохозяйств сами по себе являются
задачами экономической политики в современном обществе.
Широкий инструментарий. Но не стоит забывать, что принцип локализации – это
только один из инструментов поддержки национального производителя и привлечения
инвестиций в реальный сектор. Есть много других, которые, согласно успешному опыту
развитых стран, должны применяются одновременно. В современном мире, по данным
доктора экономических наук Владимира Панченко, в 80% случаев для поддержки
производителей применяются субсидии (в том числе экспортные), а также тарифные и
инвестиционные меры. В OECD тоже акцентируют, что локализацию стоит применять не
изолированно, а в правильном контексте. Среди рекомендаций мировых аналитиков,
которые процитировал Игорь Гужва: ограниченный срок действия требований, ведь если
оставлять их слишком долго, могут возникнуть побочные эффекты в виде
технологического отставания или удорожания продукции; наличие конкуренции между
производителями внутри страны; экспортная дисциплина; одновременное применение
дополнительных стимулов (налоговых, финансовых), о чем говорилось выше. По первым
двум пунктам все понятно. Напомним, норму о локализации при публичных закупках у нас
предлагается ввести сроком на 10 лет. Что касается конкуренции, то, по подсчетам авторов
законодательной инициативы, в Украине действуют около сотни производителей,
продукция которых подпадает под соответствующие требования (основные перечислены в
пояснительной записке к законопроекту), а еще порядка 4 тыс. компаний могут поставлять
комплектующие и запчасти для этих товаров. На последних двух рекомендациях стоит
остановиться подробнее. Под экспортной дисциплиной понимается простое правило:
доступ внутреннего производителя к господдержке зависит от показателей его экспорта,
которые постепенно повышаются. Классический пример применения – Южная Корея
времен Пак Чон Хи. Кстати, это действенный инструмент против того, чего резонно
опасаются многие критики – технологического отставания местных производителей.
Экспортная дисциплина помогает держать в тонусе, да и успешно тренировать
отечественные компании, даже если внешняя конкуренция на какое-то время слабеет.
«Если вы производите продукцию, заказываете ее у своего производителя, она сначала
может быть и дорогой и не очень качественной. Со временем благодаря требованиям
государства она может становиться более качественной, затем более конкурентной по
цене. И в дальнейшем появляется такое требование, как экспортная дисциплина. То есть на
тебя распространяется норма, если у тебя – определенный процент экспорта», — пояснил
Игорь Гужва за круглым столом. «ДС» уточнила у председателя правления CMD-Ukraine,
есть ли конкретные планы по запуску сопутствующих локализации стимулов для
национальных производителей. Игорь Гужва уверен, что ко второму чтению в
законопроекте появится норма об экспортной дисциплине. Но в одном документе все не
пропишешь. «Если говорить о других стимулах, то, к примеру, тем же комитетом и
практически теми же народными депутатами зарегистрирован законопроект об
индустриальных парках. Кроме того, есть Экспортно-кредитное агентство [которое в этом
месяце должно подписать первый контракт, – ред.]… Итак, мы за Экспортно-кредитное
агентство, за локализацию в госзакупках, за индустриальные парки, за бесплатное
подключение к инженерным сетям, за целевые программы», — отметил эксперт.
Лакомый рынок. Важнейшие параметры, от которых зависит успех локализации в
машиностроении, – объем внутреннего рынка и мощности украинских производителей. С
одной стороны, отечественный бизнес должен быть готов обеспечивать потребности
публичного сектора, а с другой – у самого государства и региональных властей должно
хватать заказов, чтобы загрузить местные предприятия. Кроме того, иностранные
компании только тогда захотят размещать мощности в Украине, когда будут понимать, что
смогут здесь отбить инвестиции и заработать. При таких условиях можно достичь
основных целей законопроекта – развить национальное машиностроение и привлечь в эту
отрасль иностранные инвестиции. Как оказалось, в Украине потенциальный внутренний
спрос внушительный. «Мы провели опрос по ключевым заказчикам, тем, кто планирует
закупать в ближайшие пять лет эти предметы закупки.
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По оценкам, 150 млрд грн предполагается потратить в течение следующих этого
периода», — констатировал Игорь Гужва. В свою очередь Владимир Панченко отметил, что
инвестиционный спрос в транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуре
но уже на последующие 10 лет составляет все $100 млрд. Здесь стоит отметить, что в
изготовлении одной сложной продукции типа трамвая или троллейбуса участвуют от 15 до
50 компаний-поставщиков, а одно рабочее место в машиностроении создает до 10 рабочих
мест в смежных отраслях – вот где потенциал для роста занятости. Конкретный пример
привел еще один соавтор законопроекта, председатель Совета Федерации работодателей
Украины Дмитрий Олейник. По его словам, сейчас определяются условия тендеров
Укрзализныци на закупку 205 электровозов, цена контракта – $1 млрд. «Мы посчитали
подробно вместе с поставщиками, которые могут быть партнерами в этом проекте…,
сколько ж можно сделать местной составляющей, локализовать – вышло 53%», —
констатировал Олейник. При этом он акцентировал, что такие условия госзакупок
соответствуют международной практике и привел в пример США, которые с 2016 г.
установили норму в 60%, а со временим и 85% стоимости местной составляющей в
предметах закупки. Замглавы правления, директор по экономике, финансам и
перспективному развитию ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Игорь
Манаенков подтвердил, что даже локомотивы можно делать своими силами, без помощи
американцев, «хотя с ними лучше и у них есть чему поучиться». Впрочем, стоит отметить,
что, по мнению Манаенкова, с украинскими закупщиками не все так радужно и проблемы с
заказами могут возникнуть, но в целом он считает законопроект о локализации «первым
шагом к действительной независимости Украины». А говоря словами Дмитрия Олейника,
«это декларация о государственном экономическом суверенитете». А советник президента
ЧАО «Концерн-Электрон» Юрий Джурик попытался развеять еще одно опасение
относительно украинского рынка после введения нормы локализации. Формулируется оно
просто: а вдруг повысятся цены. «Наши оппоненты говорят, что продукция украинских
производителей часто бывает дорогая, а значит, заказчик будет покупать по более высокой
цене. Я не согласен. Ведь локализация, наоборот, даст толчок к замене импортной
составляющей и удешевлению готовой продукции. Вот пример: с начала производства
общественного транспорта мы закупали трамвайные тележки у наших партнеров из
Германии, но они не выдерживали украинских рельсов, и нам пришлось самим выпускать
трамвайные тележки… Чрезмерная зависимость от импорта часто создает ситуацию, когда
он не дополняет, а подавляет производство. А мы можем наконец направить на внутренний
рынок миллиарды гривен наших налогов, которые сейчас в экономиках разных стран», —
сказал Юрий Джурик.
Глобальные споры. Что бы мы ни говорили о теоретических основаниях для таких
мер, как локализация, или их преимуществах для внутреннего производителя, государства
и граждан, есть практика, с которой нужно считаться – это прагматичная политика наших
торговых партнеров, прежде всего ЕС. А расклады таковы, что большинство развитых (и не
только развитых) стран в том или ином виде используют схожие нормы при публичных
закупках, а также применяют другие меры по защите своих производителей. Так, в США
локализация не заканчивается указанными выше нормами, госучреждения там обязаны
отдавать преимущество продукции, которая, в зависимости от сложности изделия,
содержит от 40 до 80% местной составляющей. А в Евросоюзе нормы относительно
локализации устанавливаются Директивой 2014/25/ЄС относительно публичных закупок
по многим направлениям – от питьевой воды до транспортных средств: заказчик имеет
право отклонить тендерные предложения, если менее 50% их стоимости сформировано не
в странах ЕС. Тарас Качка как торгпред Украины отметил, что идея о пересмотре доступа
иностранной продукции к госзакупкам давно витала в воздухе, поскольку «мы сильно
открыты в одностороннем порядке для 80% всех стран», в том числе и для соседей –
Турции и Беларуси. «Турецкие компании часто выигрывают тендеры в Украине, а вот
украинских компаний в Турции нет. То же касается и китайского импорта», —
констатировал замминистра. Однако он подчеркнул, что есть список государств, с которым
мы договорились о взаимном доступе на рынки. Это, в частности, страны ЕС, США,
Швейцария, Норвегия, Япония. Австралия и даже Молдова, поэтому нашим властям нужно
быть осторожными. «Нельзя говорить, что законопроект №3739 нарушает все соглашения,
но возможны определенные нюансы и то по конкретным тендерам. Но нам нужно в
диалоге с Евросоюзом показать, что законопроект не против ЕС и это просто попытка
урегулировать ту же проблему, с которой пытается справиться сам ЕС», — отметил
торгпред. Тарас Качка также считает, что главная борьба за развитие украинского
машиностроения начнется на стадии имплементации этой законодательной инициативы,
поскольку есть несколько потенциальных проблем. Во-первых, выполнять некоторые
заказы придется в сотрудничестве с иностранными производителями, а для этого
украинские компании должны быть у них сертифицированы. Во-вторых, многое все равно
будет зависеть от того, как заказчик, например коммунальное предприятие, пропишет
технический заказ. И в-третьих, могут быть недовольными и производственные
госпредприятия, если понадобится закупить оборудование, подпадающие под требование
локализации, но не выпускаемое в Украине. Хотя разработчики законопроекта, напомним,
уверяют, что вся такая продукция у нас производится. А что еще касается отношений с
международными партнерами, то руководитель практики международной торговли
юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко сообщила два основных
месседжа – один негативный, а другой, скорее, позитивный. Первый состоит в том, что
защита национального производителя всегда вызывает давление со стороны партнеров, и
страны, которым предоставлен свободный доступ к рынку украинских госзакупок, будут
бороться за него. Конечно, лучшим вариантом было бы договориться, особенно с ЕС. Но
если не получится, то стоит готовиться к арбитражам. А позитив в том, что это не помеха
внедрению Украиной принципа локализации, во всяком случае на несколько лет. «Если же
ЕС все-таки обратится в арбитраж (в рамках Соглашения об ассоциации или как участник
соглашения о госзакупках ВТО, — ред.), то в любом случае есть инструменты, которые
дадут возможность вести переговоры между государствами. И как минимум лет пять
данная инициатива (требование по локализации, — ред.) будет работать. В дальнейшем,
если арбитраж определит, что Украина нарушила ту или иную сделку, нашу страну обяжут
привести свое законодательство в соответствие с международными договорами», —
пояснила Алена Омельченко. Впрочем, на проблему международной торговли можно
посмотреть и немного под другим углом. Точнее на торговлю с ЕС. Генеральный директор
ФРУ Руслан Ильичев, проанализировав историю закупок на ProZorro, пришел к
неожиданному выводу: сейчас и европейские, и украинские компании проигрывают на
тендерах турецким и китайским. Поэтому украинская локализация в интересах европейцев.
В нашей машиностроительной продукции содержится множество европейских
компонентов. Более того, отечественные производители покупают европейское
оборудование для своих заводов, поэтому законопроект выгоден европейцам. «Как раз
закон о локализации подтягивает интересы европейских компаний. Потому что
«Пожмашина» закупает на шасси Man или коммунальная техника собирается на шасси
«Мерседеса» и так далее», — уточнил Ильичев.
Читать полностью >>>
© Василий Январев
По материалам dsnews.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Фонд держмайна виставив на продаж харківський
збитковий завод за 194 млн грн
09.07.2020

АСРЗ у першому півріччі 2020 року
подвоїв випуск грейферів
08.07.2020

За січень-червень Азовський судноремонтний завод (АСРЗ) виготовив
і відвантажив замовникам 13 грейферів, ще 11 – у роботі. Про це повідомили
GMK Center у прес-службі АСРЗ.
У першому півріччі 2020 р. на АСРЗ у рамках машинобудівного напряму виготовлено
й відвантажено замовникам 13 грейферів різного об’єму для роботи на 10-30-тонних
кранах з вантажами різної густини. Це більш ніж удвічі перевищує показники 2019 р. Зараз
у цехах у різній степені готовності перебувають ще 11 одиниць грузозахватного навісного
обладнання різного об’єму. Це й металоємні грейфери об’ємом 6, 5, 3 куб. м, і ланцюгові
об’ємом 0,25 куб. м для обслуговування ливарних дворів. «Щодо машинобудування ситуація
на заводі стабільна. Відзначається стійка тенденція до зростання замовлень, левова частка
в яких належить вітчизняним металургійним підприємствам», – зазначає Олег Турський,
генеральний директор ТОВ «СРЗ». Споживання металу на цілі машинобудування на АСРЗ у
2019 р. становило близько 500 т проти 135 т у судноремонті. Машинобудування – це другий
пріоритетний напрям розвитку підприємства. АСРЗ виробляє грейфери, технологічне
обладнання для металургії (ковші, перекидачі, металоконструкції різної складності),
активно займається виробництвом кришок люків для піввагонів.
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center

Фонд державного майна виставив на продаж ДП "Завод "Радіореле",
що розташований у Харкові. Відповідна інформація вказана на сторінці
аукціону, передає Depo.Харків.
Державне підприємство "Завод "Радіореле" розташоване в Харкові на пр. Гагаріна,
181. На продаж виставлені нежитлові будівлі 104,2 кв. м, 6 370,4 кв. м і 42 552,6 кв. м. На
заводі є 13 одиниць транспорту, а також обладнання та інвентар. Станом на 1 травня 2020
року середня кількість працівників на підприємстві складала 269 осіб. "Компанія є одним з
найбільших
підприємств
в
Україні,
що
спеціалізується
на
виготовленні
електророзподільної та контрольної апаратури. Основна номенклатура продукції: реле
електромагнітні слабкострумові, малогабаритні, мініатюрні", - сказано в презентації. При
цьому на балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації: 13
кімнат гуртожитку, захисна споруда. Також є договір оренди щодо частини
адмінприміщння корпусу №3. Умовами продажу є: збереження основного виду діяльності
протягом п’яти років, недопущення звільнення працівників протягом шести місяців,
виконання умов Галузевої угоди та колективного договору, утримання захисних споруд
цивільного захисту за рахунок власних коштів, погашення боргів із заробітної плати та
перед бюджетом, укладення колективного договору, фінансування охорони праці
відповідно до законодавства. У ФДМ зазначили, що за результатами першого кварталу 2020
року завод отримав 1,3 млн грн збитків. Стартова вартість заводу – 194,3 млн грн. Лот
виставляється вперше, аукціон запланований на 21 липня.
Читати повністю >>>
За матеріалами kh.depo.ua

ГБР закрыло дело против Порошенко по заводу
"Кузня на Рыбальском", – адвокат

На "Электротяжмаше" заявили об увеличении загрузки
турбогенераторного направления

08.07.2020

Адвокат Илья Новиков рассказал о закрытии Государственным бюро
расследований уголовного дела против экс-президента Петра Порошенко,
касающегося завода "Кузня на Рыбальском".
"Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня
закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого.
На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в
ближайшее время прессе", - заявил Новиков. Как сообщалось, Печерский райсуд Киева
арестовал недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском". Позже
Киевский апелляционный суд снял арест с завода "Кузня на Рыбальском", который
приобрел Сергей Тигипко. Бывший заместитель главы администрации президента Виктора
Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о якобы
совершении преступлений Порошенко и его окружением. В частности, по словам Портнова,
речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе для "Кузни
на Рыбальском". Директор ГБР Роман Труба 23 мая сообщил, что бюро изучает заявление
Портнова о совершении экономического преступления Порошенко. По словам Трубы, в
данном заявлении речь идет о совершении "определенных экономических преступлений,
которые связаны с "Ленинской кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском"). В конце июля
лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко
сообщал, что на допросе в Государственном бюро расследований он давал пояснения,
касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском". Напомним, до
середины ноября 2018 г. основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 г. судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее –
"Фонд "Петра Порошенко"), в котором были сконцентрированы активы президента.
Вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ
"ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко. В сентябре
2018 группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке
судозавода, 15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК"
сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на
Рыбальском". Стоимость 73,96% акций АО "Завод "Кузня на Рыбальском", принадлежавших
инвестфонду "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко, по договору купли-продажи с
компанией Ewins Limited Сергея Тигипко от 15 ноября 2018 года составила $235,79 млн. В
2016 году правительство Украины предоставило ПАО "Ленкузня" право на осуществление
экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров
военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года,
в 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском"
его полномочия спецэкспортера продлены сроком до 1 января 2021 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ПІВДЕНМАШ підписав меморандум про
співпрацю з компанією Caris
09.07.2020

Державне
космічне
агентство
України,
ПІВДЕНМАШ
і
південнокорейська компанія Caris підписали Меморандум про співпрацю
щодо виробництва 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій.
Угода передбачає підписання договорів на 23 млрд грн, з термінами виробництва до
2023 р. Група Caris вже веде проєкти з розвитку дорожньої інфраструктури в Україні. «Ми
дуже раді продовженню співпраці з Україною. Меморандум формалізує наміри щодо
розширення колаборації з українськими державними підприємствами в секторі великого
машинобудування», – каже Ю Чхоль, голова правління Caris. Сторони ухвалили програму
спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну
ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили
можливості і потенціал експорту електробусів у Європу. «ПІВДЕНМАШ довгий час був
недостатньо завантажений і знаходився у тяжкому економічному стані, але зміг повністю
зберегти працездатність і ефективність машинобудівного підприємства. Співпраця c Caris
дозволить не тільки фінансово оздоровити підприємство, а й зберегти науково-технічний
потенціал, відродити громадянське велике машинобудування, яке багато років залишалося
одним з ключових напрямків діяльності заводу», – говорить генеральний директор
ПІВДЕНМАШу Сергій Войт. «Космічне агентство зараз зосереджено на максимальному
розширенні міжнародного співробітництва та залученні інвестицій у галузь. Це допоможе
нам швидше реформувати українські держпідприємства, які необхідно зберегти», –
підкреслив голова Державного космічного агентства Володимир Усов. Південнокорейська
корпорація Caris має підприємства, розташовані у багатьох країнах світу, будівельні,
логістичні компанії, виробництво інноваційних матеріалів і компонентів для дорожнього
будівництва і безпеки руху, а також R&D центр, який володіє запатентованими
інноваційними технологіями виробництва полімерних і надтвердих матеріалів, що
застосовуються в теплоенергетиці, промисловій електроніці і машинобудуванні.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПІВДЕНМАШ
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Срок получения новых контрактов "Электротяжмашом" может
составить до одного года. Об этом заявил временно отстраненный от
выполнения обязанностей гендиректора Виктор Бусько.
В перспективе планируется диверсификация в сторону увеличения загрузки
турбогенераторного направления, которое имеет большую доходность. "Электротяжмаш"
продает не биржевые товары, когда дал цену и можешь отгружать хоть с сегодня на завтра.
У нас мелкосерийное или индивидуальное производство (в зависимости от типа заказа),
срок получения новых контрактов от 4 до 12 месяцев", - подчеркивает он. Также по его
словам, отказаться от тягового производства завод не планирует, поскольку это позволяет
обеспечивать быстрый оборот средств для обеспечения производства". "При полной
загрузке электротяга может обеспечивать примерно 60% товарооборота и 35%
маржинального дохода", - считает он. К примеру он привел, генераторное производство,
которое является самым рентабельным, иногда переговоры, проектирование, согласование
с заказчиком и другими подрядчиками может занимать до 18 месяцев. Также Бусько
рассказал о некоторые важные иностранные контракты. По его словам, в настоящее время
заключен контракт на ремонт тяговых двигателей с польской компанией, сумма контракта
более 5 млн грн, согласован и находится на этапе финального подписания контракт с
предприятием ГМК на изготовление двигателя большой мощности на сумму более 65 млн
грн. В то же время на завершающей стадии переговоры с заказчиками из Словакии на
ремонт и изготовление роторов, ожидаемая сумма контракта превысит 50 млн грн.
Крупные проекты выставляются по международным процедурам закупки и привлекают
всех топовых мировых производителей генераторов и турбин. Кроме этого, в текущем году
пересмотрены цены по существующим контрактам на тяговые агрегаты, рост цен составил
более 8%. Отметим, временным исполняющим обязанности ГП "Завод "Электротяжмаш"
назначили Алексея Бунеску, который долгое время работал менеджером в Ostchem Holding
олигарха Дмитрия Фирташа. Соответствующий приказ о назначении выдал Фонд
государственного имущества от 30.06.2020 г. № 1122. Бунеску работает на
"Электротяжмаш" с 11 июня 2020 в должности директора по стратегии и маркетинга. Ранее
и.о. директора ГП "Завод" Электротяжмаш "Виктор Бусько получил подозрение в
злоупотреблении служебным положением. После чего, его отстранили от должности.
Бусько с 2012-го по февраль 2018 занимал должность гендиректора ЗАО
"Запорожогнеупор" (входит в группу "Метинвест"), затем продолжал карьеру в группе
"Метинвест" Рината Ахметова. Что касается Бунеску, то во времена Кучмы тот работал
заместителем руководителя Управления государственного протокола и церемониала
президента Украины Администрации президента. Как известно, правоохранители
расследуют уголовное производство по факту растраты в крупных размерах имущества
госпредприятия "Завод Электротяжмаш", из которого в обход санкций поставляли в
Брянский машиностроительный завод (РФ), 16 июня на харьковском заводе проходили
обыски. Представителю высшего руководства, а также одному из директоров завода
"Электротяжмаш" сообщено о подозрении в служебной халатности и растрате имущества в
крупном размере. Сумма убытков причиненных завода оценивается в 1,2 миллиона
гривень. Как сообщалось ранее, ГП "Электротяжмаш" уже имеет подтвержденные заказы
от существующих заказчиков на поставку продукции на сумму более 1,5 млрд грн до конца
года, и намерено по итогам проводимых переговоров увеличить эту сумму не менее, чем на
30%, сообщил временно отстраненный по его просьбе от исполнения обязанностей
гендиректора Виктор Бусько. Напомним, "Электротяжмаш" специализируется на
производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС,
электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового
электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua, epravda.com.ua, fixygen.ua
Директор Харьковского завода транспортного оборудования
признался в халатности
14.07.2020

И.о.
директора
ГП
«Харьковский
завод
транспортного
оборудования» сознался в служебной халатности, которая принесла
убытки предприятия. Об этом сказано в приговоре Краснозаводского
райсуда Харькова.
Мужчину обвиняли в том, что в 2018 году, являясь заместителем главного инженера
административно-управленческого персонала завода, незаконно передал для ремонта три
пресса. Впоследствии данные устройства вместо ремонта сдали как лом черного металла.
Подрядчик признал вину и получил штраф. Исполняющий обязанности директора также
сознался в преступлении. Его осудили к штрафу в 8,5 тыс. гривен. Кроме того, ему в течение
года запрещено занимать административные должности.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Нам приходится доказывать, что украинский рынок не нуждается
в иностранных производителях турбин

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

15.07.2020

Украинскому
энергомашиностроению
приходится
доказывать
отечественным же производителям электроэнергии, что украинский рынок
не нуждается в иностранных производителях турбин и генераторов.
" Днестровская ГАЭС - станция, для которой "Турбоатом" спроектировал и изготовил
турбины, а "Электротяжмаш" - генераторы, и Каневская ГАЭС, для которой предприятия
подготовили проекты, - сегодня могут достроить китайцы. В 2018 г. нам удалось отстоять
наши контракты у Китая. Сегодня мы снова боремся, имея уникальный конструкторский,
технологический и производственный состав, соответству-ющие мировым стандартам
цену и качество", - отметил генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин,
отвечая на вопрос о возможном назначении Олега Уруского на должность вице-премьерминистра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. По его
словам, украинская энергетика нуждается в модернизации, и отдать ее конкурентам
означает потерять не только бюджетные поступления в государственную казну, но и
нескольких десятков тысяч рабочих мест, что в целом погубит отечественного
производителя. "Лично с кандидатом на пост вице-премьера Олегом Семеновичем Уруским
я не знаком, но считаю, что он однозначно усилит промышленный блок правительства
Украины. Учитывая его опыт, в частности, в энергетическом машиностроении, он сможет
лоббировать интересы отечественного производителя. Сейчас для энергетического
машиностроения крайне важна поддержка. (...) Приглашаем посетить Харьков,
ознакомиться с нашими заводами, их производственными мощностями и убедиться в
наших возможностях и потенциале", - отметил Субботин.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Николаевская “Зоря”-“Машпроект” поучаствует в программе
модернизации украинской ГТС
16.07.2020

Предприятие заключило контракты с ООО “Оператор ГТС Украины”
на капитальный ремонт 11 газотурбинных двигателей на сумму около
490 млн.грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
Эти 11 двигателей должны обеспечить бесперебойную работу компрессорных
станций “Гребенковская”, “Ромненская”, “Софиевская” и “Ужгород”, которые являются
критическими для транспортировки газа из украинских месторождений, транзита и
реверсных поставок из Европы.
Читать полностью >>>
По материалам inshe.tv
Фонд госимущества выбирает советника по
приватизации завода "Большевик"
20.07.2020

Конкурсная комиссия по отбору советника АО ПКМЗ (завод
"Большевик") на своем заседании приняла ряд решений, целью которых
является обеспечение успешного процесса приватизации этого актива.
По словам председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия
Сенниченко, это является важным шагом на пути эффективной подготовки объекта к
прозрачной приватизации. "Несмотря на сопротивление, на попытки отчуждения
рейдерскими способами имущества и политическое давление — мы двигаем приватизацию
вперед. На прозрачном конкурсе будет отобран советник, который осуществит
качественную подготовку объекта приватизации для привлечения инвестора", — заявил
Сенниченко. Комиссия, в состав которой входят представители Фонда государственного
имущества, Министерства финансов и Министерства развития экономики, торговли и
сельского хозяйства, утвержденные условия, утвердила перечень необходимых документов
и даты проведения первого и второго этапов конкурса по отбору советника. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В Днепре на «Южмаше» обнаружили
потери на 102 млн грн
20.07.2020

Днепровские аудиторы во время ревизии «Южмаша» обнаружили
нарушения, которые привели к потерям 102 млн. грн. Об этом сообщили в
пресс-службе Восточного офиса Государственной аудиторской службы.
«Специалисты Восточного офиса Государственной аудиторской службы во время
плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия
«Производственное объединение «Южный машиностроительный завод имени Макарова»
обнаружили нарушения, которые привели к потерям финансовых ресурсов на сумму более
102 млн. грн», — сказано в сообщении. Аудиторы проанализировали работу предприятия
за период с 1 марта 2015 г/ дот 31 декабря 2019 г. Из-за неверных расчетов завода,
госбюджет недополучил в 2019 г/ более 85 млн. грн. По данным аудиторов, руководители
предприятия безосновательно списали в 2018 году дебиторскую задолженность в 7 млн.
грн. На предприятии излишне оплатили бюджетных денег более 6,4 млн. грн. подрядным
организациям, которые завысили объем и стоимость строительных работ и услуг охраны
объектов. По завышенной стоимости на сумму почти 2,3 млн. грн. предприятие поставило
продукцию Министерству обороны Украины по государственным контрактам.
Читать полностью >>>
По материалам 49000.com.ua
Компания Bosch в Украине нарастила объем
продаж в евро на 34%

08.07.2020

Кабмин Украины продлил срок реализации Стратегии возрождения
авиастроения с 2022 до 2030 года и обновил план надлежащих мер в рамках
документа. Об этом сообщает biz.censor.net.ua
Согласно проекту правительственного распоряжения, вместо трансформации
госпредприятия "Антонов" с дальнейшим созданием одноименного госхолдинга, которое
должно было состояться до 2020 года, стратегия предусматривает "совершенствование
законодательства об особенностях реформирования и превращения предприятий
авиационной отрасли" до 2022 года. Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры
передало Кабмину на рассмотрение предложения поддержки авиационной отрасли
Украины, которая оказалась в сложном положении из-за прекращения регулярного
авиасообщения в рамках карантинных ограничений. "С целью объективной оценки
сложившейся ситуации в авиационной отрасли в условиях введенных правительством
карантинных мер Министерство инфраструктуры обратилось по данному вопросу к
украинским субъектам авиационной деятельности. На основании полученной информации
были обобщены и подготовлены предложения к проекту плана приоритетных действий
правительства на 2020 год", – говорилось в ответе министерства.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ГК «Укроборонпром» не выполнил поручения Зеленского
по погашению долгов ХГАПП
08.07.2020

Глава
Харьковской
ОГА
Алексей
Кучер
сообщил,
что
«Укроборонпром» не выполняет обязательства по выплате долгов
авиапредприятию. Об этом сообщает портал petrimazepa.com
Задолженность по зарплатам работникам Харьковского государственного
авиационного производственного предприятия (ХГАПП) составляет больше 230 миллионов
гривень. «На сегодняшний день задолженность больше 230 млн грн. Это больше 50%
задолженности всей Харьковской области. Для меня это очень больной вопрос», - цитирует
Кучера, «Экономическая правда» со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Глава ОГА
подчеркнул, что в прошлом году руководство концерна получило поручение от президента
Украины Владимир Зеленского, однако до сих пор не выполнило его. «Я много времени
провожу в Киеве именно с этим вопросом (погашения долгов по зарплате - ИФ), чтобы он
был решен. Я должен признать, что с руководством "Укроборонпрома" мы находимся на
грани конфликта фактически. Потому что, то обещание, которое было дано президенту, оно
на сегодняшний день руководством не выполнено», - сказал Кучер. Он напомнил, что еще в
конце июня 2019 года, на Всеукраинском съезде авиастроителей было определено, что у
концерна есть месяц на решение проблемы.
Читать полностью >>>
По материалам petrimazepa.com
ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова достроково відремонтував партію безпілотних
авіаційних комплексів для українських військових
10.07.2020

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, що входить до складу ДК
"Укроборонпром", достроково виконало плановий ремонт партії
безпілотних авіаційних комплексів БпАК "Spectator-M".
Попри особливий режим роботи під час карантину, підприємство виконало свої
контрактні зобов’язання на 4 місяці раніше запланованого. БпАКи вже передано для
виконання бойових завдань Міністерству оборони України. "Наше підприємство має сучасні
виробничі потужності та висококваліфікований персонал, що дозволяє нам виготовляти
100 безпілотників на рік. Виробництво такого масштабу не можна зупиняти, тому ми
працюємо за рахунок внутрішніх резервів заводу, навіть під час очікування погоджень
бюджетів, ухвалення ДОЗ, та інших процедур, пов’язаних з виділенням коштів. Це дозволяє
нам сформувати "стратегічний запас" деталей БпАК, завдяки якому ми маємо змогу
виконувати замовлення навіть достроково. Трапляються ситуації, коли термін
виготовлення БпАКів обмежується не потужностями заводу, а отриманням дозволу на
експорт однієї маленької комплектуючої, наприклад, з США. Тому наше конструкторське
бюро веде постійну роботу з імпортозаміщення, вдосконалення виробів та розробки нових
моделей на основні вітчизняної елементної бази. Ми маємо власну акредитовану сучасну
випробувальну лабораторію, де проводяться усі потрібні тести. Завод готовий до
виконання нових замовлень для наших військових", – повідомив голова правління ВАТ
"Меридіан" ім. С.П. Корольова В’ячеслав Проценко. БпАК Spectator різних модифікацій
прийнятий на озброєння Міністерства оборони України та Прикордонної служби України та
призначений для моніторингу державного кордону, ведення пошуково-рятувальних
операцій, моніторингу водних та лісових масивів, аерофотозйомки тощо. ВАТ "Меридіан"
ім.С.П.Корольова – єдине в Україні підприємство з державною часткою власності, де
налагоджено серійне виробництво безпілотної техніки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Новейшие самолеты "Антонова" оказались в залоге
по кредитам в "Укргазбанке"
16.07.2020

23.07.2020

Компания Bosch в Украине по итогам 2019 г. нарастила объем продаж
в евро на 34% по сравнению с 2018 годом – до EUR121 млн, сообщил
генеральный директор ООО "Роберт Бош Лтд" Виталий Бульда.
"В прошлом году мы достигли товарооборота наибольшего со времени создания, и
год был очень успешным. Мы реализовали 90 успешных проектов в различных сегментах,
провели 200 тренингов и реализовали 15 соцпроектов", - сообщил он. Прирост продаж по
направлению "Отопительная техника" составил 9,5%, "Электроинструменты" – 7,8%,
"Промышленные технологии" – 21%, "Автозапчасти и оборудование" – на 13%. Директор
департамента "Отопительная техника" Игорь Хазан сообщил, что в 2019 году реализовано
более 100 проектов в гражданском строительстве, 40 – в коммерческом. В числе ключевых вторая очередь городской котельной в г. Горишни Плавни общей мощностью 100 МВт,
которая обеспечит подачу горячей воды в 180 жилых домов, гелиосистема на ТОЦ
SilverBreeze (40 солнечных коллекторов), и совместный с "КАН Девеломпмент" проект в
Гимназии А+, где установлены шесть тепловых насосов суммарной 480 кВт. По словам
директора департамента электроинструментов Александра Грынива, в 2019 г, в частности,
активно развивалось направление работы в интернете. Это позволило активизировать эти
каналы продаж и в 2020г. на фоне карантинных ограничений из-за коронавируса. Директор
департамента строительных технологий (охранные системы, системы оповещения,
конференц-системы) Сергей Барановский сообщил о реализации более 30 проектов в 2019
году, в том числе с Нацбанком, офисом ERC/MOYO, конференц-холлом DUKE в Одессе. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Кабмин продлил срок реализации Стратегии возрождения
авиастроения на 8 лет

Госпредприятие "Антонов", входящее в концерн "Укроборонпром", 2
июня заключило три соглашения с государственным "Укргазбанком" о
предоставлении банковских услуг.
Осенью 2018 года "Антонов" заключил соглашение с "Укргазбанком" об открытии
возобновляемой кредитной линии сроком на год на 19,20 млн евро или 631,38 млн грн.
Сейчас же в системе обнародовали отчеты о заключении трех договоров, согласно которым
предметом залога являются: экспериментальный самолет АН-178, заводской №001,
государственный регистрационный знак UR-EXP, 2015 г. выпуска залоговой стоимостью
920,38 млн грн.; экспериментальный самолет АН-132D, заводской №001, государственный
регистрационный знак UR-EXK, 2017 выпуска залоговой стоимостью 836,29 млн грн.; пять
недостроенных самолетов Ан-178 (№006-010) залоговой стоимостью 143,85 млн грн. Эти
три договора будут действовать до 23 января 2022 года. Других деталей заказа в отчетах
нет. Отметим, Государственный концерн "Укроборонпром" указом от 7 июля 2020 года
назначил Александра Лося президентом государственного предприятия "Антонов". Как
отметили в концерне, обновление руководящего состава госпредприятия позволит
выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, и осуществить необходимые
для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты, а также ускорить темпы
изготовления самолетов линии Ан. В "Укроборонпроме" также добавили, что концерн в
полной мере выполнил обязательства перед предыдущим президентом ГП "Антонов"
Александром Донцом, предусмотренные трудовым законодательством и контрактом. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua, cfts.org.ua
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ДП «Антонов» замовив «Мотор Січі» ремонт двигунів
для «Русланів» за $9,6 мільйона
17.07.2020

ДП «Антонов» ДК «Укроборонпром» 7 липня уклало угоду з АТ «Мотор
Січ» про ремонт авіаційних двигунів на $9,60 млн. Про це повідомляється у
системі «Прозорро», пише nashigroshi.org
До кінця 2021 року впродовж десяти місяців капітально відремонтують чотири
авіаційні двигуни ДТ-18Т серії 3 у середньому по $2,40 млн. Після капремонту гарантійний
строк служби складе сім років, а гарантійний наробіток – 2 тис годин / 445 польотних
циклів. За даними з відкритих джерел, це двигуни для транспортних літаків Ан-124
«Руслан». У 2017 році «Антонов» замовляв «Мотор Січі» капремонт і модернізацію двигунів
Д-18Т серії 3 у серію 3М для дослідної експлуатації за $6,80 млн. Судячи зі звітів про зміни
до договору, їх було два, тож середня ціна капремонту і модернізації складала $3,40 млн.
«Укроборонпром» 7 липня призначив президентом «Антонова» Олександра Лося, який до
того був віце-президентом «Антонова» з проектування. Олександр Донець, який очолював
«Антонов» із 2018 року та після звільнення у червні 2020 року намагався двічі через суд
відновитися на посаді, відкликав усі свої вимоги та позови щодо підприємства. Раніше
концерн передав у СБУ і НАЗК результати перевірки «Антонова», яка виявила факти, що
можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством, нецільове
використання об’єктів державної власності, зловживання і порушення з боку керівництва.
«Антонов» у відповідь заявляв, що «Укроборонпром» вдається до заходів, спрямованих на
припинення діяльності держпідприємства, та назвав результати роботи згаданої комісії
недостовірними, але нині пост на сторінці «Антонова» у Фейсбуці вже видалено. Згодом
стало відомо, що СБУ відкрила провадження щодо порушення порядку міжнародних
передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Нагадаємо, у серпні
2019 року видання «Liga.net» повідомило, що держава Україна в особі одного з підприємств
концерну «Укроборонпром» на безоплатній основі отримає 25,00002% акцій АТ «Мотор
Січ» (Запоріжжя) – одного з найбільших світових виробників авіадвигунів. При цьому
контрольний пакет акцій перейде до інвесторів з Китаю. Цей проект було розпочато
«Укроборонпромом» ще при президенті Порошенку, коли концерн курував Олег
Гладковський, а його керівником був і залишився Павло Букін. У прес-службі
«Укроборонпрому» підтвердили підписання договору про передачу у власність України
25% «Мотор Січі». Договір про співпрацю підписано між державою Україна в особі
держконцерну «Укроборонпром», фірмою «Скайрайзон Ейркрафт Холдінгс Лімітед» і
фірмою «Бейджинг Сіньвей Телеком Технолоджі Груп Ко., Лтд.». Приводом для дій стали
рішення РНБО і українського уряду, повідомили в дежконцерні. Договір передбачає
передачу 25,00002% акцій ПАТ «Мотор Січ» на користь держави Україна на безоплатній
основі. Крім того, договір між акціонерами передбачає порядок спільного управління
компанією (Акціонерну угоду), повідомили в «Укроборонпромі». «Реалізація умов
укладених договорів можлива тільки після отримання від АМКУ дозволу на концентрацію.
Спільна заява в даний час розглядається», – йдеться в повідомленні Укроборонпрому. АМКУ
відкрив справу і поки ще не виніс рішення про дозвіл на концентрацію. Докладніше «При
Зеленському вирішили впустити китайців на «Мотор Січ», чий прихід за часів Порошенка
СБУ вважало диверсією». «За законодавством Укроборонпром не має права створювати СП з
іноземними компаніями, тому на вищому державному рівні було прийнято рішення
перевести частину акцій Мотор Січ під підприємство Укроборонпрому», – повідомила
Liga.net з посиланням на анонімне джерело. За його словами, формальним власником 25%
акцій може стати ДП «Івченко Прогрес». Цим процесом керував заступник секретаря РНБО
Олег Гладковський. Після його звільнення процес фактично зупинився. Очікується, що
питання «Мотор Січі» з китайською стороною тепер будуть обговорювати з заступником
секретаря РНБО Сергієм Кривоносом. «Мотор Січ» – один з найбільших в світі виробників
авіаційних двигунів. Довгий час компанію одноосібно контролював її почесний президент,
колишній нардеп В’ячеслав Богуслаєв. У 2016 році великі пакети акцій підприємства були
продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року СБУ порушила кримінальну справу за
статтею «диверсія» і «підготовка до злочину», а Шевченківський райсуд Києва заарештував
сконцентровані у власності п’яти офшорів 41% акцій «Мотор Січ».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Укладання угоди відбулося 22 липня в м. Миколаїв за участю Міністра
внутрішніх справ Арсена Авакова та Надзвичайного й Повноважного Посла
Французької Республіки в Україні Етьєна де Понсена.
Державна прикордонна служба України та компанія OCEA (Франція) підписали
контракт щодо будівництва 20 патрульних катерів у межах Рамкового договору між Урядом
України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської
безпеки та оборони України. З боку Держприкордонслужби контракт підписав Голова
служби Сергій Дейнеко, з боку компанії OCEA — Головний виконавчий директор Ролан
Жосар. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи підписання контракту, назвав угоду
успішним прикладом підтримки національного виробника. «Ключовий момент у тому, що
ми не просто взяли та закупили щось за кордоном. Це — стратегічне замовлення, адже
п’ять кораблів мають вироблятися на потужностях саме українського суднобудівного
підприємства… В результаті ми отримаємо не лише завантаження підприємства, що є
роботою фактично для сотень людей, але й досвід та технології у виготовленні кораблів
такого класу», — наголосив Прем’єр-міністр. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
відзначив особливі умови фінансування проекту, оскільки до кредитування долучене
Державне казначейство Французької Республіки. Це дасть змогу поставити для
прикордонників 20 патрульних катерів за три роки. «В рамках реалізації цього проекту
Україна не тільки отримає нові сучасні кораблі для захисту державного кордону. Але й
здобуде сучасні технології в будівництві. У подальшому це дозволить нам самостійно
обслуговувати наші кораблі на українських підприємствах та розвивати власне
виробництво», — зазначив Арсен Аваков.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
На Николаевской верфи Smart Maritime Group
ремонтируют буксир «Тур».
24.07.2020

Специалисты Николаевский верфи Smart Maritime Group (SMG,
судостроительный бизнес Группы Смарт-Холдинг) приступили к ремонту
буксира «Тур». Об этом сообщает пресс-служба компании.
В ходе ремонтных работ будет произведена очистка, дефектация, ремонт и покраска
внешней обшивки и конструкций корпуса, ремонт винто-рулевой системы, ремонт системы
главного двигателя и дизель-генераторов, ремонт судовых систем и трубопроводов,
ремонт электромеханической части и другие работы. Передать отремонтированное судно
заказчику планируется до ноября т.г. Буксир «Тур» - рейдовый-портовый буксиркантователь, проект 134Е, построенный в 1987 г. на верфи Brodogradilište «Tito» в Белграде
(быв. Югославия). Отметим, Херсонская верфь Smart Maritime Group (судостроительный
бизнес Группы Смарт-Холдинг) проводит глубокую модернизацию сухогруза «Gelius 1» (флаг
Сент-Китс и Невис). В ходе модернизации длина судна будет увеличена до 115,2 метров.
Для изготовления вставки длиной 25,35 м будут использованы около 400 т высокопрочной
судостроительной стали. В ходе работ будет сформирована новая цилиндрическая вставка,
подняты комингсы трюмов. Также специалисты верфи проведут окраску наружной
обшивки и грузовых трюмов судна, проложат новые системы трубопроводов и установят
новые крышки люковых закрытий. Модернизация, выполняющаяся по проекту Морского
инженерного бюро (Одесса), позволит существенно улучшить технико-экономические
характеристики судна – оно станет 2-х трюмным с увеличением дедвейта на 45% - с 3640
до 5250 тонн. Завершить модернизацию и передать судно заказчику предположительно
планируется в октябре т.г. Стоимость контракта – 25 млн грн. Судно «Gelius 1» (проект
003RSD04/ALB02, тип «Каспиан Экспресс») было построено на верфи Чексан, Тузла
(Турция) в 2007 году. Изначальные проектные габариты судна: 89.95 x 15.87 метров,
высота борта 5,75 м, дедвейт 3640 тонн. Smart Maritime Group (SMG) - крупнейшая
судостроительная компания Украины, объединяющий две верфи: Николаевскую и
Херсонскую. Компания входит в промышленно-инвестиционную группу Смарт-Холдинг.
Читать полностью >>>
По материалам Smart Maritime Group (SMG)

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Читайте также: Гендиректор SMG – о
ситуации в украинском судостроении >>>

Суд зняв арешт із суднобудівного заводу "Океан",
який тривав півроку

На николаевской верфи начали ремонт судна,
построенного в Китае

30.07.2020

15.07.2020

В Николаеве на судостроительном заводе «Океан» начался доковый
этап ремонта сухогруза Sigma. Для ремонта судно принято в плавучий док,
сообщает служба новостей портала mk.mk.ua
Плавучий док завода «Океан» - это работающий ресурс, позволяющий не только
брать заказы на судоремонт, но и обеспечивать спуск на воду на линии строительства
судов среднего тоннажа. Плавдок завода «Океан» позволяет поднимать суда длиной до 140
метров и шириной до 20 метров. В ходе работ будут выполнены ремонт рулевого
устройства, комингсов и люковых закрытий. Sigma - судно для перевозки генеральных
грузов. Построен в 2005 году на верфи Zhejiang Fanshun Shipbuilding Industry в Китае.
Читать полностью >>>
По материалам mk.mk.ua
США схвалили продаж Україні 16 патрульних
військових катерів
18.07.2020

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і
супутнього обладнання. Про це у своєму Twitter повідомив міністр
закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього
обладнання. Це підвищить спроможності ВМС України, допоможе протистояти наявним і
потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським
партнерам, які надалі міцно підтримують Україну!", – написав глава МЗС. За його словами, 6
катерів уже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними
програмами, а решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету. "Цей
важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з
реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні
розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти
російській агресії", – зазначив Кулеба. Mark VI – сучасні, швидкі та маневрені кораблі,
призначені для патрулювання прибережних морських територій.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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Держприкордонслужба підписала контракт із французькою компанією щодо
будівництва патрульних катерів

Печерський суд Києва зняв із Миколаївського суднобудівного заводу
"Океан" арешт, який тривав 6 місяців. Про це у Facebook повідомив інвестор
заводу Василь Капацина, передає epravda.com.ua
"Шість місяців і два тижні завод Океан був під арештом. Ми робили все можливе і
неможливе, щоб наблизити день, коли зможемо говорити про арешт Заводу в минулому.
Цей день настав. Ми отримали рішення Печерського суду Києва", - пише він. За словами
Капацина у рішенні вказано, що прокуратура не надала доказів того, що арешт був
потрібний. За словам інвестора за пів року завод втратив іноземні контаркти, які б
гарантували прихід в Україну понад 218 мільйона гривень іноземних інвестицій, а також
гендиректора. Нагадуємо, в січні Печерським районним судом Києва накладено арешт на
весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства "Миколаївський
суднобудівний завод "Океан". Як уточнили у Офісі генпрокурора це було зроблено з метою
збереження стратегічного для держави підприємства. У грудні 2018 року цілісний
майновий комплекс визнаного банкрутом МСЗ "Океан" був проданий на аукціоні за 122,2
млн грн ТОВ "Торговий дім "Аннона". Формальним власником заводу є Ігор Волошин,
племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя
Капацини. Василь Капацина - єдиний власник ТОВ "Суднобудівний завод "Океан", яке
управляє ЦМК підприємства. У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської
області визнав банкрутом МСЗ Океан. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у
червні 2020 року пообіцяв стати "інвестнянею" для заводу Океан. Миколаївський
суднобудівний завод Океан спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів,
танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод має у
розпорядженні, зокрема, найбільший в Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва
великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ
 ЛОКОМОТИВОБУДУВАННЯ. ВАГОНОБУДУВАННЯ

Экс-глава Киевского вагоноремонтного завода пытается
блокировать работу предприятия
20.07.2020

Екскерівництво «Львівського локомотиворемонтного заводу»
розтратило 1 мільйон гривень
09.07.2020

Прокуратура зібрали достатньо доказів для повідомлення про підозру
ексголові правління та ексдиректору з виробництва ПрАТ «Львівський
локомотиворемонтний завод» у розтраті майна на майже 1 млн. грн.
Керівниця Львівської обласної прокуратури Ірина Діденко повідомила, що за версією
слідства, ексголова правління в змові з ексдиректором виробництва виготовили
неіснуючий лист від підприємства, яке начебто просить повернути надлишки кольорових
та чорних металів, які утворилися після ремонту тягового агрегату. Після чого, на підставі
цього документу, у 2018 році вивезли майно ПрАТ, вартістю майже 1 млн. грн з метою
подальшої реалізації. Злочин виявлено під час транспортування металу, на який у
подальшому накладено арешт. Наразі отримали всі відповідні експертні висновки та
повідомили зазначеним особам про підозру у розтраті майна та підробці документів (ч. 5 ст.
191, ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, а
також перевіряється причетність інших службових осіб з числа керівництва Правління
ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» до вчинення вказаного злочину.
Читати повністю >>>
За матеріалами dilo.net.ua
У червні ЗЕРЗ передав до УЗ чотири
відремонтованих електровози
10.07.2020

Запорізький електровозоремонтний завод у червні відремонтував
чотири локомотиви. Про це повідомляється на офіційній сторінці
підприємства у Facebook, передає railinsider.com.ua
До локомотивного депо “Київ-Пасажирський” 26 червня після ремонту відправили
два локомотиви С8 №018 та ЧС4 №065. До “Дніпровське локомотивне депо” 30 червня після
ремонту відправили ЧС7 № 289. Також, 10 червня 2020 року після проведення капітального
ремонту до відправлено електровоз серії ВЛ80т № 1496 до виробничого підрозділу
“Локомотивне депо Знам’янка” регіональної філії “Одеська залізниця” АТ “Укрзалізниця”.
Нагадаємо, у травні ЗЕРЗ відремонтував 4 електровози. Загалом з початку 2020 року ПрАТ
«Запорізький електровозоремонтний завод» збільшив обсяги ремонту локомотивів проти
відповідного періоду 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами railinsider.com.ua
Имущество Изюмского тепловозоремонтного завода
продали за долги перед «Проминвестбанком»
14.07.2020

Имущество
Изюмского
тепловозоремонтного
завода,
принадлежащего Министерству инфраструктуры, пустили с молотка за
долги перед «Проминвестбанком» по цене киевской квартиры.
В июне Хозсуд Харьковской обл. отказал «Проминвестбанку» в признании
недействительными результатов аукциона по продаже целостного имущественного
комплекса ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод» (ИТРЗ), которое было продано на
аукционе в 2019 г. в рамках процедуры банкротства. В результате этой операции
залогового имущества по невыплаченным кредитам лишился не только банк, но и
министерство, которое являлось владельцем 100% акций ИТРЗ. Банкротство ИТРЗ
стартовало в 2009 г. с подачи «Торговый дом «ИТРЗ», который формально не имел ничего
общего с госпредприятием. В 2011 г. и. о. председателя правления ИТРЗ Виктор
Сапожников заявлял, что бывший руководитель предприятия Евгений Орлов совместно с
руководством торгового дома с 2007 г. доводили предприятие до банкротства». В октябре
2010 г. Министерство транспорта решил передать его «Укрзализныце», под крылом
которой завод должен был стать базовым по ремонту на востоке, юге и в центре Украины. В
2014 г. Харьковская ОГА заявляла, что будет просить отдать проблемный актив им для
перепрофилирования под ремонт железнодорожных колесных пар. В частности, в том же
году суд отмел все разговоры о санации, признал должника банкротом и открыл его
ликвидационную процедуру. В 2018 году ликвидатор подготовил активы, которые были
оценены в 57 млн гривен, для продажи. В теории этого должно было хватить, чтобы
рассчитаться с кредиторами, долг перед которыми составлял в общем 53 млн грн. Однако,
имущество продали на двух аукционах приблизительно за 10% от оценочной стоимости.
Часть активов выкупило ООО «Укрпроминвест-груп», а часть – ООО «Энергомаш-Инвест».
Первая фирма оформлена на московскую компанию «Универсал», а вторая принадлежит
Сергею Лазаренко- бывшему председателю правления Южного електромашиностроительного завода в Херсонской области. …
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
Украина ввела полный запрет на ввоз железнодорожных вагонов из России
15.07.2020

Кабинет министров Украины на заседании 15 июля постановил
запретить ввозить в Украину вагоны из Российской Федерации. Об этом
сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.
Согласно документу, в частности, запрещается до 31 декабря 2020 г. ввоз на
таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций
приписки которых с 20 февраля 2014 г. есть или была ж/д администрация РФ. Как
уточнили в Мининфраструктуры, соответствующими изменениями в постановление
Кабмина №1147 от 30 декабря 2015 года устанавливается запрет на ввоз на таможенную
территорию Украины железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых
были предприятия- резиденты Российской Федерации, или они были приписаны к
железнодорожной службы РФ. Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что
постановлением №1147 уже введен запрет на ввоз железнодорожных российских вагонов,
однако украинские предприятия теперь ввозят из России вагоны, произведенные в других
странах. "С ноября 2019 г. юридическими лицами-резидентами Украины приобретено 1165
вагонов, страной происхождения которых не была РФ. Из них предыдущим владельцем 608
вагонов были предприятия-резиденты РФ, а 15 вагонов были в собственности
предприятий-резидентов РФ с 2014 г. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали
под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые
сегодня и поддержал правительство" , – уточнил Криклий. Согласно новым изменениям
предусматривается установление запрета на ввоз на таможенную территорию Украины
железнодорожных вагонов импорта, бывших в употреблении, и которые ввозятся в
таможенном режиме импорта, среди железнодорожных администраций приписки которых
с 20 февраля 2014 г. есть или была железнодорожная администрация РФ.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Уволенный
из-за
нарушений
бывший
глава
"Киевского
электровагоноремонтного завода" Василий Дутчак через суд пытается
отменить свое увольнение из компании, сообщает пресс-служба АО "УЗ".
Экс-руководитель ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" Василий Дутчак
инициировал ряд судебных разбирательств и совершение незаконных регистрационных
изменений. Такие действия могут привести к остановке завода. "В результате незаконного
проведения действий государственным регистратором Тернопольской обл., Василий
Дутчак получил полномочия на распоряжение имуществом завода, что может нанести
имущественного ущерба предприятию и его акционеру - АО "Укрзализныця", - сказано в
сообщении. Ранее Хозсудом Киева и Святошинского райсуда Киева было обеспечено иски
Дутчака и приостановлено решение наблюдательного совета о его отстранении и
приостановлении внесения соответствующих изменений в Единый государственной
реестр. "Отметим, что эти суды в соответствии с Хозяйственного процессуальным кодексом
и Гражданским процессуальным кодексом Украины не имеют на это полномочий", сообщает "Укрзализныця". "Следует также подчеркнуть, что обращение Василия Дутчака в
Хозяйственный суд города Киева и Святошинский районный суд города Киева с
заявлениями об обеспечении иска, было осуществлено до представления им исковых
заявлений, в которых он должен изложить свои требования и указать основания для их
удовлетворения судами", - сообщает компания. "Укрзализныця" сообщает, Святошинским
районным судом подача заявления об обеспечении иска и его удовлетворение было
осуществлено при отсутствии трудового спора между КЭВРЗ и Василием Дутчаком. Как
сообщал БизнесЦензор, ранее "Укрзализныця" прекратила полномочия Василия Дутчака в
должности и.о. председателя правления АО "Киевский электровагоноремонтный завод" изза выявленных нарушений. В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на
закупку запчастей для ремонта электропоездов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
АО "Днепровагонмаш" получил 28 млн грн
чистого убытка
21.07.2020

АО "Днепровагонмаш" (ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.) в
январе-марте 2020 года получило 28,03 млн грн чистого убытка против
чистой прибыли 61,58 млн грн за аналогичный период 2019 года.
Согласно финансовой отчетности предприятия, обнародованной в проспекте
эмиссии облигаций, чистый доход от реализации за этот период сократился в 3,4 раза – до
257,47 млн грн. Завод за первый квартал 2020 года получил 3,44 млн грн валового убытка
против 99 млн грн в январе-марте-2019, а убыток от операционной деятельности составил
29,45 млн грн против прибыли 72,11 млн грн. "Днепровагонмаш" выпустил 180 вагонов на
238 млн грн и реализовал 193 ед. на 254,4 млн грн (в том числе 10 полувагонов, 51 хопперзерновоз, 127 вагонов-платформ и пять других вагонов). Сравнительных показателей за
первый квартал 2019 г. предприятие не обнародовало. Отметим, АО "Днепровагонмаш",
контролируемое финансово-промышленной группой "ТАС", с 22 июля начинает закрытое
размещение облигаций серий "А"-"D" на общую сумму 200 млн грн (по 50 млн грн каждой
серии). Согласно опубликованным в системе раскрытия Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) проспектам эмиссии, срок обращения
облигаций всех выпусков – пять лет с ежегодной офертой, выплата купона ежеквартально
со ставкой 14% годовых в первый год обращения. Андеррайтером выпуска выступает АО
"ТАСкомбанк". Ценные бумаги выпущены номиналом 1 тыс. грн по 50 тыс. шт. в каждой
серии. Облигации серии "А" будут размещаться с 22 июля по 18 сентября, серии "В" – с 10
августа по 8 октября, "С" – с 31 августа по 29 октября, "D" – с 21 сентября по 19 ноября 2020
года. Сроки погашения облигаций серии "А" – с 16 июля по 31 июля 2025 года, "В" – с 4
августа по 20 августа, "С" – с 25 августа по 10 сентября, "D" – с 15 сентября по 1 октября
2025 года. Привлеченные от размещения облигаций средства планируется направить на
техническое переоснащение и развитие мощностей (70%) и развитие альтернативных
направлений (производство сельхозтехники, услуги по ремонту вагонов, производство
спортивных тренажеров) – 30%. Участники размещения облигаций – входящие в группу
ТАС 26 компаний-резидентов, а также четырех нерезидента.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Крюківський завод вже зробив 20 з 90 вагонів для УЗ,
на яких наполягав Зеленський
28.07.2020

КВБЗ вже зробив 20 з 90 пасажирських вагонів для "Укрзалізниці"
(УЗ), які, на прохання президента Володимира Зеленського, погодився
закупити міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"З 90 вагонів 20 вже зроблені. За 18 з них з сьогоднішнього дня вже проходить
оплата - вони відвантажені. Ще два вже також готові - є домовленість з "Укрзалізницею",
будуть проведені відповідні наради і знайдений шлях, як вийти із ситуації щодо якості цих
вагонів і оплати за них , - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході прес-брифінгу
під час робочої поїздки на КВБЗ. Щодо закупівель для УЗ дизель-поїздів прем'єр-міністр
зазначив, що "Укрзалізниця" буде купувати такі поїзди, але графік закупівлі буде
вирішуватися на спільних нарадах з Міністерством інфраструктури. "Укрзалізниця" їх
купувати буде, у неї є потреба в таких поїздах. На базі Міністерства інфраструктури будемо
вести розмову, в якій послідовності і за яким графіком "Укрзалізниця" спільно з КВБЗ
зможе купити ці дизель-поїзда", - додав він. Нагадуємо, в березні міністр інфраструктури
Владислав Криклій, після публічної дискусії із президентом Володимиром Зеленським
пообіцяв, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90
пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга. Відзначимо, під час огляду виробництва ПАТ
«Крюківський вагонобудівний завод» Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що
Довгострокова програма оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» розрахована на 3-5 років.
Її мета — модернізувати рухомий склад, а також забезпечити замовленнями українські
машинобудівні підприємства. Денис Шмигаль підкреслив, що держава зі свого боку зробить
усе, щоб підтримати національного виробника та збільшити попит на продукцію
машинобудування: "Уряд прийняв фінансовий план «Укрзалізниці», де капітальні
інвестиції в оновлення рухомого складу визначено ключовим завданням. Загальна сума
таких інвестицій складе більш ніж 12 млрд грн. На 1 млрд буде здійснено закупівлі у
Крюківського заводу". Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод в січні-червні скоротив
виробництво вантажних вагонів на 66% у порівнянні з відповідним періодом минулого року –
до 944 одиниць. При цьому за шість місяців підприємство виробило 26 пасажирських
вагонів, тоді як у січні-червні 2019 р. – 6 одиниць. За підсумками 2019 року КВБЗ збільшив
виробництво вантажних вагонів на 41,7% в порівнянні з 2018-м – до 5237 одиниць.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua, poltava.to, kremen.today
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Будівництво електрокарів на Закарпатті: комітет ВРУ підтримав
законопроекти №3476 та №3477

Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро,
конкурента китайському проекту
14.07.2020

КВБЗ оприлюднив дизайнерські рішення екстер'єру та інтер'єру
поїзда метро для Харківського метрополітену. У компанії опублікували
найбільш важливі технічні параметри поїзда.
Як повідомлялося на початку червня, китайська компанія CRRC Tangshan перемогла
у відкритому міжнародному тендері на поставку 8 складів поїздів метро для Харківського
метрополітену. Крюківський вагонобудівний завод заявив, що буде оскаржувати це
рішення тендерного комітету. Також КВБЗ направив скаргу до штаб-квартири
Європейського інвестиційного банку, який кредитує дану угоду. «КВБЗ сподівається на те,
що скарга, направлена в штаб-квартиру Європейського інвестиційного банку з приводу
порушень виявлених у ході проведення тендеру буде розглянута, а рішення тендера
переглянуто», — сказано у повідомленні підприємства. Раніше повідомлялося, що
Володимир Зеленський виступив у ролі «інвестиційної няні» для КВБЗ, коли на початку
березня змусив міністра інфраструктури В’ячеслава Криклія запланувати закупівлю для
Укрзалізниці 90 пасажирських вагонів виробництва КВБЗ.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами nv.ua
У Дніпрі виділили бюджетні мільйони на придбання
вживаних трамваїв з Німеччини
22.07.2020

На сесії міськради Дніпра депутати ухвалили виділення 20 млн
гривень на оплату 30% вартості 20 вживаних німецьких трамваїв. Про це
повідомляє служба новин порталу dnipro.depo.ua
За ці кошти також буде виконане переобладнання ходової частини трамваїв під
місцеві колії. Трамваї будуть придбані за договором лізингу. Місто придбає трамвайні
вагони, що працювали у місті Лейпциг. Договір на фінансування лізингу укладуть із банком
"Укргазбанк", якому виплачуватимуть 15,2 % річних протягом 36 місяців. Нагадаємо, міська
влада Дніпра придбала в Німеччині 20 модернізованих трамвайних вагонів Tatra T4D. “Ціна –
€25 тис., плюс доставка і розмитнення”, – сказали в мерії міста. Зазначається, аби запустити
трамвайні вагони на маршруті в Дніпрі, доведеться переобладнати візки, оскільки ширина
колії в Лейпцигу більш вузька, ніж в Дніпрі. Це вже не перша поставка трамвайних вагонів
попереднього використання в Дніпро. Ще на початку 2000-х років місто закуповував
трамвайні вагони Tatra T3DC1 і Tatra T3DC2 з німецького Шверіна. У 2011р. в місто приїхали
трамваї Tatra T4DM з Магдебурга (це вагон вузького габариту 2200 мм. Їх радянська
модифікація експлуатувалася у Вінниці, Житомирі та Львові), в тому ж році в Дніпро були
доставлені модернізовані вагони Tatra T4D з Дрездена. У 2013 р. місто придбало у Берліні
30 трамвайних вагонів Tatra T6A2M з Берліна. Трамваї Tatra T4D-M1, які набуває Дніпро в
Лейпцигу, випущені в 1984 – 1986 рр. На початку 1990-х ці вагони пройшли модернізацію
силами місцевого експлуатує підприємства LVB. Ці вагони в Лейпцигу виводяться з
експлуатації у зв’язку з надходженням нового рухомого складу від компанії Stadler.
Читати повністю >>>
За матеріалами dnipro.depo.ua, shotam.info

09.07.2020

Комітет з питань із питань фінансів, податкової та митної політики
рекомендував Верховній Раді внести до порядку денного сесії та прийняти
за основу законопроекти №3476 та №3477.
Законопроекти №3476 та №3477 створять умови для будівництва в Україні
легкових авто, автобусів, вантажівок та спецтехніки з електричними двигунами. Окрім
того, підвищать попит на електротранспорт в Україні та розширять перелік преференцій
для покупців електромобілів, таким чином зробивши їх доступнішими для придбання.
Ініціатором законопроектів є нардеп Роберт Горват. Серед співавторів група народних
депутатів: представники групи «Довіра» Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Владіслав
Поляк, «слуги народу» Ігор Кривошеєв, Михайло Лаба, Анатолій Костюх та представник
«Батьківщини» Іван Крулько. «Ми стали ще на крок ближчими до електромобілів made in
Ukraine. Після прийняття ці законопроекти змінять податкову та митну політику в галузі
будівництва та імпорту транспорту на електротязі. Це дасть змогу привести до країни
міжнародних інвесторів, розпочати у нас будівництво електрокарів відомих світових
виробників, повністю перезапустити вітчизняну автомобілебудівну галузь, давши їй вихід
на європейські ринки», – пояснив ініціатор законопроектів Роберт Горват. Автори проектів
пропонують до 31 грудня 2028 р. звільнити від ПДВ і мита обладнання та комплектуючі для
виробництва електротранспорту; до 31 грудня 2033 р. звільнити від оподаткування прибуток, отриманий від реалізації електромобілів, електродвигунів, батарей та зарядних
пристроїв. Водночас, українцям, які купують електрокари, планують надати податкову
знижку з ПДФО (з 2026 до кінця 2030 р.) та продовжити звільнення електромобілів від ПДВ
до кінця 2025 р. Обов’язковою стане частка публічних закупівель електромобілів не менше
50% від загальної кількості придбаного транспорту до 2030 р. На думку Роберта Горвата,
віддалений ефект від реалізації цих кроків та запуску автомобільної галузі (робочі місця,
податки, тощо) кардинально вплине на економіку регіонів та країни загалом. «Наскільки
знаю, закарпатський «Єврокар» уже працює над тим, щоб на заводі виробляли електрокари
Volkswagen. Для регіону робота з таким інвестором – справжній прорив. А законопроекти
№3476 та №3477 дадуть той необхідний фундамент, на якому цю співпрацю можна буде
ефективно налагоджувати», – заявив Горват. Наразі в Україні існує достатній промисловий
потенціал для виробництва електро автотранспорту: п‘ять автобусних заводів, один завод
вантажних автомобілів, наявні потужності по виробництву близько 300 тис. легкових авто
на трьох заводах. Вже налагоджено серійне виробництво трамваїв та тролейбусів. На цій
базі, переконаний Роберт Горват, можна розвивати успішний ринок будівництва
електротранспорту, водночас приваблюючи міжнародних інвесторів для створення нових
виробничих майданчиків. Додамо, що листи Голові Верховної Ради на підтримку
електромобільних законопроектів уже надіслали мер Львова Андрій Садовий та голова
Закарпатської ОДА Олексій Петров. Зауважимо, що пільгове оподаткування імпорту
електрокарів, запроваджене протягом минулих років, уже збільшило кількість ввезених
автомобілів на електротязі з 1706 од. у 2016 році до 3210 од. у 2017 році і до 5557 од. у 2018
році. У 2019 р. в Україні було зареєстровано 7542 автотранспортних засобів на електротязі.
Читати повністю >>>
За матеріалами zak-insider.com
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ
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АВТОМОБІЛІ

За півроку понад 139 тисяч вживаних авто
поповнили український автопарк

ЗАЗ почав збирати автомобілі
Lada

06.07.2020

Протягом червня 2020 року українську прописку отримали 29,2 тис.
бувших в експлуатації легковиків. Про це повідомляє прес-служба Асоціація
автовиробників України «Укравтопром».
Таким чином, у порівнянні з попереднім роком червневі реєстрації старих легкових
авто, завезених з-за кордону, зросли на 52%. Нагадаємо, в минулому місяці українці
зареєстрували 7,3 тис. нових легкових автомобілів. Всього за шість місяців з початку року
на українські номери перейшли 139,4 тис. вживаних легкових автомобілів. В результаті
реєстрації старих машин майже вчетверо перевищили продажі нових. Маркою – лідером
серед легкових авто з пробігом, вперше зареєстрованих в Україні, залишається Volkswagen.
З січня по червень 2020 року українці поставили на облік 22727 імпортованих
фольксвагенів не першої свіжості, що у 24 рази більше, ніж нових автомобілів цієї ж марки.
На другому місці Ford з показником 13639 старих авто. Первинні реєстрації вживаних
Фордів в 14 разів перевершили результат нових. Skoda посіла третє місце – 10744 авто з
пробігом (у 5 разів більше за продажів нових Шкод). Четвертою за популярністю стала
Renault, імпортований секонд-хенд цієї марки вибрали 10053 українця, в 1,6 раза більше,
ніж тих, хто вибрав нові Рено. Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових
автомобілів з пробігом Nissan з результатом 8020 машин. Для довідки, нових Ниссанов за
той саме період було реалізовано у 4,5 раза менше.
Читати повністю >>>
За матеріалами УкрАвтопром
Производство автотранспортных средств в Украине
сократилось почти на 40%

13.07.2020

Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ) отримав від АТ АвтоВАЗ
машинокомплекти для складання автомобілів Lada Largus. Про це
повідомляє УНІАН з посиланням на група Avtowaz News у фейсбук.
Кузова відправляють без переднього та заднього бамперів, без фар і задніх ліхтарів.
Також відсутнє рульове колесо. Ці комплектуючі відвантажуються окремо. Крім того,
наприкінці червня для дослідної збірки були відправлені два кузова Granta, не виключені
поставки машинокомплектів і для інших моделей Lada. ЗАЗ почав проходити процес аудиту
можливостей автомобільного виробництва в березні 2020 року. Його проводять потенційні
партнери компанії, одним з яких є АвтоВАЗ. «Підприємство все ще перебуває в процесі
аудиту виробничих можливостей від групи Renault», — заявив прес-секретар компанії
«УкрАВТО» Дмитро Скляренко. Як повідомлялося раніше, 5 травня 2019 року Запорізький
автомобілебудівний завод виставив на продаж своє майно, стартова ціна — близько 420
млн грн. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) — найбільше
автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів,
комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство
входить в корпорацію «УкрАВТО», яка є генеральним імпортером та офіційним дилером
понад 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. У тому
числі корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ «ЗАЗ». У структуру
корпорації також входить понад 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua


МОТОЦИКЛИ. ВЕЛОСИПЕДИ. ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

08.07.2020

Производство автотранспортных средств в Украине в июле текущего
года сократилось почти на 40% к аналогичному месяцу 2019 года – до 336
ед., сообщает "Укравтопром".
По данным ассоциации, выпуск легковых автомобилей уменьшился на 43,3% – до
286 авто Skoda, которые, как и годом ранее, выпустил методом крупноузловой сборки завод
"Еврокар". Производство автобусов просело на 9% - до 50 ед., в том числе 25 ед. выпущено
на заводе "Черкасский автобус", 21 ед. – Черниговским автозаводом и четыре – на ЗАЗе (в
июне-2019 года соответственно 30 ед, 8 ед. и 4 ед.). В то же время ни одного автобуса не
выпустили завод "Часовоярские автобусы" (13 ед. в июне-2019) и корпорация "Богдан"
(также не выпускались.). Ассоциация констатирует, что в июне не выпущено ни одного
коммерческого автомобиля (как и в июне-2019), но это без учета продукции АО
"АвтоКрАЗ", не предоставляющего данных о выпуске машин с 2016 года. С учетом
июньских показателей, в январе-июне текущего года выпуск автотранспорта в Украине
еще немного ускорил темп падения к аналогичному периоду прошлого года - до 36% (по
итогам пяти месяцев он составлял 35%, четырех - 24%) – до 1886 ед., в том числе выпуск
легковых авто снизился на 36,4% - до 1611 ед. (все – на "Еврокаре"), автобусов – на 36,6%,
до 251 ед., а коммерческих авто – вырос на 14,3%, до 24 ед. Как сообщалось, в 2019 году
украинские автопроизводители выпустили 7,265 тыс. ед. автотранспортных средств (в том
числе 6,254 тыс. легковых авто на "Еврокаре"), что на 10% больше, чем за 2018 год, однако
загрузка мощностей не превысила 2%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Український стартап Delfast показав прототип
нового електробайка
28.07.2020

Компанія Delfast представила прототип нового електричного
маунтинбайка Fusion. Електробайк матиме двигун потужністю 1 500 ват, що
дозволить розганятися до 50 км/год.
У Fusion буде встановлена одна або дві електричні батареї, завдяки яким велосипед
зможе проїхати до 51 км або до 112 км без підзарядки. Відзначимо, що у червні 2020 року
український стартап Delfast представив новий електричний велосипед Delfast Top 3.0, який
може проїхати 321 км без підзарядки. Нагадаємо, стартап Delfast Bikes отримав понад 3 000
000 грн в рамках гранту від програми Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка
України”. Ці гроші підуть на розробку, а також безпосереднє виробництво триколісного
електричного велосипеда Delfast Trike з підвищеною вантажопідйомністю. Його зможуть
використовувати працівники служб доставки. “Delfast Bikes отримав грант від USAID
Ukraine в розмірі понад 3 млн грн. Мета гранту – розробка і виробництво нової моделі
електротранспорту: триколісний електробайк для кур’єрів і служб доставки з підвищеною
вантажопідйомністю. Актуальність такого транспорту очевидна всім. Вантажний байк для
кур’єрів (і не тільки для них) – це саме те, що потрібно зараз і, схоже, буде потрібно ще
довго”, – зазначив співзасновник компанії Delfast …
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info, autogeek.com.ua
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Чехия отменила тендер на поставку троллейбусов,
который выиграл "Богдан Моторс"

КК «Київавтодор» за 142 мільйони скупився у полтавчан
комунальною технікою на МАЗах
15.07.2020

Чехия отменила тендер на закупку шести троллейбусов с автономным
ходом для транспортной компании города Йиглава (Чехия), победителем
которого в начале мая текущего года была признана корпорация "Богдан" в
консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o.
"Наш "Богдан", который выиграл в Чехии тендер на поставку троллейбусов – неделю
назад тендер отменен, и это при условии, что все электрооборудование в комплектации
должно быть чешским", – сообщил гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан
Ильичев в ходе заседания Кабмина 15 июля. Этим примером он проиллюстрировал
необходимость скорейшего принятия правительственного постановления о пилотном
проекте с критерием локализации машиностроительной техники при госзакупках. "Мы
очень ждем этого постановления, потому что сегодня мы единственная страна в Европе,
которая не использует неценовой критерий (при закупках)", – подчеркнул Ильичев. Как
сообщалось, чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских
крон (около 2,64 млн евро), или 11,9 млн крон за один троллейбус (440,3 тыс. евро) при
ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (3,06 млн евро). В то же время
участвовавшая в тендере Skoda Electric предложила цену 82,17 млн крон (3,04 млн евро),
или 13,695 млн крон за троллейбус. Троллейбусы на основе "Богдан Т701" должны были
быть адаптированы к потребностям чешского рынка, в частности, электрооборудование к
ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ЛАЗ возрождается – автобусный завод посетила
иностранная делегация
18.07.2020

После многолетнего простоя Львовский автобусный завод (ЛАЗ)
может заработать снова, и тому подтверждение важное событие, которое
состоялось здесь на днях. Об этом пишет autocentre.ua
В п'ятницу, 17 июля соцсети буквально взорвали фотографии цехов Львовского
автобусного завода, сделанные буквально на днях. На них показаны десятки
полусобранных автобусов ЛАЗ – как городских, так и туристических. Эти машины пылятся
здесь уже не один год. Однако главную сенсацию принес другой снимок, на котором видна
делегация с зарубежными гостями, посетившая завод во главе с исполнительным
директором City Transport Group Игорем Чуркиным. Более подробную информацию об этом
событии обещают обнародовать позднее. Скорее всего, предприятие ищет инвестора для
реконструкции производства и его последующего возобновления. Хочется верить в
возрождение Львовского автобусного завода – гордости украинского автопрома.
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
ТД "Эталон-Авто" победил в тендере на поставку
32 школьных автобусов
20.07.2020

Торговый дом "Эталон-Авто" победил в тендере на поставку 32
школьных автобусов в адрес Днепропетровской ОГА, предложив свои
автобусы за 58,9 млн грн при ожидаемой сумме закупки 59,291 млн грн.
Согласно результатам прошедшего в ProZorro аукциона, второй участник торгов –
ООО "Укравтоснаб" (Харьков) - предлагал автобусы Ataman в модификации "школьный" по
окончательной цене 58,99 млн грн. В ходе торгов победитель снизил цену с 59,2 млн грн до
58,9 млн грн, второй участник – с 59,29 млн грн до 58,99 млн грн. По условиям тендера,
автобусы должны быть поставлены заказчику до 1 августа текущего года. Предусмотрена
послеоплата в течение 30 календарных дней. Корпорация "Эталон" выпускает
одноименные автобусы различных классов на Черниговском автозаводе. Корпорация "
объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода, а также выпускающий карданные
валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление
деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Южмаш поставит троллейбусы
в Молдову
24.07.2020

ГП ПО "Южный машиностроительный завод" поставит 10
троллейбусов в молдовский город Бельцы. Об этом сообщает Бельцкий
независимый портал, передает dv-gazeta.info
Победителем конкурса на поставку новых машин стало АО “Литан”, генеральный
дилер производителя южмашевских троллейбусов. Средства на закупку новых
троллейбусов «Днепр Т-203», которые должны быть с автономным ходом, предоставляет
ЕБРР и Евросоюз. После получения аванса Южмаш должен будет отгрузить машины в
Бельцы в течение 16 недель.
Читать полностью >>>
По материалам dv-gazeta.info
Нові тролейбуси «Богдан Т70117» готові
до відправки у Полтаву
29.07.2020

До ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» 29
липня 2020 року прибули представники КП «Полтаваелектротранс» для
огляду і приймання чотирьох тролейбусів «Богдан Т70117».
Відповідно до вимог технологічного процесу виготовлення, усі тролейбуси пройшли
дорожні випробування на маршрутах в Луцьку і вже готові вирушити до Полтави.
Працівники заводу зараз працюють над першою партією із 10 тролейбусів «Богдан
Т70117». Загалом кількість замовлених тролейбусів згідно з підписаною угодою складає 40
одиниць. Вони будуть відправлятися в місто відповідно до погодженого і затвердженого
графіку поставок. Нагадаємо, що на початку липня підприємство відвідали представники
Полтавської міської ради на чолі з виконувачем обов’язків міського голови Олександром
Шамотою. Під час візиту гості оглянули процес виготовлення тролейбусів і відзначили, що
їхньою метою є забезпечення полтавчан сучасним та екологічним транспортом.
Відзначимо, 14 травня 2020 року управління освіти і науки Тернопільської обласної
державної адміністрації оголосило тендер на закупівлю 11 шкільних автобусів. За
результатами торгів на сайті Prozorro, цінова пропозиція на шкільні автобуси «Богдан»
визнана кращою. Шкільні автобуси «Богдан А22412» – це сучасні транспортні засоби для
перевезення школярів, які відповідають екологічному стандарту Euro 5. Вони обладнані з
дотриманням усіх вимог, які висуваються до шкільних автобусів в Україні, в тому числі й
ДСТУ 7013. Всі сидіння в автобусі обладнані пасами безпеки, підголовниками та
підлокітниками, а також спеціальними корзинами для шкільних портфелів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
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05.07.2020

КК «Київавтодор» 1 липня за результатами тендерів замовила ПрАТ
«Нафтоавтоматика» комунальної техніки на 141,65 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять 24 всесезонні машини не раніше 2020 р. випуску з обладнанням
для літнього і зимового утримання доріг двох видів на шасі МАЗ-5340С5 (Білорусь): 12
штук ФПВ 442ПВ зі сніговим відвалом, розподілювачем протиожеледних матеріалів і
вакуумною установкою по 6,92 млн грн. 12 штук ФПВ 442ПМ зі сніговим відвалом,
розпилювачем рідких реагентів і системою для мийки чи поливання водою по 4,88 млн грн.
У грудні 2018 року «Київавтодор» замовляв у ТОВ «Сучасні вантажівки» подібні машини
МКД-11 на шасі Ford Cargo 1833 зі сніговим відвалом, розпилювачем рідких реагентів і
системою для мийки чи поливання водою трохи дешевше – по 4,69 млн грн. за штуку. Сума
угод на 14% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 163,88 млн грн. Нині три
компанії не допустили до аукціонів через невідповідність вимогам тендеру. Швейцарська
«THG Technik Handels Gesellschaft AG» не сплатила тендерне забезпечення, не наклала на
пропозицію ЕЦП, не принесла свідоцтво про реєстрацію, паспорт та інше. ТОВ
«Укрспецтехінвест» не подало довідку про витрати палива, витяг з реєстру платників ПДВ,
чинний статут, документи про призначення та паспорт керівника і так далі. ТОВ
«Кременчуцький автомобільний завод» подав аналогічні договори без актів, довідку про
витрати палива без даних про роботу в різних режимах з різним обладнанням тощо.
Допущеними конкурентами були «Сучасні вантажівки» і ТОВ «Зар Ейр Системс». Державна
аудиторська служба розпочала моніторинг одного тендеру на підставі даних автоматичних
індикаторів ризиків і другого – через виявлені ознаки порушень закону. Полтавський
виробник різної спеціальної техніки «Нафтоавтоматика» належить голові наглядової ради
Сергію Васильовичу Ковальову (59%), Денису Сергійовичу Ковальову (8%) і вірґінський
«Дербун Інвестментс Лімітед» (17%). Директором є Олександр Іванов. Сергій Ковальов
володіє ТОВ «Алмаз-Полтава» разом з Юлією Гордієнко та Анатолієм Босенком, а також ТОВ
«Полтавський ремонтно-механічний завод» разом із його директором Вячеславом
Федорякою, депутатом Полтавської міської ради від «БПП». Загалом із 2007 року він
отримав державних підрядів приблизно на 189,65 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Суди відхилили вимоги банків і ФГВФО до "АвтоКрАЗу"
Жеваго на 7 млрд грн
07.07.2020

Північний апеляційний госпсуд своєю постановою від 18 червня
відмовився задовольнити апеляційні скарги Ощадбанку, Промінвестбанку,
ліквідаторів банку “Фінанси та кредит” і Дельта Банку.
Мова йде апеляційні скарги на ухвалу Госпсуду м. Києва від 12.08.2019, якою в
рамках справи №917/814/16 про банкрутство ПрАТ “АвтоКрАЗ” було затверджено реєстр
вимог кредиторів боржника. Ощадбанк заявляв про кредиторські вимоги до ПрАТ
“АвтоКрАЗ” на 2,7 млрд грн (з яких суди першої та апеляційної інстанції відхилили вимоги
на 1,54 млрд грн), ліквідатор банку “Фінанси та кредит” - на 5,13 млрд грн (з яких суди
відхилили вимоги на 3,75 млрд грн), ліквідатор Дельта Банку - на 1,36 млрд грн (з яких суди
відхилили вимоги на 516,7 млн грн), Промінвестбанк - на 1,95 млрд грн (з яких суди
відхилили вимоги на 1,25 млрд грн). Таким чином, суди включили в реєстр вимог
кредиторів ПрАТ “АвтоКрАЗ” такі права вимоги згаданих структур: Ощадбанку - на 933,5
млн грн (у т.ч. 874,7 млн грн - вимоги четвертої черги); банку “Фінанси та кредит” - на 757,4
млн грн (вимоги шостої черги); Дельта Банку - на 625,2 млн грн (у т.ч. 620,7 млн грн вимоги четвертої черги); Промінвестбанку - 344,9 млн грн (у т.ч. 344,3 млн грн - вимоги
четвертої черги). Також окремо були внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги, що
забезпечені заставою боржника, у т.ч. вимоги банку “Фінанси та кредит” (618,5 млн грн),
Ощадбанку (254,7 млн грн), Дельта Банку (220,3 млн грн), Промінвестбанку (206,3 млн грн).
Крім того, Госпсуд м. Києва визнав вимоги низки структур, прямо та опосередковано
пов’язаних з Костянтином Жеваго (власник “АвтоКрАЗ”). Йдеться в т.ч. про вимоги: ТОВ “ТД
“АвтоКрАЗ” - на 538,7 млн грн (четверта черга); ТОВ “Полтавський автоагрегатний завод” на 400 млн грн (четверта черга); ПрАТ “Токмацький ковальсько-штампувальний завод” - на
320,2 млн грн (четверта черга); ТОВ “Хімічні технології” - на 246,3 млн грн (четверта черга);
ТОВ “Восток-Руда” - на 139 млн грн (четверта черга); ПАТ “Київмедпрепарат” - на 135,4 млн
грн (четверта черга); Forth Asset Management Limited - на 106,5 млн грн (четверта черга)
тощо. Як писав Finbalance, 04.12.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити апеляційну
скаргу ліквідатора Дельта Банку та залишив без змін ухвалу Госпсуду м. Києва від
24.09.2018 та постанову Північного апеляційного госпсуду від 22.01.2019 про відкриття
провадження в справі №917/814/16 про визнання банкрутом ПрАТ “АвтоКрАЗ”.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Украинцы стали выпускать и продавать «ГАЗели»
под другим брендом
18.07.2020

Украинский дистрибьютор Горьковского автозавода (входит в
холдинг «Группа ГАЗ»), компания «Мотор Девелопмент Груп», объявила о
создании нового бренда коммерческих автомобилей HDC.
Под маркой HDC на Украине начали выпускать и продавать «ГАЗели-Бизнес». Пока
гамма моделей HDC ограничена четырьмя вариациями бортовых грузовичков с
бензиновыми двигателями. Местный дистрибьютор ГАЗа был вынужден локализовать
производство «ГАЗелей», поскольку с 1 января 2020 года импортировать автомобили
российской сборки на Украину запрещено. Сборка «ГАЗелей» на Украине ведётся из
российских машинокомплектов. Наряду с маркой, поменялись и названия модификаций:
например, короткобазная «ГАЗель-Бизнес» с однорядной кабиной стала называться не ГАЗ
3302-750 «ГАЗель-Бизнес», а HDC B21R23, та же версия, но с длинной базой — не 330202750, а B21R33. Модификации с двухрядной кабиной с разной грузовой платформой
переименованы с 33023-750 и 330232-750 в B22R23 и B22R33 соответственно. Отличия
между грузовичками HDC и «ГАЗелями» сводятся к шильдикам и логотипам, причём лейбл
HDC незамысловат — буквы написаны на чёрном фоне прямо на фирменном «щите», на
котором у российских машин красуется символ Нижнего Новгорода. Почему в фирме
«Мотор Девелопмент Груп» не стали придумывать старым «ГАЗелям» более звучные
названия — неизвестно. Пока линейка HDC состоит только из заднеприводных
грузовичков-шасси или грузовичков с бортовым кузовом. Силовой агрегат — бензиновый
107-сильный (221 Нм) двигатель УМЗ-Evotech объёмом 2,7 литра. За доплату на украинские
«ГАЗели» можно установить газобаллонное оборудование, рассчитанное на пропан-бутан.
Продажи украинских «ГАЗелей» под брендом HDC уже начались. Короткобазное шасси с
«одинарной» кабиной стоит 474 700 гривен (1,24 миллиона рублей), бортовой грузовичок
— от 489 700 гривен (1,28 миллиона рублей). На линейку HDC действует гарантия 2 года
или 80 тысяч километров. Локализация сохранила низкую цену грузовичков…
Читать полностью >>>
По материалам motor.ru
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Компания “Инвестохиллс Веста” Андрея Волкова
“села на комбайн”
15.07.2020

Автосервис “АТЛ” бизнесмена Романа Балыкина
оставил государство без денег
02.07.2020

Компания “АТЛ” задолжала ¾ три четверти миллиарда гривен, за
которые последние десять лет развивал свои автосервисы под брендом
“АТЛ”. Теперь банки смогут вернуть на двоих всего 9 млн грн.
В начале июня Киевский апелляционный хозсуд отказал “Дельта Банку” и “ВТБ
Банку” в отмене спорных результатов прошлогоднего аукциона по продаже сети из трех
десятков автосервисов и автомагазинов под брендом “АТЛ”, которые развивает киевский
бизнесмен Роман Балыкин (само решение апелляции было опубликовано лишь 18 июня). В
результате той сделки банки, находящиеся сейчас под управлением Фонда гарантирования
вкладов физлиц, потеряют на двоих больше 800 млн грн. В 2010 и 2011 годах сеть активно
кредитовалась в этих банках, когда они еще управлялись соответственно банкиром
Николаем Лагуном и российской группой “ВТБ”. А в 2013 году залоги под кредиты “АТЛ” в
“Дельта Банке” даже стали частью 7-ми миллиардного пула гарантий по депозиту на 3,5
млрд грн, который в банке Лагуна разместило Государственное ипотечное учреждение. В
случае чего ГИУ получила бы права требований по долгам банка от этих бизнесов. “В случае
чего” наступило весной 2015 года. Нацбанк признал “Дельту” неплатежеспособной. ГИУ тут
же заявило о своих требованиях, однако оказалось, что депозиты остались без залогов.
Кредиторы, среди которых, кроме “АТЛ”, также компания “Яблуневий Дар” Тараса
Барщовского, “АвтоКРАЗ” Константина Жеваго и несколько других, провернули
интересную спецоперацию: направили в банк заявление о закрытии долга, якобы зачетом
встречных требований по аккредитивам, выкупленным у компании Cargill Financial Services,
являвшейся вместе с Лагуном акционером самой “Дельты”. ГИУ в итоге проиграло
судебный процесс банку и его должникам, из-за чего не попало в список кредиторов “АТЛ”,
который был утвержден хозсудом Киева в 2018 году – спустя три года после того как сама
компания в 2015 году подала заявление о собственном банкротстве. Крупнейшим
кредитором стал “Дельта Банк” с 572 млн грн. Вторым по размеру – “ВТБ Банк” с 272 млн
грн. Еще пару малоизвестных фирм пытались заявить свои кредиторские требования на
200 млн грн в виде векселей, которые им накануне банкротства выдало “АТЛ”, однако суд
отмел их требования. В итоге два банка сконцентрировали свыше 99% кредиторской
задолженности “АТЛ”. Казалось бы, для Романа Балыкина это все означало приговор в
качестве владельца крупнейшего в стране сетевого автосервисного бизнеса . Однако на
деле все вышло наоборот. В 2019 г. ФГВФЛ согласовал “Дельта Банку” продажу на аукционе
залогового имущества начальной стоимостью 480 млн грн. Однако в результате серий
аукционов и понижения цены, разрешенных законом о банкротстве, имущество – почти три
десятка автосервисных центров в разных уголках страны (в частности, два больших в
Киеве площадью до 9 тыс кв. м.) – в сентябре 2019 года было пущено с молотка за 9614710
грн. 67 коп. “Дельта Банк” и “ВТБ Банк” опротестовали результаты аукциона, мотивируя это
тем, что согласие давали только на первую попытку с другим ценником. Однако в феврале
2020 года Хозсуд Киева, а в июне и апелляционная инстанция отказали банку, узаконив
таким образом результаты спорного аукциона. Все выглядит так, что на это изначально и
был расчет – оставить банки, перешедшие под управление государства, взявшего на себя их
убытки, без денег. По данным “ОЛИГАРХА”, покупатель активов – киевское ООО “ИнвестЭнерджи”. 100% его капитала за две недели до начала спорного аукциона в сентябре 2019
года были оформлены на Кирилла Кудинова (экс-начальник инвестпроектов Киевского
метрополитена) и Игоря Нимака (экс-начальник управления по вопросам банкротства
Минюста в Киеве). Кудинов же указан как руководитель бизнес-центра “Борщаговский” по
улице Симиренко, 36, где пару лет назад было зарегистрировано новое юридическое лицо,
которое и ведет сейчас всем автосервисным бизнесом – ООО “АТЛ – Автосервис”,
оформленное на жену и детей Балыкина. А сам Кудинов в профиле Фейсбук указывает
нынешним местом работы АО “Химнафтомашпроект”, членом набсовета которого в 2018
году стал юрист Дмитрий Пашковский – он также фигурировал некоторое время среди
совладельцев компании “ТЛА Киев” и “АТЛ – Автосервис”. Балыкин и Кудинов не ответили
на наши письменные вопросы в процессе подготовки статьи.
Читать полностью >>>
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Коллектор “Инвестохиллс Веста” пытается забрать активы
единственного в Украине производителя комбайнов у группы
“БелоцерковМАЗ” Александра Олийника, сообщает oligarh.media
Северный апелляционный хозсуд 1 июля оставил в силе решение первой инстанции,
арестовавшего имущество одной из крупнейших в Украине сельхоз машиностроительных
группы – “БелоцерковМАЗ”. На кону также активы принадлежащего группе единственного
в Украине производителя комбайнов – “Херсонского машиностроительного завода”, на
изделии которого не так давно катался главный радикал страны Олег Ляшко. “БелоцерковМАЗ” бизнесмена Александра Олийника и в прошлом главы белоцерковской организации
Партии регионов в начале нулевых поднялась на том, что наладил выпуск почвообрабатывающих дисковых агрегатов на базе имущества ОАО “Белоцерковсельмаш”. В 2007 г.
Александр Олийник прекратил сельскохозяйственные мучения зятя экс-президента
Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука, выкупив у его структур 100% акций ООО
“Херсонский машиностроительный завод”, созданного в ходе санации уплывшего из-под
крыла государства предприятия Херсонские комбайны. Завод в Херсоне выпускал
комбайны “Славутич” и пытался это делать последующие десять лет, пока не перешел на
СП с финской Rosenlew. В 2017 г. на заводе выпустили первые зерноуборочные комбайны
Skif-280 Superior (версия финского комбайна Sampo Rosenlew SR 3085 Superior). С тех пор
завод выпустил всего пару десятков единиц мелкоузловой сборки. Попытки задавать тон в
отечественном селхозмашиностроении не дались легко: “БелоцерковМАЗ” и херсонский
завод, как ее поручитель, задолжали банку “Форум” по кредитным соглашениям от 20072009 гг. $6,5 млн и 156 млн грн. Долгие годы банк, находящийся в процесс ликвидации,
откровенно вяло работал с проблемным должником. Все изменилось в январе 2019 г. Тогда
на Prozorro.sale ФГВФЛ продал долги компаний Олийника в составе лота № F35GL40580, в
который включили все активы “Форума”, не проданные до этого отдельно, балансовой
стоимостью 12,7 млрд грн. С дисконтом 99% (за 125 млн грн) пул купила компания
“Инвестохиллс Веста” Андрея Волкова – в прошлом возглавлявшего Нацкомфинуслуг, а в
2006-2009 гг. бывшего главой правления “Альфа-Банка (Украина). Как писал “ОЛИГАРХ”, в
2019-2020 гг. компания Волкова стала пожалуй самым активным скупщиком проблемных
долгов банков, перешедших под управление ФГВФЛ, и успела за это время попортить
нервы не одному именитому должнику. Олийник к борьбе с новым кредитором подготовился основательно. “Заявитель отмечает, что после вступления в права требования по
генеральному кредитному договору, ООО “НПП “БелоцерковМАЗ” осуществило действия по
отчуждению части собственного недвижимого имущества в пользу подконтрольных
владельцам должника юридических лиц. Так, согласно решению от 11.02.2020,
оформленного протоколом общего собрания участников ООО “Херсониндустриалпарк” в
его уставный капитал внесены активы ООО “НПП “БелоцерковМАЗ”, в частности
недвижимое имущество. Этим же решением в состав участников общества была принята
Светлана Олийник, которая является одним из учредителей ООО НПП “БелоцерковМАЗ”, с
денежным вкладом в уставный капитал в размере 30 млн грн”, – заявляют в “Инвестохиллс
Веста”. Имущество “Херсонского машиностроительного завода” и вовсе сменило владельца.
Около 221 тыс кв. м. производственных и административных площадей продали ООО
“Торг-Трейд”. Это белоцерковское ООО принадлежит Александру и Анатолию Ярмульским.
Последний – бывший глава правления «Укрсельхозмаша» из группы Олийника и его
младший бизнес-партнер. Более того, в июне 2020 г. компания Олийника подала встречный
иск к фирме Волкова в котором пытается признать недействительными торги по продаже
долгов банка “Форум” и договор уступки долга. Все это намекает на то, что легкой победы
Волкову ждать не приходится. С другой стороны, свидетельствует и о том, что прощать
почти свыше 300 млн грн он тоже не намерен.
Читать полностью >>>
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 ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Віце-прем'єр з ОПК розповів про плани з реформування
"Укроборонпрому"
16.07.2020

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

В Україні за три роки кількість заводів с/г
машинобудування зросла на 450%
07.07.2020

В Україні у 2017-2019 р. кількість машинобудівних підприємств,
які виробляють продукцію для аграрно-промислового комплексу
зросла з 40 до 181, що склало 450%.
За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, за
останні три роки розширено номенклатуру вітчизняної техніки та обладнання з 792 до
12542 одиниць, що у 6,3 рази більше ніж у попередні періоди. Окрім того, за даний період
завдяки цьому створено більше 5 тис. додаткових робочих місць у сільськогосподарському
машинобудуванні. Надходження до бюджетів всіх рівнів від галузі склали 1,9 млрд грн.
Відзначимо, в 2019 р. імпорт техніки для сільського господарства до України склав $769,2
млн, що на 17% менше, ніж у 2018 р. Про це розповів завідувач відділу інвестиційного та
матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної
економіки», д.е.н. Олександр Захарчук. За його словами, характерною рисою 2019 р. став
спад імпорту основних видів сільськогосподарської техніки для рослинництва. Зокрема,
обсяги поставок комбайнів зернозбиральних зменшились на $25,0 млн (-12,9%), сівалок —
на $27,3 млн (-20,3%). У структурі вітчизняних закупівель сільськогосподарських машин за
кордоном, зазначив експерт, традиційно домінують кілька видів техніки: трактори — торік
закуплено на $345,9 млн (45% від загальної вартості); комбайни зернозбиральні — $168,4
млн (21,9%); сівалки — $106,8 млн (13,9%); косарки — $35,2 млн (4,6%); обприскувачі —
$34,3 млн (4,5%); плуги — $18,8 млн (2,4%); борони дискові — $17,1 млн (2,2%); преспідбирачі — $8,2 млн (1,1%). Основним постачальником тракторів є США. Торік ця країна
продала до України тракторів на суму $103,2 млн (майже 30% від загальної вартості
тракторів). На другому місці поставки цього виду техніки з Китаю — на суму $60,6 млн
(17,5%). Імпорт тракторів з Білорусі склав $45,9 млн (13,3%), з Франції — $32,5 млн (9,4%),
з Великої Британії — $28 млн (8,1%). Близько половини зернозбиральних комбайнів — на
$79,4 млн (47,1%) — закупили у 2019 р. у Німеччині. З Бельгії їх імпортували на суму $42,9
млн (25,5%), зі США — на $22 млн (13,1%), а з Польщі — на $15,7 млн (9,3%). «Рівень
сервісу, комфорту та продуктивності роботи іноземної техніки на порядок перевищує
відповідні характеристики вітчизняної техніки, адже доведений до інноваційного
стандартного рівня. Саме такої, якісної техніки вимагають сьогодні сільськогосподарські
товаровиробники, тому й закуповують її за кордоном. А це призводить до подальшого
вилучення коштів з розвитку вітчизняної машинобудівної галузі», - підсумував О.Захарчук.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua, kurkul.com
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ДК "Укроборонпром" не може існувати у сьогоднішньому вигляді, тому
потребує трансформації та розформування. Багато підприємств, що входять
до концерну, втратили будь-який зв'язок з оборонною промисловістю.
Віце-прем'єр-міністр з питань обороно-промислового комплексу Олег Уруський
розповів, що він планує передати частину підприємств "Укроборонпрому" до Фонду
державного майна для подальшої приватизації, а на основі решти підприємств створити
холдингову компанію, яка стане "основою українського ОПК". "У 2014 р. я пропонував
перейти до системи холдингів за напрямками. Їх може бути 7 чи 8. А трансформація
концерну повинна відбутися в державну холдингову компанію, яка буде керуючою
холдинговою компанією та управляти рештою холдингів", - пояснив він. Нагадаємо,
Уруського призначили віце-прем'єром з питань ОПК на сьогоднішньому засіданні Верховної
ради. Призначення Уруського підтримали 250 народних депутатів. Раніше Уруський був
головою Державного космічного агентства, а також перебував на посаді заступника
гендиректора "Укроборонпрому". Додамо, раніше держконцерн "Укроборонпром" планували
ліквідувати та створити декілька галузевих корпорацій. Про це заявив заступник
генерального директора ДК "Укроборонпром" і глава Офісу трансформації концерну Роман
Бондар. В концерні вже створили Офіс трансформації і Стратегічний Комітет. Обидві
команди, у тісній співпраці з керівниками підприємств, вже розробляють галузеві стратегії.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
ГП "Укрспецэкспорт" получила
выручку 1,5 млрд грн
28.07.2020

ГП "Укрспецэкспорт" в І полугодии 2020 г. получила выручку 1 млрд
53,13 млн грн, что на 36,6% больше, чем за первое полугодие 2019 года,
следует из отчета компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Чистая прибыль "Укрспецэкспорта" за шесть месяцев этого года выросла в 2,2 раза –
до 148,95 млн грн. С учетом ранее объявленных данных, во втором квартале этого года рост
выручки к аналогичному периоду прошлого года достиг 57,3% – до 672,06 млн грн, однако
чистая прибыль сократилась в 2,8 раза – до 14,51 млн грн. В балансе указывается, что
задолженность "Укрспецэкспорта" по авансам, которая снизилась в минувшем году с 3,96
млрд грн до 1,96 млрд грн, по итогам полугодия упала до 1,27 млрд грн, однако в целом
текущие обязательства и обеспечение – с 4,87 млрд грн до 4,55 млрд грн, а долгосрочные
обязательства отсутствовали. Госкомпания по экспорту и импорту продукции и услуг
военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" из госконцерна "Укроборонпром"
является
уполномоченным
государственным
посредником
в
осуществлении
внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта-импорта продукции и услуг,
подлежащих экспортному контролю. …
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

Пошта за 3 мільйони купила пістолети «Форт»
дешевше від Академії внутрішніх справ

 АВТО & БРОНЕТЕХНІКА

Військовим передано чергову партію
БТР-4Е від ХКБМ

16.07.2020

02.07.2020

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O.
Морозова (ХКБМ), що входить в ДК "Укроборонпром", передало Міністерству
оборони України чергову партію з 4 бронетранспортерів БТР-4Е.
Від моменту розблокування контракту з МОУ наприкінці 2019р. роботи виконуються
чітко за графіком. На сьогодні виконано вже 80% державного контракту. Усі бронемашини
укомплектовано кулеметами виробництва київського заводу "Маяк", що фактично
відновило повний виробничий процес на цьому підприємстві. Нагадаємо, виконання
поставок бронетранспортерів відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який
був розблокований спільними зусиллями Президента України, Кабінету міністрів України,
Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Українським військовим передали
відновлені танки «Булат»
28.07.2020

Завод імені В.О. Малишева відвантажив українським військовим
партію з двох відремонтованих і модернізованих танків «Булат». Про це
повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.
Зазначається, що станом на липень 2020 року 50% державного контракту виконано
підприємством з дотриманням обумовлених строків. «Ми не лише провели заводський
ремонт машин за технічним станом, але й встановили сучасне обладнання з покращеними
характеристиками. Завдяки новій радіостанції та сучасним засобам навігації наші військові
зможуть зручніше і оперативніше здійснювати координацію дій і зв’язок між екіпажем та
командуванням. Сучасні прилади прицілювання та спостереження дадуть змогу краще
контролювати ситуацію, зокрема, в нічний час доби», – повідомив генеральний директор
Заводу імені В.О. Малишева Василь Крилас. Відновлені «Булати» успішно пройшли усі
необхідні полігонні випробування. Зокрема, бойові машини здолали відстань у 100
кілометрів, продемонструвавши відмінну роботу під час руху, показали гідні результати
стрільб та інших полігонних тестувань. Після приймально-здавальних випробувань
оновлену техніку передано Міністерству оборони України. Довідка: «Булат» – основний
бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина –
глибока модернізація танка Т-64Б. Протягом останніх чотирьох років на Завод імені В.О.
Малишева відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави
та передали до українського війська понад півсотні бойових машин «Булат». Фахівці не
тільки відремонтували військову техніку, а й здійснили модернізацію із покращенням
тактико-технічних характеристик машини. Зокрема, на них встановили нові сучасні засоби
зв’язку та навігації, а також прилади прицілювання та нічного бачення.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ. ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

ХК "Артем" виграла в Міжнародному арбітражі
Стокгольму справу на суму $8,3 млн

АТ «Укрпошта» 14 липня уклало угоду з Казенним наукововиробничим об’єднанням «Форт» МВС України про закупівлю пістолетів на
3,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Протягом двох тижнів поставлять 411 пістолетів «Форт-17» калібру 9 мм із
магазином місткістю 15 патронів 9х18 Макаров не раніше 2018 року виготовлення по 7 761
грн. У березні 2020 року Національна академія внутрішніх справ замовила «Форт» 25 таких
пістолетів по 7 926 грн. Це дещо дорожче, до того ж замовлення академії було значно
меншим за обсягом. У 2016–2017 рр. Відділ поліції охорони об’єктів стратегічного значення
(Одеса) купував у «Форту» такі пістолети по 5 214 грн. без ПДВ. Із податком ціна склала би 6
257 грн. А «Укрпошта» в 2016 р. замовляла пістолети невідомої моделі по 5 721 грн. без
ПДВ. Розмір забезпечення виконання договору становить 3%, а гарантійний строк – три
роки. Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо відкриті торги двічі були
відмінені через нестачу учасників, оскільки на них приходив лише «Форт» із ціною 3,19 млн
грн. Нагадаємо, в 2019 р. аудит виявив на підприємстві “Форт” неефективне управління та
неефективне використання коштів на 32,5 млн грн. Про це заявив директор Департаменту
внутрішнього аудиту МВС Олександр Грибовський під час розширеного засідання колегії
Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, за його словами, результати позапланової
перевірки підприємства "Форт" "приголомшили". "Результати нас приголомшили. Загалом
за результатами аудиту було виявлено низку проблем в організації управління
державними фінансовими ресурсами, що призвели до порушень та неефективного
витрачання коштів на загальну суму 32,5 млн грн. З них тих, що вже призвели до втрат - на
загальну суму 24 млн грн", - сказав Грибовський. Окрім того, за його словами, впродовж
останнього року підприємство систематично мало прострочену заборгованість з виплати
зарплати, яка станом на 1 серпня цього року досягла 33 млн грн, "і це при тому, що
підприємство весь час звітувало про її відсутність". "Лише завдяки втручанню
міністерства... на даний час ця заборгованість погашена", - уточнив Грибовський. Він додав,
що заборгованість не заважала керівнику безпідставно нараховувати собі премії,
зазначивши, що загалом зайво було нараховано 465,5 тис грн. Крім того, за даними
Грибовського, станом на 1 липня є залишки готової продукції на понад 67 млн грн, які не
забезпечені контрактом. Частина отриманого обладнання для виробництва патронів не
була введена в експлуатацію або не використовувалося, заявив він. "Підприємству
виявилося вигідніше купувати готові заготовки за кордоном, ніж виготовляти їх на вже
наявних потужностях", - додав Грибовський. "Підприємством за 2016-2018 роки та за
перший квартал 2019 року проведено витрати на загальну суму 17,7 млн грн, які не
передбачені фінансовим планом. Більше того, зазначені безпідставні витрати стали
наслідком неефективних управлінських рішень, а саме - сплати штрафних санкцій за
несвоєчасну поставку, випуск бракованої продукції, несвоєчасну сплату податків на суму 10,
2 млн грн, оплату юридичних або інших сумнівних консультаційних послуг за наявності
власної юридичної служби вартістю 3,6 млн грн, додаткових витрат на усунення браку - 3,3
млн грн", - уточнив Грибовський. Своєю чергою глава МВС Арсен Аваков нагадав, що
контракт з начальником підприємства "Форт" Віктором Писаренком вже розірвано. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org, ukrinform.ua
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

15.07.2020

ДАХК "Артем" виграла процес в компанії, яка не виконала контракт на
виготовлення та поставку лінії для серійного виробництва корпусів
великокаліберних снарядів на підприємстві.
Колегія арбітрів Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати повністю
задовольнила позовні вимоги ДАХК "Артем" і постановила стягнути з компанії Gray Fox
(Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) на користь заводу суму в розмірі $8,3 млн, отриману в
якості авансу за контрактом, а також відшкодувати всі додаткові витрати, пов’язані з
процесом. Зараз підприємство вживає заходів для виконання зазначеного арбітражного
рішення на території США, повідомили у ДХАК "Артем". "Я вітаю колег з цією принциповою
для нас та важливою для країни перемогою. Блискуча робота юридичного департаменту
"Артема" та їх юридичних радників дала свій результат – позов повністю задоволено,
заводу присуджено велику суму компенсації: і те, що було перераховано у якості авансу за
контрактом, і всі витрати на юридичні послуги, і витрати на сам процес… В сумі, я думаю, це
майже 9 мільйонів доларів. Та головне, що по завершенню всіх судових спорів "Артем"
готовий продовжувати виконувати контракт з новим постачальником обладнання –
збудувати лінію і почати серійний випуск снарядів. Також варто відмітити роботу
контррозвідки в цьому конкретному кейсі: завдяки їх інформації ми отримали беззаперечні
докази неналежного виконання договору компанією Gray Fox для міжнародного суду, що
істотно допомогло у здобутті перемоги", – прокоментував рішення Арбітражного суду
Айварас Абромавичус, генеральний директор ДК "Укроборонпром". Нагадаємо, у березні
2018 року державний завод "Артем" уклав контракт в рамках державного оборонного
замовлення з американською компанією Gray Fox на поставку стратегічно важливої лінії
для виготовлення снарядів калібру 152 і 155 міліметрів. У травні 2018-го "Артем" заплатив
постачальникові передоплату – $8.3 млн, але за рік обладнання на завод так і не було
поставлено, а лінія не збудована. Натомість, американська компанія від самого початку
намагалася замінити обсяг та вартість обладнання для лінії, посунути строки поставок, а
ближче до завершення контракту її представники взагалі перестали виходити на зв’язок і
надавати інформацію на запити підприємства. У травні 2019 року ДАХК "Артем" розпочала
арбітражний процес проти компанії Gray Fox в Арбітражному Інституті Стокгольмської
Торгової Палати з вимогою повернути сплачені кошти та розірвати договір через його
порушення з боку постачальника. Витрати, пов’язані з веденням міжнародного
арбітражного процесу, ДАХК "Артем" покривала за рахунок власних обігових коштів.
Процес тривав майже рік і завершився повною перемогою українського оборонного
підприємства над недобросовісним виконавцем надважливого державного контракту. За
інформацією правоохоронних органів, кошти, отримані постачальником у якості авансу,
були майже повністю перераховані на приватні рахунки керівництва Gray Fox та членів їх
родин, тобто, використані нецільовим способом. Прикметно, що поки тривав судовий
процес, головний операційний директор американської компанії, який керував проектом,
був засуджений у США до 12,5 років ув’язнення за організацію міжнародної схеми
шахрайства, із зобов’язанням виплатити потерпілим 7 млн доларів відшкодування.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.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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Голова Держкосмосу розповів про недобудовані супутники на
території Росії, гроші на ракети та "космічну державу"
06.07.2020

На проєкт із створення першого українського телекомунікаційного
супутника "Либідь"уряд України витратив 24 роки і близько 350 млн дол.
У результаті країна втратила і супутник, і гроші, і час.
Недобудований виріб понад шість років лежить на території Російської Федерації і
шанси його повернути туманні. До того ж лише в кінці 2019 р. уряд закінчив виплачувати з
бюджету країни 6 млрд грн, які 11 років тому Україна позичила на побудову і запуск
"Либіді". В Україні 30 років говорять про великий потенціал космічної галузі, але за весь
цей час країна не реалізувала жодного помітного проєкту в аерокосмічній сфері. Чому так
склалося і хто в цьому винен? Чи здатна Україна з організаційної, технологічної та
фінансової точок зору реалізовувати хоч якийсь проєкт? Чи мають майбутнє "космічні"
амбіції країни і якщо так, то скільки вони коштуватимуть? Ці та інші питання ЕП поставила
новому главі Державного космічного агентства Володимиру Усову, призначеному на посаду
в лютому 2020 року за результатами відкритого державного конкурсу. 36-річний Усов –
одесит, IT-підприємець, засновник та CEO стартапу Kwambio, який спеціалізується на 3Dдруку. На питання, чому він подався на голову Держкосмосу, Усов каже, що аерокосмічна
галузь України має технології та потенціал, але якщо за два-три роки не перевести її з
пострадянської системи в сучасну ринкову систему, де є місце приватному бізнесу, вона
буде втрачена. "Моя місія – зробити цей перехід", – каже Усов.
Про туманне майбутнє супутника "Либідь" >>>
По материалам protv.ua
Державне космічне агентство України створило Центр
підтримки технологій та інновацій
21.07.2020

Представники Укрпатенту та ДП «Космічна інноваційно-інвестиційна
компанія» підписали угоду про створення Центру підтримки технологій та
інновацій на базі Державного космічного агентства України.
Новостворений центр, за підтримки фахівців Укрпатенту, починає готувати
спеціалістів з інтелектуальної власності, які мають інвентаризувати та захистити всі
технічні розробки державних підприємств космічної індустрії України. Після цього етапу
Космічна інноваційно-інвестиційна компанія планує створити спеціальну онлайнплатформу Space Gate IP-Platform, де можна буде законним чином придбати патент, або
інвестувати гроші в технологію, яка знаходиться на початковому етапі розробки. Ще одна
фундаментальна послуга, яку буде надавати Центр підтримки технологій та інновацій, –
патентна аналітика. Підприємства космічної індустрії зможуть отримати доступ до
різноманітних баз даних та перевірити унікальність своїх продуктів за допомогою
патентного пошуку. Це дасть додаткові можливості оцінити конкурентоспроможність
вітчизняного продукту у порівнянні з аналогами, а також дати оцінку того, яка ситуація
склалась на ринку. «Центр допоможе нам підготувати власних фахівців у сфері
інтелектуальної власності, а в подальшому – адекватно оцінити попит на українські
технології у світі та захистити свої розробки. Космічна індустрія України має стати
максимально відкритою для партнерів та інвесторів, прозорою для усіх стейкхолдерів, а
також високоефективною в умовах сучасних ринкових відносин», – говорить голова
Державного космічного агентства Володимир Усов. Центр підтримки технологій та
інновацій TISC (Technology and Innovation Support Center) існує на базі державного
підприємства «Космічна інноваційно-інвестиційна компанія» (КІІК), яке займається
проведенням ринкової діяльності у сфері космічної, ракетно-космічної та суміжних галузях.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1
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Досягнення відразу двох компаній корпорації "Алеф" увійшли до
рейтингу найбільших здобутків аграрної України 2020 р.

Експорт нішевих продуктів
в 2019 році
26.06.2020

Крім традиційних продуктів вітчизняного агропродовольчого
експорту, значними є також кількісні та вартісні показники закордонних
продажів інших товарів з вищою доданою вартістю.
Зокрема, вартість експорту солоду торік становила понад 50 млн дол., казеїну – біля
34 млн дол., крохмалю кукурудзяного – близько 29 млн дол, морозива – більше 14 млн дол.,
неподрібненого насіння коріандру – приблизно 4 млн дол., альбумінів – майже 2 млн дол.
Обсяг експорту Україною солоду у 2019 році склав 115952 т (- 19 % до 2018 року),
кукурудзяного крохмалю – 82698 т (+ 36 %), неподрібненого коріандру – 6454 т (- 23 %),
морозива – 6293 т (+ 2 %), казеїну – 5623 т (- 28 %), альбумінів – 493 т (на 30 % менше, ніж у
2018 році). По крохмалю з кукурудзи і морозиву ці показники стали рекордними для
України. Минулого року найбільші продажі нашого солоду були здійснені до Бразилії,
Анголи, Молдови, Туреччини і Польщі (разом 60 %), неподрібненого насіння коріандру – до
Індонезії, Шрі-Ланки, Індії та Німеччини (сумарно 63 %), кукурудзяного крохмалю –
Індонезії, ОАЕ та Саудівської Аравії (разом 67 %), морозива – Молдови, Росії та Ізраїлю (в
підсумку 62 %), казеїну – Польщі (58 %), альбумінів – Таїланду (45 %).
Читати повністю >>>
За матеріалами agriagency.com.ua
Прибутковість виробництва зерна за 2019 рік
впала майже втричі
06.07.2020

В 2019 р. прибутковість виробництва зернових культур знизилась і
склала 11,8%, тоді як за попередні роки в середньому вона становила
близько 30%. Це найнижчий показник починаючи з 2014 року.
Зниження прибутковості також спостерігається і по виробництву олійних культур,
зокрема рентабельність соняшнику, який зазвичай є однією з найбільш прибуткових
культур, в минулому році склала лише 23,5%, в той час як середній показник попередніх
років становив 50%. Згідно даних, також збитковим вже другий рік поспіль є виробництво
цукрових буряків, що підтверджується зменшенням посівних площ та закриттям ряду
цукрових заводів. Незважаючи на постійне підвищення урожайності культур та рекордні
врожаї, рентабельність виробництва в рослинництві за останні 5 років суттєво знизилась.
«Основною причиною зменшення прибутковості є ріст вартості ресурсів агровиробництва
на фоні зниження цін зернових та олійних. Так, лише за останніх три роки орендна плата за
землю зросла на 55%, а заробітна плата працівників збільшилась у 2 рази. Крім того,
збільшилися податкові відрахування через скасування спецрежиму оподаткування ПДВ в
2017 році, що коштувало аграріям понад 30 млрд грн», - зазначає Роман Сластьон,
генеральний директор УКАБ. Виходячи з поточної ситуації на ринках та цьогорічних
складних погодних умов, в 2020 році очікується подальше зниження рентабельності
агровиробництва і багато підприємств скоріш за все опиняться за межею збитковості.
Читати повністю >>>
За матеріалами УКАБ
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В Україні розробили концепцію фонду розвитку
сільських територій: названо напрямки
17.07.2020

Концепція Фонду розвитку сільських територій, впровадження
якого заплановане в рамках земельної реформи презентована під час
засідання Комітет ВРУ з питань аграрної та земельної політики.
Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас
Висоцький повідомив, що діяльність Фонду розвитку сільських територій буде спрямована
на такі важливі сфери як: інфраструктура, Інтернет, енергозбереження, освіта та медицина
у сільській місцевості, сільський туризм та послуги гостинності в сільській місцевості. Крім
того, через Фонд будуть реалізовуватися державні програми розвитку малих і середніх
сільгоспвиробників, зокрема, у сфері органічного виробництва. Це сприятиме розвитку
малого і середнього бізнесу на селі в аграрній сфері та суміжних галузях. Так, джерелами
формування фонду розвитку сільських територій передбачаються: спеціальний фонд
Державного бюджету - 1%; спецфонд бюджету місцевого самоврядування базового рівня 20% від оренди земельних ділянок державної та комунальної власності; надходження в
рамках програм міжнародної технічної допомоги. «Зокрема, 60% коштів планується
розподілити з урахуванням площі громади (пропозиція комітету), 40% - з урахуванням
кількості зареєстрованих суб»єктів підприємницької діяльності в Державному аграрному
реєстрі», - додав Висоцький. За результатами обговорень учасники комітету надали
пропозиції та підтримали з врахуванням відповідних пропозицій запропоновану концепцію
функціонування фонду розвитку сільських територій. Нагадаємо, відбулася нарада
заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Тараса Висоцького з профільними асоціаціями, на якій було представлено проект державної
підтримки АПК на 2021-2023 рр. за ключовими напрямами. «Плануючи програми підтримки
аграріїв на наступні три роки, ми залишили основні пріоритетні напрями, які вже довели
свою економічну ефективність: тваринництво, садівництво, фермерство, здешевлення
техніки та кредитів. Водночас, ми адаптували програми до нових умов та потреб
виробників, додавши такі напрями, як страхування врожаю, підтримка нішевого та
органічного виробництва, бджільництва», - підкреслив Тарас Висоцький. Так, програма з
підтримки тваринництва на 2021-2023 рр. передбачає надання спеціальних бюджетних
дотацій з метою реконструкції ферм та комплексів, зміни структури виробництва,
покращення якісного складу поголів’я, підтримки біорізноманіття та біологічної безпеки.
Підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства передбачається шляхом
часткового відшкодування вартості придбання садивного матеріалу плодово-ягідних
культур, винограду та хмелю, проведення робіт із спорудження шпалери і встановлення
систем краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких
робіт. Також передбачаються дотації на нове будівництво та реконструкцію холодильників,
цехів первинної переробки, об’єктів із заморожування плодів та ягід, придбання ліній
товарної обробки, автоматизованих ліній з їх висушування та переробки. У програмі
підтримки фермерства в Україні залишаються такі напрями, як: компенсація вартості за
купівлю с/г техніки, компенсація витрат за дорадчі послуги, надання бюджетної субсидії на
одиницю оброблюваних угідь новоствореним ФГ, дотація на утримання корів молочного
напряму, доплата ЄСВ на користь застрахованих осіб членів/голів сімейних фермерських
господарств, надання безвідсоткових кредитів. Також додано напрям – підтримка розвитку
органічного виробництва. Продовжує діяти фінансова підтримка с/г виробників шляхом
часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного
виробництва, придбаних за власні або за кредитні кошти. Також продовжується фінансова
підтримка аграріїв шляхом здешевлення кредитів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua, me.gov.ua
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Платформа агроновин AGRI-GATOR.com.ua підготувала добірку
найяскравіших подій року агросектора України на думку редакції. Про це
повідомляє прес-служба Корпорації "Алеф".
Учасник ГК "Алеф" - компанія "Сади Дніпра", удостоїлася номінації "Технологія року"
за своє високотехнологічне сховище, з передовим методом зберігання яблук. "Вперше в
Україні застосована система не вже відомого регульованого газового середовища (РГС), а
динамічного газового середовища. Унікальна технологія дозволяє зберігати яблука в
ідеальному стані протягом 2 років. Поки сховище в єдиному екземплярі побудовано для
ТОВ «Сади Дніпра». Варто зазначити, що якісне зберігання стало одним з факторів того, що
цій компанії вдалося поставити висококласні яблука на найбільш вимогливі і дорогі ринки
Азії", - відмічає ресурс. Нагадаємо, що будівництво сховища продовжується: після повного
втілення проекту в життя, воно стане наймасштабнішим холодильним сховищем в Україні.
Номінацію "Інновація року" здобув завод "Потоки", що також входить в склад корпорації
"Алеф". Підприємство запровадили у виробництво інноваційний продукт для відгодівлі
тварин – білковий соняшниковий концентрат “Проглот”, що здатен повністю змінити
світовий ринок кормів і посунути з ринку продукти з сої. Продукт розроблено ТОВ “Потоки”
( Дніпро”) у співпраці з українськими та світовими вченими. Наразі “Проглот” вже зацікавив
представників тваринницької галузі з Туреччини та Німеччини, які зробили кілька великих
замовлень, та готується до виходу на інші експортні ринки. Відмітимо, що на сьогоднішній
день завод отримав результати дослідження продукту, проведеного у Таїланді. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації "Алеф"
«Нива Переяславщини» отримає кредит
від IFC на суму до $20 млн
10.07.2020

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) виділить українськобританському підприємству «Нива Переяславщини» кредит у розмірі до $20
млн на фінансування оборотного капіталу.
Компанія «Нива Переяславщини» має намір істотно збільшити свої запаси сировини,
комбікормів і добрив, багато з яких компанії доводиться імпортувати, щоб уникнути
перебоїв у виробництві. «Фінансування IFC дасть можливість здійснити ці закупівлі,
забезпечивши критичну фінансову підтримку під час кризи, коли інші джерела ліквідності
обмежені», – йдеться в повідомленні. IFC надає позику «Ниві Переяславщини» в рамках її
глобального пакету прискореного фінансування в розмірі $8 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
Кабмін передав Мінекономіки право призначати
керівництво "Аграрного фонду"
10.07.2020

Кабінет Міністрів передав Мінекономіки, торгівлі та сільського
господарства як акціонеру ПАТ "Аграрний фонд" право призначати і
звільняти голову та інших членів правління.
Відповідно до пояснювальної записки, Мінекономіки як єдиний акціонер отримало
право приймати рішення про зміну статуту та статутного капіталу, про виділення або
припинення товариства, а також затверджувати членів наглядової ради і припиняти їх
повноваження. Нагадаємо, внутрішній аудит державного ПАТ "Аграрний фонд" показав, що
компанія за 2019 рік зазнала 3,27 млрд грн збитків. "Аграрний фонд" заснований в 2013 р.,
власником 100% акцій товариства є держава в особі Міністерства аграрної політики та
продовольства. Основна діяльність - закупівля зернових за форвардними контрактами,
продаж мінеральних добрив. "Аграрний фонд" входить до топ-10 найбільш прибуткових
державних підприємств агросектору. Протягом 2016-2018 років ПАТ "Аграрний фонд"
сплатив державі 211,5 млн грн дивідендів.У лютому в "Аграрному фонді" запідозрили, що у
них вкрали зерна на 200 млн. Згодом до "Аграрного фонду" прийшло з обшуками НАБУ в
рамках справи про розтрату понад 240 мільйонів гривень при закупівлі добрив.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ЕБРР выделил $27 миллионов кредита "Нибулону"
в связи с пандемией
14.07.2020

Европейский
банк
реконструкции
и
развития
одобрил
предоставление кредита на сумму до $27 млн одному из крупнейших
зернотрейдеров Украины - ООО "Нибулон" (Николаев).
Кредит позволит обеспечить достаточное финансирование оборотного капитала на
следующие сезоны и поддержать дальнейшее развитие своей торговой деятельности в
Украине на фоне неблагоприятного воздействия COVID-19 на его бизнес. ООО СП "Нибулон"
создано в 1991 г. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины.
Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, хранению и отгрузке
зерновых и масличных (388 зернохранилищ силосного типа), флот, насчитывающий до 72
ед., и Николаевский судостроительный завод. Компания "Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га
земли в 12 областях Украины. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира.
Основная торговая деятельность компании сосредоточена на пшенице, кукурузе, ячмене и
сорго, львиная доля которых реализуется в странах ЕС, Ближнего Востока, Северной
Африки и Юго-Восточной Азии. Ежегодный объем экспорта превышает 5 млн тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Агропромышленный холдинг "Астарта" сократил
продажи сахара на 26%
17.07.2020

Холдинг "Астарта" в апреле-июне 2020 года сократил продажи сахара
на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 74 тыс. тонн,
сообщила компания на Варшавской фондовой бирже.
Согласно сообщению компании, реализация кукурузы снизилась на 47% – до 99,45
тыс. тонн, пшеницы – на 83%, до 1,03 тыс. тонн, соевого масла - на 31%, до 8,27 тыс. тонн,
соевого шрота – на 22%, до 36,16 тыс. тонн, подсолнечника – 99%, до 33 тонн, молока – на
8%, до 22,49 тыс. тонн. В целом за первое полугодие 2020 года "Астарта" сократила
продажи сахара на 1% - до 151,55 тыс. тонн, кукурузы – на 32%, до 335,44 тыс. тонн,
пшеницы – на 73%, до 4,43 тыс. тонн, соевого масла - на 26%, до 19,41 тыс. тонн, соевого
шрота – на 11%, до 82,97 тыс. тонн, подсолнечника – на 99%, до 102 тонн, молока – на 9%,
до 46,12 тыс. тонн. Как сообщалось, "Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой
прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году, выручка выросла на 20,4% – до
EUR448,01 млн. "Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг,
осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Філія компанії Kadorr Agro Group планує
вийти на світовий ринок

МХП у II кв.-2020 знизив обсяги продажу
курятини на 6%
20.07.2020

ТОВ «Зерно-Агро», що входить в структуру Kadorr Agro Group,
прийняло план розвитку компанії, який дозволить незабаром вийти на
світовий ринок. Про це повідомляє прес-служба Kadorr Agro Group.
«У цьому році у нас заплановане відвантаження через порт Миколаєва і порт
Бердянська. У планах вихід на ринок Близького Сходу і Південно-Східної Азії», — розповів
Олександр Альохін, директор ТОВ «Зерно-Агро». За його словами, у перспективі компанії
експорт близько 500 тис. тонн зернових, а також здійснення логістики і глибокої переробки
зерна. Відзначимо, на Дніпропетровщині компанія Kadorr Agro Group області відкрила свій
перший елеватор. «Зерно-Агро» може одночасно зберігати 65 тис. т зерна. «Сьогодні в смт
Вишневе П'ятихатського району Дніпропетровської області пройшло урочисте відкриття
елеваторного комплексу ТОВ «Зерно-Агро», — повідомили в Kadorr Agro Group. На
елеваторі приймають зерно на двох автолініях, потужністю 300 т/год кожна. Він може
відвантажувати зерно по залізниці за маршрутами. Потужність відвантажувальної лінії —
350 т/год. «У планах компанії будівництво локальних елеваторів, переробних заводів і
вирощування власної продукції», — зазначили в Kadorr Agro Group. У компанії також
відзначили, що елеватор «Зерно-Агро» надає форвардне кредитування аграріїв. Детально з
умовами послуги можна ознайомитися на сайті компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
«Західний Буг» придбає підприємство
«Радехівського цукру»
20.07.2020

Антимонопольний комітет надав дозвіл приватному підприємству
«Західний Буг» на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Вінал Агро».
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
«Надано дозвіл приватному підприємству „Західний Буг“ (с. Павлів, Львівська обл.)
на придбання частки в статутному капіталі ТОВ „Вінал Агро“ (м. Ходорів, Львівська обл.), що
забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», — йдеться
в повідомленні. За даними аналітичної системи YouControl, кінцевим бенефіціаром ТОВ
«Вінал Агро» є Володимир Матківський, власник компанії «Радехівський цукор». Основним
видом діяльності компанії — є вирощування зернових та технічних культур.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Компания "Кернел" в 2020 ФГ сократил продажи подсолнечного
масла на 6%, экспорт зерна увеличил на 30%
20.07.2020

Компания "Кернел", в 2020 финансовом году (ФГ, июль-июнь)
нарастила экспорт зерна на 30% по сравнению с прошлым ФГ - до 7,9 млн
тонн, обеспечив более 13% общего экспорта зерновых страны.
Согласно отчету на сайте компании, продажи подсолнечного масла снизились на 6%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ - до 1,52 млн тонн. Продажи
бутилированного подсолнечного масла от общего объема составили 9%. Как уточнили в
"Кернел", 75% всего подсолнечного масла в 2020 ФГ было продано через дочернюю
компанию Avere. В 2020 ФГ заводы холдинга увеличили перерабтку масличных на 9% по
сравнению с прошлогодним показателем - до 3,44 млн тонн, что является новым рекордом
для компании. Агрохолдинг достиг 99% загрузки производственных мощностей
маслоэкстракционных заводов. «Кернел» в червером квартале 2020ФГ увеличил экспорт
зерна на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,86 млн тонн,
продажи подсолнечного масла - на 10%, до 488,96 тыс. тонн. «Кернел» апрель-июне 2020
года нарастил перерабтку масличных на 2% - до 916 тыс. тонн. «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. Выручка выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com





РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ
РИНОК ЗЕРНОВИХ

Імпорт рису до України стрімко зростає
з початку року

Новаагро взяла еще один кредит
на 100 млн грн

05.07.2020

23.07.2020

Торговый дом «Новаагро» подписал с «ПроКредит Банком»
соглашение о предоставлении кредита на 100 млн грн. Об этом говорится в
сообщении компании, передает agroportal.ua
«Предоставленные в рамках кредита ресурсы, будут направлены на пополнение
оборотного капитала компании с целью закупки сельскохозяйственной продукции», —
уточнили в «Новаагро». Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью дальнейшего
продления. Для справки: в июле группа компаний «Новаагро» получила в «Кредобанке»
кредитование на 100 млн грн, а также увеличила на 150 млн грн кредитную линию в «ОТП
Банке». Компания «Новаагро» осуществляет свою деятельность в сфере производства,
транспортировки, реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов её
переработки. Также в структуру предприятия входит птицеводческое хозяйство. В состав
АПК «Новаагро» входят 5 элеваторов в Харьковской обл: Граковский, Великобурлукский,
Орельский, Ковяговский и Шевченковский, а так же Волчанский крупяной завод.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Харьковская "Агролига" запустила тепловую электростанцию
на шелухе подсолнечника
26.07.2020

Группа "Агролига" (Харьковская обл.) запустила тепловую
электростанцию (ТЭС) на шелухе подсолнечника, строительство которой
было анонсировано еще в 2018 году, сообщается на сайте группы.
"Два года назад мы объявляли о начале строительства ТЭС. Само строительство
сопровождалось многими трудностями, переносилась локация, сменялись поставщики
оборудования, перезаключались договора, привлекались зарубежные специалисты, в
работу которых вмешалась общемировая пандемия. Пройдя весь путь, мы рады сообщить о
запуске ТЭС. Она еще работает не на полную мощность, но уже передает энергию в сеть. С
каждым месяцем обороты будут расти, и мы планируем выйти на максимальную мощность
работы, примерно, к Новому году", - отмечается в сообщении. ГК "Агролига" работает на
украинском рынке агропродукции с 1992 года. Ее предприятия занимаются выращиванием
зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.
Группа обрабатывает около 10 тыс. га земель. Мощности маслозавода, работающего по
технологии прессования, составляют 42 тыс. тонн в год, другого, работающего по
технологии экстракции, - 110 тыс. тонн подсолнечника в год.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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27.07.2020

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) у квітні-червні 2020
року реалізував 170,91 тис. тонн курячого м'яса, що на 6% менше, ніж за
аналогічний період минулого року.
Згідно з прес-релізом компанії в понеділок, обсяги продажу курятини за підсумками
першого півріччя знизилися на 5% - до 328,39 тис. т. "Це зумовлено переважно складною
ситуацією і на внутрішньому (головним чином у II кварталі), і на експортному ринках
унаслідок спалаху пташиного грипу в Україні в I кварталі 2020 року і пандемії COVID-19 із
березня 2020 року", - зазначили в компанії. Обсяги виробництва м'яса птиці в другому
кварталі 2020 року залишилися відносно стабільними - 181,29 тис. тонн (182,31 тис. тонн у
першому півріччі 2019 р.), а за підсумками січня-червня 2020 року зросли на 2% - до 359,93
тис. тонн. Протягом другого кварталу обсяг експорту знизився на 9% і становив 88,51 тис.
тонн, у першому півріччі 2020 року - на 10% - до 170,55 тис. тонн. "Незважаючи на складні
часи, МХП і далі дотримувався стратегії і географічної диверсифікації, і оптимізації
продуктового міксу, направляючи основні обсяги експорту курятини переважно до країн
Близького Сходу, СНД і Африки. Загальний експорт курятини у І півріччі 2020 року
становив близько 52% проти 55% за І півріччя 2019 року від загального обсягу продажу
курятини", - повідомили в компанії. У другому кварталі 2020 року середня ціна на курятину
(і в Україні, і на експорт) становила 34,16 грн/кг натуральної ваги ($1,27) без ПДВ, і
зменшилася на 15% у гривні. Середня ціна на курятину в першому півріччі 2020 року
становила 34,3 грн ($1,32), що на 13% нижче в гривні порівняно з ціною в першому півріччі
2019 р. "Ціни в другому кварталі та першому півріччі 2020 року знизилися переважно через
зміну асортименту продукції (значне зниження обсягів продажу філе до ЄС і збільшення
продажу до країн Близького Сходу) і низькі ціни на філе в ЄС", - пояснили в агрохолдингу.
Обсяг продажу МХП готової м'ясної продукції (ковбаси та копченого м'яса) в першому
півріччі 2020 року становив 16,52 тис. тонн і залишився відносно стабільним рік проти
року. Середня ціна в першому півріччі 2020 року зросла на 6% - до 69,99 грн за 1 кг (без
ПДВ) порівняно з аналогічним періодом минулого року, переважно завдяки стратегії
підвищення цін на продукцію і збільшенню частки дорожчої продукції в асортименті. Обсяг
продажу напівфабрикатів у першому півріччі 2020 року становив 8,54 тис. тонн і залишився
відносно стабільним рік проти року. Середня ціна у першому півріччі 2020 р. знизилася на
2% - до 39,91 грн за 1 кг (без ПДВ) переважно через зміну продуктового міксу, що було
спричинено тимчасовим призупиненням діяльності HoReCa (наприклад, KFC, місцеві
послуги швидкого харчування тощо) під час діяльності компанії через пандемію COVID-19.
"Дотримуючись стратегії PP (Perutnina Ptuj - ІФ) щодо збільшення виробництва продукції з
курятини та збільшення потужностей кількох підприємств у Сербії та Хорватії, в другому
кварталі 2020 р. потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного
сегменту (РР) становили 26,1 тис. тонн м'яса курятини та індички (на 67% більше, ніж у
другому кварталі 2019 року), тоді як обсяги продажу курятини становили 15,86 тис. тонн
(стабільно проти другого кварталу 2019 р. - ІФ)", - зазначили в МХП. У січні-червні 2020 р.
потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегменту
становили 49,96 тис. тонн м'яса курятини та індички (на 143% більше, ніж у I півріччі 2019),
тоді як обсяги продажу курятини зросли на 47% - до 31,04 тис. тонн. У квітні-червні 2020
року потужності PP з виробництва продуктів м’ясопереробки (включно з ковбасами і
напівфабрикатами) становили 10,71 тис. тонн, обсяги продажу знизилися на 2% - до 8,29
тис. тонн. У першому півріччі 2020 року потужності компанії з виробництва продуктів
м’ясопереробки становили 18,92 тис. тонн, обсяги продажу зросли на 58% - до 17,5 тис.
тонн. МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Виробляє зернові, соняшникову
олію, продукти м’ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші
курей, які переробляють, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У
лютому 2019 року МХП завершив операцію з придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.
Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.
Чистий прибуток МХП у 2019 році зріс в 1,7 раза порівняно з 2018 роком - до $215 млн.
Виручка в 2019 році збільшилася на 32% - до $2,06 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Протягом січня-травня 2020 року Україна імпортувала 51,266 тис.
тонн рису на суму майже $22 млн. У грошовому вимірі це на 70,8% більше,
ніж торік за аналогічний період, пише agronews.ua
При цьому обсяги імпорту цієї продукції з початку року зростали щомісяця – з $2,89
млн у січні до $6,28 млн у травні. Найбільше рису Україна традиційно купує в Китаї (40,3%).
І за п’ять місяців поточного року наростила його імпорт у шість разів – з $1,46 млн у 2019
році до $8,86 млн – у 2020-му. На другому місці за поставками рису в Україну – Індія з
часткою 19,3%. Імпорт з цієї країни зріс на 11,8% – з $3,79 млн до $4,23 млн. На третьому –
Пакистан з часткою 19,1%. Закупівлі пакистанського рису за звітний період зросли на 7,7%
– з $3,9 млн до $4,2 млн. Натомість експорт вітчизняного рису за звітний період скоротився
до 2,23 тис. тонн, а виручка – до $1,62, що на 17% менше, ніж було торік. Найбільше Україна
експортувала рису до Туреччини (57,8%), Молдови (16,4%) та Румунії (9,7%).
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Хто вивозив з України пшеницю у першій
половині 2020-року: ТОП-15
14.07.2020

У першому півріччі 2020 р. постачальники експортували 5,4 млн
тонн пшениці. На частку Топ-15 компаній припадає більше 80% експорту
пшениці. Про це свідчать дані рейтингу на «Latifundist.com».
У Топ-15 експортерів пшениці в першому півріччі 2020 року увійшли: НІБУЛОН –
експорт склав 714 тис. тонн (частка на ринку - 13,1%); Каргілл – 609 тис. тонн (11,2%); Луї
Дрейфус Компані Україна – 481 тис. тонн (8,9%); Sierentz Global Merchants – 471 тис. тонн
(8,7%); Кернел-Трейд (входить в «Кернел») – 338 тис. тонн (6,2%); Orsett Trading SA – 305
тис. тонн (5,6%); АДМ Трейдинг Україна – 260 тис. тонн (4,8%); Олам Україна – 205 тис.
тонн (3,8%); Гленкор Агрікалчер Україна – 186 тис. тонн (3,4%); Агропросперіс – 180 тис.
тонн (3,3%); Бунге Україна – 164 тис. тонн (3%); MGT (Millcorp Grain Trading) – 161 тис. тонн
(2,9%); COFCO Agri Ukraine – 150 тис. тонн (2,8%); CHS Україна – 149 тис. тонн (2,7%);
Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) – 143 тис. тонн (2,6%).
Відзначимо, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину
більший, ніж минулого сезону. Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень
2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн. Цього
сезону експорт зернових на 8,16 млн тонн або 19% перевищує показник за аналогічний
період минулого маркетингового року (43,3 млн тонн).
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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KMZ Industries виграв тендер на монтаж
32 силосів для «Кернелу»

Мировой рынок картофеля превысил $140 млрд:
Украина — в ТОП-3 потребителей
23.07.2020

Монтажний підрозділ KMZ Industries виграв тендер на монтаж 32
конусних силосів, на «Старокостянтинівському ОЕЗ» агрохолдингу
«Кернел». Про це повідомляє прес-служба KMZ Industries.
«Планування монтажу вже розпочалося, фундамент під половину ємностей наразі
готовий», - йдеться в повідомленні. KMZ Industries виготовляє та монтує для нового
олійноекстракційного заводу «Кернел» 44 конусних силоси. Потужність одночасного
зберігання в них - 56,3 тис. тонни, при щільності продукту 0,8 т/м³ (сумарний об'єм
одночасного зберігання - 70,4 тис. м³). «Монтаж першої партії з 12 силосів так само
здійснюється силами KMZ Industries. На об'єкті було задіяно 2/3 монтажних бригад нашого
заводу. Наразі повністю змонтовані та здані замовникові 9 силосів», - розповіли в KMZ.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Ніжинський елеватор Баришівської зернової компанії зробив
майже три обороти зерна за сезон 2019/20 МР
23.07.2020

У відділенні «Ніжинський елеватор» Баришівської зернової компанії
розпочали прийом нового урожаю. Роботу налагодили з урахуванням
досягень минулого досить успішного для підрозділу року.
Тоді, при потужності 24 тис. тонн одночасного зберігання, підприємство обробило і
відвантажило майже 70 тис. тонн збіжжя, повідомили в компанії. Особливу увагу у
відділенні приділили роботі із зерном партнерів-агровиробників. Такого збіжжя через
Ніжинський елеватор пройшло більше 20 тисяч тон. «Головним цьогорічним завдання у
роботі елеватора є продуктивна організація роботи потужностей. Минулий сезон нам
показав, що за вмілої організації цієї роботи матимемо хороший економічний ефект. І
сьогодні ми вже бачимо можливості для розширення результативності. Зараз активно
обговорюємо плани по розширенню потужностей, адже до нас велика увага з боку
партнерів», – зазначив Євген Примушко, директор Ніжинського елеватора. За його словами,
особливість Ніжинського елеватора в тому, що він працює виключно на альтернативному
паливі – пелетах з лузги соняшнику і відходів зернообробки. Нагадаємо, Баришівська
зернова компанія Grain Alliance отримала кредит на 7 млн євро від ЄБРР.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua



ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Плодоовощной экспорт Украины обвалился
за время пандемии
22.07.2020

Плодоовощной экспорт за февраль-июнь 2020 года обвалился на 43%
по отношению к тому же периоду предыдущего года за этот период выручка
страны от экспорта овощей и фруктов упала до $58,5 млн.
Согласно сообщению информационно-аналитической платформы EastFruit, три
группы товаров в этот период обеспечивали 64% всей экспортной выручки - грецкий орех,
замороженные ягоды и фрукты и свежие яблоки. Годом ранее в аналогичный период на эти
товарные позиции приходилось 74% всего украинского плодоовощного экспорта.
"Соответственно, падение экспорта по ключевым экспортным группам стало наиболее
существенным – выручка от их экспорта снизилась ровно в 1,5 раза по отношению к
прошлому году. И если в 2019 году в этот период главную выручку приносило яблоко
(около 40%), то в 2020-м яблоко по объему выручки было лишь на третьем месте после
орехов, замороженных ягод и фруктов с удельным весом в 16%", - говорится в сообщении.
Так, по информации EastFruit наибольше в период пандемии коронавируса снизилась
экспортная выручка от экспорта украинского яблока – в 4,5 раза, тогда как средняя
экспортная цена была значительно выше прошлогодней. "Однако пандемия COVID-19 здесь
не при чем, даже наоборот – она стимулировала спрос на яблоко в странах ЕС и взвинтила
цены на него. К сожалению, урожай яблок в Украине в 2019 году был сравнительно
невысоким, а внутренний спрос на фоне холодной весны и карантина только возрос.
Поэтому высокие цены на внутреннем рынке и дефицит яблока делали экспорт
невыгодным", - цитируется в сообщении экономист инвестиционного департамента
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак. По его
словам, именно в экспорте яблока за период с февраля по июнь 2020 года включительно
Украина потеряла наибольшую часть экспортной выручки по отношению к 2019 году –
около $26,6 млн. На втором месте по объему снижения экспортной выручки в данный
период был грецкий орех. Снижение выручки экспортеров от поставок грецкого ореха за
рубеж составили $9,4 млн или 36%. "А вот с грецким орехом ситуация кардинально
отличается от ситуации с экспортом яблока. Здесь четко прослеживается зависимость
снижения объемов экспорта от глобальной пандемии коронавируса. Сезон начался в
октябре 2019 года с рекордных темпов экспорта и первые три месяца сезона дали
ореховодам хорошую выручку. Однако уже в январе 2020 года, когда Китай закрылся на
карантин, экспортный спрос резко снизился и объемы экспортной выручки были
неизменно ниже прошлогодних. Резко упал спрос на украинский грецкий орех в Турции.
Сократились в разы поставки в страны Ближнего Востока, что не было полностью
компенсировано растущим спросом на грецкий орех в странах ЕС. При этом и средние
оптовые цены также снизились, что негативно отразилось на выручке", - поясняет Ярмак.
Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) отметил, что снижение экспорта замороженных ягод и фруктов в
феврале-июне 2020 года было менее значительным - $1,5 млн (10%). Главной причиной
был рост конкуренции на рынке ЕС со стороны поставщиков замороженных ягод из стран
Северной Африки: Египта и Марокко. Это негативно сказалось на ценах, но общий спрос на
замороженную ягоду продолжал оставаться достаточно высоким, а снижение продаж в
сегменте ХоРеКа было почти полностью компенсировано ростом розничных продаж. В
EastFruit сообщилии, что четвертое место по объему экспортной выручки Украины в
анализируемый период занял репчатый лук. Отмечался рост экспорта на 83%, или на $3,1
млн. "Правда, и база для сравнения была низкой: в прошлом году в это время Украина
импортировала лук, а цены были высокими. В этом году цены на лук существенно ниже
прошлогодних, да и в новом сезоне пока что цены на лук позволяют говорить о
перспективе его экспорта", - сообщили в EastFruit.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Объем мирового рынка картофеля в 2019 году вырос на 6% и достиг
$140,5 млрд. Об этом говорится в отчете аналитического агентства IndexBox
World — Potato — Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights.
Отмечается, что странами с самыми высокими объемами потребления картофеля в
2019 году стали Китай (93 млн т), Индия (51 млн т) и Украина (23 млн т), совокупная доля
которых составила 45% от общего объема потребления. Суммарная доля потребления
картофеля в России, США, Германии, Бангладеш, Польше, Нидерландах, Канаде и Беларуси
составила 23% от общего мирового объема. В стоимостном выражении Китай лидирует
среди всех стран — потребителей картофеля в мире ($52,3 млрд), вторую строчку занимает
Индия ($10,5 млрд). В документе прогнозируется, что в ближайшее десятилетие мировое
потребление картофеля будет расти. Динамика роста прогнозируется на уровне +1,6% в год
на период с 2019–2030 гг., что приведет к увеличению объема рынка до 441 млн тонн к
концу 2030 года. В 2019 году мировой объем экспорта картофеля увеличился на 4,9% до 15
млн т. Общий объем экспорта увеличивался со среднегодовым темпом +3,2% с 2007 по 2019
гг. Пик роста экспорта картофеля был зафиксирован в 2013 году, когда экспорт увеличился
на 42% по сравнению с 2012 годом и составил 16 млн т. Также отмечается, что в 2019 году
крупнейшими экспортерами картофеля стали: Франция (3,5 млн т), Германия (1,9 млн т),
Нидерланды (1,8 млн т), Бельгия (1 млн т) и Египет (0,7 млн т). Совокупная доля этих 5
стран достигла 60% от общего объема экспорта. Далее следовали Пакистан (625 тыс. т),
США (550 тыс. т), Канада (504 тыс. т), Китай (471 тыс. т), Индия (417 тыс. т), Испания (303
тыс. т) и Саудовская Аравия (294 тыс. т). В стоимостном выражении крупнейшими
странами-поставщиками картофеля в мире стали Франция ($812 млн), Нидерланды ($800
млн) и Германия ($440 млн), совокупная доля которых составила 43% мирового экспорта.
За этими странами последовали Китай, Египет, США, Бельгия, Канада, Испания, Пакистан,
Индия и Саудовская Аравия — 35% мирового экспорта.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Ринок картоплі в Україні: найгірший врожай, найбільший
імпорт та найвищі ціни
10.07.2020

Виробники та фермери розуміють, що такі сезони не трапляються
щороку, але головне питання – до яких глибинних змін на вітчизняному
ринку призвів досвід минулого сезону? Фахівці ринку впевнені, що ці зміни
незворотні.
У сезоні 2019/2020 років Україна імпортувала майже півмільйони тонн картоплі – у
20 раз більше попереднього рекорду з імпорту, який був зафіксований у сезоні 2010/2011
років. Така потреба в імпорті виникла не випадково, Україна у 2019 році дійсно зібрала
дуже слабий врожай. Ціни на українську картоплю були не просто високі, вони були
найвищими у Східній Європі. Але українські фермери сподівались на ще вищі ціни і
стримували обсяги у сховищах в період найбільшого споживання картоплі. Саме це
«відкрило» вікно імпорту. Кожного місяця імпортери завозили до країни 32-50 тис. тонн
картоплі — обсяг, який дорівнював мінімум двом річним обсягам імпорту у попередні
сезони! Найбільша пропозиція імпортної картоплі була зафіксована у жовтні – 92,5 тис.
тонн. На думку фахівців ринку стратегічною помилкою українських виробників була
відмова продавати картоплю в сезон найбільшого її споживання – серпень-жовтень. «У
плодоовочевому бізнесі стосунки між продавцем та покупцем відіграють набагато більшу
роль, ніж ціна. Тому той факт, що українські роздрібні мережі торгували імпортною
картоплею від початку і до кінця сезону, говорить про те, що тепер імпортна картопля
з’являтиметься на нашому ринку швидше, ніж будь-коли. Для цього буде достатньо навіть
незначного зростання ціни. До речі, українські виробники в минулому сезоні продавали
картоплю дешевше, ніж імпортери, тому що в очікуванні кращої ціни, не продавали
картоплю на початку сезону. Вакуум, який створився на ринку у серпні-вересні, дуже
швидко заповнили імпортери. Саме в ці місяці ціни на картоплю були найвищими», - каже
Тетяна Гетьман, керівник департаменту «Аналітика» гуртового ринку «Шувар». За даними
«Інфо –Шувар» саме на початку осені 2019 року цін на картоплю злетіли до небачених
показників 11-12 грн/кг. У сезоні 2019/2020 років на майданчику ОРСП «Шувар» було
продано понад 54 тис. тонн картоплі – рекордний обсяг, який є у 2,5 раза більшим від
обсягу попередніх сезонів. Найбільша закупівельна активність була зафіксована з вересня
по листопад, в цей період вартість картоплі була найвищою в сезоні. Взимку та навесні
картопля продавалась 25-40% дешевше. «Український фермер може чекати на кращу ціну, а
споживач не може. Українці звикли запасатись картоплею на початку осені, і цю потребу
минулого року забезпечили імпортери й вони ж зірвали «куш» на ціні, поки наші
виробники чекали на подальше зростання вартості. Більшість наших господарств почали
виходити на ринок тільки у лютому, на той момент ціни вже впали на 40%. Але я не в цьому
бачу проблему, адже 8-9 грн/кг- це дуже гарна ціна для картоплі. Набагато більшою
проблемою є те, що імпортери стали зручними партнерами для вітчизняних мереж і
українські фермери фактично, допомогли їм це зробити. Треба також розуміти, що Україна
у міжнародному просторі знаходиться в нерівних умовах з тією ж Білорусією – головним
постачальником картоплі на наш ринок. Експорт української картоплі до Білорусії
дозволений тільки з т.з «вільних карантинних ділянок». Для Білорусії ж таких обмежені не
існує. Тому восени до нас часто завозили не якісну картоплю, вона продавалась досить
дорого, бо альтернативної пропозиції від українського фермера не надходило», - розповідає
Микола Гордійчук, директор ТОВ “Агріко Україна”. Фахівці ринку впевнені, що високі ціни
минулого сезону стануть приводом для збільшення виробничих площ у комерційному
секторі та населення, але не впевнені у тому, що це дозволить зібрати великий врожай.
Через кліматичні зміни ефективно вирощувати картоплю дедалі стає складніше та
дорожче, а в господарствах населення це часто неможливо. Захід України — головний
виробничий регіон – став частіше страждати від літньої посухи, саме вона стала причиною
падіння врожайності у 2019 році. Захиститись від посухи можна тільки сучасними
технологіями, де зрошення – це головна і дуже дорога складова. Для прикладу, в країнах ЄС
без зрошення картоплю майже не вирощують, всі необхідні витрати дотуються державою.
В Україні фермери вимушені розраховувати тільки на себе. Тому на фоні поступового
збільшення площ у середніх та дрібних господарствах деякі великі комерційні проєкти
згортають діяльність, переорієнтовуючись на вирощування зернових та олійних культур.
За даними Держстат України, щороку наша країна збирає близько 21-23 млн. тонн картоплі,
У 2019 році Україна зібрала близько 20 млн тон картоплі — найгірший врожай за всю
історію своєї незалежності.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
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САДІВНИЦТВО
ФРУКТОВІ САДИ (КІСТОЧКОВІ ФРУКТИ (СЛИВИ, ВИШНІ, ЧЕРЕШНІ, АБРИКОСИ, ПЕРСИКИ, КИЗИЛ))

07.07.2020

Згідно з прогнозом експертів Т.B. Fruit, у новому сезоні 2020/2021
урожай промислового яблука буде на 35-40% більшим у порівнянні до
минулого року. Тоді було перероблено 650 тис. т сировини.
Такий прогноз у Т.B. Fruit зробили попри те, що нині в Україні спостерігається
досить несприятлива погода, яка заважає техніці обробляти сади. А також вважаючи на
весняні заморозки, які знищили частину врожаю. Як зазначили в компанії, згідно з
прогнозом Української плодоовочевої асоціації (УПОА), в сезоні 2019/20 Україна поставить
на зовнішні ринки всього третину від обсягу минулого сезону. Зменшення експорту яблук з
України у 2019/20 сезоні відбулося з ряду причин. По-перше, урожай яблук в Україні у
2019/20 сезоні був слабший у порівнянні до минулого сезону. Також збільшилось
внутрішнє споживання, на що вплинули пандемія, пізній старт сезону полуниці та інших
ягід. І, на останок, виросли ціни на внутрішньому ринку (в травні закупівельна гуртова ціна
яблук зі сховищ перевищила 30 грн/кг). При таких цінах фермерам було вигідніше
продавати яблуко всередині країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
В Інституті садівництва НААН вивели
нові сорти груш
16.07.2020

Науковці Інституту садівництва НААН презентували нові сорти груш
власної селекції. Про селекцію та нові сорти груш розповіла кандидат
сільськогосподарських наук Юлія Ходаківська.
Осінній сорт груші «Вижниця» – сорт дуже популярний, бо має високі смакові якості,
стійкий до парші. Дерево швидкоросле. Плоди зберігаються в холодильнику до грудня.
Серед переваг – висока стабільна врожайність, сорт сумісний з айвою. Авторами є
селекціонери В.П. Копань, К.М. Копань. «Вересневе диво» – смачні плоди раннього осіннього
строку достигання. Досить висока врожайність 45-50 тон з га, врожай щороку. Сорт стійкий
до основних хвороб груші. Автор Матвієнко М.В. «Китайський ліхтарик» – залучені сорти,
які мають природну генетичну стійкість не тільки до грибкових хвороб, але і до бактеріозів,
яку мають лише східноазіатські сорти. Зимового строку достигання. Зберігається у
холодильнику до січня-лютого місця. Має хрустку м’якоть плоду. Дуже перспективний сорт
з високою урожайністю. Проходить зараз кваліфікаційну експертизу, буде у цьому році
занесений до Державного реєстру сортів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
Садівники Волині збирають перші врожаї
морозостійкого персика
22.07.2020

Восени 2017 року на Волині було закладено персиковий сад. На
початку липня підприємства почали збирати перші врожаї персика.,
інформує пресслужба Департаменту АПР Волинської ОДА.
Сергій Шевчук та його партнери Іван Грушковський, Володимир Мельник
насіннєвим способом виростили підщепи з морозостійкого манчжурського персика. «У
нашому саду 12 сортів персиків ранньої, сердечної і пізньої спілості. Вже другий тиждень
збираємо й продаємо перший урожай. Плоди користуються попитом», – зауважив Сергій
Шевчук. До вирощування на Волині садівниками також було адаптовано канадський сорт
персика Флейвен Фюрі, наразі на території підприємства функціонують персиковий та
яблуневий розсадники. «Маємо шість районованих яблуневих сортів. Через рік оці дерева,
які восени сягнуть півтора метра, починають плодоносити. Маємо в маточнику різні сорти
черешень, абрикосів, груш, слив та інших плодових дерев. Абрикосові саджанці всі вже
замовлено покупцями з різних областей України», – розповіли Сергій Шевчук й Іван
Грушковський. У ході робочого візиту начальника управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації Юрія Горбенка і голови Горохівської районної ради Тараса Щерблюка
піднімалося ряд важливих питань для розвитку садівництва в Україні, в тому числі й на
Волині. Окрім цього, було обговорено питання щодо подальшої роботи по внесенню
саджанців у Державний реєстр виробників посадкового матеріалу.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
ВИНОГРАДНИКИ

У Мінекономіки розпочне роботу міжвідомча робоча група з
розвитку виноградарства та виноробства
27.07.2020

У серпні стартує робота міжвідомчої робочої групи з питань розвитку
галузі виноградарства та виноробства. Рішення прийнято на основі аналізу
стану галузі, проблематики та напрацьованих ініціатив.
До складу робочої групи увійдуть представники Мінекономіки, Мінфіну,
Держпродспоживслужби, НААН України, профільних асоціацій та виробники. Учасники
будуть працювати над розробкою програми Кабінету Міністрів України щодо розвитку
галузі виноградарства та виноробства в Україні. Також будуть напрацьовувати
консолідовані рішення щодо удосконалення законодавчого поля в цій галузі, підвищення
контролю якості виноробної продукції, питань акцизних податків, розширення географії
виноробних зон, створення рівних умов конкуренції між виробниками, зокрема, посилення
ринкових можливостей для малих виробників, нарощування виробництва та експорту
вітчизняної продукції виноробства тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
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ЯГІДНИЦТВО

Кооператив Big Berry Coop відправив до ОАЕ
першу партію української лохини
15.07.2020

Урожай промислових яблук цього сезону на 40%
перевищить минулорічний





Перша пробна партія органічної ягоди від кооперативу Big Berry Coop
успішно доставлена до ОАЕ, в місто Дубай. Про це повідомляє Agri-gator,
передає agro-business.com.ua
«Перша експортна відправка лохини пройшла успішно. Перший експорт в цьому році
– і вже в Дубай. І так, під торговою маркою нашого кооперативу», – розповів учасник Big
Berry Coop, та власник BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко. Нагадаємо,
кооператив українських виробників органічної та конвенційної ягоди Big Berry Coop був
створений у цьому році. Члени першого лохинового кооперативу – три вітчизняних
виробника: BigBlue Organic Blueberry Farm, ФГ «Грасс Авеню» та СВК «Оболонія». Як
повідомлялося раніше, за словами власника СВК «Оболонія» Віктора Дитинко, в цьому
сезоні по кооперативу планується зібрати близько 400 тонн лохини сорту Дюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
Китай відкрив ринок для експорту замороженої
лохини і чорниці з України
20.07.2020

Китайська сторона офіційно відкрила свій ринок для українського
експорту замороженої лохини і чорниці. Про це повідомила Держслужба з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«Вже зареєстровано 10 українських компаній-виробників замороженої лохини і
чорниці», - вказується в повідомленні. Експорт до Китаю дозволено наступним компаніям:
Ecoberry (Івано-Франківськ) - заморожена дика чорниця; Best Berry (Івано-Франківськ) заморожена лохина; Eco Berry (Івано-Франківськ) - заморожена лохина; Galfrost LLC (Львів)
- заморожена чорниця; «Рівнехолод» (Рівне) - IQF (Individually quickly frozen berries)
дика/промислова органічна чорниця; Shender (Рівне) - IQF (Individually quickly frozen
berries) дика/промислова органічна чорниця; YAK Trading (Київ) - заморожена чорниця;
СПК «Ягідки» (Київ) - органічна лохина; Atlas Export (Київ) - заморожена чорниця. Також
зазначимо, що раніше українські виробники лохини BigBlue Organic Blueberry Farm, «Грасс
Авеню» та «Оболонь» об'єдналися у кооператив для збуту продукції. Нагадаємо, що торік
українська лохина завоювала європейський ринок. Українська лохина ТМ BigBlue з'явилася на
полицях однієї з найбільш вимогливих і великих мереж супермаркетів в світі - Lidl. Про це
на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник стартапу FreshBot Максим Кулик. Експерт
підкреслив, для того щоб українська лохина потрапила до німецької міжнародної мережі
супермаркетів, присутньої в більшості країн Євросоюзу, знадобилося понад 8 місяців
роботи. Успіху вдалося досягти завдяки системному підходу, дотримання холодного
ланцюжка поставок, правильному підбору сортів і відповідальності за якість продукції
виробника лохини. «Наступний крок - це наш бренд на полиці і вхід в органік-рух мережі
Lidl», - зазначив Максим Кулик. Пізніше на сторінці BigBlue в Facebook з'явилася інформація,
що українська ягода поставляється в Естонію і Фінляндію. «Скандинавський ринок і ринок
Великої Британії - наша головна мета на 2019 рік. Місію виконано», - йдеться в
повідомленні компанії. Тепер продукція BigBlue представлена в Великій Британії,
Німеччині, Нідерландах, Ірландії, Естонії, Фінляндії, Україні. «Сім країн в перший рік збору
ягід. Наступний рік буде потужнішим», - додали в компанії. Торгову марку BigBlue organic
blueberry farm зареєстрував сільськогосподарський виробничий кооператив «Ягідки»
(Київської обл.), який обробляє 55 га органічної лохини.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
ПРОМИСЛОВА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН
 НАСІННЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ


Жан-Люк Фітамант припинив роботу на посаді комерційного
директора ТОВ «Євраліс Семенс Україна»
08.07.2020

Жан-Люк прийняв виклик та буде керувати комерційною командою
Euralis Франції для реалізації стратегії та бізнес-цілей сезону 2021 року. Про
це повідомляє пресслужба Євраліс Семенс Україна.
«Жан-Люк Фітамант працює в Euralis протягом 17 років, володіє глибоким досвідом
роботи в галузі сільськогосподарських культур і французького ринку та буде відігравати
ключову роль у забезпеченні успіху французької комерційної команди у сезоні 2021 року. В
Україні Жан-Люк пропрацював два з половиною роки», – ідеться у повідомленні.
Зазначається, що Жан-Люк розпочав роботу на новій посаді з 6 липня 2020 року. Наразі
посада комерційного директора ТОВ «Євраліс Семенс Україна» вакантна, у проміжний
період Сергій Тимошенко, директор з маркетингу компанії, візьме на себе відповідальність
і очолить обидві команди: комерційну і маркетингову, зауважили у компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
Торговий Дім Насіння опинився
на межі банкрутства
23.07.2020

Компанія Торговий Дім «Насіння» знаходиться на межі банкрутства.
Про це виданню Latifundist.com повідомили декілька компанійпостачальників насіння і ЗЗР, які є партнерами ТД «Насіння».
За словами співрозмовників, топ-менеджмент ТД «Насіння» з початку тижня
повідомляє партнерів про майбутнє банкрутство через неможливість розрахунку за
зобов’язаннями. «Сумарний обсяг заборгованості дистриб’ютора перед постачальниками,
за оцінками їх представників, становить в районі 20 млн доларів. Серед ключових партнерів
- великі мультинаціональні компанії - Bayer, Corteva Agriscience, Syngenta та інші», - йдеться
в повідомленні. За словами топ-менеджера однієї з мультинаціональних компаній,
фінансові труднощі у ТД «Насіння» спостерігались впродовж останніх півтора року, але до
останнього дистриб’ютору вдавалося перекредитуватися. Втім, на початку липня
поточного року компанія почала пред’являти постачальникам векселі. Зазначається також,
що опитані представники компаній-дистриб’юторів розповіли, що ТД «Насіння» в останні
місяці масово покидають співробітники. Зокрема, в ряді регіонів у компанії вже не
залишилося представників. «Що стосується клієнтів ТД «Насіння», то зараз їх базу активно
перехоплює Agrii, «Ерідон» і «Спектр-Агро», - розповідає представник однієї з
дистриб’юторських компаній. З метою роз’яснення ситуації Latifundist.com зв’язався з
комерційним директором ТД «Насіння» Сергієм Шаманським. «Мова не йде про
банкрутство. Так, компанія у важкому фінансовому положенні, але ми ведемо переговори з
нашими партнерами, обговорюємо різні формули виходу із ситуації», - прокоментував
Сергій Шаманський. Нагадаємо, що в жовтні 2019 року зі складу акціонерів компанії
«Торговий Дім «Насіння» вийшли Микола Кравченко, Юрій Шапіренко і Анатолій Черняк.
Читати повністю >>>
За матеріалами agri-gator.com.ua
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Галузь птахівництва відновиться після кризи
вже до кінця 2020 року

Фермерське господарство «Зоря» планує
збільшення поголів'я ВРХ
15.07.2020

На фермі ФГ «Ніна» в Обухівському районі (Київська обл..) на
завершальній стадії будівництво нового телятника, розрахованого на 280
телят, в планах господарства — збільшення поголів'я молодняку.
«Племінне поголів'я для ферми було закуплено в Нідерландах. І сьогодні ФГ „Ніна“
має статуси племзаводу з розведення ВРХ „Української чорно-рябої“ і „Голштинської
молочної“ породи, статус спеціальної сировинної зони для виробництва молочної продукції
для потреб дитячого харчування», - розповів Петро Новоселецький, фінансовий директор
компанії «Зоря». Зазначається, що на даному етапі на утриманні знаходиться тисяча голів
ВРХ. Доїльно-молочний блок ферми обладнаний сучасною доїльної установкою «Паралель»,
розрахованої на одночасне доїння 24 голів, з вакуумною установкою і двома танкамиохолоджувачами молока об'ємом 10 і 5 тонн, що дозволяє забезпечити господарству
належні умови зберігання 15 тонн молока. «На даний момент в доїльний зал у нас ходить
300 корів. Середня розрахункова продуктивність по стаду за 305 днів лактації - 9,5 тис. л на
дійну корову при показниках жирності 4% і білка - 3,4%. Виробляємо молоко екстра класу»,
— коментує Сергій Слободян, головний зоотехнік компанії «Зоря». За словами Петра
Новоселецького, з досвіду роботи 11 років, молочним тваринництвом рентабельніше було
займатися коли була хоч якась дотація від держави, спецрежим з ПДВ, виплата на літр
молока. «Тоді була реальна підтримка виробника, зараз цього всього немає. Сьогодні
програми держпідтримки працюють більше на словах…», - стверджує Новоселецький.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com


СВИНАРСТВО

KSG Agro у II кварталі 2020 року збільшив обсяг
реалізації свиней на 41%
15.07.2020

KSG Agro в II кварталі 2020 року збільшив обсяг реалізації свиней на
41% з 63 млн грн до 89 млн грн. Про це повідомила прес-служба
агрохолдингу KSG Agro, передає agravery.com
Агрохолдинг KSG Agro в II кварталі 2020 року збільшив обсяг реалізації свиней в
порівнянні з I кварталом нинішнього року на 41% — з більш ніж 63 млн грн до близько 89
млн грн. Відповідно зросла реалізація в тоннажі на 34% з 1,6 тис. т до 2,1 тис. т.
«Збільшення реалізації свинини відповідає нашим стратегічним пріоритетам. Сьогодні в
нашій країні якісна вітчизняна свинина користується великим попитом, що демонструє і
динаміка зростання цін. Конкурентна перевага нашого холдингу — виробництво свиней на
основі високоякісної датської генетики. Це дозволяє нам і надалі прогнозувати збільшення
обсягів реалізації свинарської продукції», — зауважує Сергій Касьянов, голова ради
директорів KSG Agro. Додамо, що в рамках інвестиційної програми 2020 року KSG Agro
велика частина запланованого обсягу інвестування в більш ніж 25 млн грн буде спрямована
на модернізацію відгодівельного цеху для поросят і маточника для свиноматок. «Створення
додаткового відгодівельного цеху, дозволить свинокомплексу отримати сучасне виробниче
приміщення на 2,3 тис. голів для відгодовування свиней — поросят від 30 кг і свиней
забійної кондиції до 100?110 кг. Введення в дію додаткового маточника поліпшить умови
утримання свиноматок на свинокомплексі і дасть можливість збільшити виробництво
поросят і їх характеристики», — наголошує Касьянов.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com


КОНЯРСТВО

СМИ: Рейдер и конюх Януковича прибрали
к рукам “Коневодство Украины”
16.07.2020

Министр Петрашко по звонку из Офиса Президента назначил
руководителем госпредприятия “Коневодство Украины” Евгения Веретюка,
связанного с дельцами, которые разрушают коневодство.
Госпредприятие терпит убытки и приходит в упадок, опутанное схемами конюха
экс-президента Януковича, владельца конного завода “Миллениум” Константина Згары и
владельца агрохолдинга “Деметра” Геннадия Сидоренко, которого в СМИ называют
рейдером. Згару и Сидоренко можно занести в ту категорию аграрных дельцов, которые
засевают при любой власти. В нынешний парламент Згара провел племянницу и несколько
своих людей. Как Згара, так и Сидоренко решают свои вопросы через председателя
комитета Верховной Рады по вопросам агрополитики Николая Сольского, к которому
прислушиваются в Офисе Президента и профильном министерстве. 14 июля 2020 года
министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко
подписал приказ о назначении Евгения Веретюка и.о. директора ГП “Коневодство
Украины”. Есть сведения, что Петрашко назначил Веретюка по указанию главы Офиса
Президента Андрея Ермака. Веретюк был помощником Азарова и связан со Згарой. Его
представляли на предприятии вместе с новым-старым заместителем Катериной Рожковой,
которая работала на этой должности при Згаре и остается его человеком. Згара и Рожкова
сейчас активно хозяйничают на предприятии. “Коневодство Украины” владеет 43 тыс. га
земли и 15-ю филиалами, имеет огромный рыночный потенциал. При Януковиче начался
развал и искусственное банкротство предприятия. Во время Революции Достоинства
конюх Януковича временно оказался не у дел, и появилась надежда на развитие
украинского коневодства. В период с 2014 по 2019 год поголовье лошадей было увеличено
с 1000 до 2500 голов. Конный спорт развивался, проводились скачки. Предприятие
получало прибыль, несмотря на запреты торговли с Россией, куда раньше продавались 70%
лошадей. Если бы коневодам удалось добиться отмены ошибочной классификации конного
спорта как игорного бизнеса, отрасль могла бы процветать и занимать достойное место на
мировом рынке. В 2019г. министром экономики стал Тимофей Милованов. Он отдал
предприятие Згаре и Сидоренко, которые принялись заключать невыгодные договора со
своими же структурами. За последний год “Коневодство Украины” понесло убытки в сумме
250 млн. грн. Таких потерь оно не знало уже много лет. Структуры Сидоренко и Згары без
спросу проводят сельскохозяйственные работы на землях предприятия, ни с кем не
согласовывая цены на посевы. Стоимость обрабатываемого гектара земли для
госпредприятия превышена в разы. Будущий урожай Сидоренко продал заранее в ущерб
предприятию. В Луганской области работникам целый год не выплачивалась зарплата,
половина земель просто не обрабатывалась. Больше всего страдает от махинаций Згары и
Сидоренко профильная деятельность предприятия, то есть коневодство. Общественность
бьет тревогу: квалифицированных сотрудников увольняют или заставляют уволиться,
отправляют лошадей на бойню целыми поголовьями. Арендаторам стаен подняли плату за
сутки со 100 до 300 грн, и они вынуждены забирать лошадей. ...
Читать полностью >>>
По материалам truth.in.ua
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Період нестабільності на світовому ринку м’яса сприятиме
відновленню та розвитку галузі птахівництва, оскільки птиця є
найдешевшим тваринним білком, вважають аналітики Rabobank.
Птахівництво має шанс відновитись уже в другій половині року, оскільки має
перевагу через короткий та гнучкий виробничий цикл, також порівняно невисоку ціну
кінцевого продукту. Котирування після рекордних знижень невдовзі почнуть зростати.
Хоча логістичні проблеми створюватимуть певні перепони щодо стрімкого відновлення. До
того ж постачання на деяких ринках буде обмеженим через зменшення поголів’я птиці.
“Нестабільність може бути посилена постійними проблемами збалансування попиту та
пропозиції та нестабільністю обмінного курсу. З іншого боку, перспектива зменшення ціни
на корми забезпечить виробникам деяке полегшення у плані витрат”, – зазначає Нан-Дірк
Малдер, аналітик Rabobank з питань ринку м’яса. Торговельні відносини між США та
Китаєм, Brexit та кроки країн Близького Сходу щодо подальшого покращення продовольчої
безпеки є основними факторами, які можуть вплинути на глобальний ринок м’яса птиці.
Читати повністю >>>
За матеріалами meat-inform.com
"Авангард" через 1-2 місяці змушений буде закрити 6 з 27
птахофабрик через позиції САП і НАБУ, – Бахматюк
13.07.2020

Агрохолдинг "Авангард" через відмову САП і НАБУ закрити справу
про стабкредит VAB Банку, який належав Олегу Бахматюку, змушений буде
протягом місяця-двох закрити шість з 27 птахофабрик.
"Це не шантаж, це вимушені рішення. Щоб врятувати 10 тис. людей, 2,5 тис. змушені
будемо звільнити. Якщо потім ще через два місяці не зміниться ситуація, то мені
доведеться закривати половину фабрик", – сказав Олег Бахматюк. "І кожному (звільненому
– ред.) роздамо телефон (телефонні номери голів НАБУ і САП Артема) Ситника і (Назара)
Холодницкого і скажемо, що ці люди добили вас", – додав бізнесмен. Він нагадав, що Офіс
Генерального прокурора 25 червня виконав рішення Печерського райсуду Києва від 5
червня цього року і скасував постанову екс-першого заступника генпрокурора Віталія
Каська від 18 вересня 2019 року про відновлення кримінального провадження у справі про
видачу Нацбанком VAB Банку восени 2014 року стабкредиту на 1,2 млрд грн. У той же час
НАБУ і САП продовжують розслідування. Бахматюк наголосив, що корона криза, що
вплинула на зниження попиту і розрив логістичних ланцюжків, та неможливість
фінансування через конфлікт з НАБУ і САП стали останніми краплями у прийнятті рішення
про закриття фабрик. "Ми перебуваємо в цейтноті - фінансовому, економічному,
людському. (На рішення про закриття фабрик вплинуло) все сукупно – будь-яка війна має
початок і має завершення", – пояснив бізнесмен. За його словами, виходом із ситуації могло
б бути позикове фінансування і докапіталізація, в тому числі за участю держави, до якого
закликає і МВФ, проте всі ці варіанти через конфлікт неприйнятні. "Єдиний спосіб
пережити коливання попиту – кредитний ресурс або вливання в капітал. І ту, і ту
можливість у мене забрали. Як бізнесмен я змушений приймати рішення і йти єдиним
можливим шляхом – урізанням витрат", – підкреслив Бахматюк. Він зазначив, що навіть не
буде намагатися пропонувати державі увійти в капітал "Авангарду" або материнського для
нього агрохолдингу "Укрлендфармінг", тому що "ніхто цього не робитиме". Власник
уточнив, що буде консервувати ці фабрики, і виключив можливість їх продажу. "Ніхто не
купить ці фабрики, тому що вони потрібні лише тим, хто займається бізнесом, і він досить
непростий", – пояснив Бахматюк. Бізнесмен додав, що неодноразово звертався до
президента, уряду, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб з пропозицією за
взаємною згодою врегулювати конфлікт, що виник після виведення з ринку VAB Банку і
банку "Фінансова ініціатива", що належали йому, проте безрезультатно. Він уточнив, що у
взаєминах з державою вдалося реструктуризувати тільки борги перед Ощадбанком, тоді як
з Укрексімбанком ситуація поки що не врегульована. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
Агропромислова група "Овостар Юніон" у I півріччі
скоротив продажі яєць майже на 20%
23.07.2020

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один із провідних
виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, в січні-червні 2020 року
зменшила продажі яєць на 19,7% - до 490 млн од.
Згідно зі звітом компанії, оприлюдненим на Варшавській фондовій біржі, компанія в
першому півріччі 2020 випустила 793 млн яєць проти 782 млн яєць за аналогічний період
минулого року. Експорт яєць за звітний період знизився майже вдвічі - до 169 млн од., що
становить 34% від загального обсягу продажів в яєчному сегменті (у першому півріччі
2019: 55%). Середня ціна реалізації яєць у січні-червні 2020 року знизилася на 7% - до 0,059
$ / од. (усі ціни тут і далі зазначені без ПДВ). Обсяг переробки за 6 місяців 2020 року
знизився на 1% рік до року і склав 290 млн яєць. Компанія випустила 1,782 тис. тонн сухих
яєчних продуктів і 6,598 тис. тонн рідких яєчних продуктів (у першому півріччі 2019 - 1,525
тис. тонн і 7,214 тис. тонн відповідно). У звіті йдеться, що обсяг реалізації сухих яєчних
продуктів зріс у 1,6 раза - до 1,658 тис. тонн, з яких 73% були експортовані (у першому
півріччі 2019 - 69%). Обсяг реалізації рідких яєчних продуктів знизився на 9% - до 6,401 тис.
тонн, з яких на експорт було продано 39% (у першому півріччі 2019 - 49%). Середня ціна
реалізації сухих яєчних продуктів знизилася рік до року на 14% і склала 3,96 $ / кг, середня
ціна реалізації рідких яєчних продуктів знизилася на 12% - до 1,26 $ / кг. Станом на 30
червня 2020 року загальне поголів'я "Овостар" склало 8,24 млн голів, зокрема 6,91 млн
голів несучки (станом на 30 червня 2019 - 7,56 і 6,51 млн голів відповідно). "У першому
півріччі 2020 го компанії вдалося мінімізувати негативний вплив пандемії COVID 19 на
операційну діяльність компанії, підтримуючи обсяг виробництва і реалізації власної
продукції на рівні попереднього періоду. Одночасно, внаслідок зниження попиту на яєчні
продукти з боку B2B клієнтів, обсяг продажів у даному сегменті зменшився. Загалом,
менеджмент вважає операційні результати першого півріччя задовільними", - цитується
генеральний директор компанії Борис Бєліков. Холдингова компанія групи - Ovostar Union
N.V. - у середині червня 2011 року провела IPO 25% акцій на WSE і залучила $ 33,2 млн.
Мажоритарний пакет акцій компанії перебуває у власності Prime One Capital Limited, яка
контролюється її гендиректором Борисом Бєліковим і головою ради директорів Віталієм
Вересенком. "Овостар Юніон" за підсумками 2019 року одержала $ 20 млн чистого збитку
проти $ 17,5 млн чистого прибутку в 2018 році. Його виручка в минулому році скоротилася
на 16% - до $ 104,7 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ

Компанія «Вітмарк» розширив асортимент марки «Чудо-Чадо»
дитячими молочними кашами і коктейлями

Креветку Азовского моря будут вылавливать
бесконтрольно
10.07.2020

В Азовском море начался промысел креветки. Лимит на ее вылов
для судов рыболовецких предприятий не установлен, сообщил начальник
третьего отдела Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивиль.
«Запасов креветки в море достаточно, в основном она обитает недалеко от берега.
Зачастую в прилове с ней попадается бычок или другие мелкие рыбы»,— говорит он. Как
отметили в рыбоохранном патруле, промыслу креветки может помешать ветряная погода и
изобилие медуз, которое сейчас наблюдается на Приазовских пляжах. Ловить креветку с
Азовском море будут до конца года.
Читать полностью >>>
По материалам akzent.zp.ua
В Україні на понад 40% впав промисловий
вилов риби
20.07.2020

Протягом січня-червня українські промислові рибалки виловили
у цих водоймах 3 138 тонн риби та інших водних біоресурсів. Про це
повідомляє Держрибагентство України.
За той самий період 2019 р. цей показник складав 5 306 тонн. При цьому з початку
року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів становить 6536 тонн.
Зокрема, вилов у Чорному морі за звітний період досяг 2513 тонн, в Азовському – 885 тонн,
у річці Дунай – 252 тонни, в Дністрі з лиманом та Кучурганському водосховищі – 718 тонн,
Кременчуцькому водосховищі – 513 тонн. Найбільше в січні-червні українські рибалки
виловили рапанів (1524 тонни), карасів (1482 тонни), тюльки (698 тонн), шпротів (414
тонн), лящів (297 тонн), оселедці (248 тонн). У Держрибагентстві зазначили, що 12 червня
набрав чинності наказ Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища
№340, який передбачає зменшення кількості дозволених промислових плавзасобів,
заборона дрібних мереж, зменшення кількості дозволених знарядь для промислового лову,
збільшення зон, в яких промислове рибальство буде заборонено протягом року і в яких
риба зможе нереститися і відтворювати поголів’я без промислового навантаження.
“Зменшення кількості знарядь лову для промислових рибалок буде означати також
зниження навантаження на рибогосподарські об’єкти та стимулюватиме відновлення
біорізноманіття”, – йдеться в повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Мільйони молюсків: як на Харківщині створили
найбільшу в Європі равликову ферму
22.07.2020

З Харківщини до Франції та Іспанії експортують сотні тонн равликів.
Тут, у селі Циркуни, працює найбільша равликова ферма в Європі. Про це
повідомляє портал shotam.info
На 30 гектарах “випасають” близько 150 мільйонів молюсків. Наразі ферму хочуть
включити до туристичного маршруту. Власник ферми Валерій Ігнатов розповів, що все
почалося з невеликих ділянок, і щороку додавали. Валерій і Дар’я працювали в будівництві.
Життя змінила вечеря в Іспанії – 8 років тому вони пробували равликів. Подружжя стало
першими в Україні фермерами, які розводять молюсків. Кілограм таких в Європі коштує від
3 до 7 євро. М’ясо, слиз, ікра і навіть панцирі – у равликах корисне все. Із Циркунів тільки у
2020 році до Європи відправили 10 тонн равликів. До кінця сезону буде ще 20 тонн живого
товару. “Кінцеве місце – це Франція й Іспанія”,– зазначив власник ферми равликів. Зараз у
Циркунах равликовою фермою неабияк пишаються, але у перші роки сусіди приходили з
вилами – перевіряти, що ж ховається за парканом ферми. Тепер сюди планують спрямувати
потік туристів. Голова Харківської РДА Артур Товмаян повідомив, що зараз розробляється
туристичний маршрут, в якому є ця равликова ферма. “Можна було б ще розглянути
відкриття і трюфельної ферми та виноградників, щоб весь цикл замкнути на такій
французькій темі”, – зауважив він. Щоб вивести бізнес на експорт, родині знадобилося
багато часу та сил. Зі свого поля господарство “Укрравлик” може зібрати до 700 тонн.
Восени на зборі працюють півтори сотні людей. Цьогоріч ферму мали збільшити вдвічі – до
60 гектарів, але завадив карантин.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------
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Асортимент марки «Чудо-Чадо» компанії «Вітмарк» розширено
новинками — дитячими молочними кашами та коктейлями. Про це
повідомляє прес-служба «Вітмарк», передає agravery.com
«Вперше на ринку дитячого харчування ми об'єднали цінність фруктів та користь
молока в одній упаковці - молочного коктейлю. Аби молоко, багате вуглеводами, кальцієм
та вітаміном D, було смачнішим та подобалось малюку, ми додали до нього банан, малину
та печиво — в нас є цілих три рецепти молочних коктейлів», — зазначають у компанії. Крім
цього, відтепер «Вітмарк» випускатиме молочну кашку. «Молочна каша повністю готова до
вживання, i допоможе зекономити сили та час на приготування. Пребіотики, які входять до
її складу, покращать травлення, а поживні злаки наситять надовго», — додали у «Вітмарк».
Нагадаємо, компанія "Вітмарк" розпочала виробництво і дистрибуцію рослинного молока
під торговою маркою Vega Milk. Компанія збирається випустити 11 найменувань
рослинного молока: на основі злаків, горіхів і з додаванням фруктів. "Наш бізнес
спеціалізується на соках, напоях і дитячому харчуванні.... Наша компанія, по суті,
побудувала новий завод з повним циклом виробництва рослинного молока, починаючи з
заготівлі свіжої сировини, а це українські злакові культури: овес, гречка, пшениця. У нас
власні цехи зберігання, найсучасніше процесингове обладнання та лінії розливу в
асептичну упаковку ...Інвестиції склали близько 5 млн євро", - повідомляє президент
"Вітмарк-Україна" Віталій Виницкий. Альтернативне молока з рослинних інгредієнтів
демонструє стрімке зростання, особливо в Північній Америці і Європі. Експерти оцінюють
світовий ринок рослинного молока до 2024 року у 40 мільярдів доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com, epravda.com.ua




ПРОДУКТИ
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Серед бакалійних товарів дешевшають лише пшоно,
ячна крупа та борошно
14.07.2020

З червня 2019 р. по червень 2020 р. пшоно подешевшало на 41,9%,
ячна крупа — на 7,6%, борошно пшеничне – на 0,3%; інші бакалійні товари
подорожчали. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Із червня 2019 року гречана крупа подорожчала у 2,2 раза і у червні 2020 року в
середньому по країні продавалася по 36,96 грн за кг; рис за цей період виріс в ціні на 3,9%
(до 23,57 грн за кг) ; манна крупа — на 1,3% (до 14,44 грн за кг). Інші крупи і борошно
порівняно із червнем 2019 року подешевшали: пшоно – на 41,9% (до 20,97 грн за кг у червні
2020 року); ячна крупа — на 7,6% (до 11,45 грн за кг). Борошно пшеничне із червня 2019
року зменшилося в ціні на 0,3% і у травні 2020 року в середньому по Україні продавалося по
11,79 грн за кг. Втім, подорожчали хлібобулочні та макаронні вироби. Ціна хлібу
пшеничного з борошна вищого ґатунку у червні 2020 року в середньому по країні
становила 24,81 грн за 1 кг (на 3,2% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного першого
ґатунку — 20,09 грн за 1 кг (на 5,8% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного —
21,03 грн за 1 кг (на 4,9% більше); батона — 13,96 грн за 0,5 кг (на 3,5% більше). Макаронні
вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 5,0%, і у червні 2020
року середня ціна на них становила 19,18 грн за кг. Як повідомляв Укрінформ, споживчі
ціни у червні 2020 року проти травня 2020 року збільшилися на 0,2%, проти червня 2019
року – на 2,4%. Загалом за січень-червень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на
2,4% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
АО "ГПЗКУ" поставила на внешние рынки 73,7 тыс. т.
пшеничной муки
20.07.2020

АО "ГПЗКУ" поставила на внешние рынки в 2019/2020
маркетинговом году (МГ, июль-июнь) 73,68 тыс. тонн пшеничной муки, что
составило 22% общего объема украинского экспорта муки.
Согласно пресс-релизу ГПЗКУ в понедельник, в 2018/2019 МГ корпорация
экспортировала 51,9 тыс. тонн муки, что составило 17,4% общего экспорта из Украины
данной продукции. По данным корпорации, ГПЗКУ заняла первое место среди украинских
экспортеров муки по итогам прошлого сезона. Основными странами-покупателями муки,
произведенной филиалами ГПЗКУ, стали ОАЭ, Сингапур, КНР, Палестина, Молдова, Израиль.
Отметим, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины запустит
производство муки на четырех собственных предприятиях в Житомирской, Львовской,
Сумской и Тернопольской областях для обеспечения текущего спроса на внутреннем рынке.
Согласно пресс-релизу корпорации во вторник, в апреле ГПЗКУ планирует произвести
около 15 тыс. тонн готовой продукции. В целом ГПЗКУ объединяет 10 мукомольных
предприятий в семи регионах Украины общей производственной мощностью 1 тыс. тонн
готовой продукции в сутки. По информации корпорации, 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. При необходимости, это зерно может быть оперативно направлено
на внутреннюю переработку для реализации на внутреннем рынке Украины", - заверили в
корпорации. Как уточнили в ГПЗКУ, 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. ГПЗКУ создана правительством
Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и
портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53
подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5
млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском
и Николаевском портах. ГПЗКУ имеет 10 мукомольных предприятий в семи регионах
Украины общей производственной мощностью 1 тыс. тонн готовой продукции в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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



ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

A'spik Group продаватиме
цукор у роздріб

Експорт олійно-жирової продукції з України
в січні – червні 2020 року
13.07.2020

Група компаній A’spik Group вийде на ринок роздрібних продажів
під однойменним цукровим брендом. Про це повідомляють у компанії,
передає служба новин порталу agrotimes.ua
Цукровики з Хмельниччини запустили лінію фасування цукру власного виробництва
в однокілограмову упаковку та дійшли до згоди з партнерською національною мережею
роздрібних продажів про реалізацію цукру під торговельною маркою A’spik. У компанії
переконані, що новий формат роботи є вимогою часу та ринку. Більше того, прямі продажі
від виробника кінцевому споживачу позитивно вплинуть на ціну цукру для українців.
«Вивчаючи європейський досвід, ми дійшли до висновку, що необхідно розширювати
ринки та постачати білий кристалічний цукор під нашим брендом не лише промисловим
споживачам, а й безпосередньо на вітрини національних торгових центрів, аби українці
особисто могли переконатися у найвищій якості продукції компанії. Адже наш цукор
відповідає найвищим світовим стандартам», – зазначив гендиректор ГК A’spik Group
Олександр Співак. Він також додав, що для роздрібних продажів придбали пакувальну лінію
визнаного німецького виробника. У компанії наголошують, що для виготовлення нової
паперової упаковки використовуються лише сертифіковані та повністю безпечні для
здоров’я людини та довкілля матеріали, аби не наражати українців на ризики.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
Радехівський цукор очікує високий
урожай і вдалий сезон

13.07.2020

За даними митної статистики у січні – червні 2020 року з України
експортовано товарів на 22,915 млрд.дол.США (-6% до відповідного періоду
2019 року). Про це повідомляє Асоціація «Укроліяпром»
За цей період експортовано продовольчих товарів та сільськогосподарської
продукції на 10,271 млрд.дол.США (+ 1,1% до відповідного періоду 2019 року). У першому
півріччі 2020 року експортовано основних видів олійно-жирової продукції (олія, шрот,
маргаринова продукція та жири спецпризначення, тощо) на 3,7 млрд.дол.США (+ 19% до
відповідного періоду 2019 року). Питома вага експорту олійно-жирової продукції в обсягах
загального експорту товарів з України у січні – травні 2020 року складає 16,1 % проти
15,9% за відповідний період 2019 року; в обсягах експорту продовольчих товарів та
сільськогосподарської продукції - 36 % проти 34,3 у січні-травні 2019 року. За цей період
експортовано олій на 2,9 млрд.дол.США (+ 23,6% до відповідного періоду 2019 року).
Зокрема, експортовано олії соняшникової на 2,74 млрд.дол.США (+ 24,2% до відповідного
періоду 2019 року). Питома вага експорту олій в загальному експорті продовольчих товарів
та с/г продукції зросла до 28%, зокрема олії соняшникової – 26,7%. Експорт соняшникового
шроту за цей період збільшився на 11,6 %. Питома вага експорту шроту/макухи в
загальному експорті продовольчих товарів та с/г продукції складає 7%, зокрема
соняшникового шроту – 6,7%. Продовжується скорочення експорту соєвої олії (-4,8%) та
соєвого шроту (-17,9%) через дефіцит соєвих бобів на внутрішньому ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Укроліяпром»
Ristone Holdings завершує будівництво третьої черги
олійноекстракційного заводу «Рістон Ойл»

15.07.2020

Посіви цукрових буряків «Радехівського цукру» станом на 13 липня
2020 р. перебувають у фазі змикання міжрядь та активного нарощування
листової поверхні та формування кореня.
Середня вага кореня становить від 180 до 223 г в залежності від регіону
вирощування та строків посіву, йдеться у повідомленні компанії. Крім того, вже сформована
густота насаджень, яка становить 96 тис. рослин на 1 гектар. «Щодо проблем на полях, то це
дуже велика кількість опадів особливо у Тернопільській області, які випали досить
нерівномірно, від 50 до 100 мм за добу, що призвело до перезволоження ґрунту та
підгнивання коренеплодів. Проте, незважаючи на всі погодні моменти, ми очікуємо
високий врожай і вдалий сезон переробки цукрового буряка», — зауважують в компанії.
ТОВ «Радехівський цукор» — великий виробник цукру в Західній Україні, входить до
міжнародної групи компаній Pfeifer & Langen — європейського виробника цукру. За
підсумками 2018/2019 МГ компанія стала лідером з експорту цукру з України.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua

20.07.2020

У липні 2020 р. завершилася процедура зміни власників ПАТ
«Красилівський цукровий завод», і підприємство, засноване у 1842 році,
офіційно увійшло до «солодкої» родини «A’SPIK Group».
Таким чином виробничий комплекс став третьою і найстаршою цукроварнею у групі
компаній. Аби підготувати завод, що працював без зупинок понад 170 років, до ефективної
роботи в сучасних реаліях, на підприємстві розпочалася глибока модернізація виробничих
потужностей та ремонт приміщень. Зокрема, агропромисловий комплекс перейде з
двопродуктової схеми роботи на трипродуктову. В «A’SPIK Group» розраховують, що
технологічні вдосконалення покращать ефективність переробки «солодких» коренів та
поліпшать якість красилівського «білого золота». "Робота за новою схемою забезпечить
краще вилучення цукру з буряків. Більше того, у перспективі ми зможемо виробляти
«солодкий» продукт не тільки третьої категорії, а й першої і другої, аби задовольнити
потреби найвибагливіших споживачів", — говорить заступниця директора Красилівського
цукрозаводу Наталія Богуцька. Для реалізації цих задумів вже укладені контракти на
придбання імпортних вакуум-апаратів першого продукту. Однак через пандемію COVID-19
поставка інноваційного обладнання з Румунії затримується на декілька місяців. В «A’SPIK
Group» планують, що підготовка заводу зі 178-річною історією до ефективної роботи в
умовах жорсткої конкуренції триватиме рік. Відтак, модернізоване підприємство відновить
випуск цукру у виробничому сезоні 2021/22 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
Виручка від експорту цукру у І півріччі цього року
скоротилася на 68%
22.07.2020

Протягом січня-червня 2020 року Україна експортувала цукру на
$23,21 млн, що на 68% менше, ніж за аналогічний період минулого року
($73,51 млн). Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Найбільше цієї продукції було експортовано у березні – на $7,6 млн, а найменше – у
червні – на $1,16 млн. Географія експорту вітчизняного цукру у І півріччі 2020 року
виглядає так: Азія – 48% (на $11,18 млн; на 7% менше, ніж торік); ЄС – 32,7% (на $7,35 млн;
на 43% менше); Африка – 14% ($3,28 млн; на 16,5% менше); Разом з тим імпорт цукру за
звітний період зріс майже вдвічі – з $0,52 млн до $0,85 млн. Відзначимо, виробництво цукру
у світі в 2019-2020 роках скоротиться другий рік поспіль і вперше за три роки впаде нижче
рівня оцінки глобального споживання. Такий прогноз оприлюднила ФАО у своїй новій
доповіді «Продовольчий прогноз». Зокрема, передбачається розширення торгівлі цукром,
причиною чого стануть низькі ціни та відновлення запасів у деяких традиційних країнахімпортерах. «Поки очікування дефіциту у виробництві цукру в світі в сезоні 2019-2020 років
практично ніяк не позначилося на міжнародних цінах на цукор, які падають з середини
2017 року і перебувають нижче оцінюваного рівня виробничих витрат для більшості
світових виробників», – ідеться в повідомленні. Крім того, індекс цін ФАО на цукор у червні
погіршив тенденцію, піднявшись на 7,4%, порівняно з попереднім місяцем, і відмінивши
половину квітневого падіння через підйом міжнародних цін на нафту, а також зниження
врожаїв більше, ніж очікувалося, в Індії та Таїланді, які є, відповідно, найбільшим світовим
виробником цукру та другим за величиною експортером.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua

096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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Компанія «Укролія» розпочала експорт органічної високоолеїнової
рафінованої соняшникової олії до Канади
24.07.2020

Красилівський цукровий завод став
частиною “A’SPIK GROUP”

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ

23.07.2020

Ristone Holdings наближає до завершення будівництво третьої черги
олійноекстракційного заводу «Рістон Ойл». Про це повідомляє прес-служба
Ristone Holdings, передає agravery.com
«Уже наближається до фінішу будівництво автовигрузки: основна частина зроблена,
залишилося завершити обшивку. Встановлено очисне обладнання, зібрані основні
транспортні елементи. Норії зібрані на 70%», — йдеться в повідомленні. Також вже зібрані
конструкції двох силосів по 5 тис. тонн зберігання. Зібрані два дахи на ще два силоси для
зберігання сировини. «Дахи для силосів будуть підняті впродовж тижня. Паралельно
ведуться роботи з благоустрою території», — зазначили в Ristone Holdings.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Компанія ТОВ «Укролія» відвантажила першу партію органічної
високоолеїнової рафінованої соняшникової олії до Канади. Про це
повідомляє прес-служба ТОВ «Укролія», передає agravery.com
«До цього моменту перемовини з одним із найбільших гравців канадського ринку у
сфері виробництва та дистрибуції органічних олій тривали майже рік. Якість нашої олії
потенційний партнер схвалив відразу, однак головним фактором у прийнятті рішення про
співпрацю з „Укролією“ став наш попередній успішний досвід роботи з великими гравцями
у США», — розповіли у компанії. Таким чином, олія компанії в подальшому буде
використовуватися канадськими виробниками, які працюють на ринках органічних
продуктів. «Важливо зазначити, що окрім органічного сертифікату за канадським
стандартом COR, ми маємо сертифікати Biosuisse Organic та USDA Organic, які діють на
ринках Європейського союзу та США», — додали в компанії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com


МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Пирятинський сирзавод розширив
лінійку твердих сирів
27.07.2020

Пирятинський сирзавод запускає виробництво нового твердого сиру
«Древньокиївський» під брендом «Пирятин». Про це повідомили у групі
компаній «Молочний альянс», до якої входить сирзавод.
Особливістю технології виробництва цього сиру є використання заквашувальної
культури, основою якої є Lactobacillus helveticus, формування з пласта та тривале
дозрівання – близько шести місяців – у пластифікаторі, зазначила заступниця директора
Пирятинського сирзаводу Валентина Бартошак. Масова частка жиру в сухій речовині – 50%.
Смак «Древньокиївського» – помірно виражений, чистий, сирний, не гострий, але з
пікантним, не кислим присмаком. Нагадаємо, «Молочний альянс» запустив виробництво
нового м’якого розсільного сиру «Малет». «Основними інгредієнтами сиру «Малет» є
натуральне коров’яче молоко, ферментний препарат та сіль», – розповіла головна
технологиня «Молочного альянсу» Наталя Васильєва. Сир має чистий молочнокислий смак,
злегка відчутний солонуватий присмак і ніжний аромат, ніжну пластичну консистенцію з
легким розшаруванням. За смаковими й органолептичними властивостями швидше
нагадує мальтійську Джбейну. Виготовлятиметься новинка на Золотоніському
маслоробному комбінаті під ТМ «Яготинське».
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
Сумщина вперше в Україні започатковує промислове
виробництво гіпоалергенного молока А2
27.07.2020

Губернатор Роман Грищенко оглянув виробництво гіпоалергенного
молока А2 на Сумській приватній сироварні ТМ «O’BEREG». Про це
повідомляє служба новин порталу debaty.sumy.ua
Своїми враженнями голова облдержадміністрації поділився на сторінці у Фейсбуці,
зауваживши, що це виробництво продукту здорового харчування — приклад ефективної
взаємодії влади, науки та бізнесу. «Перші в Україні започатковуємо промислове
виробництво гіпоалергенного молока А2. Це унікальний для вітчизняного ринку продукт.
Адже молоко А2 є гіпоалергенним та належить до категорії здорового харчування.
Пілотний проєкт запроваджено на Сумській приватній сироварні ТМ «O`BEREG». Знаково і
приємно те, що в цьому виробництві ми бачимо активну співпрацю влади, науки та бізнесу.
Адже наукову підтримку проєкту здійснюють Сумський національний аграрний
університет та Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії
аграрних наук», — написав Роман Грищенко. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами debaty.sumy.ua
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СНЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Золочівському районі відкрили сучасний
м’ясопереробний комплекс

В «Слуге народа» выступили против рейдерского
захвата завода ООО «Волана»

08.07.2020

У селі Підгайчики, що у Золочівському районі, відкрили сучасний
м’ясопереробний комплекс із забою птиці. Про це повідомили у Львівській
ОДА, передає служба новин порталу westnews.info
Проектована потужність нових виробничих потужностей - 2000 голів на годину.
Йдеться про понад 120 робочих місць із середньомісячною заробітною платою понад 10,5
тис. грн. На забійний цех надходить птиця вирощена на власних птахофабриках, а також
передбачається співпраця із птахофабриками західного регіону України - для забезпечення
безперебійного функціонування цеху. У планах компаній Agrol на 2021-2022 р. є збільшення
потужностей щодо вирощування птиці до 6 млн голів в рік за рахунок будівництва нових
сучасних птахофабрик, інкубатора та птахофабрик з вирощування батьківського поголів’я.
Читати повністю >>>
За матеріалами westnews.info


ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВАЦІЯ & КУЛІНАРІЯ

Консервный завод в Хмельницкой области расширил
линейку продукции
08.07.2020

Сатановский консервный завод (Хмельницкая обл.) 1 июня
возобновил работу после ремонтных работ по усовершенствованию
производственных линий. Об этом сообщает agroportal.ua
Как говорится в сообщении Департамента развития промышленности и агропромышленного комплекса Хмельницкой облгосадминистрации, ассортимент выпускаемой
продукции предприятия составляет более 50 видов. Это овощные, фруктовые, мясные
консервы, джемы. «Новинка этого года - консервы для домашних животных. Постоянно
мониторятся потребности покупателя, чтобы быть более конкурентоспособным на рынке предприятие совершенствует качество осовременивает тару, просматривает ассортимент»,
- уточняется в сообщении. Консервная продукция завода экспортируется в Китай, Израиль,
Канаду. Для производства натуральных продуктов используется отечественное сырье,
которое закупается не только в Хмельницкой, но и в соседних областях.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Компания "Яблуневий дар" опровергает информацию о налички
задолженности перед "Дельта Банком"
08.07.2020

Компания "Яблуневий дар" отсутствует в списке должников ФГВФЛ,
что является прямым подтверждением отсутствия каких-либо претензий.
Об этом в пресс-релизе сообщает компания.
"Подчеркиваем, что ни компания "Яблуневий Дар", ни компания T.B. Fruit не имеет
никаких долгов перед "Дельта Банком". Это подтверждается самим "Дельта Банком",
который постоянно предоставляет доступ к списку должников банка", - говорится в
сообщении. Список должников размещен на сайте ФГВФЛ и в нем компания "Яблуневий
Дар" как должник банка отсутствует. В компании отмечают, что отсутствие компании в
списке должников на официальном сайте ФГВФЛ является прямым подтверждением
отсутствия каких-либо претензий "Дельта Банка" к ООО "Яблуневий Дар". Напомним, ранее
союз вкладчиков АО "Дельта Банк" обратился с открытым письмом к бизнесмену Тарасу
Барщовскому, основателю и владельцу группы компаний "Яблуневий дар" и "T.B. Fruit", в
котором призывал вернуть задолженность перед банком.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
В Україні запустять завод з виробництва
картоплі фрі
22.07.2020

Компанія Potato Agro, яка вирощує картоплю під брендом Bestpotato,
наступного року планує запустити переробний завод. Про це розповів
Костянтин Сарнацький, Business Lead & CEO Potato Agro.
«Це буде першим або одним із перших заводів з виробництва картоплі фрі в Україні.
Поки що плани стримуються ситуацією, пов’язаною з розповсюдженням коронавірусу.
Якщо на виробничі процеси карантинні заходи практично не вплинули, то стратегічні цілі
зазнали коригування», — розповідає Сарнацький. За його словами, потрібно організувати
будівництво, знайти спеціалістів, а всі зв’язки практично закриті. Говорити про серйозну
кооперацію складно. «Зараз компанія постачає за форвардним контрактом картоплю для
переробки на чіпси. Під це задіяно 400 га полів. Ще 400 га відведено під картоплю
універсальних сортів, яка може перероблятися на фрі», - зауважує представник Potato Agro.
Крім цього, уже наступного року загальна площа під картоплею має сягнути понад тисячу
гектар. Загалом у планах Potato Agro - нарощувати земельний банк на 40?50% щороку.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com


ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Киевские пекари планируют расширить экспорт
продукции в ЕС: прошли сертификацию
07.07.2020

ООО «Киевский Пекарский Дом» успешно прошел аудит системы
менеджмента безопасности продуктов питания и получил международный
сертификат ISO 22000:2018. Об этом говорится в сообщении компании.
«Сейчас благодаря сертификации мы намерены значительно расширить линейку
экспортной продукции, в частности в страны Восточной Европы», — сказал директор ООО
«Киевский пекарский дом» Алексей Хорьков. Главная на сегодня задача — непрерывное
улучшение безопасности пищевых продуктов с помощью грамотного менеджмента. Для
этого на предприятии разработали определенную систему, позволяющую полностью
контролировать весь процесс производства хлебобулочной продукции и предотвращать
любые кризисные ситуации, которые могут повлиять на ее безопасность и качество.
Аудиторы, которые проверяли предприятие, международная компания Bureau Veritas
(Франция), изучали производственные и технологические процессы, ознакомились с
результатами исследований готовой продукции. Оценивали предприятие по нескольким
позициям, в том числе и ориентация на клиента, принятие обоснованных решений,
управление отношениями и тому подобное. «Наша продукция качественная и безопасная. И
это показали результаты аудита и соответствующая международная сертификация,
которую получило наше предприятие», — подчеркнул Алексей Хорьков…
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Продолжает развиваться ситуация вокруг попытки рейдерского
захвата ООО «Волана», которое широкой публике известно под брендом
торговой марки "Семки". Об этом пишет hvylya.net
Дело в том, что член депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец публично с
трибуны Верховной Рады поддерживал рейдеров, начал создание депутатской группы,
имеющей целью арестовать активы завода и передать его новым владельцам. Журналисты
Интернет-издание «Открытая Украина» поинтересовались у народных депутатов, членов
крупнейшей фракции Верховной Рады "Слуга народа", поддерживают ли они инициативу
коллеги. Народный депутат партии "Слуга народа" Анатолий Костюх в комментарии
изданию отметил следующее: "Я знаком с ситуацией и точно не буду в этой истории
поступать. Предприятие должно работать и платить налоги в бюджет, а работники должны
получать зарплату". Его коллега по фракции «Слуга народа» Алексей Ковалев отметил: "Мы
живем в правовом государстве и манипулировать буквой закона, для того чтобы" отжать
"чью-то собственность - это недопустимо. Я не буду вступать ни в какие группы,
поддерживающие рейдерство". Среди других, в группу Дмитрия Лубинца отказались
вступать Юлия Диденко, Роман Грищук, Елена Винтоняк, Марьян Заблоцкий, Юрий
Камельчук, Елена Копанчук, Олег Дунда, Юрий Заславский, Юрий Кузбит Алексей
Жмеренецький. «Открытая Украина» напоминает, что в начале июня 2020 Заречный райсуд
Сумской обл. по представлению следователя местного СБУ и при поддержке местного
прокурора принял решение об аресте производственного комплекса ООО «Волана». Завод
находится в Синельниково Днепропетровской обл. и не имеет никакого отношения к делу,
которое расследует сумское СБУ еще с 2017 г. Представители предприятия обвинили
правоохранителей в рейдерстве и требуют от ГБР открытия уголовного производства в
отношении участников преступной схемы. Третьего июля Сумской апелляционный суд
отменил противоправное решение, однако трудовой коллектив производителя "семок"
требует завершить расследование дела рейдеров и наказать виновных.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
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Бізнес просить Зеленського налагодити роботу
ринку кормів для домашніх тварин
15.07.2020

Американська торговельна палата Україні, Європейська Бізнес
Асоціація та Спілка українських підприємців звернулися до президента
України із проханням врегулювати ситуацію, що склалась на ринку кормів
для домашніх тварин.
У зверненні Американської торговельної палати зазначається, що донедавна в
Україні діяла система реєстрації готових кормів, коли реєструвалася кожна рецептура
готового продукту, який імпортується або виробляється в Україні. Однак у січні 2020 року
набув чинності Закон «Про безпечність та гігієну кормів», який запровадив нову систему
реєстрації кормових добавок. Тому, зараз готові корми можуть вироблятися або ввозитися
в Україну тільки з використанням добавок, зареєстрованих у Державному реєстрі кормових
добавок, який наразі не створено. «Вже більше 2 років представники бізнесу наголошують
на необхідності прийняти рішення щодо визнання еквівалентності вимог ЄС щодо реєстрації кормових добавок в українському законодавстві (тобто, створити вище зазначений
реєстр). Однак, за 2 роки питання досі не вирішено. Еквівалентність європейської системи
реєстрації кормових добавок українській системі відсутня», — сказано у повідомленні. За
словами авторів звернення, ситуація, що склалася, вже призводить до зупинки постачання
імпортних кормів з ЄС та втрати суттєвих надходжень до державного бюджету, і позбавляє
близько 11 млн домашніх тварин доступу до високоякісної продукції. Це значить, що жодна
оновлена або вдосконалена рецептура корму, імпортованого або виробленого в Україні, не
може потрапити до українського споживача. Крім того, споживач може втратити і доступ до
спеціалізованих лікувальних кормів, які наразі відсутні в асортименті вітчизняних
виробників та які нерідко є критично важливими для підтримання здоров’я та життя
тварин. Автори звернення зауважують, що вітчизняний ринок кормів для домашніх тварин
стрімко розвивається – зростає попит та асортимент продукції, розвивається торгівельна
індустрія, забезпечуючи велику кількість робочих місць. За підрахунками експертів,
минулого року загальний обсяг ринку кормів для домашніх тварин складав більше ніж 6
млрд грн. У 2019 році зростання склало 37,3%, і у 2020 ринок продовжує розвиток. …
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Крупнейший украинский производитель кормов
для животных запустил завод в ЕС
16.07.2020

Крупнейший украинский производитель кормов для животных
компания Кормотех запустила новый производственный актив в одной из
свободных экономических зон стран Балтии литовском городе Кедайняй.
Генеральный директор Кормотеха Ростислав Вовк сообщил, что объем инвестиций
проект составил 15 млн евро, 10 млн евро из которых - кредитные ресурсы ЕБРР.
Изначально компания планировала инвестировать в новый актив 6 млн евро, оборудовав
только производственную линию в арендованном помещении. Однако в процессе создания
актива планы изменились и Кормотех построил помещения завода с нуля. Площадь нового
завода - 4 000 кв. м, максимальная производственная мощность - 20 000 т кормов в год. При
этом на полную мощность завод планирует выйти в 2022 году, а до конца нынешнего года 10 000 т. Ежегодно компания намерена наращивать производство минимум на 5 000 т,
потенциал расширения актива ограничен 30 000 т кормов. Наряду с заводом компания
намерена открыть в Литве торговый дом для реализации своей продукции в страны
Балтии, Скандинавии, Латинской Америки и США. Также в рамках дальнейшей экспансии
компания рассматривает вариант покупки конкурента, создания нового актива и
исполнения заказов на мощностях других производителей. По словам Вовка, сейчас
Кормотех ведет переговоры с двумя компаниями в США и одной - из Канады. Кроме того,
Кормотех уже инвестирует в расширение линии сухих кормов в Украине на сумму 2 млн
евро и намерен в 2022 году расширять мощности по производству влажных кормов,
инвестируя 10 млн евро. Напомним, компания "Кормотех" осуществила первые отгрузки
продукции в Испанию и Италию. Согласно пресс-релизу компании, до конца года в этих двух
странах "Кормотех" планирует реализовать по 1,5 тонны премиальных и
суперпремиальных рационов для кошек и собак. "Первая отгрузка в Италию состоялась в
среду, 3 июня. Сухие и влажные рационы для кошек и собак под брендом Optimeal в
сегменте суперпремиум будут реализовывать через интернет-магазин Healthy Pet Italy. В
Испании компания будет реализовывать продукцию сразу под двумя украинскими
брендами : Optimeal и "Клуб 4 лапы", - отметил "Кормотех". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net, fixygen.ua
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Коньяк в Україну везуть з Еміратів,
Франції та Польщі

Правоохоронці «рейдерять» Еконію через сфабриковане
кримінальне провадження проти власниці
14.07.2020

Компанія «Еконія» потерпає від третьої спроби рейдерського
захоплення через кримінальне провадження, відкрите у рамках
сфабрикованої справи. Про це повідомила власниця компанії Ірина Варагаш.
За її словами, третя спроба рейдерської атаки на підприємство виконується руками
слідчих ГСУ НП та Генпрокуратури. Вона повідомила, що 9 липня одночасно на семи
локаціях підприємства та його уповноважених осіб відбулися обшуки за участі
спецпризначенців. За словами адвоката компанії Миколи Ореховського, слідчу групу у цій
справі було створено рішенням заступника Генпрокурора Ігора Мустеца. Протягом обшуків
слідчі групи діяли показово грубо та з метою залякування співробітників «Еконії». Жодних
спроб отримати необхідні документи у добровільному порядку, як це передбачено
процесуальним кодексом, не було. Відразу виламувалися двері, а працівників клали на
підлогу. Така непропорційність застосування насилля до працюючого підприємства
практикується саме з метою тиску. Як правило, за гроші, стверджує адвокат. Крім того, у
компанії зазначають, що стосовно попередніх спроб рейдерського захоплення «Еконії»
слідчі та прокурори відверто маніпулюють датами. Так, майновий комплекс заводу
«Еконія» було придбано ще 12 лютого 2008 року шляхом викупу збанкрутілого КПП
«Золотоніська меблева фабрика». А громадянина Курілова було начебто викрадено (за його
версією – за вказівкою Ірини Варагаш) лише у 2012 році, тобто через чотири роки, саме з
метою вчинення «шахрайських дій, спрямованих на купівлю» цього майнового комплексу».
Сам Курілов звернувся до поліції з заявою про його ніби-то незаконне викрадення лише у
2017 році, через п’ять років так званого «незаконного утримання». Ще через три роки слідчі
виділяють «шахрайство при купівлі» в окреме провадження. Протягом прес-конференції
компанію «Еконія» підтримали представники бізнес-спільноти, зокрема, CEO Club Ukraine,
Спілки Українських підприємців, Федерації роботодавців України, спільноти БІЗНЕС100 та
інші. Нагадаємо, у липні 2018 р. компанія відбила атаку на підприємство рейдерської групи.
Тоді рейдери зареєстрували «клон» підприємства, аналогічного тому, яким законно володіє
ТОВ ПІІ «Еконія», і вказали власником ТОВ «Капітал інвест девелопмент», директором
якого значиться Анатолій Тітов. «Еконію» підтримали провідні бізнес організації країни та
широка громадськість. Справа набула чималого розголосу у ЗМІ. Протиправність дій
державних реєстраторів була встановлена висновком Комісії з питань розгляду скарг у
сфері державної реєстрації Міністерством юстиції України, а компанії повернуто усі права
на майно. Проте слідчі дії за фактом відкритого кримінального провадження щодо злочину
за ч.2 ст. 190 КК України (ч.1 ст. 192 КК України), за інформацією прес-служби «Еконії», досі
не ведуться. 10 липня компанія опублікувала відеозвернення до президента, уряду та
особисто Арсена Авакова з проханням допомогти їй у боротьбі зі свавіллям правоохоронних
органів. У зверненні Ірина Варагаш припустила, що поліція виконує нове злочинне
замовлення з боку рейдерів, а компанія штучно переслідується органами державної влади.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua



ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

10.07.2020

У січні-квітні цього року Україна імпортувала коньяку на 1,5 млн дол.
Найбільше коньяку поставили українцям французи - на 906 тис. дол. Далі у
списку литовці - на 185 тис. дол. та німці - на 153 тис. дол.
Протягом звітного періоду Укра на імпортувала коньяк також з ОАЕ (19,5 тис. дол.), з
Литви (9,8 тис. дол.), з Польщі (3,4 тис. дол.). Експорт коньяку Укра ною за 4 місяці цього
року становив 597 тис. дол. Разом з тим, статистика Держстату засвідчує, що укра нськии
коньяк більше до вподоби нашим споживачам, аніж іноземнии. Вітчизняні бренди купують
удвічі частіше. За минулии рік, наші співвітчизники випили близько 8 млн літрів коньяку. І
наибільша частка припала на киян. Нагадаємо, раніше соціологи розповіли, якии саме
коньяк наибільше п'ють укра нці. Так, у ТОП-5 наибільш уживаних брендів увіишли
"Шустов", "Ужгородськии", "Koktebel", "Таврія" і "Шабо".
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
АМКУ обязал четырех производителей прекратить
продавать коньяк под видом грузинского
13.07.2020

АМКУ обязал четырех производителей прекратить продавать коньяк
под видом грузинського. Как сообщает пресс-служба комитета, такая
информация может приводить к обману покупателей.
"Грузинские коньяки широко представлены в украинских торговых сетях и
пользуются стабильно высоким спросом среди потребителей. Попытались заработать на
этой популярности и украинские компании – ООО "Атлантис", ЧМП "Лоцмен", ООО
"Украинская дистрибуционная компания", ООО "СП Аквавинтекс". Предприятия при
оформлении этикеток используют надписи на грузинском языке, изображения грузинского
флага и другие элементы, присущие напиткам из Грузии. В то же время информация об
украинском происхождении указывается маленькими буквами", – сказано в сообщении.
Кроме этого, в рекламе напитков используются ролики грузинского застолья с местными
блюдами, пожеланиями, костюмами и тому подобное. "Все это может ввести в заблуждение
потребителей и дать им ложное впечатление, что они покупают коньяки именно
грузинского производства. При этом, согласно закону "О винограде и виноградном вине",
запрещается выдавать за иностранные коньяки Украины и смеси (купажи) с иностранными
коньяками, коньячными спиртами", – подчеркивается в сообщении. Исходя из этого, АМКУ
рекомендовал производителям коньяков принять меры по недопущению обмана
потребителей. Они должны отказаться от распространения на этикетках и контрэтикетках,
а также в любых других источниках информации, в том числе в рекламе, сведений, которые
могут быть восприняты как информация об иностранном происхождении напитков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc)

Імпорт вина в Україну перевищує
експорт в 11 разів

Фонд держмайна виставить на торги
12 заводів "Укрспирту"
20.07.2020

Фонд державного майна до кінця літа може оголосити перші аукціони
з продажу заводів держпідприємства "Укрспирт". Про це повідомила
пресслужба Укрспирту у Facebook.
"Думаю, вже до кінця літа зможемо оголосити перші аукціони", – цитує пресслужба
слова заступника голови Фонду держмайна Тараса Єлейка. Він зазначив, що голова
держпідприємства Сергій Блескун підготував і передав Фонду держмайна через
Мінекономіки до списку приватизації 12 спиртзаводів. "Думаю, що ми їх максимально
швидко виставимо на продаж, тим більше, уряд найближчим часом має затвердити
відповідну програму", – зазначив Єлейко. За його словами, наразі Фонд держмайна формує
умови приватизації: відповідно до закону має бути збережена певна кількість працівників,
включені інвестиційні зобов'язання, тощо. Державне підприємство "Укрспирт", створене на
базі однойменного концерну у 2010 році, є монополістом у спиртовій галузі України. 1 січня
2020 року почав діяти закон про демонополізацію спиртової галузі. Згідно з документом, із
1 липня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.
Читати повністю >>>
За матеріалами rubryka.com
Чистий прибуток ДП «Укрспирт» за І півріччя 2020 р.
склав 21 мільйон гривень
24.07.2020

За І півріччя 2020 р. чистий прибуток ДП «Укрспирт» склав 21 млн. грн,
що на 67% перевищує відповідний показник за аналогічний період минулого
року. Про це повідомив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун.
«Підприємство цього року за цей період сплатило на 91 млн грн. більше податків у
державний бюджет, у порівнянні з 2019-тим. Цього року сплачено 307 млн. грн. податків, в
аналогічному періоді 2019 р. – 213 млн. В І півріччі 2020 р. вироблено 3,3 млн. декалітрів
спирту, а в цей же час 2019 р. - 2,5 декалітрів спирту”, - прокоментував результат Сергій
Блескун. На такий результат вплинули декілька особливих факторів, які мали місце у 2020
р. Із позитивних, це виробництво сировини для вітчизняних виробників антисептичних
засобів. Здійснювати таку діяльність підприємству надала Верховна Рада України з 2 по 30
квітня. Негативно на фінансові результати вплинула заборона експорту спирту, яка діяла з
19 березня по 15 травня. «Окрім щоденної господарської діяльності зараз відбувається
реформа спиртової галузі, зокрема і ДП «Укрспирт». З 18 лютого, коли Комітетом Верховної
Ради з питань аграрної та земельної політики була погоджена Стратегія приватизації ДП
«Укрспирт» зроблено низку кроків у цьому напрямку: приведено у відповідність до вимог
чинного законодавства статут Підприємства, проведено оцінку усіх основних засобів ДП
«Укрспирт», введено в експлуатацію окремі основні засоби, які раніше не були введені та
ін.», - підкреслив Сергій Блескун. «12 об'єктів (виробничих майданчики) ДП «Укрспирт»
було передано до Державного фонду майна України. Ще 6 об'єктів цього тижня ми передали
до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і найближчим
часом вони також будуть у відомстві ДФМУ. А це вже майже половина всіх потужностей ДП
“Укрспирт”. У зв'язку з цим, виробничі потужності Підприємства будуть поступово
скорочуватись до того часу, коли галузь повністю не перейде у приватну власність», повідомив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун. Нагадаємо, що Закон № 318-ІХ 1
липня увійшов у дію і за наявності ліцензії виробляти спирт зможуть підприємства будьякої власності. Однак, до 01.07.2021 будівництво нових заводів заборонено і виробництво
спирту буде відбуватись лише на державних заводах, які невдовзі виставлять на продаж.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «Укрспирт»
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За 6 міс. цього року Україна імпортувала вина на 67,9 млн дол. При
цьому, експорт вина Україною сягнув 6,1 млн дол. Таким чином, імпорт вина
в Україну перевищує експорт у 11 разів (у грошовому вимірі).
Традиціино наибільшим постачальником вина в Укра ну є Італія. За 6 місяців цього
року Укра на завезла італіиського вина на 20,7 млн дол. Друге місце у списку належить
Франці (10,5 млн дол.), третє – Німеччині (9,9 млн дол.). З інших кра н Укра на імпортувала
вина на 26,7 млн дол. Зауважимо, що за рік Укра на наростила експорт свого вина
(виноградного) маиже на 50%. А лідером-імпортером нашого ігристого вина стала
Німеччина. Нагадаємо, соціологи назвали ТОП-5 найбільш впізнаваних вітчизняних винних
брендів. Так, перше місце у списку належить вину ТМ "Коблево" (71,8%). На другому місці –
ТМ "Koktebel" (62,6%), на третьому – "Шабо" (62,1%). Четверте та п'яте місця у списку
належать вину ТМ "Inkerman" (61,2%) та "Micado" (57,2%). Менш впізнаваними брендами
украі?нського вина є Oreanda (56%), Bolgrad (52,7%), Villa Krim (50,4%). Відзначимо, за рік
Україна наростила експорт вин виноградних на 49,3%, у грошовому вираженні. Дані
Державної митної служби свідчать, що за 5 місяців цього року Україна експортувала вина на
5,4 млн дол., тоді як у січні-травні 2019 року - на 3,6 млн дол. Таким чином за рік Україна
збільшила поставки вина за кордон на 49,3%. Імпорт вина також зріс: за рік - на 28%, до
54,8 млн дол. Найбільшими постачальниками вина в Україну є Італія, Франція та Німеччина.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua


ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

Українська Асоціація виробників тютюнових виробів повідомляє
про тиск з боку екскерівництва АМКУ
09.07.2020

Українська Асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн»
заявляє про систематичний тиск з боку компаній-членів Асоціації, і
попереджає про можливі негативні наслідки.
«Укртютюн» звертається до влади з проханням звернути увагу на
ситуацію. Стурбованість викликають спроби покласти відповідальність за структурні зміни
ринку дистрибуції тютюнової продукції в 2011 – 2012 рр. на міжнародні компанії. За згодою
Антимонопольного комітету України (АМКУ) було надано дозвіл на концентрацію без
проведення консультацій з виробниками та іншими зацікавленими особами. При цьому, за
даними Асоціації, впроовж тривалого періоду часу АМКУ висував суперечливі пояснення
причин консолідації і намагався перекласти відповідальність на виробників. В результаті
на чотирьох з них було накладено штраф у розмірі 3,1 млрд грн за звинуваченням у нібито
«антиконкурентні узгоджені дії». У заяві наголошується, що у компаній-членів Асоціації
відсутній юридичний обов’язок сплатити вказаний штраф, а позов АМКУ про примусове
стягнення такого штрафу є необґрунтованим.
Читати повністю >>>
За матеріалами journalist.today
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У Мінекономіки повідомили про зрив роботи щодо
меморандуму з тютюновими компаніями

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

10.07.2020

Заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді заявила про зрив
робочої групи щодо меморандуму уряду з тютюновими компаніями, який був
укладений в грудні 2019 року.
"Сьогодні ми повинні були повернутися до роботи, яку призупинили через
карантинні обмеженя, але неможливо працювати в умовах зриву діалогу", - сказала
Панаіотіді. За словами заступника міністра, жодного питання із запланованих робоча група
не змогла розглянути, оскільки деякі учасники, в тому числі народні депутати, не
дозволяли завершити жоден доповідь. До порядку денного рабгруппи були внесені,
зокрема, питання законодавчого встановлення кримінальної відповідальності за
контрабанду підакцизних товарів у великих розмірах і податковий план на 2021 рік. "Я
втратила голос і мені складно було модерувати зустріч, але я намагалася тримати її в руслі
поваги до учасників. Не вийшло", - додала Панаіотіді, додавши, що один з депутатів
закликав націоналізувати тютюнові компанії. "Заклики народного депутата забрати і
поділити - це прекрасні гасла для псевдореволюції, але вони завжди будуть мати негативні
наслідки для держави. Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету - це те,
що ми можемо очікувати", - прокоментувала заступник міністра. Раніше робочая група двічі
зустрічалася в конструктивному режимі на майданчику СБУ. Нагадуємо, 12 грудня на той
момент міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов
підписав меморандум з тютюновими компаніями "Філіп Морріс", "Джей Ті Інтернешнл
Компанії", "Брітіш Американ Тобакко" і "Імперіал Тобакко" про наміри щодо підтримки
прозорості і конкуренції на ринку. Раніше ці компанії заявляли, що розглядають
можливість скорочення виробництва і подальшого закриття фабрик на території України
через прийняття Верховною Радою законопроекту з нормою про державне регулювання
торгової націнки на сигарети. Прийнятий у другому читанні і потім заветований
президентом законопроект №1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і
зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування містив
поправку про встановлення фіксованої маржі для оптових і роздрібних торговців
тютюновими виробами на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
АМКУ направляє до виконачої служби судову ухвалу
про арешт коштів ТОВ «Тедіс Україна»
15.07.2020

Госпсуд Києва відкрив провадження за позовом АМКУ до ТОВ «Тедіс
Україна» та чотирьох груп компаній виробників тютюнових виробів про
стягнення до держбюджету суму 6,5 млрд грн.
Справа призначена до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 10 серпня
2020р. й в межах поданого позову судом частково задоволено заяву АМКУ про забезпечення
позову та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Тедіс Україна» в банківських установах.
Рішення про відкриття провадження та забезпечення позову прийнято господарським
судом без виклику представників АМКУ та відповідачів й оприлюднене в Єдиному
державному реєстрі судових рішень 13 липня 2020 р. Нагадаємо, що 10 жовтня 2019 р.
АМКУ ухвалив рішення, згідно з яким визнав, що монополія «Тедіс Україна» на ринку
дистрибуції протиправно виникла в результаті узгоджених дій цієї компанії та тютюнових
компаній-виробників та наклав на порушників антимонопольного законодавства штраф у
розмірі 6,5 мільярда гривень. Протягом встановленого чинним законодавством строку для
сплати накладеного штрафу зазначені суб’єкти господарювання не сплатили його у
добровільному порядку, у зв’язку з чим АМКУ звернувся до господарського суду за
примусовим стягненням накладеного штрафу до державного бюджету України. У даний час
Антимонопольним комітетом України отримано Ухвалу господарського суду про
забезпечення позову, яку у встановленому чинним законодавством порядку буде
направлено для негайного виконання до органів примусового виконання рішень
Міністерства юстиції України. Відзначимо, після завершення судової тяганини монополісту у
сфері продажу тютюнових виробів компанії «Тедіс» доведеться сплатити одразу два
штрафи. Один – накладений рішенням Антимонопольного комітету 2016 року, а другий –
за його несвоєчасне погашення. Про це у коментарі виданню Цензор.НЕТ повідомив Голова
Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв. «У грудні 2016 року АМКУ ухвалив рішення,
яке визнало «Тедіс» монополістом, і констатував факти зловживання монопольним
становищем. Штраф тоді становив 432 млн грн, з яких на сьогодні сплачено 300 млн грн.
АМКУ виграв всі судові інстанції, проте на сьогодні початок виконавчого провадження у
справі блокується технічним позовом з боку акціонера «Тедіс» – кіпрської компанії
«Мегаполіс», - зазначив очільник АМКУ. За його словами, ця «дивна судова війна» мало
перспективна після рішень всіх інстанцій на користь АМКУ. «Вона йде з кінця 2018 року і
полягає в тому, що раз на 3-6 місяців змінюється трійка суддів, які розглядають справу.
Коли процес закінчиться – комітет продовжить стягнення залишку штрафу 132 млн грн і
штрафу за прострочення оплати», - сказав глава Антимонопольного комітету.
Читати повністю >>>
За матеріалами АМКУ

АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Юрия-Фарм"
на сумму более 528 тыс. грн за ложь
06.07.2020

АМКУ оштрафовал ООО "Юрия-Фарм" на сумму более 528 тыс. грн за
распространение в рекламе препарата "Декасан" ложной информации о его
способности противодействовать коронавирусу.
"Такими действиями предприятие нарушило конкурентное законодательство,
вводило в заблуждение потребителей и могло получить конкурентное преимущество
перед другими производителями лекарственных средств, которые не распространяли
ложных сведений о лечебных свойствах собственных препаратов",- отмечается в
сообщении на сайте антимонопольного ведомства. Штраф подлежит уплате в
двухмесячный срок со дня получения решения. Как сообщалось, на одном из центральных
телеканалов проводилась кампания по рекламе препарата "Декасан", представляемого как
препарат, который действует против коронавируса. Ссылаясь на отсутствие официальных
публикаций признанных медицинских исследований, которые могут подтвердить
лечебный или профилактический эффект любого препарата в отношении COVID-19,
Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей AIPM
Ukraine призвала прекратить трансляцию рекламы препарата и обратилась к
рекламодателям и распространителям рекламы "особенно тщательно отнестись к своим
обязанностям по обеспечению добросовестности рекламы, а государственные органы - к
контролю этой сферы". Позднее "Юрия-фарм" прекратила рекламу "Декасана", а также
сообщила, что вся прибыль, полученная от его продаж по результатам рекламной
компании будет зачислена в специальный фонд гуманитарной помощи. Производитель
инфузионных растворов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения
"Юрия-Фарм" по итогам 2019 года входит в число лидеров по объему госпитальных
закупок. Компания покрывает около 60% потребностей лечебных учреждений в
госпитальных растворах, имеет сертификаты GMP (надлежащая производственная
практика) GMP EU, GMP KENYA. Бенефициарный собственник компании – Николай
Гуменюк. "Юрия-Фарм" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Группа "Текстиль-Контакт" открыла новый двухъярусный
гипермаркет "Ткани" в Киеве
08.07.2020

Торгово-производственная группа "Текстиль-Контакт" открыла
новый двухъярусный гипермаркет "Ткани" в Киеве на Петровке площадью
2100 кв. м, сообщил собственник группы Александр Соколовский.
"Несмотря на мировые катаклизмы и всевозможные вирусы, "Текстиль-Контакт"
открыл новый гипермаркет тканей на Петровке! Правда перед этим пришлось закрыть
старый. Который больше восьми лет, с 2012 г., работал между заводом "Маяк" и книжным
рынком "Петровка" и был всем известен, как "Каштан-Петровка", - сообщил собственник
группы Александр Соколовский. Он сообщил, что решение было принято из-за проблем с
арендодателем, который "не просто не ценит стабильного арендатора и не анализирует
адекватно рыночные цены на аренду, но и ведет бизнес "сквозь зубы". "Мы были в этом 5этажном помещении якорным арендатором, не стояли "на чужом потоке", а обеспечивали
для этого мини-ТЦ в день свой стабильный целевой поток в 500-600 приезжающих именно
к нам покупателей", - констатирует Соколовский. В то же время в здании практически
каждую неделю прорывала канализация, зимой помещение не отапливалось, протекала
крыша и магазин на первом этаже затапливало, регулярно отключался свет, потому что
собственники здания "вечно не могли что-то между собой поделить". Соколовский написал,
что "последней каплей", после которой компания не продлила договор аренды на 2020 год,
стал отказ арендодателя от восстановления поврежденной их строителями крыши здания,
отремонтированной "Текстиль-Контактом". "Магазин переехал на новое место достаточно
близко от старой локации и с той же стороны проспекта С.Бандеры. Из плюсов нового места
- бОльшая площадь, соответственно ассортимент тоже больше. Магазин двухъярусный,
пространства и света с избытком. Смогла расширить пространство и ассортимент и "ТКФурнитура". А еще перед гипермаркетом собственная немаленькая парковка", - написал
собственник группы. По данным компании на сайте, сегодня в Киеве работает четыре ее
гипермаркета "Ткани": в районе станций метро "Дарница", "Житомирская", "Вокзальная" и
"Почайна". "Текстиль-Контакт" - одна из крупнейших торгово-производственных групп на
рынке легкой промышленности - основана в 1995 г. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Українці розробили інноваційне хутро на основі
нетканого волокна із конопель

ГК «Імперіал Тобакко» сплатила майже 460 мільйонів
штрафу за рішенням АМКУ
24.07.2020

Група «Імперіал Тобакко» сплатила штраф на загальну суму майже
460 млн грн за участь компаній «Імперіал Тобако Юкрейн» та «Імперіал
Тобакко Продакшн Україна» у змові на ринку тютюнової продукції.
«Група компаній «Імперіал Тобакко», до якої входять «Імперіал Тобако Юкрейн» та
«Імперіал Тобакко Продакшн Україна», сплатила накладені Антимонопольним комітетом
України штрафи на загальну суму майже 460 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні
Атимонопольного комітету. Зазначається, що відповідне рішення Комітет ухвалив 10
жовтня 2019 року за справою про змову між монопольним дистриб’ютором сигарет та
виробниками тютюнової продукції. Загальна сума штрафів, яка була накладена на всіх
учасників змови, сягнула 6,5 млрд грн. «Група компаній «Імперіал Тобакко», як і інші
фігуранти справи, спробувала оскаржити це рішення АМКУ в суді. Однак 20 липня цього
року столичний господарський суд відхилив позов «Імперіал Тобако Юкрейн» та «Імперіал
Тобакко Продакшн Україна» до АМКУ з вимогою визнати частково недійсним рішення
АМКУ про накладення на компанії штрафів», - пояснили в Комітеті. У пресслужбі заявили,
що Антимонопольний комітет України позитивно оцінює рішення групи компаній
«Імперіал Тобакко» не затягувати далі судову тяганину й сплатити штраф. У АМКУ
сподіваються, що й інші фігуранти наслідуватимуть цей приклад. Як повідомлялося,
рішенням від 10 жовтня визнано, що ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн», ПрАТ
«Філіп Морріс Україна», ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл
Компані Україна», ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», ПзІІ «Імперіал Тобако
Юкрейн», ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна», ПрАТ «А/Т
тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», ТОВ «ТЕДІС Україна» вчинили порушення у вигляді
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів
господарювання (покупців) на ринок первинного продажу виробниками сигарет. За
вчинені порушення накладено низку штрафів, зокрема на дистриб'ютора ТОВ «ТЕДІС
Україна» – 3,4 млрд грн. ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» штраф було визначено
у розмірі 170 млн грн; ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» – 290 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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DEVOHOME розробив інноваційне хутро на основі нетканого волокна
із конопель, як замінник натуральному та екохутру, відновивши традиційне
для України виробництво текстилю.
Тканини з конопель є дуже популярним матеріалом як серед сталих брендів, так і
серед споживачів. Процес вирощування, обробки та подальшого використання конопляної
сировини є максимально етичним стосовно довкілля та людей. Саме тому sustainableвиробники дедалі частіше використовують цю тканину для створення одягу. Більше того,
висока якість та екологічні властивості цього матеріалу є дуже запотребованими сьогодні.
Процес роботи із коноплею як сировиною для виготовлення текстилю все ще досить
дорогий і складний. Однак Україна має всі шанси працювати у цьому напрямку текстильної
промисловості – через сприятливі для цього умови і традиції. Бренд одягу та домашнього
текстилю із конопляного волокна DevoHome відновлює екосистему ідентичності,
орієнтуючись на інновації та переосмислення українських традицій. Команда бренду вже
сьомий рік поспіль продовжує підтримувати 12-ту і 14-ту цілі програми розвитку
Організації Об`єднаних Націй (відповідальне споживання та збереження морських
екосистем). «Ми перші у світі, хто розробив та пропонує інноваційне хутро на основі
нетканого волокна із конопель як замінник натуральному та екохутру», – розповіла
засновниця бренду Оксана Дево. Інноваційний матеріал HempFur замінює тваринне й
синтетичне хутро і за своїми властивостями придатний для пошиття конопляних шуб.
Конопляне волокно – це міцний біорозкладний матеріал, росте без гербіцидів і пестицидів,
стійкий до шкідників, швидко поглинає і виділяє вологу, гіпоалергенний; забезпечує
прекрасну регуляцію температури та циркуляцію повітря. Бренд виробляє також
натуральний конопляний утеплювач, який використовують для пальт, жакетів і жилетів як
заміну пуху і синтетики, що зазвичай використовується в мас-маркеті. DevoHome
наголошує на тому, що при створенні свого продукту команда бренду відповідально
ставиться до всіх ланок процесу, не вбиваючи природу, а відновлюючи традиційне для
України виробництво текстилю з конопель.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
НСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Президент наголосив на необхідності підготовки чіткого плану реалізації
об’єктів «Великого будівництва» на наступний рік

ООО "Кроноспан УА" запустил новое производство в Нововолынске
и начинает реализацию нового проекта
09.07.2020

ООО "Кроноспан УА" запустило новое производство в Нововолынске и
начинает реализацию нового проекта – строительства завода по выпуску
ДСП в Ривненской области.
"Недавно мы запустили новый проект в Нововолынске – это плиты OSB, и я горда
тем, что сейчас можем экспортировать то, что импортировали по EUR200, и стартуем с
новым проектом в Ривненской области - это приблизительно EUR200 млн, еще один проект
по производству плит ДСП", - сообщила гендиректор "Кроноспан УА" Наталья Покинская в
ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями бизнеса
Волынской области в четверг. Как сообщалось, в июле прошлого года ЕБРР сообщил об
организации синдицированного кредита на сумму EUR116 млн для строительства нового
завода "Кроноспан" в Нововолынске, а в Городке (Ривненская обл.) компания
запланировала построить завод на месте закрытых литейного завода и Ривненского завода
тракторных агрегатов (РЗТА), на котором будет трудоустроено около 2 тыс. человек. В то
же время жители Городка неоднократно организовывали протест против строительства
этого предприятия, опасаясь загрязнения воздуха и реки. Покинская на встрече с
президентом также отметила, что "Кроноспан" хотел бы развивать мебельные кластеры.
"Поскольку мы убеждены, что мебельщики Украины имеют высокий потенциал, чтобы
заполнять своей мебелью рынок Европы. И мы создаем производства для того, чтобы
углубить переработку в Украине ", - отметила она. В то же время основной проблемой она
назвала несовершенство законодательства о рынке древесины. "Сейчас Евросоюз
критикует Украину за то, что 40% древесины все-таки экспортируется – но это было в 2018
году, а сейчас это уже переработка. Но это также может быть ненадлежащее обращение с
древесиной в Украине: незаконные рубки и т.д. Мы готовы содействовать созданию
надлежащего закона о рынке древесины в Украине, чтобы позднее наши мебельщики не
страдали при экспорте мебели на европейские предприятия, и чтобы мы, как
переработчики в Украине, также не страдали от того, что нас критикуют за неправильно
подобранное сырье", - отметила Покинская. "Подключайтесь, пожалуйста", - ответил
Зеленский. ООО "Кроноспан УА" (Нововолынск) представляет в Украине группу Kronospan.
Является одним из крупнейших в стране производителей ламинированных и
шлифованных ДСП и постформинга, плиты из ориентированной длинноразмерной стружки
(OSB), а также поставляет на рынок плиты МДФ, шлифованные и лакированные ХДФ,
глянцевые плиты HDD, ламинированные полы, стенные декоры, подоконники, аксессуары
и другие виды продукции группы Kronospan. Kronospan создана в Австрии в 1897 году. В
настоящее время является ведущим европейским производителем листовых материалов на
основе древесины. В состав группы входят 28 производственных предприятий в 24 странах.
Общий объем продаж превышает EUR2,7 млрд в год.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ювелірний ринок обвалився, але у 2021
чекаємо відновлення обсягів
17.07.2020

Пандемія у зв’язку з Covid-19 і пов’язані з нею карантинні заходи,
через які неможливо було зберігати обсяг продажів, – ключові причини
обвалу ринку ювелірних виробів як у світі, так і в Україні.
Що відбувається, і чи є перспективи відновлення ювелірного ринку? Це просто
трапилося. Жоден аналітик у 2019 році не зміг спрогнозувати жахливого розмаху кризи в
економіках Китаю, США і ЄС через коронавірус, який розбушувався. Але сталося, що сталося,
і в липні 2020 року ми вже точно бачимо результати зупинки бізнесу, зокрме, і ювелірного.
Але є і дуже цікаві цифри, які дають надію виробникам і роздрібним продавцям. Наприклад,
загальносвітовий попит на золото в першому кварталі 2020 року склав майже 1,1 тис. тонн,
а це – на 1% більше, ніж торішній показник за аналогічний період. Цікаво, чи не так? Уся
справа в тому, що попит і тримався саме через пандемію, адже інвестори вважають золото
безпечним активом. У підсумку – зростання вартості золота на біржах світу до
восьмирічного максимуму. З ювелірними виробами, щоправда, картина складається не
дуже оптимістична. Адже за даними Gold Council (WGC), попит на ювелірні вироби в світі
впав майже на 40% і досяг рекордного мінімуму – близько 325 тонн. А на ринку Китаю,
який є великим споживачем ювелірних виробів, попит впав на 65%. Проте, саме золото
залишається найважливішим інструментом для інвестицій і компаній, і приватних осіб, і
центральних банків світу. До речі, в першому кварталі 2020 року світові запаси золота
зросли на 145 тонн, що свідчить про те, що золото користується попитом. В Україні падіння
ринку ювелірних виробів було навіть більш істотним, ніж у світі. За оцінками нашої
асоціації, продажі скоротилися на 70% порівняно з докарантінним періодом. Але тут
потрібно враховувати і той факт, що на ювелірному ринку є декілька щорічних сплесків
продажів – це, наприклад, Новий рік і Різдво, а також 8 березня. У 2020 році, який не став
винятком, у ці періоди був бум продажів, а після березневого – різкий обвал. Причина все та
ж – заборона працювати роздрібу (карантин було оголошено в березні). Багато хто з
продавців ювелірних виробів заговорили про онлайн-продажі, багато хто кинулися
розвивати свої сайти і майданчики у Facebook, однак і з онлайном все було не дуже
веселково. Справа в тому, що у складні кризові періоди онлайн-торгівля ювелірними
виробами зупиняється так само, як зупиняються продажі в офлайні – звичайних роздрібних
магазинах. Діє психологічний фактор. У 2020 році також, крім коронавірусного фактора,
проти нарощування ювелірами продажів працював і фактор гривні – протягом квітня і
травня ми побачили різкі курсові коливання. Це, в принципі, відбилося на настроях і
ціновій політиці. Адже закуповується золото для виробництва у прив’язці до курсу долара,
а значить, чим дорожче долар, тим потенційно вища ціна виробленого виробу. Водночас
падіння попиту давило на ринок, провокуючи різні маркетингові історії – бонуси, знижки,
подарунки, зниження цін. Разом, на мою думку, в цьому році ми побачимо істотне
скорочення ринку – зменшення кількості ювелірних магазинів, можливо,
переформатування (вихід із майданчиків торгових центрів у власні магазини або в онлайн,
зміна цільової аудиторії). Орендні ставки у ТЦ і ТРЦ часом занадто високі для ювелірних
магазинів, отже така стратегія зрозуміла – втрачати гроші нікому не цікаво. Деякі гравці
робитимуть ставку взагалі виключно на соціальні мережі та SMM. Інші намагатимуться
знайти вихід на закордонні ринки, що для українських ювелірів не нове – багато компаній
працюють на іноземні замовлення, деякі мережі давно і міцно мають свої представництва
за кордоном. Ринок ювелірних виробів переживе кризу і на початку 2021 року почне
відновлюватися. Принаймні, дуже хочу в це вірити.
Читати повністю >>>
© Микола Гонта, Всеукраїнська асоціація ювелірів
За матеріалами fakty.com.ua
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Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності
підготовки чіткого переліку та плану реалізації об’єктів, які розширять
програму «Велике будівництво» в наступному році.
«Думаю, до 1 вересня часу для цього буде достатньо», – зазначив Глава держави на
нараді з членами Кабінету Міністрів. Заступник керівника Офісу Президента України,
керівник Координаційної ради з реалізації програми «Велике будівництво» Кирило
Тимошенко повідомив, що спорудження доріг державного значення в межах національної
програми «Велике будівництво» триває за графіком. У найближчі місяці очікується
відкриття багатьох відремонтованих автошляхів. Він зазначив, що за місяць роботи
Координаційної ради був сформований остаточний перелік усіх об’єктів, які зводитимуться
в межах національної програми «Велике будівництво», налагоджено звітність та
моніторинг робіт з фото- й відеофіксацією. Залучено незалежний технічний нагляд, який
здійснює перевірку виконання будівельно-монтажних робіт. «Щодо доріг державного
значення, які будуються Укравтодором, усе йде за графіком. Дороги вже почали здавати в
експлуатацію. Цього місяця в нас буде відкриття багатьох доріг, зокрема в Полтаві, в районі
Станиці Луганської, дороги на Бердянськ тощо», – повідомив він. Що стосується доріг
місцевого значення, то, за словами Кирила Тимошенка, були певні проблеми з освоєнням
виділених коштів. Так, станом на 1 травня обласні державні адміністрації отримали понад 6
млрд грн на місцеві дороги, а використали всього 1,9 млрд грн, тобто 30%. «Але станом на 1
липня ОДА було отримано 10 млрд і вже використано 5,52 млрд грн – це 55%. Фактично ми
прискорилися й будемо прискорюватися далі. Деякі області, які швидко працюють, вже
невдовзі здадуть усі свої об’єкти «Великого будівництва». Загалом у межах програми
«Велике будівництво» капітально реконструюється чи будується з нуля близько 600
об’єктів. На сьогодні загальний відсоток будівельної готовності об’єктів – 52%, зокрема
школи – 57%, садки – 54%, спортивні споруди – 41%. За словами Олексія Чернишова,
Мінрегіон ретельно моніторить реалізацію програми «Велике будівництво», для чого був
створений спеціальний мобільний підрозділ. «У робочих поїздках у регіони під час
спілкування з людьми відчуваю запит суспільства на зміни та вдячність президентській
програмі за те, що десятки необхідних об’єктів у різних куточках країни будуть нарешті
збудовані», – зазначив він. Зі свого боку очільник уряду Денис Шмигаль нагадав, що
завдяки програмі «Велике будівництво», дорожньому будівництву та іншим заходам за два
останні місяці через центри зайнятості вдалося працевлаштувати 174 тисячі осіб. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Україні запрацював новий Реєстр будівельної
діяльності та Публічний портал
17.07.2020

В Україні почав працювати новий Реєстр будівельної діяльності та
Публічний портал системи. Це перший етап впровадження Єдиної державної
електронної системи у межах реформування галузі містобудування України.
Реєстр дозвільних документів ДАБІ багато років був місцем корупції. Важливо, що на
відміну від нього, новий Реєстр перебуває виключно у власності держави. Він захищений
від несанкціонованого доступу та зберігається на національному провайдері хмарних
сервісів та центрів обробки даних De Novo. Відтепер кожен об'єкт буде вноситися до
Реєстру з унікальним ідентифікатором. Це дозволить прив'язати до об'єкту всі дозвільні
документи, містобудівну та проєктну документацію, відомості про учасників будівництва,
фото та іншу інформацію. Так, можна буде запобігти внесенню некоректних даних до
Реєстру. А також зробити процес моніторингу законності будівництва на всіх етапах
швидким та ефективним. Серед переваг нового реєстру – отримання даних про права
власності та землю завдяки електронній взаємодії між реєстрами. Також автоматичні
перевірки, реєстр не дасть зареєструвати об'єкт, який не відповідає законодавчим
критеріям. А ще можливість наносити положення об'єктів на карту та зручне їх
відображення за типами. Крім того, до нього інтегровано довідники та реєстри, такі як
перелік атестованих осіб, об'єктів культурної спадщини та небезпечних об'єктів. Важливо
також, що усі документи з самого початку будівництва і до введення в експлуатацію
створюються та верифікуються за QR-кодом одразу в Реєстрі. Публічний портал державної
електронної системи у сфері будівництва надаватиме відкритий доступ до відомостей
нового Реєстру будівельної діяльності. Крім того, актуальну статистику щодо наданих
послуг, оновлювану у реальному часі, онлайн-консультації через чат-бот та калькулятор
для визначення класу наслідків будівель. …
Читати повністю >>>
За матеріалами thedigital.gov.ua

Читайте також: Портал державної
електронної системи у сфері будівництва >>>

Управителі Фондів фінансування будівництва об’єдналися
в Асоціацію з управління фінансами
22.07.2020

Членами Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA),
яку очолила екс-генеральний директор Асоціації фінансових інституцій
(АФІ) Вікторія Волковська, вже стали 23 компанії-управителі ФФБ із 49, що
мають діючу ліцензію.
Створення FIMA, пов'язано з переходом (відповідно до закону про "спліт") із 1 липня
2020 року фінансових компаній-управителів ФФБ під нагляд НКЦПФР. Зміна регулятора
зробила ФФБ повноцінними учасниками фондового ринку, і як наслідок - на компанії
почала поширюватися норма Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", якою
передбачено, що професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж і
депозитаріїв, здійснюється за умови членства щонайменше в одному об'єднанні
професійних учасників ринку цінних паперів і / або саморегульованої організації, що
об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної
діяльності. Зазначимо, що невиконання цих вимог є підставою для анулювання ліцензії на
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. Про те, що FIMA створена не
просто для "галочки" говорять озвучені асоціацією як короткострокові так і довгострокові
плани. На перших порах FIMA має намір допомагати компаніям здійснювати безболісний
перехід під регулювання та нагляд НКЦБФР. Для цього буде вести роз'яснювальну роботу детально доноситиме до учасників асоціації порядок виконання нових норм, пояснюватиме
їх практичне впровадження. В подальшому FIMA планує брати участь у розробці нових
нормативних документів і в розробці змін до вже існуючих документів. Зокрема, хоче
працювати над доповненнями і змінами до закону "про фінансовий моніторинг", який, як
тут вважають, потребує корегування. Також з часом асоціація має намір почати роботу над
розробкою змін до Закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю", щоб врегулювати проблемні питання, що
виникли під час кризи. Крім того, FIMA має намір приділити увагу нещодавно прийнятому
Верховною радою Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів" (закон
"про деривативи"), остаточний текст якого ще не оприлюднений.
Читати повністю >>>
За матеріалами delo.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ

Скорочення продажів первинки та інвестицій: що
відбувається на будівельному ринку
22.02.2020

Мінрегіон оновив Перелік національних стандартів
промисловості будівельних матеріалів
08.07.2020

Мінрегіон встановлює Перелік стандартів щодо промисловості
будівельних матеріалів, відповідно до Закону України «Про технічні
регламенти та оцінку відповідності».
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов підписав наказ
Мінрегіону «Про затвердження Переліків національних стандартів, відповідність яким
надає презумпцію відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних
виробів, будівель і споруд». Наказ опубліковано на сайті міністерства. Згідно з
законодавством, будівельні вироби мають відповідати основним вимогам, визначеним у
Технічному регламенті щодо споруд, в яких вони застосовуються, зокрема, національним
стандартам ДСТУ і гармонізованими європейськими ДСТУ Б EN, будівельним нормам та
повинні бути промарковані національним знаком відповідності. Лише такі вироби можуть
вільно продаватись та використовуватись у будівництві на території України. Востаннє
Перелік національних стандартів щодо відповідності будівельних виробів вимогам
Технічного регламенту оновлювався у 2015 році. «Будівельна галузь не стоїть на місці –
оновлюється законодавча база, українські стандарти гармонізуються з європейськими.
Використовуються нові типи будівельних виробів, зокрема іноземного походження,
технічні вимоги до яких раніше були відсутні. Оновлення стандартів промисловості
будівельних матеріалів за останні 5 років – необхідний крок, який позитивно вплине на
виробників, розповсюджувачів та кінцевих споживачів і сприятиме оздоровленню
конкуренції на ринку будівельних виробів», – зазначив Міністр розвитку громад та
територій України Олексій Чернишов.
Читати повністю >>>
За матеріалами minregion.gov.ua




ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ

Київрада розпочала повернення Протасового Яру
у власність громади
28.07.2020

Київрада визнала такими, що не відповідають інтересам
територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території
Протасового Яру. Про це повідомляє kyivcity.gov.ua
Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні Київської міської ради.
На землях Протасового Яру у подальшому планують створити регіональний ландшафтний
парк. Також депутати скасували зміни до Генерального плану Києва та Програми розвитку
зеленої зони, якими ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову.
Мова йде про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ «Дайтона груп». На
наступне засідання Київради має бути винесене питання про відмову у поновленні
договору оренди із ТОВ «Інтербуд Компані», що орендує іншу ділянку у Протасовому Яру
площею 0,7 га. Вона також має у перспективі стати частиною регіонального ландшафтного
парку «Протасів Яр». «Місто робить все для наведення ладу із землею урочища. На
найближчу сесію Київради буде винесений ще один важливий проект рішення – про
відмову у поновленні договору оренди з «Інтербуд Компані». Тож прошу депутатів
відповідально поставитись до ухвалення цього важливого питання», – зазначив В.Кличко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua


ЖИТЛОВА & СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Чому в Києві зараз з'являється так мало нових
житлових комплексів і що буде далі
16.07.2020

Чому в Києві зараз стартує так мало нових житлових комплексів?
Зазвичай причину люблять списувати на прийдешній апокаліпсис у вигляді
мильної бульбашки, повідомляє експерт ринку нерухомості.
Але, як на мене, ми ще не зіткнулися з провісниками подібного сценарію, хоча
ризиків для ринку нерухомості вистачає з головою. На питання, чому так мало стартує
продажів ЖК, відповідь потрібно давати комплексну. Насамперед не варто забувати про те,
що у нас надворі - 2020 рік. Ми якось пережили коронавірусну весну, і ринок ще й досі
оговтується. В умовах, коли горизонт планування затопило, забудовники з головою на
плечах вирішили відкласти до шухляди більшість стартів продажів, які було заплановано.
Ті, хто розумів складність майбутнього, сконцентрувалися виключно на вже розпочатих
будівництвах. Зараз із відновленням купівельного інтересу поступово починається
розморожування планів. Водночас, згідно з моїми даними, восени нас чекає частина
запаморочливих сюрпризів щодо злиття, поглинання, а іноді й пожирання тих, хто не встиг
«перевзутися» під час коронавірусу. Далі оглядаємося та бачимо, що кількість побудованого
та зданого в експлуатацію житла з початку року дуже відрізняється. Цьому дуже сприяла
Державна архітектурно-будівельна інспекція, точніше, її ліквідація, і, звісно, карантин.
Документи багатьох проєктів вже не перший місяць лежать і чекають свого часу, а новосели
встигли вимучити себе та забудовників. Є шанс, що до старту бізнес-сезону держоргани
заворушаться, процес зрушиться з мертвої точки, затримки помалу почнуть ліквідуватися.
Інакше ми маємо великі шанси заплутатися в матриці очікування-реальність, яка
впливатиме на відносини забудовник-покупець і покупець-влада однаковою мірою. І
насамкінець – поняття «мало» досить індивідуальне. За останні 2 роки (не беру зараз до
уваги особливий 2020-й) ми спостерігаємо поступове балансування попиту та пропозиції.
Це призводить до ще більш запеклої конкуренції за покупця, від чого останній тільки
виграє. Адже конкуренція штовхає на опрацювання більш якісного та ліквідного продукту житлового середовища з усіма необхідними функціями, а обмежені фінансові можливості
аудиторії стримують стрибкоподібне зростання цін. Це означає, що ви цілком можете
розрахувати вигідний момент для купівлі вподобаного ЖК, ґрунтуючись на своїх доходах.
Для економії, звісно, краще заходити в інвестиції на старті, коли ціна на квадратний метр
найнижча. Але в такому разі дуже важливо перевірити й оцінити репутацію, надійність
забудовника, вивчити дозвільну документацію, перспективи освоєння території та
розвитку району. Зі старту до завершення циклу проєкту ціна може зрости в середньому на
30% у комфорт-сегменті. Але все залежить від ЖК: це можуть бути і 33-34%, 40%, якщо
платоспроможний попит концентруватиметься навколо нього. Щоб передбачити
потенційно успішний об'єкт, дивіться для початку на локацію, концепцію, формат,
наповненість, благоустрій, квартирографію, а також архітектурні та планувальні деталі.
Порівнюйте сусідні комплекси, шукайте плюси та мінуси. А головне - мисліть категоріями
тих, хто тут купуватиме.
Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua

53

Будівельна галузь та ринок нерухомості стали одними з тих сфер, які
не оминули наслідки тривалого карантину. Про це пише Сергей Пилипенко,
генеральный директор ПСГ Ковальская.
За даними Держстату, обсяги будівництва в Україні знизилися щонайменше на 7% за
перші п'ять місяців буремного 2020 р., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року,
а об'єм капітальних інвестицій у будівельну сферу впав майже на 36% у першому кварталі.
Найбільше стагнацію ринку на собі відчули компанії, що займаються будівництвом
житлової нерухомості: майданчики завмерли або обмежили роботу, у відділах продажу
стало малолюдно. У березні-травні переважній більшості забудовників довелося суттєво
уповільнити темпи або навіть зупинити будівництво об'єктів. В першу чергу це стало
наслідком того, що практично всі девелопери фіксували падіння продажів на 40-80% в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Причини зниження попиту на житло
зрозумілі: хвилювання, спричинене світовою пандемією коронавірусу. Оптимізму покупцям
і забудовникам не додавали і гучні дефолти, пов’язані із новобудовами Аркади та Укрбуда.
Тривожні економічні прогнози, що лунають звідусіль уже кілька місяців поспіль, не
сприяють довгостроковому плануванню, а отже потенційні покупці житла очікувано
відкладали великі придбання. Окрім наслідків карантину, на ринок новобудов також
вплинув процес "реформування" ДАБІ, що призвів до правового та операційного паралічу
цього органу. Ще до початку активної фази карантину, кількість квадратних метрів, які
були введені в експлуатацію по Україні у першому кварталі, знизилась на 22% у порівнянні
з 2019 р. Яскраво це прослідковується в столиці, де показник введеного в експлуатацію
житла в першому кварталі 2020 року був вдвічі менший ніж за аналогічний період торік.
Неможливість отримати дозволи на будівництво, сертифікати готовності, невизначеність
через пандемію призвели до різкого скорочення активності на ринку. А це в свою чергу
призвело до суттєвого зменшення ліквідності забудовників. Невизначеність також
вплинула на темпи будівництва комерційної нерухомості. Великі міжнародні гравці на тлі
глобальних викликів заморозили фінансування всіх проєктів в Україні. Локальні ж
девелопери не бачать суттєвих ризиків і повністю відновили роботу по поточних проєктах.
Якщо дивитись на основні категорії будівельних матеріалів, то за даними "Ковальської",
обсяги замовлень товарного бетону у київському регіоні замість очікуваного зростання на
10-15% впали на 15% у порівнянні з минулим роком. Ще більше падіння спостерігається у
групі залізобетонних виробів — майже 35%. На відміну від великого будівництва, зовсім
іншу динаміку демонструють сектори приватного будівництва та ремонтних робіт. Ринки
сухих будівельних сумішей, фарби та елементів мощення майже не відчули наслідків
карантину і, за даними "Ковальської", демонструють зростання по відношенню до
минулого року на 10-30% в залежності від категорії продукції. Це можна пояснити тим, що
під час карантину велика частина українців вирішили зайнятися ремонтом. ...
Читати повністю >>>
© Сергей Пилипенко, гендиректор ПСГ Ковальская
За матеріалами biz.liga.net
Холдингова компанія «Київміськбуд» прийняла
шість об'єктів корпорації «Укрбуд»
22.07.2020

Холдингова компанія «Київміськбуд» прийняла чергові 6 об’єктів
корпорації «Укрбуд». Це житлові комплекси «Кирилівський гай»,
«Гвардійський», «Freedом», «Lake house», «Twin house», «Urban park».
За словами Голови правління – президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра,
найближчим часом планується прийняти всі об’єкти. «Сьогодні «Київміськбуд» підписав
документи на прийняття ще 6 комплексів «Укрбуду». У цього процесу непроста
передісторія. Спочатку, коли ми погоджувалися добудовувати, було розуміння, що і як
робити. Але я не думав, що ми зіткнемося з такою великою кількістю перешкод: починаючи
від замовників будівництва і закінчуючи причетними державними структурами. Через це
час прийняття дещо затягнувся. На сьогоднішній день по більшій частини комплексів, які
приймає «Київміськбуд», документи на фінальних стадіях. Крім того, очікуємо позитивного
рішення від Київради у питанні скасування пайових внесків, що істотно знизить фінансове
навантаження. ДАБІ почав вводити об’єкти в експлуатацію. Все це – результат не тільки
нашої роботи, але і зусиль інвесторів, які відстоюють свої права на житло і не опускають
рук. За це їм окрема подяка, їх активна позиція дає свої плоди. В цілому, світло в кінці
тунелю з кожним днем стає все виразнішим. Окремо хочу сказати з приводу фонду
фінансування будівництва та замовників деяких комплексів. «Київміськбуд» завжди
готовий підставити плече і прийти на допомогу в питаннях добудови. Але без згоди і
підпису вищевказаних, компанія не може законно прийняти об’єкти. Два ЖК ФФБ і
замовники вирішили добудовувати самостійно. Це їх вибір і їм нести відповідальність
перед тисячами інвесторів», – зазначив Ігор Кушнір. Він також пояснив, що компанії
вдалося налагодити співпрацю з Міністерством оборони, на землях якого повинні
будуватися 3 великих комплекси. Щодо ЖК «Art house» – ситуація складна. «Ми працюємо з
Міністерством у частині підписання договорів. Є повне взаєморозуміння і конструктивна
робота. Уже підписано основний договір по ЖК «Urban Park», узгоджені з Міністерством
умови угоди по ЖК «Оберіг-2». До остаточної передачі об’єктів необхідне виконання
кількох технічних моментів, думаю, це не займе багато часу. Розуміючи, що цей процес
запущений, ми приймаємо сьогоднішні 6 комплексів. В цілому, я сподіваюся, що
найближчим часом нам вдасться фіналізувати етап передачі і прийняти всі заявлені
об’єкти», – підкреслив Ігор Кушнір. Нагадаємо, на сьогоднішній день «Київміськбудом» в
цілому прийнято 11 об’єктів корпорації «Укрбуд». Це ЖК «Пектораль», «Новомостицький»,
«Сонячна Рів’єра», «Харківський», «Гармонія», «Кирилівський гай», «Гвардійський»,
«Freedом», «Lake house», «Twin house», «Urban park» .
Читати повністю >>>
За матеріалами ХК «Київміськбуд»
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ТОРГОВА

Екополіс «ХТЗ» підписав меморандум із глобальним
оператором індустріальних і технопарків

ЗМІ: Іван Фурсін купив Sky Mall
в банка "Південний"
27.07.2020

Харківський бізнес-парк нового покоління «Екополіс ХТЗ» уклав
Меморандум про співробітництво з великою китайською інвестиційнопромисловою компанією Tus-Holdings.
Документ від імені DCH підписала керівна компанія бізнес-парку «Екополіс ХТЗ», від
імені Tus-Holdings — представник її підрозділу Tus Sunergy Company Limited, що
спеціалізується на розвитку індустріальних і технопарків. «Підписаний сьогодні
меморандум — це потенційно величезна синергія взаємодії науки, інновацій і сучасного
виробництва. Це співробітництво дозволить бізнес-парку «Екополіс ХТЗ» стати органічною
складовою глобального інноваційно-індустріального процесу, а Харків отримає можливість
стати одним із помітних на карті світу інтелектуальних, технологічних і наукових хабів. Він
має все для цього: традиційно потужну індустріальну базу, наукові й інженерні кадри.
Співробітництво в глобальній екосистемі інновацій і високотехнологічних техно- й
індустріальних парків стане потужним стимулом для розвитку міста, його талантів і
комерціалізації наукових розробок», — розповів про цілі партнерства Віталій Баранников,
директор керівної компанії бізнес-парку високих технологій «Екополіс ХТЗ». Згідно з
умовами меморандуму «Екополіс ХТЗ» і Tus Sunergy Company Limited стануть партнерами у
сфері розробок і залученні китайських і міжнародних резидентів в «Екополіс ХТЗ».
Китайська компанія стане партнером харківського бізнес-парку Олександра Ярославського
в галузі інжинірингу, постачання та будівництва. «Харків багато десятиліть славиться
своїми науковими розробками. У нас з «Екополісом ХТЗ» спільні цілі та цінності — розвиток
індустрій та інновацій, що випереджають свій час, у підсумку — спільне формування
майбутнього та технологій завтрашнього дня. Tus Sunergy Company Limited — це глобальна
екосистема для взаємодії науково-технічної індустрії, фінансування науки та розвитку
технологій, взаємодія у сфері освіти. Харків і «Екополіс ХТЗ» мають усе необхідне, щоб стати
невід'ємною складовою глобальної екосистеми інновацій, розробок та індустріальних
рішень майбутнього», – підкреслили представники китайської компанії. Університет
Цинхуа створить офіційне представництво на території харківського бізнес-парку
«Екополіс ХТЗ». Дочірнє підприємство Tus-Holdings — це вже другий бізнес-резидент парку
«Екополіс ХТЗ», що представляє сферу високотехнологічних розробок, інновацій та
інвестицій. Раніше повідомлялося, що підписано меморандум із китайською корпорацією
ZTE, глобальним інноваційним лідером у сфері виробництва обладнання та розробки
рішень для телеком-галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Екополісу «ХТЗ»


ОФІСНА

IWG открыла в Киеве свой
десятый коворкинг
21.07.2020

В Киеве открылось еще одно гибкое рабочее пространство под
брендом Regus от крупнейшего в мире оператора — компании IWG. Это 10-я
по счету локація, пишет zagorodna.com
Новый центр площадью 1681 кв. м в бизнес-центре Avenue 53 на проспекте Победы
рассчитан на 295 рабочих мест, рассказали в компании. Стоимость рабочего места
начинается от $169 без НДС и зависит от многих параметров. В частности, от размера, типа
выбранных помещений и срока договора. Дополнительно на период карантина
предлагаются скидки для резидентов, которые заезжают до конца лета. На момент
открытия заполняемость составляет порядка 30%. Резидентами являются представители
локального бизнеса из агро- и юридической сферы. «Мы ожидаем, что к концу лета
вакантность будет составлять 50%», - рассказала Юлия Литвиненко, директор IWG в
Украине. Локация оформлена в индустриальном стиле, внутри бизнес-центра есть парк и
сад на крыше с отдельными террасами. Здание оборудовано необходимыми системами
кондиционирования и вентиляции отдельно для каждого помещения, что позволяет
резидентам индивидуально настраивать климат в своих офисах. Regus - это не только
отдельные закрытые офисы и переговорные комнаты, но и открытое пространство - хотдески, которые могут бронировать резиденты сети в Киеве и за границей. К тому же доступ
к коворкингу можно будет приобрести как отдельную услугу. Постоянные резиденты
смогут воспользоваться любым коворкингом Regus в мире и в Украине, провести встречи и
поработать, не будучи привязанными к одному месту. Офисная инфраструктура полностью
подготовлена: есть интернет и телефония, кухня и клининг-сервис, предоставляется
возможность пользоваться услугами офис-менеджера. Резиденты могут искать и
бронировать помещения в бизнес-центрах через мобильное приложение. «Несмотря на
спад в период карантина мы ожидаем, что спрос на гибкие офисные решения без
фиксированных рабочих мест будет расти. Сейчас из-за высокого уровня неопределенности
классический офис с долгосрочной арендой связан с большими рисками. В то время как
гибкие офисы позволяют компаниям увеличивать или уменьшать количество сотрудников
без финансовых потерь и платить только за площадь, которую они используют», –
комментирует Литвиненко. Согласно исследованию Research and Markets, ожидается, что
рынок коворкингов восстановится и вырастет с $8,2 млрд в 2020 г. до $20,5 млрд в 2023 г.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------
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ТРЦ Sky Mall змінив власника - бізнесмен Іван Фурсін викупив центр,
який за борги перейшов у банк "Південний", пише НВ Бізнес з посиланням на
двох інвестбанкірів і керівника одного з ТРЦ.
Як зазначається, інформацію про нового власника підтвердили в девелоперській
компанії Arricano естонського бізнесмена Гіллара Тедера (який називає себе власником
ТРЦ), а також партнер Тедера Андрій Адамовський. Тепер Тедер, який втратив контроль
над Sky Mall, розглядає шанси позову в міжнародний інвестиційний арбітраж проти
держави Україна для компенсації збитків. Sky Mall — один з найуспішніших торгових
центрів столиці загальною площею близько 88 тис. кв м. У ТРЦ близько 250 магазинів,
серед яких H&M, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Brocard, United Colors of Benetton, Lacoste,
Mango, Colin`s, розважальний центр Ігроленд, кінотеатр, боулінг, паркінг на 3,6 тис.
машиномісць. Ритейлери вже багато років називають його одним з найуспішніших у Києві.
Спочатку будівництвом ТРЦ займалася компанія Arricano естонського бізнесмена Гіллара
Тедера. У 2009 році він залучив до проєкту партнера — Андрія Адамовського, який вклав у
будівництво об`єкта $40 млн і отримав 50% + 1 акцію ТРЦ. В угоді було зазначено, що у
Тедера є опціон на викуп частки свого партнера в 2010 році. Але в зазначені терміни
Адамовський продавати частку відмовився, посилаючись на порушення своїм партнером
кількох умов договору. В цей час співвласником Arricano стала інвестиційна компанія
Dragon Capital (через компанію Dragon — Ukrainian Properties & Development Plc (DUDP), якій
зараз належить 12,51% в компанії Гіллара Тедера. (Dragon Capital володіє журналом НВ,
сайтом nv.ua і радіо НВ — ред.) …
Що має намір робити новий власник? >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Суд заблокировал аукцион по продаже "Укрэксимбанком"
ТРЦ на Оболони
23.07.2020

Хозсуд города Киева своим решением заблокировал проведение
назначенного на 23 июля аукциона по продаже ТРЦ "Дивосвит" в Киеве. Об
этом сообщает пресс-служба государственного "Укрэксимбанка".
"За один день до торгов с начальной ценой 166,4 млн грн судья Хозяйственного суда
города Киева Алексей Спичак заблокировал проведение назначенного на 23 июля аукциона
по продаже ТРЦ "Дивосвит". Это подрывает авторитет украинского судопроизводства,
поскольку позволяет экс-депутату Василию Барткиву и связанным с ним компаниям дерзко
игнорировать исполнение решения суда, вступившего в законную силу", – заявляют в
банке. В сообщении подчеркивается, что принудительное взыскание задолженности на
сумму почти 200 млн грн с компаний "Солидарность", "Солтрейд" и "Диво-Свит"
продолжается более семи лет. "После объявления аукциона компании-должники подали в
Хозяйственный суд Киева необоснованные жалобы о якобы несоблюдении процедур, что
на самом деле является очередной попыткой не возвращать "Укрэксимбанку" кредитные
средства", – отмечают в банке. "Укрэксимбанк" констатирует, что в ходе заседания по этому
иску 21 июля суд поддержал позицию должников, что привело к срыву торгов и позволило
должнику оставить у себя контроль над объектом и продолжать получать выручку от его
эксплуатации. "Что касается действий судьи Спичака, "Укрэксимбанк" обратится в Высший
совет правосудия для прекращения дальнейших препятствий в реализации законных
интересов государства, а также уменьшение проблемной задолженности банковского
сектора", – сообщили в банке. Как сообщалось, в начале июля государственный
"Укрэксимбанк" выставил на продажу офисно-торговый центр "Дивосвит" в Киеве со
стартовой ценой 166,4 млн грн. Торги на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ")
были назначены на 23 июля. Многофункциональный офисно-торговый комплекс
"Дивосвит" является современным бизнес-центром класса "В+". Общая площадь комплекса
составляет 7,3 тыс. кв. м. Внутреннее незастроенное пространство приспособлено для
максимально удобной планировки офисов и торговых помещений, а также имеющиеся
технические помещения для обслуживающего персонала. Здание максимально оснащено
системами жизнеобеспечения и присоединено к коммуникациям. Бизнес-центр имеет
собственный наземный паркинг.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ТРЦ Lavina Mall в первом квартале получил
207 миллионов чистого убытка
27.07.2020

ООО "ТРЦ Лавина" (Киев) в январе-марте 2020 года получило 207
млн чистого убытка против 19,5 млн грн прибыли за январь-март прошлого
года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам первого квартала 2020
года ее выручка возросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –
до 215,6 млн грн. Валовая прибыль возросла почти вдвое и составила 151,7 млн грн, тогда
как результат от операционной деятельности составил 127,7 млн грн убытка против
прибыли за І квартал прошлого года. Непокрытый убыток ООО "ТРЦ Лавина" увеличился в
2,6 раза – до 334,8 млн грн. Долгосрочные обязательства незначительно возросли до 1,625
млрд грн, текущие – на 18,3%, до 2,326 млрд грн. Активы компании в І квартале возросли
на 12,5% и составили 4,2 млрд грн. По итогам 2019 года компания увеличила чистую
прибыль на 21% по сравнению с 2018 годом – до 124,9 млн грн, выручку – на 22%, до 871,4
млн грн. ООО "ТРЦ Лавина" создано в 2013 г. Основной деятельностью является сдача в
аренду и эксплуатацию собственного и арендованного имущества. Согласно данным
Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, единственным участником ООО
"ТРЦ Лавина" на июль 2020 г. выступает компания "Иксория Бизнес Лимитед". Конечным
бенефициаром указан Томс Пер Андрес (Швеция), тогда как по состоянию на третий
квартал 2017 года бенефициаром являлся Вагиф Алиев. Уставный капитал ООО составляет
359 млн грн. Алиев является инвестором и совладельцем киевских ТРЦ Blockbuster Mall,
Lavina Mall, Mandarin Plaza, а также Hippodrome Mall. Открытие крупнейшего в Украине ТРЦ
Lavina Mall общей арендуемой площадью 127 тыс. кв. м с крытым развлекательным парком
"Галактика" состоялось в начале декабря 2016 года. Девелопером ТРЦ Lavina Mall выступил
строительный концерн ООО "Мегалайн" (Megaline, Киев).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
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ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Владислав Криклій провів зустріч з Послом ЄС в Україні
Матті Маасікасом

В «Онурі» проводять обшуки по справі затриманого
екс-очільника Укравтодору Новака
20.07.2020

НАБУ розпочало проводити обшуки в приміщеннях компанії ТОВ
«Онур Конструкціон Інтернешнл» (Києві та Львові). Про це повідомила
компанія на своїй сторінці у Фейсбук.
«Компанія Onur Group Ukraine сприятиме слідству та забезпечить повний доступ до
інформації, яка сприятиме розслідуванню за участі НАБУ, САП та Центрального
антикорупційного бюро Польщі щодо діяльності екс-керівника Укравтодору Славоміра
Новака» – вказано у пості компанії. Цього ж дня співробітники представництва
Центрального антикорупційного бюро Польші повідомили, що затримали колишнього
голову Укравтодору Славоміра Новака та ще двох людей. Його підозрюють у корупції,
відмиванні грошей та у очільництві організованим злочинним угрупованням. Національне
антикорупційне бюро, яке співпрацювало з Польщею у цій справі, повідомило, що епізоди
стосуються 2016-2019 років, а злочинні дії щодо Новака «розпочиналися на території
України, а предмет неправомірної вигоди отримувався на території іншої держави». За
словами директора НАБУ Артема Ситника, угрупування «відмивало» грошім шляхом
створення підприємства на території Польщі та вносячи в його статутний фонд кошти.
Зокрема, слідчі також повідомили, що один із членів угрупування (найвірогідніше, це Новак
– ред.) «пропонував створити одній міжнародній компанії, що будувала дороги в Україні,
спільне підприємство, та поділити його вплив 50% на 50%.». За версією слідства, після
закінчення роботи в Україні, член угруповання планував увійти в наглядову раду
підприємства. За словами Ситника, нині в рамках провадження є четверо підозрюваних, з
них троє затримані на території Польщі, ще одного співробітника НАБУ мають затримати
на території України.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
У Польщі офіційно висунули звинувачення
екскерівнику Укравтодору
21.07.2020

В прокуратурі Варшави 21 липня висунули звинувачення
колишньому керівнику Укравтодору Славоміру Новаку. Про це повідомляє
"Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.
Славоміра Новака доставили до прокуратури невдовзі по 8 ранку у вівторок. Йому
висунули звинувачення в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала
вигоду від корупції. Новака підозрюють у вимаганні і отриманні майнових і особистих
вигод в обмін на надання приватним суб’єктам контрактів на будівництво і ремонт доріг в
Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів. "В результаті він
отримав 1 300 000 злотих (майже 300 тис. євро – ред.)" - сказала речниця окружної
прокуратури Варшави Мирослава Хир. Додатково Новака підозрюють у підбурюванні
лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він
мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні. Затримані
разом з Новаком Даріуш З. і Яцек П. заслухали звинувачення в участі в організованій
злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод. Розслідування пов'язане з
періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської
платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о.
голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.
Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а
доказами обмінюється спеціальна група слідчих. Як повідомлялося, напередодні
Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту
країни та колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
Група компаній RDS буде ремонтувати і будувати
дороги в Херсонській області
24.07.2020

Група компаній RDS відремонтує ділянку дороги М-14 в Херсонській
області, яка стала вже дев'ятою областю України, в якій працює компанія,
повідомив співзасновник RDS Євген Коновалов.
"Наша виробнича база буде розташована в Новій Каховці. Південь, Херсонська
область стратегічно важливі для розвитку, як пасажиропотоку, так і торговельної
інфраструктури нашої країни", - сказав він. За словами Коновалова, група розраховує
завдяки проекту президента "Велике будівництво" до кінця цього року зайти в реалізацію
проектів ще й в інших областях країни. Згідно з інформацією в системі "Прозорро", що
входить в RDS ТОВ "Ростдорбуд" виграла два лоти в тендері на поточний середній ремонт
дороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ в Херсонській області вартістю відповідно
22,998 млн грн і 46,98 млн грн (два інших виграло ПрАТ "Хмельницьке ШБУ №56"). Крім
того, "Ростдорбуд" пройшов прекваліфікацію разом із Хмельницьким ДСУ №56 та ТОВ
"Автомагістраль-Південь" ще в кількох тендерах на поточний середній ремонт цієї дороги в
Херсонській області. Всього у 2020 році в планах "Укравтодору" відремонтувати 177,5 км
доріг державного значення в Херсонській області на 2,1 млрд грн, зокрема, 36,1 км
автодороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. В українську групу компаній RDS входять
"Київшляхбуд" та "Ростдорбуд". Основні напрямки діяльності - будівництво, реконструкція
та експлуатаційне обслуговування автомобільних доріг і мостів, будівництво аеродромних
комплексів. Станом на квітень 2020 року компанія працювала в восьми регіонах України і
мала 10 виробничих баз. Зокрема, будувала бетонну дорогу Н-14 "Кропивницький Миколаїв", а в рамках реконструкції траси Н-31 "Дніпро - Решетилівка" в Полтавській
області - шляхопровід через залізницю і ділянку першої бетонної дороги в Україні. У 2019
компанія виграла тендер Світового банку на проведення робіт на трасі першої категорії М03 "Київ - Харків - Довжанський". Кінцевими бенефіціарними власниками групи компаній
RDS є громадяни України Юрій Шумахер і Євген Коновалов.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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На зустрічі сторони обговорили підготовку до саміту Україна - ЄС, стан
імплементації законодавства ЄС у галузі транспорту, а також подальшу
співпрацю за різними напрямками.
Владислав Криклій повідомив, що Міністерство інфраструктури покращує свої
показники щодо імплементації законодавства ЄС та виконання Угоди про асоціацію
Україна-ЄС. “Євроінтеграція – наша головна ціль. Ми активно співпрацюємо з народними
депутатами, щоб законопроєкт про внутрішні водні шляхи, який дає старт реформі
річкових перевезень в Україні та позитивно оцінюється європейською стороною, був
прийнятий найближчим часом. Також для нас важливо схвалити розроблений
Мінінфраструктури закон про мультимодальні перевезення. Але першочергово
депутатський корпус має розглянути законопроєкт про залізничний транспорт, який не
лише імплементує законодавство ЄС, а є ключовим для реформування залізниці”, - зазначив
очільник Міністерства. Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відмітив прогрес України в
євроінтеграційному напрямі та наголосив на необхідності повної імплементації
законодавства ЄС у сфері інфраструктури та транспорту. Владислав Криклій підкреслив, що
Україна дуже розраховує на якнайшвидше підписання Угоди про Спільний авіаційний
простір і зі свого боку виконала всі необхідні вимоги для цього. Підписання цієї Угоди стане
потужним кроком для розвитку української авіагалузі, що сприятиме збільшенню
пасажиропотоку та кількості рейсів з ЄС. За словами Міністра, українська сторона також
звернулася до Європейської комісії з метою вирішення ситуації, яка склалась між Україною
та Польщею щодо дозволів на автоперевезення. “На момент підписання Угоди про
асоціацію Україна-ЄС квота дозволів становила 200 тисяч на рік. В останні роки вона була
зменшена польською стороною до 160 тисяч, що суперечить умовам Угоди про асоціацію”, додав Владислав Криклій. Крім цього, сторони обговорили фінансування важливих
інфраструктурних проєктів у сфері дорожнього господарства та морського транспорту для
зовнішньої допомоги соціально-економічному розвитку українських регіонів Приазов’я
(так званий “Азовський пакет”). Міністр інфраструктури підкреслив зацікавленість в їх
реалізації. Це проєкти підвищення пропускної спроможності та електрифікація залізниці
Запоріжжя-Маріуполь, капітальний ремонт автомобільної дороги М-14 на ділянці ХерсонМаріуполь та концесія морського порту Бердянськ. Окрім Бердянського порту, серед
перших успішних концесійних проєктів, які зараз активно готуються, є концесія морського
торговельного порту “Чорноморськ”. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами МінІнфраструктури
Уряд підтримав реалізацію експериментального проекту
з впровадження е-квитка на транспорті
29.07.2020

Уряд
схвалив
проект
постанови
КМУ
про
реалізацію
експериментального проекту послуги з оформлення єдиного е-квитка. Про
це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
"Сучасний транспорт має бути максимально простим, комфортним та зручним для
кожного. Можливість придбання е-квитків у різних галузях транспорту роблять сервіс для
пасажира простішим у використанні, а саму послугу швидшою в оформленні. Наша амбітна
мета – об'єднати всі види транспорту одним електронним квитком. Щоб всі послуги при
плануванні подорожі можна було отримати в одному місці, зручно та швидко.
Експериментальний проєкт із впровадження е-квитка починаємо у столиці з єдиного еквитка на залізницю та метро", - зазначив очільник Міністерства. Впровадженням
експериментального проекту займатиметься ДП "Галузевий центр цифровізації та
кібербезпеки" у співпраці з АТ "Укрзалізниця" та авіакомпанією SkyUp. Відповідно до
схваленої урядом постанови, прийняти порядок та встановити строк реалізації проекту
пропонують до 30 червня 2021 року. Оформити квиток можна буде на Транспортному
порталі електронних послуг e-transport.gov.ua. Нагадаємо, Мінінфраструктури спільно з ДП
"Галузевий центр цифровізації і кібербезпеки" створюють єдиний електронний квиток на
весь транспорт в Україні. "Міністерство інфраструктури ДП "Галузевий центр цифровізації і
кібербезпеки" працюють над запуском SmartTicket - єдиного електронного квитка, який
дозволить пасажирам користуватися всіма видами транспорту (залізничний, міський, авіа)
всіх перевізників на території України", - йдеться в повідомленні Міністерства. Одним з
перших кроків до такого квитка стала угода з платіжною системою VISA, яка заявила про
готовність ділитися технологіями і знизити міжбанківську комісію при використанні
платіжного сервісу PayGovUa, який вже обслуговує e-transport.gov.ua. Відзначимо, перехід на
е-квиток коштував бюджету Києва близько 504 млн грн. Е-квиток впроваджено у всіх видах
громадського транспорту. Аби задовольнити різних пасажирів, впроваджено кілька видів
квитка: транспортна картка Kyiv Smart Card, одноразовий QR-квиток, картка киянина, а
також учнівський і студентський е-квитки. Системами зчитування е-квитка забезпечили
100% транспорту: 1 326 одиниць наземного транспорту та 359 турнікетів у метро. Окрім
того, у місті створено понад 4 тис. місць продажу. Як зазначив директор департаменту
інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, впровадження коштувало столиці
близько 504 млн грн. Всі послуги та товари замовляли через систему публічних
електронних закупівель Prozorro. Він також додав, що у перерахунку на один транспортний
засіб у Києві витратили 206 тис. грн, що менше ніж в інших містах. Наприклад, у Львові на
один ТЗ витратили 526,6 тис. грн, а у Харкові - приблизно 411 тис. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами 112.ua
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Wizz Air відкрила другу базу в Україні, Владислав Криклій

ЄБРР виділить Украероруху € 25 млн
на підтримку авіагалузі

01.07.2020

10.07.2020

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть
українському аеронавігаційного провайдера Украерорух кредит в розмірі 25
млн євро на підтримку авіагалузі.
"Це дуже своєчасна і необхідна підтримка ліквідності підприємства і забезпечення
його безперебійної роботи, адже провайдер аеронавігаційного обслуговування Украерорух є частиною критичної інфраструктури для держави", - повідомив міністр
інфраструктури Владислав Криклій. Нагадаємо, що в середині березня ДП Украерорух
пішло в простій через «нових економічних реалій». Тоді співробітникам запропонували
можливість віддаленої роботи або відпустку за свій рахунок на період карантину. Пізніше
також стало відомо, що європейський регулятор не запропонував Украероруху механізм
покриття витрат , пов'язаних з відстрочкою платежів авіакомпаніям на 15 місяців.
Украерорух встановить сучасне обладнання зв’язку на 30 аеронавігаційних об’єктах по всій
Україні, що підвищить безпеку польотів у повітряному просторі під відповідальністю
України. Нове обладнання авіаційного повітряного електрозв’язку «повітря – земля» для
приймально-передавальних радіоцентрів забезпечить значно вищу якість зв’язку між
авіадиспетчерами та екіпажами повітряних суден на радіоканалах у діапазоні високих
частот із підтримкою технологій VoIP та розподілом частотних каналів із кроком 8,33 кГц.
Наголошується, що це один із наймасштабніших проєктів національного провайдера
аеронавігаційного обслуговування, який втілюється у партнерстві з відомим у світі
виробником Park Air (Велика Британія). Обладнання за першою із шести запланованих
контрактом поставок уже надійшло в Україну. Його доставлено у відповідні підрозділи
Украероруху, зокрема в Бар, Житомир, Бахмач, Знам’янку. Подальші поставки відбудуться
упродовж цього року та в першій половині наступного. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua, shotam.info
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Аэропорт "Борисполь" снизил пассажиропоток на 62,4%
08.07.2020

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в январе-июне 2020
года снизил пассажиропоток на 62,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года – до 2,519 млн чел.
На международных рейсах этот показатель составил за отчетный период 2,322 млн
чел. (снижение на 62,5% против показателя за январь-июнь прошлого года), на внутренних
– 197,4 тыс. (-61,9%). Количество обслуженных аэропортом рейсов составило 21,9 тыс. (57%) на прилет/вылет, в том числе международных рейсов – 19,2 тыс. (-56,9%), внутренних
– 2,7 тыс. (-58,1%). В июне-2020 пассажиропоток "Борисполя" уменьшился почти в два раза
к июню-2019 (на 96,8%) и составил 48,4 тыс. чел. При этом на международных рейсах
данный показатель составил 39,1 тыс. чел (-97,3%), на внутренних – 9,3 тыс. (-91,1%).
Количество рейсов в июне-2020 составило 1,2 тыс. (-88,3%), в том числе международных –
939 (-89,8%), внутренних –278 (-76,4%). Как сообщалось, МА "Борисполь" в 2019 г/
увеличил пассажиропоток на 21,1% по сравнению с 2018 годом – до 15,260 млн чел.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
У Дніпрі збудують новий аеропорт: інвестору
вже надали землю
10.07.2020

Дніпропетровська облдержадміністрація передала в оренду
компанії «НС-Дніпро» землю під будівництво терміналу нового аеропорту.
Про це повідомляє прес-служба уряду.
Згідно з повідомленням, шість ділянок площею 7,6 га передали «НС-Дніпро» у
довгострокову оренду на 49 років. Для цього голова Дніпропетровської ОДА підписав
розпорядження, а Дніпровська райдержадміністрація та компанія-підрядник – договір. Це і
буде головним документом, який регулює відносини між державою та інвестором.
«Передали землю, якою раніше розпоряджалося «Дніпроавіа», в оренду компанії «НСДніпро». Це підрядник інвестора. Він зводитиме термінал та супутню інфраструктуру.
Підписаний договір – ще й інвестиційне зобов’язання компанії DCH працевлаштувати певну
кількість людей та сплачувати податки саме в місцеву громаду, Новоалександрівську ОТГ»,
— наголосив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. Умова оренди для «НСДніпро» – не змінювати цільове призначення землі. Це територія, яка може бути
використана тільки для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури. Роботи з будівництва терміналу планують розпочати вже восени. «Ми
працюємо над тим, аби це летовище було найкращим в Україні. В будівництві використаємо
сучасні технології. Термінал буде легким та «повітряним», з великою кількістю скла, м’яким
дизайном. Комфорт нівелюватиме психологічні переживання пасажирів перед польотом»,
— говорить гендиректор харківського летовища, керівник проектної групи будівництва
Міжнародного аеропорту «Дніпро» Володимир Васильченко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Інвестори, вантажний термінал і 350 млн грн: аеропорт "Ужгород"
отримає "друге" дихання?
16.07.2020

Закарпатські депутати схвалили кілька рішень, які, в разі втілення в
життя, дають шанс говорити про можливе відновлення єдиного на
Закарпатті аеропорту. Про це повідомляє uzhgorod.net.ua
Серед них - "Програма розвитку Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021-2025 роки", звернення до уряду з
проханням у короткостроковій перспективі виділити близько 30 млн грн для придбання
для аеропорту засобів механізації для наземного обслуговування повітряних суден (це
вкрай необхідно для забезпечення вимог сертифікації, безперебійного регулярного
авіасполучення зі столицею та іншими містами України і Європи, прийому та відправлення
повітряних суден класу 4С (типу Boeing 737), а також звернення до Мінінфраструктури дати
погодження на те, аби "Бориспіль" передав окреме рухоме майно аеропорту "Ужгород",
завдяки чому останній зможе краще забезпечувати свою діяльність. На що спрямовані всі ці
рішення? Власне, слід відзначити, що історія боротьби за виживання
єдиного
закарпатського аеропорту вже стала "притчею во язицех": стільки перешкод і перепон у
роботі, скільки не зазнавав, напевно, жоден аеропорт країни. Мало того, що територію
підприємства планомірно й необдумано нищили безгосподарність та халатність окремих
чиновників, так додавало "масла у вогонь" хронічне недофінансування, брак авіарейсів то
через неякісну злітну смугу, то через відсутність її освітлення, то ще через щось. Зрештою
летовище припинило роботу через те, що припинив дію договір про маневрування
повітряних суден територією Словаччини. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uzhgorod.net.ua
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Угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air відкрила другу базу в
Україні з місцем розташування в міжнародному аеропорту “Львів” імені
Данила Галицького. Про це повідомляє mtu.gov.ua
Вже цього місяця компанія буде виконувати 5 нових рейсів із Західної України до
низки європейських міст, зокрема, зі Львова до Біллунна (Данія), Таллінна (Естонія),
Лісабона (Португалія), Гамбурга (Німеччина) та Щецина (Польща). Wizz Air також
розширює маршрутну мережу, відкриваючи рейси з Харкова до Талліна і Берліна. Завдяки
відкриттю нових маршрутів Wizz Air підкреслює свою прихильність до українського ринку
та продовжує створювати можливості для доступних подорожей для ще більшої кількості
українців та гостей країни. Wizz Air почала свою діяльність в Україні у 2008 році і з того
часу перевезла понад 11 мільйонів пасажирів до та з українських аеропортів. Відкриття
нової бази Wizz Air принесе Львову понад 100 млн** доларів інвестицій у 2020 році та
створить понад 30 робочих місць. Крім того, із сьогоднішнім оголошенням відомі
європейські напрямки стали ще ближчими до українців – зараз Wizz Air пропонує
перельоти за 71 маршрутом до 13 країн з 5 українських аеропортів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
В Украине сейчас создаются две новые авиакомпании, –
экс-гендиректор SkyUp
28.07.2020

В Украине в настоящее время создаются две новые авиакомпании,
сейчас они проходят сертификацию в Госавиаслужба. Об этом сообщил эксгендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.
"В Украине сейчас создаются две авиакомпании: одна называется "Схiд-Захiд", а
вторая, с которой меня сейчас в прессе начали связывать, Bees Airline. Обе эти компании
только собираются проходить (или уже проходят) сертификацию в Госавиаслужбе", сказал Хайнацкий. При этом Хайнацкий подчеркнул, что в настоящее время он не работает
ни в одной из них. Он также рассказал, что гендиректором новой Bees Airline является его
бывший коллега мз "АэроСвита" Николай Севастьянов, а основным бенефициаром является
Сергей Смирный. "Есть такой человек - Сергей Смирный. Он и является основным
бенефициаром (Bees Airline). Гендиректор Bees Airline - Николай Севастьянов, мой хороший
товарищ (это правда, я с ним 20 лет дружу, мы вместе работали в "АэроСвите" и в другой
авиакомпании немного)", - добавил экс-гендиректор SkyUp Airlines. Как сообщалось,
авиакомпания SkyUp Airlines с 17 июля прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким,
занимавшего этот пост с начала создания компании, с 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
МАУ зазнала $60 мільйонів збитків та
скорочує 900 співробітників
29.07.2020

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" внаслідок тимчасового
припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн
дол. збитків та вимушено скорочує 900 співробітників.
"Кожен місяць простою авіакомпанії коштують близько 14,5 млн дол. обов’язкових
витрат, що й сформувало обсяг збитку близько 60 млн за період припинення діяльності
компанії", - сказав повідомив прессекретар президента МАУ Дмитро Дьошин, коментуючи
фінансові втрати авіакомпанії внаслідок тимчасового припинення авіасполучення. Дьошин
зауважив, що МАУ була позбавлена можливості здійснювати свою операційну діяльність та
генерувати прибуток в період закриття авіасполучення Україною та вимушеної зупинки
авіакомпанією всіх регулярних рейсів з 17 березня. Відповідаючи на запитання щодо
скорочення співробітників авіакомпанії, Дьошин зауважив, що "простой в роботі компанії
та істотне зниження обсягів роботи авіакомпанії після відновлення авіасполучення
Україною призводить до вимушеного поступового скорочення близько 900 співробітників
МАУ". Він також пояснив, що насправді вважати польоти відновленими важко навіть зараз,
оскільки після відновлення Україною авіасполучення у червні здійснювати планування
маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших держав. Унаслідок
цього авіакомпанія здійснює лише третину, а частіше й ще менше від звичного обсягу
польотів. Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою
протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади
торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу
метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено
міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. Зокрема, з 17 березня
Україна закрила кордон для міжнародного регулярного авіаційного сполучення, а з 15
червня - відновила його. Внутрішнє авіасполучення відновилося 5 червня.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Найближчі п'ять років SkyUp. Як ми
плануємо розвиватися
30.07.2020

Час змін для SkyUp настав. Попри непрості виклики 2020 року ми
продовжуємо розвиватися і рухатися вперед. Про це повідомляється на
корпоративному сайті компанії.
Власники і топ-менеджери авіакомпанії зібралися разом на стратегічній зустрічі і
визначили ключові вектори і цілі на найближчі п’ять років. Ось як ми це бачимо. Цей рік —
важкий для авіакомпаній. Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) назвала
його найгіршим за довгий час. Наслідки викликаної пандемією кризи індустрія буде
виправляти кілька років. Для SkyUp припинення пасажирських авіаперевезень через
пандемію виявилося тестом на стійкість. Виникло й головне для нас слово цього року —
ЗМІНИ! Першою з європейських авіакомпаній ми переобладнали свої літаки для вантажних
перевезень. Налаштували систему швидкого реагування. Наша команда і партнери
продемонстрували величезну самовідданість і професіоналізм. Багато інновацій
залишаться з нами і після карантину. Крім цього, компанія перемістилася до терміналу D
Міжнародного аеропорту «Бориспіль». У липні SkyUp також змінила генерального
директора. Виконуючим його обов'язки став Дмитро Сєроухов — гендиректор Join UP! і
радник гендиректора SkyUp з 2019 року. Компанія зустріла кризу COVID-19 у віці 1 року і 7
місяців. Випробування на стійкість ми пройшли. Наша місія залишається незмінною! Ми
віддані своїй місії — зробити Україну нацією, що мандрує. Ми відкриваємо світ українцям, а
Україну — світу. Аби продовжувати реалізовувати цю місію в умовах глобальної кризи,
потрібно швидко адаптуватися і відповідати на виклики, які стоять перед компанією,
сектором і країною.
Ключові виклики >>>
За матеріалами SkyUp

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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Компания "Аскет Шиппинг" в Николаеве перевалил 1,4 млн т
грузов за 2019/2020 МГ
08.07.2020

Николаевский филиал "Аскет Шиппинг" по итогам 2019/2020
маркетингового года (МГ) обработал 1,4 млн тонн грузов, из которых 0,2 млн
тонн пришлось на подсолнечный шрот.
Также филиал компании в Николаеве принял первую партию зерна нового урожая.
"Приняли на склад 25 тыс. т. пшеницы нового урожая. Первое судно загружается сегодня, 7
июля, второе - завтра", - сообщил директор Николаевского филиала "Аскет Шиппинг"
Кирилл Паливода. Он отметил, что в новом сезоне оператор продолжит сотрудничество с
ADM, Cargill и Milcorp. Напомним, что в Бердянском порту, по предварительным оценкам,
"Аскет Шиппинг" в 2019/2020 МГ обработал 1 млн 616 тыс. т грузов.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Державне підприємство заявило, що
в нього вкрали 32 баржі
15.07.2020

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» заявило про викрадення
32 ліхтерів (несамохідних барж — ред.) вартістю у $5 млн. Про це йдеться в
повідомленні підприємства.
Там зазначили, що баржі протягом 2017-2018 років передали в користування
контрагенту ТОВ «Олтекс-Од». «Проте раптово контрагент зник, не повернувши ліхтери та
не повідомивши про їх місцеперебування. Пошукові заходи результатів не дали. Відомо
тільки, що ліхтери незаконно перемістили з України та перереєстрували вже як нові
одиниці», - йдеться у повідомленні. У пароплавстві кажуть, що після аудиту УДП, за фактом
незаконного заволодіння майном відкрито кримінальне провадження, здійснюється
досудове розслідування. «Рухаємося далі і сподіваємося, що найближчим часом зможемо
поставити крапку у цій історії», - кажуть у підприємстві. Відзначимо, майно Дунайського
пароплавства, яке зараз знаходиться на території Угорщини, може стати власністю
росіян. Про це йдеться в матеріалах розслідування українських ЗМІ. Відзначимо, що на
даний момент через активи Дунайського пароплавства проходить близько 30% вантажних
перевезень річки Дунай, що у фінансовому відношенні доводиться на чималеньку суму
грошей. Так як підприємство працює не тільки на внутрішній, але і на європейських ринок,
його активи розміщені в безлічі країн центральної Європи - це держави Румунії, Австрії,
Угорщини, Німеччини, а також Словаччини. З недавніх пір ворожа Україні країна Росія
претендує купити філію компанії в Угорщині, який знаходиться в Будапешті. Саме тут після
розпаду Радянського Союзу розміщується угорське представництво Радянського
Дунайського пароплавства. Будівля складається з восьми поверхів, а його загальна площа
охоплює близько 4000 квадратних метрів. Раніше підприємство вже намагалися купити в
далекому 2006 році. Тоді ціна питання дорівнювала 10 мільйонам євро, хоча реальна сума
вартості була в рази вище від позначеної. Як прокоментували юристи Угорщини, зараз
логіка українського керівництва в діях по відношенню Дунайського пароплавства незрозуміла, так як багато рішень виглядають вигідними для Росії.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua, fbc.net.ua
Україна та КНР співпрацюватимуть для розвитку інфраструктури
внутрішнього водного сполучення
15.07.2020

ДП “Укрводшлях” в особі в. о. начальника Ігоря Шевердіна та China
Railway 14th Bureau Group в особі виконавчого директора Лі Цзюньцян
підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.
Сторони співпрацюватимуть у частині розвитку інфраструктури внутрішнього
водного сполучення для розвитку торгівлі між Україною та Китайською Народною
Республікою та з метою обміну досвідом. “Ми очікуємо якнайшвидшого ухвалення закону
про внутрішні водні шляхи, що активно підтримується нашими європейськими
партнерами, і який, найголовніше, дасть потужний поштовх реформі річкових перевезень в
Україні. Це зробить річкову логістику ефективною і дозволить перевозити великогабаритні
партії вантажів, заощаджуючи мільйони коштів на ремонті доріг. Також закон передбачає
створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів, вкрай необхідного для
забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та можливості
підвищення пропускної спроможності річки. З китайською стороною ми активно
співпрацюємо за багатьма інфраструктурними напрямками. Залучення провідних фахівців
КНР до розвитку внутрішніх водних шляхів дасть важливий сигнал для ринку”, - зазначив
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій. У свою чергу, Надзвичайний та
Повноважний Посол КНР в Україні Фань Сяньжун відмітив, що влада України приділяє
багато уваги розвитку інфраструктури. “Міністерство інфраструктури України є ключовим
відомством для розвитку економіки. Нещодавно ми разом з Міністром інфраструктури
зустрічали прямий контейнерний потяг із Китаю в Україну, і ми хочемо та прагнемо
збільшення вантажопотоку між нашими країнами”, - наголосив Фань Сяньжун. Україна
очікує на ефективну практичну реалізацію низки чинних договорів з КНР та на готовність
Китайської сторони підписати Протокол до Угоди між Міністерством інфраструктури
України і Міністерством комерції КНР про співробітництво у сфері інфраструктури та
реалізації пілотних проєктів будівництва дороги М-22 на ділянці обходу Кременчука з
мостовим переходом через р. Дніпро, Великої кільцевої дороги навколо Києва і дороги М-14
Одеса-Миколаїв-Херсон за рахунок пільгового кредитного фінансування Ексімбанку КНР. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
За 6 місяців вантажопереробка морських портів
зросла майже на 10%
17.07.2020

Протягом січня-червня 2020 р. портові оператори у морських портах
України обробили 79,3 млн тонн вантажів. Це на 9,9% більше, ніж за перше
півріччя минулого року.
“Морські порти України продовжують розвиватися. За перші 6 місяців цього року їх
вантажопереробка зросла майже на 10%. Лідерами з перевалки стали морський порт
“Південний”, який обробив найбільше вантажів - 31,2 млн тонн, а також морські порти
Миколаїв, Одеса, Чорноморськ та Маріуполь. У підсумку їх вантажообробка склала 72,7 млн
тонн. Це 92% від загального об’єму переробки”, - зазначив Міністр інфраструктури України
Владислав Криклій. Динамічно збільшують перевалку вантажів морські порти
“Ольвія”(+59,7%) та Бердянськ (+63,6%). За підсумками звітного періоду перевалка
експортних вантажів склала 60,3 млн тонн (+8,7%), імпортних – 12,4 млн тонн (+12,9%),
транзитних – 5,6 млн тонн (+13,3%), каботажних – 1,1 млн тонн (+30,1%). Найбільше
портами було оброблено зернових вантажів та руди – 23,4 млн тонн та 22,5 млн тонн
відповідно. Разом з тим, перевалка руди за 6 місяців цього року зросла на 36,5%, вугілля –
на 58,2%, олії – на 6,9%, нафти – у 4 рази. Також у першому півріччі цього року було
оброблено 521 тис. TEU контейнерів. Це на 12,5% більше, ніж за аналогічний період 2019-го.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
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Укрзалізниця вдвічі збільшила об’єми
контейнерних перевезень
06.07.2020

За підсумками 5 місяців 2020 року територією України у складі
контейнерних поїздів було перевезено 109 440 ДФЕ, що у 2 рази більше
вантажів, ніж за січень-травень 2019-го.
Це також 60% від усього об’єму контейнерів, що були перевезені територією України
різними видами транспорту. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав
Криклій під час урочистих заходів з приводу зустрічі другого прямого контейнерного
поїзда з Китаю сьогодні вранці у Києві. “Щойно ми зустріли другий контейнерний потяг за
місяць із Китаю. Це 43 сорокафутові контейнери, що подолали понад 9 тис. км та 4 країни за
15 діб. Ми зацікавлені у збільшенні транзиту вантажів залізницею з Китаю до країн
Західної Європи, включенні України до маршрутів Шовкового шляху та у прямому
міжнародному сполучені КНР-Україна. І будемо розвивати контейнерні перевезення надалі.
Не лише залізницею, а й іншими видами транспорту”, - зазначив Міністр інфраструктури.
Для забезпечення зростання вищезазначених перевезень, за словами Владислава Криклія,
Міністерство інфраструктури вже активно працює над запровадженням міжнародної
електронної товарно-транспортної накладної та створенням цифрових транспортних
коридорів. Це дозволить спростити документообіг під час перевезень та знизити фінансове
навантаження на логістику. “Перевезення вантажів за електронною міжнародною
накладною - це підвищення конкурентоспроможності українських перевізників. Крім цього,
це дозволить підвищити безпеку міжнародних перевезень та реалізувати транспортний
потенціал України”, - додав очільник Міністерства. Участь в урочистих заходах з приводу
зустрічі другого прямого контейнерного поїзда з Китаю також взяли Надзвичайний та
Повноважний Посол КНР в Україні Фан Сянжун, заступник Міністра закордонних справ
України Євгеній Єнін та в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
Райсуд Киева наложил арест на тепловозы и вагоны
"Газтранзит" из-за неуплаты налогов
14.07.2020

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на тепловозы и
вагоны ЧАО "Газтранзит" (Киев) стоимостью свыше 90 млн грн из-за
неуплаты налогов, сообщил офис Генерального прокурора.
По данным следствия, в 2019-2020 годах "Газтранзит" отразил финансовохозяйственные операции с рядом имеющих признаки фиктивности компаний по закупке
тепловозов и вагонов по значительно завышенным ценам, уклонившись от уплаты налогов
на сумму почти 40 млн грн. "Принимаются меры по установлению всех участников схем
уклонения от уплаты налогов", - указано в сообщении офиса. В НАК "Нафтогаз Украины",
которая является собственником 40,2% акций "Газтранзита", агентству "ИнтерфаксУкраина" уточнили, что после получения в мае 2020 года письма из офиса генпрокурора о
специальной проверке финансово-хозяйственной деятельности ЧАО с рядом имеющих
признаки фиктивности предприятий, отправила "Газтранзиту" соответствующее
требование о проверке по этому вопросу. Как сообщалось, принадлежавшие "Газпрому"
(РФ) акции "Газтранзита" были взысканы в рамках вынесенного Антимонопольным
комитетом Украины штрафа российской компании. В феврале 2019 года 40,2% акций
"Газтранзита" купил инвестиционный фонд "Голдмен" за 41,025 млн грн, что на 2% выше
их стартовой цены (40,22 млн грн). Конечным бенефициаром "Голдмена" на то время был
указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО "Группа
компаний "Инвестиционные партнеры" народного депутата Андрея Журжия.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках досудебного следствия
установило, что акции "Газтранзита" были проданы по заниженной цене, добившись
наложения ареста на акции и передачи их в управление Национальному агентству по
вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и
других преступлений (АРМА). В апреле 2020 года АРМА объявило конкурс на управление
акциями "Газтранзита", который выиграло АО "Укртрансгаз", получивший 30 июня
разрешение АМКУ на управление 40,22% акций "Газптранзита". "Газтранзит" создан в 1997
году с целью увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и
страны Балканского региона. До 2017 года "Нафтогазу" и "Газпрому" принадлежало по
40,22% "Газтранзита", а "Турусгазу" – 19,56%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
СБУ заявила про масштабне розкрадання
коштів «Укрзалізниці»
22.07.2020

Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання
коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця», що створювало загрозу
стабільному функціонуванню залізничних перевезень.
«Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років комерсанти
вступили у змову з деякими керівниками одного з департаментів та структурних
підрозділів АТ «Укрзалізниця». Посадовці забезпечували ділкам перемоги у тендерах,
незважаючи на те, що «підрядники» не мали відповідних дозволів та сертифікатів на
здійснення ремонту колісних пар для пасажирських вагонів. Вони також постачали
товариству запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені
контрабандним шляхом з РФ. Загальна сума контактів становила майже 200 мільйонів
гривень», - йдеться у повідомленні. При цьому, шляхом масштабних фальсифікацій обсягів
виконаних робіт фігурантами провадження із використанням суб’єктів господарювання з
ознаками фіктивності близько 50 мільйонів гривень переведено у готівку та привласнено.
За висновками фахівців, експлуатація на рухомому складі запасних частин, відновлених із
порушенням технологічних процесів, могла створити реальні передумови до виникнення
надзвичайних подій. У межах розпочатого кримінального провадження співробітники
Служби безпеки України проводять у п’яти областях 27 обшуків у структурних підрозділах
Укрзалізниці, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів. В офісі
компанії-постачальника, причетної до протиправного механізму, правоохоронці вилучили
65 тисяч доларів США, понад 2 мільйони гривень, печатки низки комерційних структур,
залучених до фіктивних господарських операцій, у тому числі підроблену печатку
національного перевізника. Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та
вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправний
характер діяльності фігурантів. Зокрема, виявлено договори постачання, акти здачіприймання робіт, реєстри податкових та видаткових накладних, рахунки на оплати, авізо,
технічні паспорти, посадові інструкції, довіреності, сертифікати. Триває досудове слідство у
кримінальному провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
До слова, минулого тижня Комітет Ради висловив недовіру керівництву «Укрзалізниці».
Також нардепи вважають, що внаслідок реформи «Укрзалізниця» має бути розділена на три
окремі бізнеси, що дозволить навести лад в роботі компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА. ЛОГІСТИЧНИЙ БІЗНЕС & 3PL ОПЕРАТОР

Компанія «Рабен Україна» автоматизувала передачу даних кур’єрам: новий
програмний продукт для клієнтів – Last Mile Connector

Владислав Криклій та Сімонетта Соммаруга обговорили можливу
співпрацю в оновленні рухомого складу Укрзалізниці
23.07.2020

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу
зустріч із Федеральним Президентом Швейцарської Конфедерації
Сімонеттою Соммаругою 22 липня, у Києві.
Сторони обговорили перспективи подальшого співробітництва між обома країнами
за різними напрямками, зокрема, у залізничній галузі. Очільник Міністерства позитивно
відзначив двосторонню співпрацю між Україною та Швейцарією у сфері транспорту та
повідомив, що наразі триває пошук стратегічного іноземного партнера для оновлення
рухомого складу Укрзалізниці. Планується, що у співпраці з національним виробником він
зміг би досягти локалізації виробництва на території України не менше 40%, а також
запровадити сучасні комплексні рішення щодо сервісного обслуговування та ремонту. Крім
цього, розглядається можливість розпочати реалізацію масштабного проєкту у столиці –
«Київ Сіті Експрес», який передбачає розвиток та модернізацію залізничної інфраструктури
регіону та закупівлю нового рухомого складу для здійснення приміських перевезень.
Відзначимо, 22 липня заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів
зустріч з виконавчим віце-президентом швейцарської компанії Stadler Rail AG Ансгаром
Брокмеєром. Ансгар Брокмеєр прибув до України як член бізнесової делегації, що
супроводжувала Президента Швейцарської Конфедерації Симонетту Соммаругу в межах її
державного візиту 20-23 липня 2020 року. На виконання домовленостей президентів
України та Швейцарії під час зустрічі було обговорено модальності взаємодії в модернізації
рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту. Ігор
Жовква поінформував співрозмовника про стан реалізації реформ в Україні, зокрема у сфері
розвитку транспортної інфраструктури. Було обговорено низку перспективних проектів,
які могли б бути реалізовані в Україні із залученням як українських, так і швейцарських
виробників. Представник компанії Stadler Rail AG висловив зацікавленість у роботі на
українському ринку та створенні спільних з українськими партнерами виробництв.
Нагадаємо, 20 листопада Міністр інфраструктури України провів зустріч із Надзвичайним і
Повноважним Послом Кореї в Україні паном Квоном Кі Чангом. Сторони обговорили
перспективи подальшого співробітництва між обома країнами за різними напрямками,
зокрема, у галузі транспорту. Владислав Криклій підкреслив, що українська сторона дуже
високо цінить дружні відносини з Кореєю, яка є провідним та надійним торговельним
партнером України в Азії, а також висловив вдячність пану Послу за продуктивну
співпрацю та спрощення розвитку двостороннього співробітництва в сфері транспорту між
обома країнами. Міністр інфраструктури звернув увагу на досягнення Республіки Корея як
провідної транзитної держави та логістичного хабу світового значення та повідомив про
інтерес України у виробленні нових логістичних рішень. Сторони також обговорили
можливе розширення співробітництва України з компанією Hyundai Corporation.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua, president.gov.ua



АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Немецкий перевозчик FlixBus запустил
внутренние рейсы в Украине
07.07.2020

Пассажиры могут забронировать билеты на сайте FlixBus, в
мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов, передает
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так, с 8 июля запускаются направления Киев - Одесса - Затока, Киев - Житомир Ривне – Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Львов - Ужгород. В
компании уточнили, что новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером
FlixBus – компанией Euroclub. Автобусы сохранили оригинальное брендирование Euroclub и
имеют зеленые наклейки "In copperation with FlixBus", по которым их можно будет
идентифицировать на автобусных остановках. Работающие на маршрутах автобусы –
Mercedes, Man и Neoplan. Средний возраст автобусов – шесть лет. Они оборудованы
кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi, туалеты. "В Украине мы начинаем с
популярных направлений: Киев - Львов, Киев -Ужгород и Киев - Затока через Одессу. На
внутренних линиях придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на
международных", – заверил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман. Линия
Киев – Одесса - Затока, в частности, отправляется три раза в неделю: в пятницу, субботу и
воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и 7:50 в Затоку. В обратном
направлении автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 из
Затоки, в 20:50 делает остановку в Одессе, в 4:10 прибывает в КиевКак сообщалось, FlixBus
с 25 июня начал возобновлять работу в Украине на отдельных международных маршрутах.
FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году.
Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые
предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами,
маркетингом и управлением графиками. В 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок,
запустив регулярные международные рейсы, которые сегодня объединяют 10 украинских
городов (Киев, Львов, Одессу, Житомир, Ривне, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь и
Ужгород) прямым соединением с 44 городами Европы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

 МЕТРОПОЛІТЕН

Харківський метрополітен за перше півріччя
зазнав збитків на 39,2 млн грн
12.07.2020

В 2019 році збитки харківського метрополітену склали 267
мільйонів гривень, а за перший квартал 2020-го – 39,2 мільйонів. Про це
повідомляє служба новин порталу kh.depo.ua
У Харківському антикорупційному центрі зазначають, що там наявні такі проблеми,
як невиплата зарплати працівникам за 3-4 місяці, відправлення машиністів в неоплачувану
відпустку, агітація за Геннадія Кернеса в неробочий час. В лютому 2019 року, коли виросли
ціни за проїзд з 5 до 8 гривень, міська влада запевняла, що харківський метрополітен
більше не буде збитковим. У ХАЦ виділяють чотири головні причини, які призвели до таких
збитків: це закупівля товарів, послуг та робіт за значно завищеними цінами; виконання
послуг із прибирання, ремонту рухомого складу та ескалаторів до 2009 року власними
силами харківського метрополітену; заниження доходів від рекламної діяльності КП;
отримання прибутків від дії єдиного електронного квитка формою-інвестором ТОВ
"Фінансова компанія "Платіжний центр".
Читати повністю >>>
За матеріалами kh.depo.ua
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Компанія «Рабен Україна» повністю автоматизувала процес передачі
інформації кур’єрським службам доставки, запровадивши програмний
продукт – Last Mile Connector.
Last Mile Connector став частиною проекту з інтеграції Warehouse Management System
(WMS) «Рабен Україна» зі схожою системою одного з ключових клієнтів. «Автоматизувавши
передачу даних, ми не тільки підвищили точність процесів, а й вивільнили час
співробітників для виконання інших важливих завдань», – коментує Міхал Коваль,
Директор департаменту складської логістики «Рабен Україна». До впровадження Last Mile
Connector всі відправки товарів, що здійснювалися зі складу «Рабен Україна» за
посередництва кур’єрських служб, реєструвалися в ручному режимі на відповідних вебпорталах. Щоденно фахівці компанії оформляли 800-1100 записів про відправку вантажу.
Після імплементації рішення Last Mile Connector інформація про всі операції, що
відображаються в системі WMS «Рабен Україна», автоматично вноситься в системи
кур’єрських служб, з якими налагоджена інтеграція. Розробником рішення Last Mile
Connector виступила компанія CoreTeka. «Ми вдячні компанії «Рабен Україна» за довіру у
вирішенні такого складного і відповідального завдання. Ми раді впровадити наше рішення,
яке дозволило оптимізувати процеси роботи з останньою милею», – додає Олександр
Ісаченко, Генеральний директор та співзасновник компанії CoreTeka. Нагадаємо, «Рабен
Україна» постійно розвиває складську інфраструктуру і пропонує ринку найвищий рівень
логістики та супутніх послуг. Зокрема, серед основних опцій - повна інтеграція зі
складською системою WMS та чітка навігація до стелажів, де зберігається продукція. Це і
технологія Li-ion, яка спрощує операційний процес та забезпечує енергозбереження. Крім
того, це і сучасна зона копакінгу та передові операційні системи. Це і навантажувачі з
точними системами зважування, які забезпечують вищу точність відбору товару, і цифрові
датчики нового покоління для вимірювання температури та вологості. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Рабен Україна»
ЄБРР може надати EUR53 млн кредиту "Укрпошті" під
держгарантії на модернізацію логістики
28.07.2020

ЄБРР може надати АТ "Укрпошта" до €53 млн кредиту під держгарантії
на закупівлю і оснащення пересувних відділень, створення автоматичних
сортувальних центрів у Києві, Львові та Дніпрі.
Згідно з повідомленням банку на сайті, затвердження проекту заплановане на 30
вересня 2020 року. Перший транш на суму до EUR23 млн буде спрямовано на придбання і
оснащення поштових фургонів для розміщення в сільських районах у всій країні, другий
транш на суму до EUR30 млн - на розвиток сучасних автоматичних сортувальних центрів у
Києві, Львові та Дніпрі, а також на розвиток пов'язаної мережі регіональних сортувальних
складів. За даними ЄБРР, загальна вартість проекту становитиме EUR102 млн, з них кредит
банку - EUR53 млн, кредит Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) - EUR30 млн і власні
кошти клієнта - EUR19 млн. Як повідомлялося, ЄІБ надасть фінансування розміром EUR30
млн на модернізацію логістичної мережі "Укрпошти", зокрема інвестиції в нові сортувальні
вузли та склади, а також інвестиції у відповідну ІТ-інфраструктуру. Відповідний проект
рада директорів ЄІБ схвалила 15 травня 2020 року. Як повідомлялося, згідно з фінпланом,
"Укрпошта" планує залучити у 2020 році кредитні ресурси в Європейському банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР) і в ЄІБ на суму 1,722 млрд грн під реалізацію проектів
"Сільське відділення" і "Логістична мережа", але сплата відсотків за ними не планується у
2020 році за умовами кредитного договору. "Укрпошта" у 2020 році планує запустити
пересувні відділення у п'яти областях, а до 2024 року - вийти на прибуток понад 1 млрд грн.
"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури. Надає близько 50
видів послуг у 10,6 тис. відділеннях у всій Україні, ще близько 1,2 тис. розташовані на не
контрольованій Україною території. Штат підприємства налічує 76 тис. працівників, з яких
33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Інтертелеком знову не встиг оплатити 4G-ліцензію
у встановлений ним же термін
01.07.2020

Першого липня закінчився термін, до якого CDMA-оператор
Інтертелеком обіцяв внести кошти для отримання 4G-ліцензії, щоб
конкурувати з «великою трійкою» телеком-операторів в одному діапазоні.
НВ Бізнес з’ясував, чи вдалося йому виконати взяте на себе зобов’язання. Нагадаємо,
в рамках підписаного раніше меморандуму про впровадження 4G в діапазоні частот нижче 1
ГГц і відповідних домовленостей, Інтертелеком мав відмовитися від ряду смуг частот,
якими він користується, і до 10 березня внести оплату в розмірі 194,6 мільйона гривень за
4G -ліцензії. Ліцензія повинна була почати діяти з 1 квітня. Але цього не сталося:
Інтертелеком тоді оплатив тільки один мільйон гривень і попросив у телеком-регулятора
відстрочку. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації,
пішла на поступки, фактично продовживши термін оплати ліцензії до 1 квітня. Але грошей
за ліцензію держава так і не отримала, а оператор попросив про чергову відстрочку
платежу, на яку регулятор відмовився піти. В результаті НКРЗІ анулювала рішення про
видачу Інтертелекому ліцензій. Частоти, від яких оператор добровільно відмовився, за
умови отримання замість них 4G ліцензій, регулятор не повернув (без виконання взятих
Інтертелекомом зобов’язань по вивільненню смуг частот процес впровадження LTE-900
просто не відбувся б — НВ Бізнес). CDMA-оператор звернувся до суду, отримавши
примарний шанс відвоювати 4G ліцензію і встигнути з оплатою хоча б до липня: суд
призупинив дію рішення НКРЗІ про анулювання свого рішення про видачу 4G ліцензії, а
Нацкомісія таке рішення суду поки не змогла оскаржити (засідання апеляційного суду
призначене на кінець липня). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Компанія "Vodafone Україна" з травня викупив
євробонди ще на $2,7 млн

За 6 місяців 2020 року дохід Національного телекомоператора Vega перевищив 300 млн грн
13.07.2020

VFU Funding PLC у травні-липні 2020 року, відповідно до умов
кредитних договорів, викупив та анулював єврооблігації на загальну суму
$2,7 млн, йдеться в його повідомленні на Ірландській фондовій біржі.
Згідно з ним, йдеться про папери, випущені відповідно до Reg S на суму $1 млн від 1
травня, ще $1 млн - від 18 травня та $700 тис. - від 2 липня. Як повідомлялося, всі
зобов'язання компанії за позикою на суму EUR90 млн, розміщеною "Vodafone Україна" у
квітні 2018 року, повністю погашені на початку 2019 року. На початку лютого 2020 року
"Vodafone Україна" розмістила єврооблігації на $500 млн під 6,2%. Випуск у форматі
144A/Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів в Європі та США. Міжнародне
рейтингове агентство Standard&Poors підтвердило кредитний рейтинг "Vodafone Україна"
на рівні "В", прогноз - "стабільний". Наприкінці 2019 року NEQSOL Holding через OOO Telco
Solutions and Investments, підконтрольну Bakcell, підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її
телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію з купівлі "Vodafone Україна" було закрито
наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan і RBI, ціна сягнула
$734 млн, включно з відкладеним платежем на суму близько $84 млн. У квітні 2019 року
ПрАТ "ВФ-Україна" випустило єврооблігації на суму EUR90 млн із купонним доходом 9,2%
річних. Доходи від їх розміщення оператор планував використати переважно для
придбання ліцензій LTE і частково для будівництва мережі.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Компания "Huawei Украина" и "КПИ им. И. Сикорского" открывают Академию
информационных и сетевых технологий
15.07.2020

Компания "Huawei Украина" и НТУУ КПИ заключили соглашение об
открытии на базе этого учреждения Академии информационных и сетевых
технологий, авторизованной Huawei.
Как отмечается в сообщении пресс-службы компании в среду, программа академии
будет способствовать подготовке будущих выпускников университетов к работе в сфере
информационно-коммуникационных технологий в государственном и частном секторах
экономики. Программа академии основывается на смешанной модели обучения, сочетая
традиционное образование, предполагающее непосредственный контакт преподавателя и
студента, с мультимедийными учебными курсами и средствами тестирования на базе
современных технологий. Помимо Киева, "Huawei Украина" планирует открытие Академии
информационных и сетевых технологий в университетах Харькова, Одессы и Львова.
Huawei сотрудничает с более 900 международными университетами во всем мире для
создания академий информационных и сетевых технологий, авторизованных Huawei (ICT
Аcademies). Эти академии предоставляют возможность проходить сертификационные
курсы по передовым технологиям, в частности в сферах 5G, искусственного интеллекта,
облачных решений, больших данных и интернета вещей (IoT). Отметим, власти КНР
считают, что Великобритания сговорилась с США с целью причинения ущерба китайским
компаниям, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя МИД Китая Хуа Чуньин.
Такие обвинения прозвучали после того, как накануне стало известно о решении
британского правительства запретить китайской компании Huawei до 2027 года
участвовать в развертывании сетей 5G в Великобритании. "Не представив конкретных
доказательств, Соединенное Королевство в качестве предлога объявило о не имеющих под
собой основание рисках (для безопасности страны - ИФ) и сотрудничало с США с целью
дискриминировать, сдерживать и изгонять китайские компании", - сказала Хуа Чуньин.
Телеканал Sky News ранее отмечал, что на такой вердикт Лондона повлияли санкции США
против Huawei в мае, когда Вашингтон попытался лишить компанию доступа к
компьютерным чипам на основе американских технологий. Вследствие этого возникли
опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы: в результате британский
Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу о потенциальных угрозах
систем Huawei для Великобритании. В 2019 г. Вашингтон внес Huawei в список компаний,
представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с
китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским
компаниям необходимо получать соответствующие лицензии. При этом США пытаются
убедить европейских и прочих союзников отказаться от сотрудничества с Huawei. Как
сообщалось ранее, выручка китайского технологичного гиганта Huawei Technologies Co. в
первом полугодии выросла на 13,1% и составила 454 млрд юаней ($64,9 млрд) по сравнению с
401,3 млрд юаней за аналогичный период 2019 года. Как сообщается в пресс-релизе
компании, рентабельность повысилась до 9,2% с 8,7% в январе-июне прошлого года и 7,3%
в первом квартале текущего года. Выручка Huawei от предоставления услуг операторам
связи составила в первом полугодии 159,6 млрд юаней, потребительский сегмент принес
доход в 255,8 млрд юаней, корпоративный сегмент - 36,3 млрд юаней.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Укртелеком: за перше півріччя - збільшення доходів
від інтернет-послуг на 7%
24.07.2020

У першому півріччі 2020 року загальний дохід Укртелекому
залишився стабільним – на рівні понад 3,1 млрд грн. Дохід від
телекомунікаційних послуг склав 2,545 млрд грн.
За результатами півріччя EBITDA склала понад 833 млн грн. Маржа EBITDA
залишилась на досить високому рівні та становить 27 %. Приватним абонентам надано
послуг майже на 1,579 млрд грн, бізнес-споживачам – на 708,5 млн грн. Продовжує зростати
дохід від інтернет-послуг – у першому півріччі 2020 року він склав 943 млн грн, що на 7%
більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У бізнес-сегменті він збільшився на
11% до 205 млн грн, а у масовому – на 6% до 738 млн грн. Укртелеком продовжує розбудову
оптичної інфраструктури, проклавши цього року вже майже 3 тисячі кілометрів волоконнооптичного кабелю. Всі роботи, до яких залучаються місцеві підрядні організації,
проводяться з дотриманням необхідних карантинних заходів. Цього року до сучасної
оптичної мережі підключено понад 380 населених пунктів країни. З них вперше оптичний
інтернет з’явився в 180 населених пунктах, де можливість підключення створено для
майже 200 тис. мешканців. Оптичним інтернетом від Укртелекому вже користуються понад
1 100 медичних і навчальних закладів, більше 15% (170) з яких було підключено цього
року, майже 300 об’єднаних територіальних громад (+20% або 60 ОТГ за перше півріччя) та
понад 1500 об’єктів концентрації бізнес-клієнтів. Мережа інтернет-доступу Укртелекому
загалом охоплює понад 2 600 міст і сіл країни. Укртелеком реалізував низку проектів з
будівництва волоконно-оптичних каналів для різних бізнес-об’єктів, торговельнорозважальних, офісних центрів та інших об’єктів для забезпечення їх сучасними послугами,
у тому числі «хмарними» сервісами, захистом від DDoS атак, доступом до телевізійного
контенту. Капітальні інвестиції за перше півріччя 2020 року склали 337 млн грн.
Надходження від комерційної оренди майна, незадіяного у виробничих процесах, склали
151 млн грн, перевищивши показник першого півріччя 2019 року більш ніж на 9%.
Водночас варто зазначити, що враховуючи складну ситуацію із карантинними заходами для
багатьох бізнесів, за власної ініціативи Укртелеком надавав спеціальну 50% знижку
орендарям, діяльність яких було призупинено під час карантину…
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укртелеком»
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Продовжує зростати частка доходів від надання інтернет послуг та
передачі даних, складаючи в першому півріччі 2020 р. 32%, що на 6
процентних пунктів вище, ніж за аналогічний період 2019 р.
Дохід від інтернет-послуг за сучасними оптоволоконними технологіями (FTTx,
GPON) становить 77 млн грн. Відносно даних за 6 місяців 2019 р., сума збільшилась на 15%.
У результаті активної міграції мідних сервісів на оптичні мережі, доходи від VoIP телефонії
в B2B сегменті збільшились на 45% (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року).
Чистий дохід за два квартали сягнув 274.9 млн грн, EBITDA – 65,2 млн грн. Податків і зборів
до бюджетів усіх рівнів перераховано на суму 58.6 млн грн. Завдяки надійним мережам та
якісному обладнанню, оперативній адаптації до дистанційного формату роботи та
концентрації зусиль на актуальних нині продуктах, вдалося зберегти доходи за місяці
карантинного періоду на належному рівні. Проте, фінансові показники компанії за I
півріччя 2020 року зазнали вплив карантину, через що вони є дещо нижчими, у порівняні з
минулорічними. Незначне зниження доходів у сегменті B2B зумовлено зменшенням обсягів
споживання телеком-послуг в офісах, виробничих та торгових приміщеннях або навіть
призупинення діяльності взагалі (наприклад, торгівельно-розважальні центри) через
перехід бізнесів на віддалений режим роботи. Ще однією причиною недонадходжень є
зменшення генерації телефонного трафіку. «Головна місія сучасного телеком-оператора
сьогодні - забезпечити громадянам, бізнесу і державі надійний зв'язок у будь-яких
ситуаціях. Vega успішно справляється із цим завданням завдяки цифровим рішенням.
Великим бізнесам ми продовжуємо організовувати віддалений доступ до хмарних серверів
AWS та інших світових грандів. Функціонування середньому та малому бізнесу
допомагають забезпечити наші ключові сервіси - Віртуальний офіс та Віртуальна АТС від
Vega, попит на які помітно збільшився. Щоб спробувати увесь спектр ефективного для
роботи функціоналу та оцінити усі переваги сучасних продуктів Vega, ми надаємо
абонентам можливість замовити продукти на безкоштовне тестування. Наша команда
зробила все можливе, аби протягом вимушеної ізоляції наші користувачі отримували якісні
послуги. Навіть у режимі переведення більшості працівників у формат віддаленої роботи,
нам вдалося забезпечити роботу сервісів у повному обсязі», - відзначив Генеральний
директор Національного оператора Vega Мурат Чинар. Слідуючи нормам безпеки й
дотримуючись усіх заходів із запобігання поширення на території України вірусуCOVID-19,
компанія продовжує інвестувати в майбутнє й виконувати ряд запланованих проектів з
розвитку високошвидкісних технологій зв’язку, зокрема Gigabit від Vega. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Vega
ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

ЄІБ може виділити Україні €340 млн в рамках
Програми відновлення
06.07.2020

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може виділити Україні €340
млн у рамках Програми відновлення, свідчить інформація на сайті банку.
Про це повідомляє interfax.com.ua
Фінансування буде спрямовано на створення, відновлення і поліпшення
громадських будівель, зокрема адміністративних будівель, шкіл, медичних центрів і
лікарень, державних доріг і мостів, а також на постачання комунальних послуг. Програма,
зокрема, орієнтована на об'єкти, що розміщуються на підконтрольних Україні територіях у
Донецькій і Луганській обл.., а також прилеглих областей - Харківської, Дніпропетровської,
Запорізької та Херсонської та міськрад в інших областях, щоб дати змогу їм впоратися з
припливом внутрішніх переселенців, уточнив ЄІБ. Як зазначено в повідомленні,
фінансування передбачається виділити для таких секторів, як вода і водопостачання,
енергетика, містобудування і транспорт. Такі заходи передбачено Спеціальним планом дій
ЄІБ для України, розрахованого на три роки із загальним фінансуванням €3 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Володимир Зеленський провів телефонну розмову
з керівництвом ЄБРР
24.07.2020

Президент України провів телефонну розмову з виконувачем
обов'язків президента Європейського банку реконструкції та розвитку
(ЄБРР) Юргеном Рігтерінком та віце-президентом ЄБРР Аланом Пію.
Юрген Рігтерінк привітав важливі реформи в Україні, відзначивши, зокрема,
боротьбу з корупцією, ухвалення законів про концесію, про ринок землі, про приватизацію,
банківського закону, а також призначення нового голови Національного банку України.
Також він відзначив успішне розміщення Україною євробондів, підписання нової кредитної
угоди з Європейським Союзом і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Володимир Зеленський зауважив, що минулого року портфель проектів ЄБРР в Україні
склав 1,1 млрд євро. Глава держави висловив сподівання на ще динамічніше нарощування
співпраці в поточному році. За його словами, світова пандемія COVID-19 ще більш гостро
ставить питання фінансування та підтримки ліквідності компаній державного й
приватного сектору. Крім того, є необхідність і надалі інвестувати в розбудову
інфраструктури в Україні. Глава держави подякував ЄБРР за постійну підтримку. В. о.
президента ЄБРР наголосив, що Банк готовий надавати нашій країні ще більше підтримки в
часи кризи, і за цей рік інвестував в Україну понад 300 млн євро. Юрген Рігтерінк відзначив
реформи корпоративного управління державними підприємствами та банками в Україні й
забезпечення прозорості процедур призначення членів наглядових рад. Володимир
Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує співпрацю з міжнародними
партнерами, зокрема з МВФ та Світовим банком. Уряд працює над виконанням умов для
отримання другого траншу кредиту МВФ та ЄС. Також Президент повідомив, що Україна
успішно повернулася на зовнішній ринок капіталу – Міністерство фінансів залучило 2 млрд
доларів, що демонструє довіру інвесторів до нашої країни. Глава держави запевнив
співрозмовників у тому, що зі зміною голови Національного банку України, яким
нещодавно був призначений Кирило Шевченко, політика НБУ залишиться такою ж
ефективною. «Я хочу вас запевнити в тому, що НБУ залишиться й надалі незалежною
інституцією та проводитиме зважену монетарну політику», – сказав Президент. Володимир
Зеленський висловив сподівання, що ЄБРР продовжить співпрацю з Україною щодо
фінансування інфраструктурних проектів. «Насамперед маю на увазі розбудову доріг,
залізничної інфраструктури та річкового транспорту. Міністерство інфраструктури та
Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця року підписати угоду на 450 мільйонів
євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг», – зазначив Глава
держави. Також Володимир Зеленський розповів про підготовку до приватизації великих
державних компаній і запросив ЄБРР долучитися до цього процесу. Він повідомив, що
перший аукціон з приватизації готелю «Дніпро», що раніше належав ДУС, відбувся прозоро
та успішно, і державі вдалося отримати рекордну ціну в понад 1,1 млрд грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1
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РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Индустриалбанк по итогам января-марта 2020 г. увеличил
квартальную прибыль в 52 раза
07.07.2020

Головою наглядової ради Сітібанку в Україні
став Грант Карсон
03.07.2020

Наглядова рада Сітібанку (Київ) 30 червня припинила повноваження
голови наглядової ради Марка Луе і призначила на його місце на три роки
Стівена Гранта Карсона.
Він очолює в Citi регіон Туреччина, Росія, Україна Казахстан, керує бізнесом у країнах
регіону Європа, Близький Схід, Африка, де немає фізичної присутності Citi, а також
роздрібним бізнесом у регіоні Європа, Близький Схід, Африка. Згідно з повідомленням
банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
України (НКЦПФР), на відповідному засіданні банк переобрав на три роки всіх п'ятьох
членів наглядової ради. Марк Луе був членом наглядової ради Сітібанку з березня 2015
року. Сітібанк заснований у 1998 році, є дочірнім банком американського Citigroup Inc.
Згідно з даними Нацбанку України, станом на 1 травня 2020 року Сітібанк за розміром
загальних активів займав 16-е місце (24 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
После смерти крупнейшего акционера "Радабанк"
сменил владельца
07.07.2020

Акционер Татьяна Городницкая увеличила долю в уставном
капитале "Радабанка" с 30,205% до 62,205% за счет прямого отчуждения
пакета акций ее братом Владимиром Городницким.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, доля в уставном капитале
Городницкого сократилась с 54,565% до 22,565%. Уточняется, что в полученном эмитентом
реестре отсутствует информация относительно способа изменения размера пакета акций и
даты, когда пороговые значения были пересечены. Как сообщалось, 3 июля "Радабанк"
сообщил, что скончался член наблюдательного совета и крупнейший акционер банка
Городницкий. Согласно данным Нацбанка, на начало 2020 года крупнейшим акционером
банка также является Игорь Городницкий (отец Владимира Городницкого и Татьяны
Городницкой) - 13,43%. По данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов
"Радабанк" занимал 39 место (2,237 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Укрексімбанк профінансував понад 30 підприємств
за Проектом Світового банку
07.07.2020

Державний Укрексімбанк продовжує активну підтримку українських
експортоорієнтованих малих і середніх компаній. Про це повідомляє пресслужба банку.
Від початку реалізації та упродовж 2019 року Укрексімбанком профінансовано 34
субпроекти українських підприємств за спільним з Міжнародним банком реконструкції та
розвитку Проектом доступу до довготермінового фінансування. «Всі малі та середні
підприємства, налаштовані на експорт, можуть надати новий заряд своєму бізнесу завдяки
доступу до «довгого фінансування», – зазначив Голова Правління АТ «Укрексімбанк» Євген
Мецгер. У рамках Проекту профінансовано субпроекти підприємств різних галузей, що
спрямовані як на придбання обладнання і техніки за інвестиційними проектами на строк
від 36 місяців, так і на поповнення обігового капіталу через придбання сировини і
матеріалів на строк від 12 місяців. Усі субпроекти пройшли експертизу щодо відповідності
критеріям прийнятності за Проектом, зокрема вимогам щодо закупівель та екологічного і
соціального менеджменту. Гарантійну угоду за спільним зі Світовим банком Проектом
ратифіковано у 2018 році. Кошти Позики обсягом 150 млн дол. США доступні для
кредитування українських підприємств, у т. ч. шляхом надання кредитів комерційним
банкам для фінансування діяльності їх клієнтів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Укрексімбанку
Экс-глава «Укргазбанка» Шевченко вывел более
200 млн грн через компанию JLL
07.07.2020

Председатель «Укргазбанка» Кирилл Шевченко вместе с зампредом
банка Денисом Чернышовым в 2015-2019 гг. через ФЛП, заключая
фиктивные услуги, вывил более 200 млн грн. Об этом пишет «Дубинский.про».
«Укргазбанк» в 2017 г. продавал свои активы (балансовые) через государственное
предприятие СЕТАМ, которое занимается проведением электронных торгов по
арестованному имуществу. Чтобы на этом заработать Шевченко придумал предприятие,
которому СЕТАМ, будет платить деньги, за привлечение покупателей. Понятно, что
никакая компания не привлекала никаких покупателей, все проходило в электронном
режиме и активы продавались, без какой-либо помощи, но «Укргазбанк» с этого имел
колоссальный процент. В 2017 г. АБ «Укргазбанк» объявил о начале сотрудничества между
компанией JLL в Украине и ГП «СЕТАМ» в рамках проекта по продаже балансового
имущества банка. Руководство банка анонсировало, что в результате такого сотрудничества госструктура первой из украинских банков будет осуществлять реализацию своего
балансового имущества с помощью международной консалтинговой компании JLL в
Украине на открытых торгах СЕТАМ. Договор о предоставлении услуг по организации
продажи с аукциона имущества и имущественных прав на недвижимое имущество между
«Укргазбанком» и ГП «СЕТАМ» был заключен еще в ноябре 2016 г. Однако, Шевченко решил
получить выгоду с этого сотрудничества. Для реализации плана он подключает
«независимого консультанта» - компанию JLL. На тот момент АБ «Укргазбанк» выставил на
реализацию около 180 объектов недвижимости общей стоимостью более 1,8 млрд гривен,
путем проведения электронных аукционов на СЕТАМ. В дальнейшем, в ноябре 2016 г.,
между JLL и «СЕТАМ» был заключен договор №357 о предоставлении услуг относительно
изучения рынка и подобных услуг. Причем договор составлен так, что отобранной
компанией-исполнителем будет исключительно JLL, которая будет действовать в
интересах «Укргазбанка». Согласно договору, компания JLL должна предоставить СЕТАМ
услуги по предпродажной подготовке недвижимого имущества, а именно: анализ объекта:
местонахождение, техническое состояние, отбор потенциальных покупателей, их
информирование, разработка стратегии, организация встреч, и др. Общая стоимость «чудодоговора» составила 10,9 млн грн. Кроме этого, JLL за каждый проданный объект
«Укргазбанка» с аукциона, получит вознаграждение в размере 50% от суммы, которая
будет выплачиваться СЕТАМ. 20 февраля 2017 г. был подписан такой же аналогичный
договор на сумму 2,8 млн грн, где сумма вознаграждения составила 40%. Услуги
предоставляются только по имуществу, которое передано на аукцион «Укргазбанком». Из
текста договора усматривается лоббирование интересов со стороны госбанка этой
компании. В то же время, представительство компании в Украине «Джонс Ленг Ласаль»
является фигурантом уголовного дела об умышленном уклонение от уплаты налогов. …
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
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Чистая прибыль "Индустриалбанка" (Киев) по итогам января-марта
2020 года составила 42 млн грн, что в 52,2 раза больше, чем за аналогичный
период 2019 года (804 тыс. грн).
Чистый процентный доход за первый квартал составил 67,94 млн грн, что на 19,8%
меньше, чем за первый квартал 2019 года, а комиссионные доходы сократились на 27,95%
– до 28,08 млн грн. В то же время чистый доход от курсовых разниц за отчетный период
составил 52,34 млн грн против 7,96 млн грн в 2019 году. Активы банка по итогам январямарта выросли на 0,85% – до 3,99 млрд грн, кредиты клиентам – на 1,72%, до 1,9 млрд грн.
Обязательства банка с начала текущего года сократились на 0,3% – до 2,69 млрд грн, в том
числе средства клиентов – на 0,5%, до 2,5 млрд грн. Собственный капитал банка в январемарте вырос на 3,3% – до 1,3 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 856,6 млн
грн. "Индустриалбанк" основан в 1990 году. В декабре 2017 года был объединен с
"Экспресс-Банком". По данным НБУ, на начало 2020 года основными акционерами банка
прямо или опосредовано были Роза Дворецкая – 69,803131%, государство через НАК
"Нафтогаз Украины" – 7,79148%, Александр Рабцун – 5,352989%, Артур Абдинов 4,147696%, Игорь Дворецкий – 2,893568%, Елена Ланда – 2,677664% и Олег Кирилюк –
2,354455%. Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (4,313
млрд грн) "Индустриалбанк" занимал 29 место среди 75 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Чистая прибыль БИС-Банк
составила 7,9 млн грн
09.07.2020

Чистая прибыль ПАО "Банк инвестиций и сбережений" (БИС-Банк,
Киев) по итогам января-марта 2019 года составила 7,9 млн грн, что в 8,8 раза
больше, чем за аналогичный период 2019 года (901 тыс. грн).
Согласно ей, рост прибыли был обусловлен доходом от переоценки иностранной
валюты в размере 97,06 млн грн, тогда как за аналогичный период годом ранее этот
инструмент принес 2,93 млн грн убытка, при этом расходы банка на выплату зарплат
сотрудникам увеличились в 1,4 раза – до 52,11 млн грн, а другие административные
расходы – на 7,9%, до 91,88 млн грн. Кроме того, чистый процентный доход банка за
соответствующий период увеличился на 35% – до 44,21 млн грн, а чистый комиссионный –
на 5,1%, до 89,29 млн грн. Активы БИС за три месяца 2020 года выросли на 21,9% – до 4,66
млрд грн, в частности, кредиты и задолженность клиентов – на 23,6%, до 2,99 млрд грн,
инвестиции в ценные бумаги – почти вдвое, до 407,35 млн грн, тогда как денежные
средства и их эквиваленты снизились на 5,3% – до 698,01 млн грн. Обязательства банка за
аналогичный период увеличились на 25,5% – до 4,09 млрд грн, в том числе средства
клиентов – на 17,9%, до 3,65 млрд грн. Собственный капитал БИС за январь-май увеличился
на 4,17 млн грн – до 565,18 млн грн, а уставный сохранился на уровне 500 млн грн. БИСБанк основан в 2005 году. По данным Нацбанка Украины (НБУ), на 1 января 2020 года его
крупнейшими акционерами являлись Сергей Лагур (24,9% акций), Степан Ивахов (23,3%),
Андрей Попов (15%), Инна Москаленко (9,3792%), Олег Галущак (4,5172%) и Валерий
Горбатюк (4,19%). Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру чистых активов на 1
июня 2020 года БИС-Банк занимал 27-е место среди 75 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Активы банка Порошенко выросли
на миллиард гривен
13.07.2020

В І квартале 2020 г. активы Международного инвестиционного банка
выросли с 2,9 до 4 млрд гривен, а денежные средства увеличились с 328 млн
гривен до 1,26 млрд гривен. Об этом пишет «Дубинский.про».
Акционеры, возможно, завели деньги от продажи ОВГЗ для покупки инвалюты на
межбанке. Банк собирается заработать на девальвации гривны, пользуясь кредитами
рефинансирования Нацбанка. Деньги клиентов в МИБ выросли с 2,1 до 2,9 млрд гривен,
обязательства перед другими банками увеличились с 133 до 316 млн гривен. Основные
акционеры МИБа — Петр Порошенко, экс-нардеп от БПП Игорь Кононенко и бывший
первый замсекретаря СНБОУ Олег Гладковский. МИБ в 2019 году сократил вложения в
ОВГЗ с 3,8 до 0,7 млрд гривен. Тогда же его активы рухнули с 9,3 до 2,9 млрд гривен.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
Як захиститись інвестору, якщо банк
«Аркада» збанкрутує?
15.07.2020

Наразі інвестори в житлову нерухомість фактично законодавчо не
захищені. Про це пише Олена Шуляк Народний депутат України ІХ
скликання, передає портал budport.com.ua
Банкрутство банку - це складна, тривала та чітко прописана в законодавстві
процедура. Робити будь-які прогнози тут можуть виключно фахівці з фінансових ринків і
лише після детального аналізу ситуації. Щодо ризиків для фондів фінансування
будівництва, управителем яких є банк «Аркада» та за кошти яких споруджуються згадані
житлові комплекси, то НБУ моніторить ситуацію ще з 2019 року. Саме з метою, щоб
питання «Що буде, якщо, не дай Боже, трапиться» залишилося риторичним, народні
депутати й ініціювали створення міжвідомчої комісії чи робочої групи. Питання об’єктів
“Аркади” - це не лише питання роботи банку. До речі, за статистикою НБУ, загальні активи
банку «Аркада» становлять майже 2 млрд грн, а станом на 1 червня банк задекларував
майже 71 млн грн прибутку. І це попри той факт, що на початку 2019 року Національний
банк України фактично призначив банку «Аркада» статус спеціалізованого, увів заборону
на залучення нових депозитів та зобов’язав у короткі строки повернути вкладникам
залучені банком депозити, а також увів заборону залучати кошти нових інвесторів до
фондів фінансування будівництва. Я не фахівець із банківської справи, але говорити про
банкрутство, на мій погляд, недоречно. Імовірніше, варто говорити про необхідність
державного модерування діалогу між банком, забудовниками, інвесторами, місцевою
владою та НБУ. Це насамперед питання системних проблем, пов’язаних із недосконалістю
законодавства щодо захисту приватних інвесторів; недоліки в нормативно-правовому полі
щодо організації будівництва; недосконалість системи архбудконтролю; проблема
псевдоактивістів і використання неетичних методів ведення бізнесу тощо. Так сталося, що
на об’єктах у Дарницькому та Голосіївському районах Києва ми отримали цілий жмут
проблем, які стали наслідком хаотичної безсистемної діяльності та недосконалого
законодавства. Саме з метою виправлення цієї ситуації після слухань у профільному
комітеті Верховної Ради, що пройшли в листопаді 2019 року, розпочалася розробка
законопроєкту про захист прав інвесторів - покупців житла. Проєкт фактично готовий, і в
його підготовці брали участь народні депутати, представники центральних та місцевих
органів влади, представники місцевого самоврядування, забудовники, постраждалі
інвестори. Через пандемію коронавірусу довелося скорегувати строки щодо розгляду цього
законопроєкту. Наразі Верховна Рада повернулася до звичайного режиму роботи, і проєкт
буде зареєстрований і проголосований без зволікань.
Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua
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Нацбанк выдал банку "Авангард"
200 млн грн под 6%
20.07.2020

Национальный банк Украины (НБУ) на тендере по рефинансированию
до 90 дней 17 июля выдал банку "Авангард" (Киев) 200 млн грн под 6%,
говорится в сообщении на сайте регулятора.
В ходе тендера на аналогичных условиях Украинский банк реконструкции и
развития (УБРР) привлек 49,5 млн грн и Коммерческий индустриальный банк (КИБ, оба –
Киев) – 39 млн грн. Как сообщалось, начиная с 30 апреля по 3 июля центробанк провел
девять аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 12,39 млрд
грн, вместе с тем один из аукционов, запланированный на 5 июня, не состоялся. Кроме того,
с 8 мая по 10 июля регулятор провел три тендера по рефинансированию на срок до пяти
лет на общую сумму 9,71 млрд грн. Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте
НБУ, 24 июля состоится следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию, а 14
августа — по рефинансированию на срок от года до пяти лет.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Экс-глава «Альфа-банка» купил активы
«Дельта-банка» со скидкой 99%
21.07.2020

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал пул
активов Дельта Банка, в который вошли права требования к юридическим и
физическим лицам на сумму 14,3 млрд грн.
Согласно судебным материалам, должниками по соответствующим кредитным
соглашениям является в т.ч. ТОВ «Факториал М» (ранее называлось ТОВ «Бони и Клайд»),
ТОВ «Антарес-Торгсервис», ТОВ «Еплада», ТОВ «Эквити Ин» (ранее называлось ТОВ «САБР»), ТОВ «Трансинвест Украины», которые фигурировали в уголовных процессах по поводу
возможного вывода Дельта Банком рефинансирования НБУ и в публикациях о выдаче
финучреждением займов для компаний- «пустышек». Победителем аукциона с
предложением 30,6 млн грн стало ТОВ «ФК» Инвестохиллс Веста». По данным госреестра,
среди учредителей этой компании есть Андрей Волков — экс-глава правления АльфаБанка, экс-глава Нацкомфинуслуг (на рынке его связывали, в том числе с Павлом Фуксом).
В упомянутом пуле – есть и права Дельта Банка на земельный участок площадью 7,1566 га
по адресу: Ивано-Франковская обл., г.. Яремче, с. Поляница (для строительства гостиничнокоттеджного комплекса, горнолыжной трассы). Отметим, Фонд гарантирования вкладов
физических лиц 17 июля продал компании "Вердикт Капитал" на открытых торгах в
системе "ProZorro.Продажи" пул активов неплатежеспособного "Платинум Банка" за 22,68
млн грн при стартовой цене 104,44 млн грн. Согласно результатам аукционов,
обнародованным на сайте "ProZorro.Продажи", "Вердикт Капитал" (Киев) приобрела лот
GL1N018732 за 22,68 млн грн и была единственной компанией, которая принимала участие
в торгах. Указывается, что в состав лота входит кредитный портфель, состоящий из прав
требования и иных имущественных прав по кредитным договорам с физлицами, в том
числе обеспеченным ипотекой и транспортными средствами, а также беззалоговым
кредитам. Кроме того, в состав лота вошли права требования по кредитам юрлиц и
имущественные права на санаторий "Молдова". "Вердикт Капитал" специализируется на
финансовом лизинге. Уставный капитал составляет 10 млн грн. Согласно Единому
госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником
ООО "Вердикт Капитал" выступает экс-глава правления "Альфа-Банка", экс-глава
Нацкомфинуслуг Андрей Волков. Как сообщалось, правление Национального банка
Украины 10 января 2017 года отнесло "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных,
поскольку к 1 января банк не достиг положительного значения капитала. НБУ решением в
феврале 2017 года одобрил предложение ФГВФЛ об отзыве банковской лицензии и
ликвидации финучреждения. Согласно данным центробанка, по состоянию на 10 января
2017 года владельцами существенного участия в "Платинум Банке", независимо от
формального владения, но с учетом осуществления значительного влияния на управление
и деятельность банка, были Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой.
Читать полностью >>>
По материалам fbc.net.ua, biz.censor.net.ua
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Нацбанк запустив систему реєстрів
небанківських фінустанов
06.07.2020

Національний банк відкрив на офіційному веб-сайті Комплексну
інформаційну систему (КІС НБУ), в яку завантажені реєстри фінансових
установ, прийняті від попереднього регулятора Нацкомфінпослуг.
Система дозволить учасникам ринку та зовнішнім користувачам здійснювати
розширений пошук інформації про фінансову установу у Держреєстрі фінансових установ
та інформації з Реєстру осіб, що не є фінансовими установами, але мають право надавати
окремі фінансові послуги в режимі онлайн. Водночас система дає змогу учасникам ринку
подавати реєстраційні картки для внесення записів до держреєстру фінустанов.
«Відкривши КІС НБУ, Національний банк забезпечує рівень функціоналу з ведення реєстрів
небанківських фінансових установ на рівні попереднього регулятора та готовий до його
подальшого вдосконалення», - наголосили у пресслужбі. У НБУ зазначили, що система
призначена лише для ведення реєстрів фінустанов, а звітність учасники ринку
подаватимуть через вебпортал Нацбанку.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua


РИНОК ЛОМБАРДНИХ ПОСЛУГ

Сдать ломбард: как небанковские финансы
переходят под контроль НБУ
23.07.2020

Початок липня став своєрідним днем “ікс”, на який більше ніж
півроку очікували небанківські фінансові установи. Про це пише Олег
Громов на сайті видавництва business.ua
Згідно із Законом #79-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (так
званий Закон про “спліт”), Нацкомфінпослуг віддав свої повноваження щодо регулювання
фінансових небанківських ринків НБУ та НКЦПФР. Так, НБУ муситиме не лише регулювати,
а й контролювати роботу кредитних спілок, ломбардів, страхових компаній, установ
фінансового мікробізнесу (на кшталт “Гроші до получки” чи “Швидкі кредити”) тощо. Однак
до 1 січня 2021 р. діятиме так званий перехідний період, коли Нацкомфінпослуг та Нацбанк
працюватимуть разом, а потім перша піде в історію, залишивши другій установі всі функції
фінансового регулятора для небанківських компаній.
Ще півроку тому представники ломбардів, макрофінансових організацій, страхових
компаній, кредитних спілок дуже критично ставилися до ліквідації Нацкомфінпослуг та
передачі функцій регулювання діяльності своїх компаній до НБУ. Нині критикують цю
задумку, яка вже стає реальністю, далеко не всі. Проте такі спілки та окремі компанії на
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ринку є, і вони мають свої вагомі аргументи. “Для нас питання полягає, радше, в тому, чи
готовий НБУ та чи зможе якісно виконувати функцію регулятора. Керівники Нацбанку
заявляють, що регулятор на 90% готовий до “спліту”. Проте для багатьох з тих, хто бере
участь у процесі передачі повноважень, ситуація виглядає інакше. Ми відзначаємо цілий
перелік факторів, які свідчать, що НБУ належною мірою не готовий до цього, починаючи з
програми антикризових заходів для небанківського ринку, відсутності необхідних
нормативних актів і закінчуючи нездатністю повною мірою приймати фінансову та
регуляторну звітність небанківських фінустанов”, — зазначає В’ячеслав Черняховський
генеральний директор асоціації “Страховий Бізнес” . За його словами, Асоціація,
враховуючи поточну кризову економічну ситуацію та її наслідки, наполягає на
відтермінуванні запровадження “спліта” щонайменше на півроку. А НБУ в цей час має
зосередитись передусім на виконанні основних функцій по веденню монетарної політики
та підтримці стабільності грошової одиниці. Задля переконливості своїх слів пан
Черняховський наводить цікаві цифри. Так, у І кварталі кількість договорів страхування
(крім обов’язкового страхування від нещасного випадку на транспорті) скоротилася на
6,9% — до 17,8 млн шт. Кількість договорів страхування з фізичними особами зменшилася
на 9,2% — до 16 млн шт. За інформацією Нацкомфінпослуг, зниження валових страхових
премій відбулося майже за всіма видами страхування, зокрема, в страхуванні майна — на
43%, страхуванні від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ — на 49,2%,
відповідальності перед третіми особами — на 41,1%, вантажу і багажу — на 39,1%,
фінансових ризиків — на 19,3%. Новий же Закон підвищує вимоги до капіталізації
компаній, що в нинішній ситуації може ускладнити їм і без того непросте життя.
Скорочення та “спліт” >>>
© Олег Громов
За матеріалами business.ua


РИНОК ПЛАТІЖНИХ ТЕРМІНАЛІВ

С 1 августа в Украине могут выключить 40 000 платежных терминалов.
Пополнять счета придется только через банки
24.07.2020

Украинские финансовые компании угрожают с 1 августа 2020 года
отключить свои платежные терминалы по всей стране. Об этом пишет
Николай Богдановский на портале minprom.ua
Речь об аппаратах, через которые люди уже привыкли оплачивать коммунальные
услуги, пополнять мобильные телефоны и банковские счета, а также проводить массу
других платежей. У финкомпаний таких терминалов в общей сложности 40 тысяч штук. В
профессиональном сообществе их называют ПТКС (программно-технические комплексы
самообслуживания). Терминальщики заговорили о выключении своей аппаратуры в связи
с требованиями нового закона - №128-IX, принятого Верховной Радой в сентябре 2019 года
(в марте 2020 года законом №533-IX перенесли его сроки вступления в силу). Это именно
тот резонансный закон, который обязывает всех физлиц-предпринимателей с начала 2021
года установить кассовые аппараты (РРО). По этому закону, РРО нужно обязательно
внедрить и в платежные терминалы. Но у финкомпаний меньше времени, чем у ФЛП, они
должны закончить к 1 августа 2020 г., то есть осталось чуть больше недели. При этом
финансисты заявили не успеют переоборудовать свои ПТКС, как требует Государственная
налоговая служба. “Финансовые компании будут вынуждены отключать свои платежные
терминалы, у нас просто не будет другого выхода. Чтобы потом не получить пачку штрафов
от ГНС. Ведь, по закону, фискализация терминалов должна заработать с 1 августа. То есть
уже через неделю каждый аппарат должен отправлять в Налоговую информацию о каждом
платеже. А мы до сих пор не получили от ГНС весь рабочий софт и программный протокол
взаимодействия с налоговиками (API). Все, что предлагалось до этого не работает.
Возникла масса технических проблем, которые не успеваем решить. Потому выбор
небогатый: либо выключить терминалы, либо получить налоговые штрафы. Склоняемся к
первому варианту”, - рассказал исполнительный директор Ассоциации “Небанковские
финансовые учреждения” Николай Нечипорук. Требование по установке РРО
распространяется только на финансовые компании, и не касается банков. Банки продолжат
работать по-старому, им фискализация не потребуется. Однако у банковских учреждений
ПТКС в разы меньше, чем у ФК: у банков - 16,6 тыс. терминалов (на конец 2019 года); у
финансовых компаний - 40 тыс. терминалов. Считается, что банки лучше контролируют
расчеты клиентов, а финансовые компании - нет. Потому налоговики давно добивались
фискализации терминалов именно ФК. В понятие фискализации вкладывается не
обыкновенная выдача чека при платеже. Чеки давно выдают все платежные терминалы.
Фискализация - это автоматический отчет о каждом платеже/переводе, который совершает
человек, в ГНС. Человек заплатит за коммунальные услуги или перечислит деньги другу на
карточку, и налоговики будут об этом знать, поскольку получат соответствующий отчет.
ФК пытались договориться с налоговиками о том, чтобы каждая финкомпания
получила одну электронную печать и отчитывалась обо всех своих денежных
перечислениях (по всем клиентам) вместе. Однако ГНС настояла, чтобы электронную
печать получил каждый отдельно взятый платежный терминал. Чтобы фискалы знали не
только какая именно компания провела перечисления, но еще — из какой точки (с какого
именно аппарата) прошла денежная проводка. Хотят максимум информации. “Это еще одна
проблема, если ГНС в последний момент, например, 29-30 июля, предоставит рабочий
протокол обмена данных, придется одномоментно получить все 40 тыс. электронных
печатей для каждого платежного терминала в стране — финкомпании не успеют все это
установить и запустить. Мало времени”, — заверил “Страну” советник генерального
директора ФК “Феникс” Дмитрий Гриша. Он уверяет, что проблемы чисто технического
характера. В целом ФК не отказываются от самого процесса фискализации расчетов.
“Налоговые органы давно настаивали на фискализации ПТКС, но не было технического
решения. Ведь в терминалы нельзя встроить классические кассовые аппараты, таких
долгое время не было в реестре Налоговой. Приемлемое для всех решение — программные
РРО, и мы вышли на компромисс с фискалами. Но пошли технические нестыковки и
перебои, из-за которых при тестировании софта данные о расчетах не поступали на сервера
налоговиков. Техническая проблема не устранена, даже притом, что была отсрочка из-за
карантина: требование вступило в силу не 1 апреля 2020 года, как предполагалось
изначально, а с 1 августа”, — объяснил “Стране” Николай Нечипорук. По всему видно, что
финансовые компании отключат платежные терминалы с 1 августа, и каждый будет
решать техпроблемы с Налоговой в отдельности. Как рассказали “Стране” в ГНС, срок
фискализации с 1 августа никто переносить не будет. “Со своей стороны мы технически
будем готовы до 1 августа, и все успеем. Все выдадим нужные программные продукты на
тестирование. Сроки переносить не собираемся, так что бизнес должен быть готов”, —
рассказали “Стране” в Государственной налоговой службе. Неофициально фискалы
сказали, что не будут сразу выписывать штрафы за перебои с передачей данных о платежах
на свои сервера. Пока это физически невозможно. Ведь, чтобы выписать штраф — нужно
провести налоговую проверку в финансовой компании, а в период карантина все проверки
запрещены. Правда, финансистов не устраивает и такой вариант. “Конечно, сейчас
проверок и штрафов не будет. Карантин. Но они будут, скажем, в 2021 году, и будут
подниматься данные за весь отчетный период. Тогда-то и всплывет, что терминалы не
отгружали данные о платежах какое-то время, хотя обязаны были все запустит с 1 августа.
И вот тогда могут насчитать санкции за период времени. Никто не хочет платить штрафы
даже с отсрочкой. Ведь по закону размер их равен 100% оборота. Не заработка, то есть
комиссионных, а оборота. Потому и предупреждают людей об отключении терминалов”, —
сказал Николай Нечипорук. …
Читать полностью >>>
© Николай Богдановский
По материалам minprom.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ



 МАКРОСТАТИСТИКА



ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ
FMCG

У Києві відкрили тематичний супермаркет «Сільпо»
за підтримки уряду Шрі-Ланки

Як карантин спочатку торгівлю знищив, а
потім – подарував надію
08.07.2020

Через кризу, спричинену коронавірусом, населення стало менше
купувати. Тепер рітейлери закривають магазини і активніше переходять в
онлайн, пише Юлія Горбань на порталі ukrinform.ua
Те, що пандемія коронавірусу позначилася практично на всіх сферах економіки,
ніяка не новина, але більшість з нас відчули її особливо болючі наслідки там, де давно
звикли до комфорту. Сильно постраждала сфера торгівлі, адже торговельні центри були
закриті на час карантину упродовж цілого сезону. Відтак, весняні колекції одягу та взуття
так і не дочекалися на покупців. Наприклад, світовий гігант рітейлу H&M днями відзвітував,
що виручка мережі магазинів в Україні скоротилася на 76% у гривні в II кварталі
фінансового року (1 березня – 31 травня). Продажі H&M в Україні за цей час склали $1,18
млн, що в 4,6 разів менше, ніж за такий же період 2019р. ($5,5 млн). У звіті компанії йдеться,
що значне падіння товарообігу в цей період було обумовлене вимушеним простоєм
магазинів в період дії жорсткого карантину. Втім, з відкриттям магазинів та ТРЦ ситуація
значно не покращилася, адже криза вдарила по купівельній спроможності населення.
Навіть попри шалені знижки, запропоновані рітейлерами, клієнти не готові витрачати такі
ж кошти на шопінг, як це було раніше, і це теж провокує зміни у сфері продажів.
Продажі упали настільки, що рітейлери заговорили про закриття магазинів. І
це ж не лише в Україні… Про те, наскільки відчутним для торговельного бізнесу був удар
кризи, завданої пандемією коронавірусу, свідчать також дані іспанської компанії Inditex,
найбільшого у світі рітейлера одягу (бренди Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear, Bershka, Oysho та
інші). У лютому-квітні 2020 року виручка компанії впала на 44%, до 3,3 млрд євро. В
результаті отримано збиток в 409 млн євро проти прибутку 736 млн євро за той же період
минулого року. Через це компанія збирається закрити 1-1,2 тисячі з 7,4 тисячі своїх
магазинів, повідомляє The Guardian. Особливо багато магазинів буде закрито в Європі та
Азії. Хоча при цьому компанія планує відкрити 450 нових магазинів, тому скорочення
мережі становитиме 500-700 точок. Падіння продажів продовжилося і після виходу із
суворого карантину. Наприклад, у компанії INTERTOP Ukraine за перший тиждень роботи
потік відвідувачів у всіх магазинах впав більш ніж на 20%, якщо порівнювати з аналогічним
періодом минулого року. При цьому продажі в грошовому вираженні були гіршими більш
ніж на 30%, повідомив “Бізнес. Цензор” з посиланням на “Інтерфакс-Україна”. Про можливе
закриття магазинів через збитки заговорили і в компанії “Брокард-Україна”, звернувшись
до девелоперів із закликом знизити орендні ставки, оскільки жорсткий карантин зумовив
падіння продажів. «Зниження орендних ставок має бути пропорційним падінню продажів,
інакше спочатку закриються магазини в торговельних центрах, а потім і самі ТРЦ… в разі
неадекватної реакції власників орендних площ на поточну ситуацію ми будемо припиняти
наше співробітництво і закривати магазини», – сказав співзасновник, керуючий компанією
“Брокард-Україна” Юрій Гаткін. Схоже, очікувати, що найближчим часом ситуація у сфері
торгівлі значно покращиться, не варто. Сергій Гаспарян, партнер, керівник галузевої
практики споживчого сектора та сектора технологій KPMG в коментарі Укрінформу
поділився висновками на основі дослідження KPMG International «Споживачі і нова
реальність», проведеного в 12 країнах і регіонах в період з 29 травня по 8 червня 2020 року.
“Із понад 12 000 людей, близько 40% респондентів відчувають фінансові труднощі і тому
скорочують свої дискреційні (необов’язкові) витрати, 13% відкладають великі покупки.
Співвідношення ціна / якість є єдиним найбільш важливих факторів при прийнятті рішень
(62%) у найближчі 12 місяців. Україна і тут не є винятком. За оцінками експертів МВФ,
рівень споживання в Україні впав дуже сильно та падатиме надалі ще більше. У населення
немає запасу грошових накопичень, що значно вплине на рівень ВВП в країні – падіння
економіки України цьогоріч складе 8,2%”, – зазначив Гаспарян.
Торгівля в Інтернеті – теж не новина. Але чимало покупців лише зараз
звернулися до неї вперше. Але є нюанс. На тлі падіння продажів у магазинах і ТРЦ,
справжній бум переживає нині онлайн-торгівля. За словами регіональної менеджерки Visa в
Україні, Білорусі та Молдові Світлани Чирви, 52% людей, які раніше ніколи нічого не
купували в інтернеті, не замовляли доставку їжі онлайн, під час карантину вперше зробили
це. Відтак, за словами Сергія Гаспаряна, бізнесу нині слід зосередитися на цифровій
присутності та підтримці своїх онлайн-клієнтів, чітко розуміти, як вони будуть
завойовувати довіру клієнтів. “Багато споживачів не вважають, що їм буде комфортно
повернутися в магазини в найближчому майбутньому. Основні надходження
відбуватимуться через цифрові канали. Впровадження електронної комерції триватиме, як
і закриття «фізичних» торговельних точок. З огляду на невизначеність, що зберігається на
ринку, найкраща стратегія, яку сьогодні можуть прийняти ритейлери й компанії
споживчого сектора, – це вдосконалення планування та адаптація бізнес-моделі, з тим щоб
вони могли прокласти собі ефективний шлях до нової реальності”. Потужні світові компанії
таку тенденцію одразу помітили. Відповідних заяв про плани нарощування онлайнпродажів було безліч. Приміром, компанія Inditex у найближчі кілька років планує вкласти 1
млрд євро у розвиток інтернет-торгівлі і 1,7 млрд євро – в інтеграцію технологій продажів.
У компанії розраховують, що якщо в минулому році на онлайн припадало 14% всіх
продажів, то до 2022 року їхня частка повинна досягти 25%. Про наміри зосередитися на
онлайн-торгівлі говорять і в компанії Nike. Там планують наростити частку онлайнпродажів з 30% до 50%. За час пандемії продажі Nike в інтернеті зросли на 75% на тлі
падіння на всіх інших каналах, повідомляє TradeMaster.UA з посиланням на Bloomberg. «Ми
хочемо створити зрозумілий електронний торговельний майданчик», – заявив глава
компанії Джон Донах'ю. Він також попередив працівників про можливі звільнення через
перебудову бізнесу, але скільки людей буде скорочено, поки невідомо. Карантин
стимулював перехід в онлайн і українських виробників. Зокрема, платформу «Всі.Свої», яка
продає товари близько трьох тисяч вітчизняних брендів. «Ми запустили нашу платформу
«Всі.Свої.ua» у 2018 році, але постійно до неї не «доходили руки», бо було багато роботи
саме з фізичними магазинами. Під час карантину ми спочатку вимкнули сайт, тому що база
нашого онлайн-магазину була в Києві, на Хрещатику, і ми злякалися, бо не розуміли, як це
вплине на наші відносини з орендодавцем, чи впливатиме це на орендну ставку. Але потім
ми дуже швидко сайт ввімкнули, почали фотографувати весь свій товар, почали виводити
його в онлайн», – розповіла засновниця «Всі.Свої» Ганна Луковкіна в коментарі
Громадському. Вона також додала, що на початку компанія взагалі не справлялася з усіма
доставками товарів покупцям, однак з часом налагодила цей процес. Надія БурбелаРоманова, співзасновниця українського бренду в'язаного одягу ROMANOVA Designer
Knitwear в коментарі Укрінформу теж розповіла, що карантин дозволив змістити акценти
на інтерактивний формат роботи з аудиторією і в чомусь навіть допоміг усвідомити сильні
сторони бренду: "Ми стали більш відкритими і, в прямому сенсі, познайомилися з нашою
аудиторією за рахунок регулярних прямих ефірів та інших активностей". Що ж, схоже,
наслідки пандемії тільки прискорили те, на що рітейл був приречений: перехід торгівлі
переважно на онлайн-платформу. Тепер все залежатиме від того, наскільки вдало бізнес
зможе налагодити комунікацію з клієнтами в онлайні та зробити процес таких покупок
максимально приємним.
Читати повністю >>>
© Юлія Горбань
За матеріалами ukrinform.ua
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Тук-тук, який перевозить чайне листя, дерев’яні колони з
медальйонами, маски, привезені зі Шрі-Ланки, динамічні інсталяції та
артоб’єкти - все це в новому тематичному «Сільпо» в Києві.
«Створення цього супермаркету - новий формат культурної дипломатії. Це перший
випадок, коли уряд іншої країни підтримує відкриття супермаркету в Україні, - розповідає
директорка з маркетингу «Сільпо» Катерина Огуряєва. - Для нас це можливість
перетворити торгові площі на простір для культурного розвитку та нових вражень, де
відвідувачі можуть поринути в атмосферу іншої країни. Такий досвід особливо важливий,
коли кордони країн фізично закриті». На вході до супермаркету гостей зустрічають
прапори Шрі-Ланки з золотим левом на червоному полі та напис «Сільпо» сингальською
мовою, якою переважно розмовляють на острові. Інтер’єр магазину стилізований під
джунглі: на стінах зображені зелені хащі, а під стелею стрибають мавпи. Окрема зона
присвячена головному хижаку острова — шрі-ланкійському леопарду. Не забули й про чай:
у новому супермаркеті представлено найбільший асортимент цейлонського чаю в мережі понад 130 видів. Окрасою простору стали традиційні маски з тропічного дерева. Їх
спеціально привезли зі Шрі-Ланки. У кожної маски своє значення: зображення голови
павича приносить щастя, маска з язиками полум’я дає енергію, а зображення кобри обіцяє
захист. Крім того, біля кожної тематичної інсталяції в супермаркеті розміщено QR-код,
який дозволяє перенестися на Шрі-Ланку й вирушити на екскурсію островом. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Ашан готовий захищати свою землю
від рейдерів у ЄСПЛ
13.07.2020

Рейдерське захоплення АРМА земельної ділянки під Одесою, що
належить на законних правах французькій мережі Ашан, переростає в
міжнародний скандал. Інвестори готові судитися проти України в ЄСПЛ.
Позов проти України до Європейського суду з прав людини міжнародні інвестори
подадуть в разі неправового рішення Північного апеляційного господарського суду, який в
середині серпня повинен розглянути справу про визнання незаконними договорів купівліпродажу трьох земельних ділянок між Держагентством АРМА і ТОВ «Пеллучо». «Ми всіма
силами і законними методами будемо відстоювати наші законні права, і, якщо буде
потрібно, звернемося до Європейського суду з прав людини», – заявила юрист компаніїспіввласника ділянок «Сітрас Україна» Марина Орленко. Про поточну ситуацію розвитку
конфлікту поінформував юридичний директор «Ашан Рітейл Україна» Руслан Дубас. На
даний момент Вищий антикорупційний суд України визнав факт незаконної передачі в
управління агентству АРМА трьох ділянок землі площею 26,6 га в Овідіопольському районі
Одеської області. У свою чергу, Мін’юст визнав факт незаконного перепродажу
госагентсвом АРМА наділів ТОВ «Пеллучо», і відновив запис в держреєстрі про права
власності на землю компаній «Ашан Рітейл Україна» і «Сітрас Україна». Права власності на
землю ТОВ «Пеллучо» видалені з реєстру. Разом з тим, НАБУ розслідує три кримінальні
справи, об’єднані в одне провадження проти АРМА – за фактом розтрати майна в особливо
великих розмірах і неправомірного відчуження земельних ділянок компаній групи «Ашан».
Остаточно визнати законність володіння землею іноземних інвесторів і позбавити права
власності ТОВ «Пеллучо» повинен Північний апеляційний господарський суд. Перше
засідання було призначено на 30 червня, проте було перенесене на середину серпня 2020 р.
Читать полностью >>>
По материалам praktika-vlasti.com.ua
Офис METRO в Украине переходит на гибкий режим
работы на постоянной основе
13.07.2020

ООО "Метро Кеш энд Керри Украина", развивающее сеть центров
оптовой торговли METRO в Украине, приняло решение перевести
центральный офис на гибкий режим работы на постоянной основе.
"Компания METRO обладает мощной международной экспертизой и всегда
стремится привносить лучшие практики в Украине. Поэтому, с целью сделать жизнь своих
сотрудников еще более комфортным и помочь им поддерживать баланс между работой и
личной жизнью на высшем уровне, "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" приняла решение
перейти на гибкий режим работы на постоянной основе с июля 2020 г. Мы стали первыми
на рынке продуктового ритейла в Украине, кто решился на этот важный шаг", - заявила
директор по персоналу "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Ирина Брыжак. Как отмечается,
проанализировав опыт дистанционной работы, на которую компания "METRO Украина"
перевела своих сотрудников во время пандемии, представители международного
ритейлера поняли, что могут достигать высоких результатов, не терять отлаженной
коммуникации с коллегами и партнерами, а также эффективно поддерживать бизнеспроцессы с помощью всех доступных диджитал-решений. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
У І півріччі 2020 р. в «АТБ-Маркет»
товарообіг зріс на 19%
13.07.2020

За результатами роботи шести місяців 2020 року Корпорація «АТБ»
збільшила товарообіг на 19% у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Наразі він складає 70,7 млрд гривень (з ПДВ та акцизами) проти 59,4 млрд гривень у
першому півріччі 2019 року. Високі темпи приросту товарообігу Корпорація демонструє
четвертий рік поспіль: 80,2 млрд грн (з ПДВ) у 2017 році, 103,9 млрд грн (з ПДВ) у 2018 році
та 126,8 млрд грн (з ПДВ) у минулому. Відповідно, зростають обсяги сплати податків та
зборів до різних рівнів бюджетів. «Ситуація з короновірусом була краш-тестом для
операторів продовольчого ранка, в тому числі і для нас. Вважаю, що ми гідно пройшли це
випробування. Для торговельної мережі, яка зараз складається з 1137 магазинів у 293
населених пунктах 24 областей України, і які щодня відвідують близько чотирьох мільйонів
покупців, ефективність, надійність, безпечність є не тільки питаннями корпоративної
стратегії, а й мають величезне значення для продовольчої та епідеміологічної безпеки
країни», - повідомив Борис Марков, Генеральний директор корпорації «АТБ». Відзначимо, в
поточному році Корпорація «АТБ» відкрила 61 новий магазин, у тому числі 15 після
реконструкції. Наразі торгівельна мережа компанії складається з 1137 магазинів у 293
населених пунктах 24 областей України. Стабільне розширення торговельної мережі
Корпорації «АТБ», зокрема Західному та Південному регіонах України, здійснюється на
основі розробленої менеджментом довгострокової стратегії, яка передбачає поєднання
зростання кількісних показників у комплексі із впровадженням передових світових
технологій, а також кадровою роботою. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «АТБ»
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Торгова мережа Рукавичка відкрила новий
магазин в центрі Львова

У Луцьку запрацював новий та
удосконалений SPAR
15.07.2020

Посеред літа мережа магазинів Рукавичка поповнилася новою
торговою точкою в самому центрі Львова на пл. Соборній, 3. Новий магазин
став 164-м в мережі рітейлера, передає rau.ua
Рукавичка на площі Соборній працює у форматі експрес-покупки. Покупці зможуть
поласувати продукцією ToGo – щойно спеченою піцою власного виробництва, духмяною
випічкою, м’ясом з грилю, ситними салатами та запашними напоями. Також в асортименті
магазину вже традиційно представлені завжди свіжі овочі та фрукти, якісні продукти
українського виробника та власні ТМ Традиція, Кухарочка, То є просто, Глянц, духмяна
випічка та щоденне виробництво і доставка м’яса – це ті переваги мережі, які вдається
забезпечувати завдяки власному виробництву, логістичному центру та акредитованій
харчовій лабораторії. Згідно з останніми трендами ринку, мережа Рукавичка успішно
розвиває доставку продуктів. Станом на липень мережа налічувала понад 160 торгових
точок на території Західної України. У компанії «Львівхолод» працюють 3300 працівників.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

21.07.2020

Магазин найбільшої в світі мережі за кількістю об’єктів почав
працювати 17 липня в Луцьку - на вулиці Львівській, 61. Про це повідомляє
служба новин порталу allretail.ua
Торгова площа цього SPAR становить 215 квадратних метрів, в магазині працює три
експрес-каси та дві каси самообслуговування. Новий маркет примітний тим, що тут є власна
пекарня, де окрім різних видів домашньої випічки також випікають подовий хліб. Окрім
цього, в супермаркеті встановили унікальний швейцарський кавовий апарат. Цікаво, що
новий SPAR на Львівській — це колишній магазин «Наш Край», один із перших магазинів
цієї мережі, відкритий ще в 2004 р. Нагадаємо, що як бренд «Наш Край», так і франшизу
SPAR в Україні розвиває одна і та ж компанія — VolWest Group (Луцьк). За результатами
2019 р. цей оператор увійшов до списку ТОП-10 food-рітейлерів Україні за обсягом виручки.
Примітно, що безпосередньо навпроти нового об’єкту мережі SPAR у Луцьку розташований
один із дискаунтерів мережі «АТБ», відкритий в травні поточного року. Також відомо, що
найближчим часом мережа SPAR планує запуск нових магазинів у Рівному та Луцьку.
Читати повністю >>>
За матеріалами allretail.ua

МХП відкрив у Ковелі перший магазин
нового формату "М'ясомаркет"

Novus залучив $100 млн кредиту для будівництва логістичного
центру та розширення мережі

17.07.2020

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) у місті Ковелі
(Волинської обл..) відкрив перший магазин нового формату "М'ясомаркет",
повідомив засновник МХП Юрій Косюк.
"Наші плани щодо цього формату - більше ніж амбітні: ми хочемо відкрити тисячі
магазинів у всій Україні", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За словами
Косюка, до кінця цього місяця буде відкрито ще дві точки - у Сумах і Миколаєві, а до
початку 2021 року заплановано запустити півсотні таких "М'ясомаркетів". МХП ухвалив
стратегічне рішення і розпочав процеси трансформації з сировинної компанії в "кулінарну".
За словами власника компанії Юрія Косюка, цей перехід дасть змогу стати більше
орієнтованим на споживача продукції. Стратегія буде реалізована масштабно протягом
кількох наступних років. МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Виробляє
зернові, соняшникову олію, продукти м’ясопереробки. На європейський ринок МХП
постачає охолоджені півтуші курей, які переробляють, зокрема, на його підприємствах у
Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив операцію з придбання
словенської компанії Perutnina Ptuj. Засновником і мажоритарним акціонером МХП є
український бізнесмен Юрій Косюк. Чистий прибуток МХП у 2019 році зріс в 1,7 раза
порівняно з 2018 роком - до $215 млн. Виручка в 2019 році збільшилася на 32% - до $2,06
млрд. За підсумками першого кварталу 2020 року МХП отримав $174 млн чистого збитку
проти $33 млн чистого прибутку за аналогічний період 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Торгова мережа Копійка відкрила відразу
п’ять нових універсамів
17.07.2020

Два магазини відкрилися в Одесі, два – в курортному селищі Затока, й
один – у найближчому передмісті Одеси: селищі Фонтанка. Магазини в
Затоці — сезонні, їх графік роботи — з травня по вересень.
Копійка в Фонтанці та Одесі — звичайні й будуть працювати цілий рік. Адреси нових
магазинів: м. Одеса, вул. Базарна, 1 В; м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 11; Одеська область,
Лиманський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 1 Б; Одеська область, смт Затока, вул.
Вокзальна, 74 А; Одеська область, смт Затока, вул. Приморська, 123. Всі магазини зручні та
компактні, а саме: два магазина у форматі міні-маркет, три – площею від 300 до 500 кв. м. В
усіх універсамах відібраний асортимент, він залежить від місця розташування та завдань,
які стоять перед торговою точкою. Наприклад, у новому магазині на вул. Базарній (Одеса),
широко представлені такі категорії як снеки, вода, пиво, соки й обладнана власна
мініпекарня зі свіжою випічкою. Магазин розташований поблизу парку і його цільова
аудиторія — відпочиваючі, які йдуть на прогулянку. Магазин на вул. Генерала Петрова
(Одеса) навпаки — розташований в середині житлового кварталу і в ньому головний
акцент зроблений на товари першої необхідності — хліб, молочні та м’ясні вироби, крупи,
консерви. Магазин в селі Фонтанка — найбільший і, можна сказати, універсальний. Він
орієнтується, як на жителів населеного пункту (і для них — це класичний «магазин біля
дому»), так і на проїжджаючих повз жителів сусідніх селищ і відпочивальників. Тому тут
можна купити все — від напівфабрикатів і заморозки до готових страв кулінарії, тістечок і
тортів власного виробництва. Два магазина у курортній Затоці також орієнтуються на
відпочивальників. Тому там завжди багатий вибір свіжих овочей та фруктів, є багато
ласощів, товарів для пікніка та відпочинку на природі. Торгова мережа Копійка була
створена у 2001 році в Одесі. Наразі компанія об’єднує 89 магазинів двох форматів —
універсами та мінімаркети. Мережа представлена на півдні України — в Одеській,
Херсонській та Миколаївській областях. Велика частина магазинів знаходиться в Одесі та
Одеській області. У компанії працює понад 3500 осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Як виглядає магазин нового формату City market
від мережі Пчелка маркет
18.07.2020

Пчелка маркет – локальна мережа, що працює в Києві і області –
відкрила в Гостомелі свій найбільший супермаркет під новим брендом
загальною площею більше 4000 кв. м.
Концепція магазину City market передбачає комфортний торговий зал в стилі
сучасного міста, тематичні відкриті фуд-зони, включаючи піцерію, гриль-бар, пивний паб і
кав’ярню з ароматною випічкою власної пекарні. У супермаркеті працюватимуть кулінарія,
рибний і м’ясний цехи, цех заморожених напівфабрикатів. Впроваджені нові рішення кас
самообслуговування, електронні скриньки для зберігання сумок і багато іншого. Містомагазин відкрився 18 червня в Гостомелі Київської області на вулиці Чкалова, 2. Як
повідомляється на сайті компанії, загальна площа об’єкта становить 4465 кв. м, торгова
площа – 2216 кв. м, працює 21 каса, з яких 6 – автоматизовані. Сучасне обладнання Glory
Global Solutions для оплати покупок встановила компанія I.B.S. Тепер в зоні
самообслуговування можна оплатити покупки за допомогою CI-10, щоб виконувати всі
заходи безпечного дистанціювання і гігієни. Устаткування приймає як монети, так і
банкноти, автоматично видає здачу прямо в руки клієнтові і істотно полегшує процес
обслуговування для відвідувачів магазину. Магазин працює цілодобово. У супермаркету
обладнана парковка на 120 місць. Також є зарядна станція для електромобілів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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ЄБРР забезпечить компанії Novus Україна довгостроковий кредит в
$100 млн для фінансування розширення мережі супермаркетів і будівництва
логістичного центру в Києві.
Як повідомив старший радник із зовнішніх зв’язків ЄБРР Антон Усов, таке рішення
рада директорів банку ухвалила 22 липня. Як уточнюється на сайті банку, безпосередньо
ЄБРР надасть $82,5 млн. При цьому частина кредиту може бути синдикована. Згідно з
повідомленням, проект загальною вартістю $277,7 млн дасть можливість розширити
діяльність рітейлера, вкластися в будівництво логістичного центру, залучити нових
постачальників і задовольнити майбутній попит, а також оптимізувати перевезення та
логістику. Новий логістичний центр буде побудований з урахуванням енергоефективних
заходів для скорочення екологічного сліду. За підтримки ЄБРР також буде проведено аудит
департаменту рослинництва рітейлера. Згідно з повідомленням, інвестиції в проект
поліпшать операційний профіль компанії й підтримають її фінансові показники.
Відзначимо, товарообіг мережі супермаркетів Novus в 2019-му зріс на 21% в порівнянні з
попереднім роком. «Товарообіг мережі Novus в 2019 році зріс на 21% в порівнянні з 2018-м –
до 11,5 млрд грн. Темпи збільшення продажів були трохи вищі за торішні, але особливо
радує той факт, що левову частку зростання дали нові клієнти. Що стосується середнього
чеку, то він в минулому році зріс більше, ніж інфляція в Україні», – розповів генеральний
директор мережі Novus Марк Петкевич, уточнивши, що в поточному році, незважаючи на
карантин, також спостерігається позитивна динаміка продажів. За словами Петкевича, в
планах компанії на 2020 рік – збільшити товарообіг ще на 26%. В першу чергу – за рахунок
масштабування торгової мережі. В цілому цьогоріч планується відкриття восьми магазинів
і рітейлер рухається в рамках цього плану, відкривши три нових маркети. Що стосується
географічної експансії, то інтерес для Novus представляють Київ та Київська область.
Розвиток торгової мережі за межами столиці планується не раніше 2023 року. Генеральний
директор мережі Novus також зазначив, що зараз у компанії працює три логістичних
центри, а четвертий буде відкрито вже восени. «Також було прийнято рішення про переїзд
у власне складське приміщення площею понад 40 000 кв. м в 2021 році. Це дозволить
поліпшити якість поставки і ефективність логістики», – підкреслив Марк Петкевич.
Довідка: Novus представлений на українському ринку з 2009 року і входить в литовську
групу BT Invest. Компанія розвиває торгові об’єкти різних форматів площею від 400 до 7000
кв. м, в тому числі – франчайзингові. За інформацією на сайті Novus, станом на середину
червня 2020 року торгова мережа об’єднує 47 магазинів, велика частина з яких
розташована в Києві та області. Товарообіг мережі супермаркетів Novus в 2019 році виріс на
21% в порівнянні з 2018-м – до 11,5 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 NOT-FOOD

 WELLNESS & DROGERIE

В ТРЦ Nikolsky откроются магазины
Brocard и М.А.С.
22.06.2020

Специалисты Budhouse Group подписали договора аренды с
представителями косметических магазинов Brocard и М.А.С. Общая площадь
магазина Brocard составит 430 кв. м, магазин М.А.С. – 45 кв. м.
Оба концептуальных пространства красоты будут расположены на 1-ом
этаже.Brocard - крупнейшая в стране парфюмерно-косметическая сеть в сегменте luxury. В
магазинах представлено более 350 мировых премиальных марок: Chanel, Dior, Lancome,
Guerlain, Clinique, Clarins, Givenchy, Gucci, Yves Saint Laurent и пр. Сегодня Brocard – это 100
магазинов в 26 городах Украины. М.А.С. – известная сеть профессиональной косметики. У
бренда миллионы поклонников во всех уголках планеты, и с каждым открытием нового
магазина, любителей профессионального бренда М.А.С. становится все больше. ...
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Слідом за Rozetka. Інтернет-магазин
Makeup виходить в офлайн
06.07.2020

Найбільший в Україні онлайн-магазин в сегменті косметики та
парфумерії Makeup відкриває перший фізичний магазин. Чому він це робить
і з якими труднощами зіткнеться в новій для себе сфері.
В останнє десятиліття великі рітейл-компанії активно освоювали новий канал
продажів – інтернет. Особливо активно тестували і впроваджували проекти з
омніканальності бізнесу торгові компанії сегменту електроніки та fashion. А з початком
епідемії коронавірусу активізувалися і продуктові мережі. Але зараз помітним став рух в
зворотному напрямку, коли великі онлайн-магазини відкривають фізичні точки продажів.
На Заході найбільш відомий приклад переходу з онлайну в офлайн – Amazon. Крім роботи
над магазинами без кас Amazon Go, маркетів 4-Star і Amazon Books, компанія Джеффа Безоса
придбала велику американську мережу Whole Foods за $13,7 млрд. Приклади розвитку
фізичного роздробу класичними онлайн-гравцями є і в Україні. В першу чергу мова йде про
активну експансію в офлайн інтернет-супермаркету Rozetka. Свій перший фізичний
магазин компанія відкрила в 2017 році в Києві, а зараз її офлайн-мережа нараховує вже 11
точок в столиці та 16 об’єктів у регіонах країни. Тепер же до виходу в офлайн готується й
інший великий гравець українського e-commerce – лідер онлайн-ринку косметики та
парфумерії – Makeup. Портал RAU дізнався деякі подробиці цього проекту і розпитав
експертів ринку про перспективи компанії в новій для себе сфері.
Де і коли відкриється перший магазин Makeup? >>>
За матеріалами rau.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1
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DIY & BUILD MARKET

Компанія Епіцентр відкриє 10 оновлених
дитячих магазинів до кінця року

За 10 лет Линия магазинов EVA реализовала более 300 млн ед.
товара собственных торговых марок
16.07.2020

Департамент собственных торговых марок Линии магазинов EVA
отмечает 10-летие: 15 июля 2010 на полках сети появился первый продукт
собственной торговой марки.
Первым производителем первого товара СТМ Линии магазинов EVA была компания
«Пирана». В 2016 г. этот проект перешел к другому производителю — компании «СВ»,
которая до сих пор сотрудничает с ведущим украинским дрогери-ритейлером. За 10 лет
средства для чистки «Управдом» было продано почти миллион единиц, а всего за эти годы
сетью реализовано более трехсот миллионов единиц товара собственных торговых марок.
Среди них товары практически всех товарных групп - от декоративной косметики до
бытовой химии. На 2020 год Линия магазинов EVA имеет в портфеле 43 собственные
торговые марки. Кроме этого, в ближайшее время ассортимент товаров СТМ планируется
расширить - компания работает над новыми проектами в категориях «Уход за волосами»,
«Уход за полостью рта» и «Бумажно-гигиеническая продукция». Также Департамент СТМ
готовит покупателям немало новинок в категории СПА и средств ухода за телом. Товары
СТМ Линии магазинов EVA сегодня изготавливаются в 17 странах мира, включая Украину:
60% - за рубежом, 40% - в Украине. Преимущества той или иной стране отдаются не по
географическому принципу, а в соответствии с ожиданиями покупателей и клиентов сети.
Если лучшие на рынке носочно-чулочные изделия итальянские, то и соответствующая СТМ
Линии магазинов EVA изготавливается в Италии, если лучшие духи французские, то и СТМ
сети во Франции. А вот средство для чистки «Белизна» производится в Украине. В среднем
для создания одного товара СТМ требуется от 6 до 12 мес. Продолжительность
изготовления зависит от категории товара, его рецептуры, страны-производителя и
времени, необходимого для тестирования товара. …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 FASHION RETAIL

20.07.2020

Епіцентр змінила формат магазинів дитячих товарів та одягу Епік та
планує відкрити 10 оновлених точок до кінця року. Перший магазин
оновленого формату відкрито у Львові, повідомили в компанії.
В магазинах Епік повністю змінилися кольорове та візуальне оформлення, з’явилися
нові розважальні зони для дітей, зокрема, відкритий батут, зона Lego та аерохокей.
Асортимент магазинів Епік складає понад 70 тис. позицій, серед яких іграшки, меблі, товари
для активного відпочинку, дитячий одяг та товари для малюків. Раніше повідомлялося, що
Епіцентр планує до 2021 року відрити 12 оновлених центрів техніки Це Те. Мережа Епіцентр
відкриває три нових Центра техніки Це Те — в Одесі, Дніпрі та Харкові, повідомили в
компанії. «Таким чином, на сьогодні по всій Україні вже працює 25 магазинів побутової
техніки інноваційного формату мережа-у-мережі», — сказано у повідомленні. У планах
компанії до кінця 2020 року відкрити ще 12 Центрів техніки Це Т. е. У майбутньому
компанія розглядає можливість масштабної експансії й поза межами торговельних центрів
Епіцентр. Перші Центри техніки Це Те Епіцентр відкрив у березні 2019 року. Раніше
повідомлялося, що Епіцентр у 2020 році також планує відкрити 15 нових Центрів меблі. «У
2019 році доля Центрів меблів на ринку України зросла до 25%. За цей час було відкрито 10
нових концептуальних магазинів у мережі ТЦ Епіцентр. Мета компанії - до кінця 2020 року
збільшити свою долю до 40%», — сказано у повідомленні. У компанії планують значно
розширити асортимент меблів, удосконалити клієнтські сервіси та зробити акцент на
готових рішеннях, зокрема пропонувати клієнтам дизайнерські інтер'єри у різних стилях та
бюджеті. «У новій концепції багато уваги буде приділено недорогим функціональним
меблям сучасного дизайну, які цікаві молоді», — зазначив директор напрямку Центр меблів
Олександр Лук’янченко. Також компанія робить ставку на онлайн-продажі. У 2019 році доля
онлайн-продажів меблів в мережі Епіцентр склала 10%. Найбільшим попитом в онлайні
користувалися кухні. Мережа торговельних центрів Епіцентр розвиває Центри меблів з
2014 року. Сьогодні в Україні працює 19 Центрів меблів загальною площею понад 70 тис. кв.
м. Бренд співпрацює з понад 100 виробниками.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

H&M откроет свой пятый магазин
в Киеве

IKEA готує відкриття в Blockbuster Mall і нарощує
потужності онлайн-магазину

20.07.2020

Шведский бренд H&M 1 августа откроет в ТРЦ Retroville на
Виноградаре свой пятый магазин в Киеве. Магазин займет общую площадь
около 2400 кв. м и будет располагаться возле четвертой входной группы.
Примечательно, что H&M станет одним из первых fashion-ритейлеров, начавших
работу в новом ТРЦ Retroville. Традиционно в магазине H&M будет представлена одежда
для всей семьи. Здесь покупателей ждут женский, мужской и детский отделы. Дата
открытия магазина выпадает на период летней распродажи, поэтому посетителей ждет
широкий ассортимент вещей по сниженным ценам. Кроме того, в день открытия будет
действовать специальная скидка -15% на все товары из новой коллекции. «Мода и качество
по лучшей цене с заботой об окружающей среде – это главный принцип, которым мы
руководствуемся как при открытии магазинов, так и в нашей ежедневной работе. В новом
магазине в ТРЦ Retroville каждый покупатель найдет то, что ему нужно, будь то базовая
домашняя одежда или яркое вечернее платье. При этом больше половины нашей
продукции изготовлено с использованием переработанных либо экологичных
материалов», – подчеркнула Ольга Олейник, PR&Marketing-менеджер H&M в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам harpersbazaar.com.ua
Ultra Group запускає новий мультибрендовий формат –
магазин Ultrashop
30.07.2020

Великий український fashion-рітейлер Ultra Group планує відкрити в
столичному ТРЦ Retroville перший мультибрендовий магазин Ultrashop,
повідомила консалтингова компанія Retail&Development Advisor.
За інформацією RDA, в магазині будуть представлені всі шість брендів з портфелю
Ultra Group: Levis, Guess, Hugo, SuperDry, Karl Lagerfeld і Baldinini. В компанії також уточнили,
що новий торговий об’єкт Ultra Group займатиме 420 кв. м площі на першому поверсі ТРЦ
Retroville. Відкриття мультибрендового магазину заплановано вже у вересні поточного
року. Зараз Ultra Group об’єднує близько 90 монобрендових торгових точок в Україні.
Нагадаємо, перша черга дворівневого багатофункціонального комплексу Retroville
відкрилася в столичному житловому масиві Виноградар ще 30 травня цього року. Тоді в
об’єкті розпочали роботу такі торгові оператори як Novus, Leroy Merlin, магазини техніки та
електроніки Eldorado, Фокстрот та інші. Запуск другої черги ТРЦ заплановано на 1 серпня.
Як повідомляв RAU, серед fashion-якорів другої черги будуть шведський рітейлер H&M,
який займатиме площу близько 2400 кв. м, найбільший магазин українських брендів
Всі.Свої площею понад 1600 кв. м, група MTI, в обоймі якої будуть магазини Intertop, Ecco,
Skechers, Timberland, а також DeFacto, LC Waikiki, LPP, Colin’s та багато інших.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 EQUIPMENT RETAIL

Между сооснователями Цитруса разгорелся конфликт
за управление сетью

21.07.2020

Український підрозділ IKEA повідомив про збільшення вдвічі своїх
можливостей з обробки інтернет-замовлень, тож тепер компанія здатна
задовольнити попит як у Києві, так і в інших регіонах країни.
Як повідомила RAU прес-служба компанії, разом з цим IKEA планує відкрити ще два
додаткових пункти видачі замовлень у Києві. «Зважаючи на високу зацікавленість у
продуктах ІКЕА на ринку, компанія планує і надалі інвестувати у потужності для обробки
замовлень, а також має намір відкрити два додаткових пункти видачі замовлень у Києві,
щоб бути доступною для ще більшій кількості людей у столиці та доставляти замовлення у
найкоротші можливі терміни», – повідомили в IKEA. Рітейлер також підтвердив плани
якнайшвидше відкрити перший магазин у міському форматі в Києві до кінця 2020 року. Він
буде розташований у ТРЦ Blockbuster Mall, з яким компанія нещодавно підписала договір
оренди. Додаткову інформацію щодо майбутнього відкриття рітейлер пообіцяв повідомити
окремо. Поки що IKEA пропонує українським покупцям асортимент із близько 3600
доступних товарів та рішень для дому. Замовлення можна робити на сайті www.ikea.ua,
обираючи послугу отримання їх в одному з двох пунктів видачі IKEA в Києві безкоштовно
або замовлення доставки додому. Нагадаємо, офіційний інтернет-магазин IKEA розпочав
роботу в Україні 14 травня 2020 року, і вже в перші ж години після запуску наплив
користувачів помітно ускладнив роботу порталу. Деякі покупці скаржилися, що можливість
замовлення і доставки товарів розписані на кілька тижнів вперед, і зробити нові покупки
система не дає. Згодом український підрозділ IKEA обмежив можливість оформлення нових
заявок в інтернет-магазині. Що стосується фізичної присутності, то зараз працює дві точки
видачі IKEA в Києві – в ТРЦ Rive Gauche та гіпермаркеті Metro на Кільцевій дорозі.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Рітейлер OnePrice відкрив 3 нових магазини і
планує ще 10 до кінця року
28.07.2020

Мережа магазинів товарів для всієї родини OnePrice в липні
поповнилася трьома новими магазинами в Києві. Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає портал rau.ua
Нові торговельні об’єкти One Price відкрилися за адресами: вул. Мішуги, 3б (біля ТЦ
Піраміда), Харківське шосе, 144б (біля Сільпо) і вул. Тимошенка, 14а (м. Мінська). У кожному
магазині мережі можна знайти більше 10 000 товарів для дому та побуту. В асортименті
представлені посуд і кухонні гаджети, косметика та засоби гігієни, дитячі товари,
канцтовари, товари для тварин, інструменти та садовий інвентар. Девіз компанії: великий
вибір за низькими цінами. В компанії повідомили, що з відкриттям нових торговельних
точок мережа OnePrice зросла до 14 магазинів. Всі вони працюють у Києві та області. При
цьому в планах компанії вже до кінця поточного року відкрити ще 10 торгових об’єктів.
Нагадаємо, мережа OnePrice розпочала роботу на українському ринку в 2018 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------

10.07.2020

Один из учредителей “Цитруса” Дмитрий Зинченко обвинил второго
сооснователя Григория Топала в рейдерском захвате компании. Зинченко
заявил, что охрана перестала пускать его в офис.
У него отобрали корпоративные телефоны и заблокировали счета, а также
попытались заполучить доступ к личной переписке. “Факт налицо рейдерского захвата
управления компанией со стороны второго собственника, Топала Григория Иордановича.
Дальше мы будем разбиваться с этой ситуацией в правовом поле, на основании чего
происходит рейдерский захват”, – прокомментировал Дмитрий Зинченко. До 1 июля он
занимал должность СЕО “Цитруса”, но второй учредитель назначил нового руководителя.
По данным пресс-службы крупного ритейлера бытовой электроники, им стал Вадим
Лысюк. “Сейчас компания “Цитрус” работает в штатном режиме, на операционную
деятельность и оборотные активы компании взаимоотношения между собственниками не
влияют”, – прокомментировали UBR.ua ситуацию в пресс-службе “Цитруса” со ссылкой на
СЕО Вадима Лысюка. По данным из реестров, компания принадлежит Григорию Топалу и
Дмитрию Зинченко в соотношении 50/50. “Цитрус” позиционирует себя как “первую
украинскую специализированную сеть гаджетов и аксессуаров”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrnews24.net
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Гід: 40 закладів, які відкрили в Києві
в липні
30.07.2020

Названо номінантів національної ресторанної
премії Сіль 2020
14.07.2020

Ресторанна премія Сіль оголосила номінантів 2020 року. Цього року у
відбір потрапило 2250 закладів. Одні заклади запропонували експерти
премії, інші - подавалися самостійно.
Після попереднього відбору стало відомо, що за перемогу у 17 номінаціях будуть
змагатися 160 закладів із 20 міст України. За планами після оголошення номінантів і до 15
жовтня експерти премії відвідають усі заклади-фіналісти і оголосять імена найкращих на
урочистій церемонії, що відбудеться 29 листопада у КВЦ Парковий. Нагородження премії
відбудеться вже ввосьме. Відзначимо, премія СІЛЬ заснована Андрієм Скіпьяном, керівником
компанії Hoteliero, в 2013 р. Ресторанна премія – головна щорічна подія для професіоналів
ресторанної індустрії та гостей закладів, які активно стежать за розвитком ресторанного
бізнесу в Україні. Головний знак якості, який отримує переможець премії, мідна сковорода
французького бренду de Byuer. До складу членів журі премії входять провідні фахівці
ресторанної сфери України і підприємці: керівники українських асоціацій шеф-кухарів,
ресторатори, експерти вузькоспеціалізованих напрямків (хлібопечення, барної індустрія, у
галузі кави, вина, пива, кондитерських виробів).
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Сільпо розпочинає розвиток мережі
кав’ярень Feeltrd
22.07.2020

У столичному торговельному центрі Silver Breeze на проспекті Тичини
розпочав роботу заклад Feeltrd – перша кав’ярня мережі Сільпо в новому
форматі зі спешелті-кавою власного обсмажування.
Як пише Blackfield Coffee з посиланням на кавового експерта Fozzy Group Євгена
Горбаня, кав’ярню відкрили в Silver Breeze, оскільки в ньому розташовано хед-офіс Сільпо. В
ТЦ також працює один із супермаркетів мережі, проте кав’ярня знаходиться поза
торговельною залою магазину Сільпо. Вона розташувалася поруч із касами
самообслуговування, тому вхід для всіх гостей вільний. Проект з інтеграції спешелті-кави і
кав’ярень в Сільпо Горбань організовує разом із Дмитром Гораєм та Юлією Багін. «Я
співпрацюю з Fozzy Group уже близько року, цю роботу зараз можна буде оцінити через це
відкриття. Хочемо показати якою може бути спешелті-кава у межах великої компанії», –
коментує Горбань, який раніше працював у Yellow Place та Idealist Coffee. У Fozzy Group
кажуть, що планують масштабувати формат. Найближчим часом відкриють дві кав’ярні в
Києві: у ТРЦ Gulliver та Le Silpo на Басейній. «Ці три кав’ярні ми сприймаємо як пілот. Але всі
нові Сільпо, що зараз перебувають на етапі планування, будуть відкриватися вже з
кав’ярнями. До кінця року плануємо запуск в Одесі та Дніпрі», – додають в компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
McDonald's планирует открыть в Украине
до конца года ещё пять ресторанов

Понад 40 відкриттів закладів висвітлила редакція The Village Україна
за липень. Чи означає це, що найбільша криза в історії українського
ресторанного бізнесу закінчується?
Співрозмовники редакції на ринку не схильні так вважати: ресторатори пояснюють
велику кількість відкриттів затримкою із запуском проєктів, які планували відкрити
протягом весни. В Україні триває карантин, і в липні, до вже звичних обмежень, додалася
непевність через рішення влади обмежити роботу закладів до 23:00. У такий спосіб місцева
та державна влада хотіла вплинути на нічні клуби, що порушують умови карантину, але
врешті – чи не найбільше від неї постраждали бари. З 1 серпня українські заклади знову
зможуть працювати після 23:00, але поки це рішення Кабміну розраховане лише до кінця
місяця. Символом відновлення ресторанного бізнесу можна назвати перезапуск Mimosa
Brooklyn Pizza – ресторатори Ігор Сухомлин і Валерій Гальперін спільно з дизайнером
Денисом Беленком відбудували заклад після пожежі наприкінці минулого року. «Після
[Mimosa Brooklyn Pizza] ми повірили в Басейну», – пише ресторатор Сухомлин. Район
поблизу Бессарабського ринку почав змінюватися з відкриттям «Чашки» та Pinchuk Art
Centre, закріпили зміни Mimosa та Fish & Pussycat, а тепер – Bro Market. Як підтвердження –
у сусідньому до Mimosa приміщенні після двох років підготовки запустили ресторан
«Редкая птица» від власників «Хлібного», за який відповідає російський шеф-кухар Ілля
Васильєв. Навпроти відновив роботу коктейльний бар Biancoro Boutiquebar, що у 2008 році
розділив коктейльну культуру Києва на періоди «до» і «після». Поряд на Бессарабському
ринку відкрили новий бар у межах простору «Склад» – з інтер’єром і коктейлями в стилі
Києва на межі XIX і XX століть. На перетині Хрещатика та бульвару Шевченка почав роботу
бар із ігристим від виробника ювелірних виробів Zarina, який допомагав запускати винний
бар Malevich. У Le Silpo в Mandarin Plaza на початку осені планують відкрити новий формат
кав’ярні «Сільпо», який уже перевіряють на лівому березі. Поруч на Бессарабці відкрили
ресторан грузинської кухні «Джаніко», грузинський ресторан із партнерами також
запустили співзасновники Hangover, черговий заклад мережі «Хінкальня» відкрили на
«Васильківській». Дмитро Борисов почав масштабувати формат свого першого ресторану –
другий «Барсук» відкрили в житловому комплексі на Солом’янці на умовах франчайзу.
Демократичний формат «БПШ» тепер є і навпроти Центрального вокзалу, у колишньому
приміщенні McFoxy. Одним із наслідків кризи в ресторанному бізнесі прогнозували хвилю
простих і зрозумілих форматів їжі з демократичними цінниками, і частково це можна
побачити в підбірці липня. Продовжують запускати формати з кавказькою, італійською та
українською кухнями – від центру до спальних районів та околиць. Також на Ярославовому
Валу відкрили «ресторан чесних цін» Fair Play – популярний у Східній Європі формат, де
пропонують страви за собівартістю. На Поштовій площі другий сезон запустила «Бухта Food
Station», скуштувати стритфуд від резидентів Ulichnaya Eda тепер можна також на терасі
ТРЦ River Mall на лівому березі та в UNIT.City. Наприклад, у River Mall ресторан Beef
випробовує нові адаптовані формати – бургери та баскський чизкейк, до якого пропонують
каву від мережі ONE LOVE Coffee. Окрім того, за місяць в Києві відкрили десять нових
кав’ярень – від центру до спальних районів.
Читати повністю >>>
За матеріалами the-village.com.ua

26.07.2020

ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев) отсрочил запланированные
реконструкции ресторанов из-за карантина, сконцентрировался на
открытии новых ресторанов в Украине.
"Мы отсрочили реконструкции ресторанов, а направили наши усилия на то, чтобы
открыть больше новых ресторанов. Мы не уменьшали количество открытий, мы меняем
приоритизацию в соответствии с ситуацией, которая сегодня происходит", - сообщила
генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова в ходе онлайн-прессконференции во вторник. По ее словам, в прошлом году McDonald' открыл 5 ресторанов в
Украине, и в этом году запланировал сохранить темпы новых открытий – добавить еще
пять новых заведений к сети. "На следующий год у нас очень амбициозные планы: открыть
точно не меньше, чем в предыдущие годы. В 2019 году мы инвестировали в Украину более
500 млн грн и продолжаем инвестировать не меньше в текущем. А в следующем будем
увеличивать инвестиции в Украину (…) - есть желание штаб-квартиры компании
инвестировать в расширение сети в Украине, поэтому мы очень открыты, ищем лучшие
локации и партнеров", - отметила Бадритдинова. При этом она добавила: у McDonald' в
настоящее время есть уверенность в том, что в Украине есть где открывать рестораны. В
фокусе – крупные города Украины, но компанией рассматриваются различные локации,
уточнила гендиректор. По ее данным, в 2019 году сеть ресторанов "МакДональдз"
обслужила 110 млн посетителей, в результате увеличив свою долю на рынке заведений
питания вне дома на 2%, до 14%. По словам директора по маркетингу Ольги Васильевой, за
период карантина заказы через сервис доставки в "МакДональдз" вырос на 65%, а по
сравнению с прошлым годом – втрое. "Бизнес "МакДональдз" рос в последнее время. Сейчас
же мы используем сценарное планирование. В частности, у нас их три: оптимистический,
базовый и пессимистический. Мы пытаемся работать по базовому. Сейчас сложно говорить
о том, как закончится этот год… Но даже если мы завершим его с отрицательными
финансовыми показателями, это не остановит нашу веру в рынок и инвестиции в
следующие годы", - подчеркнула в свою очередь Бадритдинова. Она пояснила, что в
настоящее время сценарии развития компании зависят от того, как будет происходить
возобновление базы посетителей "МакДональдз" в разных каналах обслуживания: на
доставке, на "МакДрайве" ресторана, внутри ресторана, в ТРЦ, др. По ее словам, за период
карантина компания выплатила своим работникам около 50 млн грн за простой. "Мы
продолжаем инвестировать в наши команды, так как важно, чтобы было с кем выходить из
кризиса. Чем сильнее команда, тем быстрее можно выйти из кризиса, не теряя время на
внутреннюю эффективность", - подытожила она. Первое заведение McDonald's в Украине
было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз
Юкрейн Лтд." Сеть ресторанов McDonald's в Украине насчитывает 93 ресторана в 20
городах. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей,
участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания). Уставный
капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на май-2020 составляет 901,801 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Уряд відзвітував щодо виконання доручень Президента
для розвитку туристичної галузі України
13.07.2020

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно
з міжнародними експертами сформувало дорожню карту розвитку
туризму, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму та курортів.
«Безумовно, є вже великий перелік доручень Президента, які стосуються тих чи
інших напрямків, що входять у мою компетенцію. І для мене вкрай важливо, щоб ці
доручення бездоганно та своєчасно виконувалися», – зазначив Володимир Зеленський.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на нараді під
головуванням Президента деталізував стратегічне бачення розвитку туризму в Україні.
«Стратегічними завданнями (дорожньої карт.) є запровадження системи туристичної
статистики, новий законопроект про туризм, який уже розроблено, вдосконалення системи
управління галуззю, діджиталізація, створення реєстру суб’єктів туристичної діяльності», –
сказав він. Міністр згадав і про ініціативу Президента «Туристичні магніти», яку активно
розробляє кожна область. «Зокрема – «Велике будівництво» самих «об’єктів тяжіння».
Йдеться про музеї, театри, замки. Я думаю, що ця програма може не тільки об’єднати країну,
а й слугувати, серед іншого, туристичній галузі», – зауважив Олександр Ткаченко. Міністр
нагадав, що 12 червня презентовано промокампанію #МандруйУкраїною. Спільно з Офісом
Президента проведено два рекламно-інформаційні тури Одеською та Херсонською обл.
Спільно з обласними державними адміністраціями ведеться робота з формування
туристичних маршрутів у регіонах. Також триває робота над створенням багатомовного
порталу Visit Ukraine. Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив,
що уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів з Китаю
та Індії. Президент наголосив, що лібералізацію треба провести якомога швидше.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Кабмін виділив мільярд на сферу культури
та креативних індустрій

АМКУ разрешил сделку по продаже доли
в киевском отеле Hyatt
08.07.2020

Кабінет Міністрів України виділив мільярд гривень на підтримку
сфери культури та креативних індустрій. Рішення ухвалили 8 липня під час
засідання уряду, передає detector.media
«Знайдені можливості виділення коштів в розмірі одного мільярда, які підуть в
першу чергу на надання грантів в сфері культури, мистецтв, креативних індустрій, у сфері
туризму, інституціональної підтримки у видавничій сфері, на субсидії для кінопроєктів і
також для нагальних потреб із закупівлі засобів індивідуального захисту, оплату
комунальних послуг для закладі культури», – сказав міністр культури та інформаційної
політики Олександр Ткаченко. Зменшення доходів в сфері культури становлять
щонайменше 50%. Прем’єр-міністр закликав підтримати сферу культури. «Більшість країн
Європи ідуть таким самим шляхом, сфера культури, інформаційних і креативних технологій
потребують сьогодні підтримки. Вони зазнали також безпосереднього впливу карантину й
коронакризи. Тому звісно ми маємо підтримати – це і робочі місця, і розвиток економіки», –
уточнив він. Водночас цю постанову Мінкульт має протягом трьох дні доопрацювати з
Міністерством фінансів, про що на засіданні попросив міністр фінансів Сергій Марченко.
Пан Ткаченко на свої сторінці в Facebook розповів, куди підуть виділені кошти: 590
мільйонів – на гранти через Український культурний фонд для інституційної підтримки,
стипендій самозайнятим митцям, підтримки проєктів у сферах культури та мистецтв,
креативних індустрій та внутрішнього туризму; 150 мільйонів – на гранти через
Український Інститут Книги; 50 мільйонів – на підтримку кіно через Держкіно; 100
мільйонів – для проведення конкурсу МКІП з відбору проєктів на виробництво серіалів
патріотичного спрямування. «Окрім того, заклали фінансування для створення
електронного обліку культурної спадщини та культурних цінностей. Щоб надалі, зокрема,
не виникало "випадкових" нових забудов на їхньому місці. І звісно – частина бюджету буде
виділена на компенсацію втрат закладами культури за період карантину: для оплати
комунальних послуг, послуг з пожежної безпеки та охорони», – каже міністр. Нагадаємо,
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підготував лист
до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з закликом доопрацювати Державну програму
стимулювання економіки та подолання наслідків пандемії.
Читати повністю >>>
За матеріалами detector.media
Президент ініціює податкові пільги для проектів і програм у сфері культури,
туризму та креативних індустрій
15.07.2020

Президент України подав до Верховної Ради як невідкладний проект
закону, який передбачає зменшення чи звільнення від оподаткування низки
проектів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій.
Зокрема, документ пропонує звільнити від оподаткування податком на прибуток
підприємств (для юридичних осіб) та податком на доходи фізичних осіб (для громадян)
доходи у вигляді цільових культурних грантів, що надаються на безоплатній і
безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів,
міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сфері культури,
туризму та у секторі креативних індустрій. Також законопроект пропонує звільнити від
оподаткування ПДФО суми культурних грантів за умови їхнього повного та цільового
використання та передбачити, що у разі неповного або нецільового використання такого
гранту він визнається доходом і підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Крім того,
документ передбачає запровадження зниженої ставки податку на додану вартість у розмірі
7% для стимулювання попиту й розширення доступності суспільно важливих послуг,
зокрема операцій з постачання послуг з показу вистав, постановок, виступів професійних
мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів, кінематографічних прем’єр,
культурно-мистецьких заходів; показу оригіналів музичних творів, демонстрації
виставкових проектів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках та заповідниках та їхнього
відвідування. Також пропонується застосовувати знижену ставку ПДВ у розмірі 7% до
операцій з постачання послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й
показу фільмів, адаптованих в україномовні версії інклюзивного призначення, а також зі
спеціальними адаптованими субтитрами, призначеними для перегляду особами з
порушенням зору, субтитрами інклюзивного призначення, виконаними українською мовою
(для осіб з порушенням слуху). Документ містить норму про тимчасове, з 1 січня 2023 року
до 1 січня 2025 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з
постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу демонстраторами та
розповсюджувачами національних фільмів та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені
державною мовою на території України та адаптовані в україномовні версії інклюзивного
призначення за допомогою тифлотехнологій та/або тифлозасобів (аудіодискрипції), а
також зі спеціальними адаптованими субтитрами, призначеними для перегляду особами з
порушенням зору, субтитрами інклюзивного призначення, виконаними українською мовою
(для осіб з порушенням слуху). Законопроект ініціює звільнення від оподаткування ПДВ
ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, що входять до
складу національної кінематографічної спадщини, та продовження до 1 січня 2025 року дії
чинної до 1 січня 2023 року норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з
постачання національних фільмів, постачання робіт та послуг з виробництва національних
фільмів, постачання робіт та послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних
матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України, з тиражування
національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на
території України, з дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на
території України, зі збереження, відновлення та реставрації національної
кінематографічної спадщини.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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АМКУ разрешил покупку компаниями Leshi Ltd (Кипр) и Neutral Point
Holding Ltd (Виргинские о-ва) акций Pontena Holdings Ltd (Кипр), обеспечивающих достижение 50% голосов в высшем органе управления компании.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Pontena
Holdings Limited является конечным бенефициаром и акционером (50%) ЧАО "Новые
инжиниринговые технологии" (НИТ), выступающего собственником и управляющей
компанией столичной пятизвездочной гостиницы Hyatt Regency Kiyv. Акционерами ЧАО
также являются кипрские Prandicle Limited (24,5%) и Roselink Limited (25,5%),
свидетельствуют данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
за первый квартал 2020 года. Как стало известно из материалов судебного разбирательства
между основателями "Индустриального союза Донбасса" (ИСД) Сергеем Тарутой, Виталием
Гайдуком и Олегом Мкртчаном в Высоком суде Лондона, 50% акций НИТ с 2012 года
записано на кипрскую Potena Holdings Limited, которую в набсовете представляют эксменеджеры ИСД и компании "Регион" Мкртчана. Еще 24,5% в НИТ через кипрскую Prandicle
Limited владеет бывший глава "Нафтогаза" Олег Дубина. Кроме того, 25,5% НИТ
принадлежит компании Roselink Limited, в набсовете НИТ ее представлял Гайдук.
Напомним, в августе 2019 года Московский городской суд приговорил гендиректора
корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам
колонии общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у
российского ВЭБа. Пятизвездочная гостиница Hyatt Regency Kiyv на 234 номера
расположена по ул. Аллы Тарасовой, 5, близ Софийской площади в Шевченковском районе
Киева. Введена в эксплуатацию в июле 2007 года, в нее входят также SPA-комплекс, фитнесцентр, закрытый бассейн, рестораны, бары, конференц-залы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5*
готується до відкриття казино
14.07.2020

У групі DCH Олександра Ярославського готуються до відкриття
казино у Kharkiv Palace Hotel 5*, що належить бізнесменові. Про це
повідомляє прес-служба Групи DCH.
Це перший luxury-готель в Харкові, який був побудований Ярославським в рамках
підготовки міста до Євро-2012. Його наявність в місті була вимогою УЄФА. Тільки в цьому
випадку Харків отримував право прийняти матчі турніру, оскільки УЄФА були необхідні
умови для розміщення регіональної штаб-квартири. Обсяг інвестицій в будівництво Kharkiv
Palace Hotel 5* становив 126 млн дол., що дозволило створити архітектурну пам'ятку за
рахунок використання висококласних матеріалів і передових дизайнерських рішень. Зал,
призначений для роботи казино, визнаний фахівцями одним з кращих в Європі. "Ми більше
8 років чекали сьогоднішнього дня. Дуже прикро бачити, що в готелі є важлива для гостей
можливість проведення дозвілля, і нею не можна скористатися. Багато іноземних
постояльців запитували нас - чому так? Як може бути, що в п'ятизірковому готелі є такий
прекрасний зал для казино, а самого казино немає? І нам складно було щось відповісти ...
Тому ми завжди послідовно відстоювали ідею соціально-відповідальної легалізації казино і
мали на руках чітку дорожню карту, як швидко організувати роботу в цьому напрямку", говорить генеральний менеджер готелю Атіс Захаранс. У DCH повідомляють, що вже мають
домовленості з профільним оператором, що має міжнародний досвід, і розрахують, що
казино в Kharkiv Palace Hotel 5* запрацює в найстисліші терміни. Нагадаємо, що Закон "Про
заборону грального бізнесу в Україні" було прийнято 15 травня 2009 р. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Групи DCH
Киевскую гостиницу Днепр продали
за 1,1 млрд грн
15.07.2020

ФГИ в ходе онлайн-аукциона в среду продал киевскую гостиницу
"Днепр" за 1,1 млрд грн. Победителем стало ООО "Смартленд", зарегистрированный под №23 с предложением 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222, 22 грн.
Стартовая цена объекта составляла 80,9 млн грн. Согласно данным аукциона, в ходе
второго раунда участник №1 предложил цену в 1 млрд грн. Максимальное предложение на
этапе начальных заявок поступило от участника №23 - 711,1 млн грн, что в 8,7 раза выше
стартовой цены. По итогам первого раунда аукциона предложение участника №23
составило 888 млн 888 тыс. 901 грн, его ближайшего конкурента, участника №1, – 888 млн
888 тыс. 888 грн. Согласно данным Единого госреестра, ООО "Смартленд" зарегистрировано
в 2013 году, занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного и
арендуемого имущества. Соучредителями компании являются ООО "Айс Таун" (82.29%) и
Максим Терещук (17,71%), который также числится ее директором. Конечным
бенефициаром указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун". Как рассказал в кулуарах
аукциона глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, после завершения
аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств (в
приватизации не могут принимать участия средства похождением из страны-агрессора),
после чего подписывается договор. Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в
противном случае включается пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.
Согласно условиям конкурса, после продажи гостиница должна сохранить слово "Днепр"
(Dnipro - англ.) в названии и категорию не ниже "четыре звезды", ее номерной фонд
должен составлять не менее 100 номеров (сейчас – 186). Также инвестор обязан сохранить
коллектив гостиницы и обеспечить "достойные" условия работы для них. "Однозначно,
материально-техническая база гостиницы устарела. Менеджментом гостиницы в
предыдущие годы предпринимались попытки отремонтировать номерной фонд и общие
гостевые зоны, но, к сожалению, это не было сделано в комплексе", - отметила врио
гендиректора гостиницы "Днепр" Элина Сапожкова. "В среднем в 2019 году загрузка
гостиницы была на уровне 50-52% при среднем тарифе EUR20. При такой локации, самой
центральной, где 80% номеров имеют великолепный вид из окна, имеется ресторан на 12м этаже с видом на Днепр, своя парковка, центральный вход, гостиница должна
зарабатывать в разы больше", - сказала она. Как сообщалось, в среду в Киеве стартовал
онлайн-аукцион по приватизации гостиницы "Днепр", в котором зарегистрировано 29
участников. Стартовая цена гостиницы составляет 80 млн 923 тыс. 400 грн. Гостиница
площадью более 12 тыс. кв. м расположена в центре столицы, состоит из 12 наземных,
одного технического этажа и подвала. Перед зданием расположен паркинг на 56 мест.
Номерной фонд гостиницы насчитывает 186 номеров на 288 мест. Инфраструктура
включает рестораны и бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.
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

У Києві з’явиться перший готель
під брендом Radisson
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Radisson Hotel Group планує відкрити перший готель під брендом
Radisson в Києві. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з
посиланням на прес-службу компанії.
«З моменту запуску в 2018 р. на території Європи, Близького Сходу і Африки… бренд
готелів Radisson отримав велику популярність: у цілому відкрито і знаходяться в стадії
будівництва 50 готелів. Тепер він з’явиться в Україні», — заявив віце-президент з розвитку
бізнесу в Radisson Hotel Group Девід Дженкінс. Відкриття готелю Radisson Hotel Pechersk
Park Kiev планується на другий квартал 2022 р. Локацію об'єкта поки не озвучують. Готель
розміститься в новій будівлі, яка ще будується. Відомо, що він буде розташований в центрі
міста, недалеко від Києво-Печерської лаври. З вікон номерів готелю відкривається вид на
пам’ятник Батьківщина-мати. Готель буде включати 167 номерів вищої категорії і люксів.
На першому поверсі розташується зона реєстрації, бар і ресторан з літньою верандою.
Також передбачений окремий поверх для проведення конференцій і заходів з доступом на
відкриту терасу, зона СПА і фітнес-центр з турецькими лазнями. Представником власника і
інвестора готелю в співробітництві з Radisson Hotel Group виступає компанія Phoenix Capital
Partners. Це буде п’ятий готель Radisson Hotel Group в Україні. У групи вже є три готелі в
Києві і один в Буковелі. Вони працюють під брендами Radisson Blu і Park Inn by Radisson.
Radisson Hotel Group є однією з найбільших в світі готельних мереж. Портфель Hotel Group
налічує сім різних брендів і більше 1400 діючих і споруджуваних готелів по всьому світу.
Radisson Hotel Group управляє брендами Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson
RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson і Country Inn & Suites by Radisson.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Гостиница "Украина" в Киеве войдет во "вторую очередь"
приватизации
21.07.2020

Государственное управление делами (ГУД) занимается решением
юридических проблем и судебных споров столичной гостиницы "Украина"
для передачи ее для приватизации.
"Гостиница "Украина" - это наша "вторая очередь". Она могла быть выставлена на
продажу, но ей мешает ряд юридических ограничений, судебных споров и нюансов. Это
объект, над которым мы сейчас работаем", - сообщила заместитель руководителя ГУД
Мария Грабовская. По ее словам, в отличие от первых пяти переданных на приватизацию
объектов ГУД, объекты из "второй очереди" не могут пока быть переданы Фонду
госимущества по ряду юридических причин, однако ведомство работает над двумя
объектами из этого списка, в том числе гостиницей "Украина". При этом она не назвала
предположительные сроки передачи объекта. По информации ProfiDOM.com.ua, кроме того,
ведется подготовка к передаче в Фонд госимущества ГП "Чайка", для дальнейшей
приватизации которого необходимо принятие законопроекта №3012-2 о приватизации
государственных сельскохозяйственных предприятий, отметила Грабовская.
Читать полностью >>>
По материалам profidom.com.ua
Гостиница Aloft Kiev выходит из-под управления
Marriott International с 31 августа

Рынок лечебно-оздоровительных
санаториев в Украине
02.07.2020

Pro-Consulting специально для InVenture представляет аналитический
обзор рынка лечебно-оздоровительных санаториев в Украине. Об этом
сообщает корпоративный сайт inventure.com.ua
Основными местами санаторного отдыха долгое время были Карпаты и Трускавец,
которые известны своим горным климатом и минеральными водами, а также Крым с
особым субтропическим морским климатом. После аннексии Крыма в 2014 году,
количество санаториев снизилось до 320. В дальнейшем тенденция снижения
продолжалась. Основными причинами для сокращения количества санаториев после 2014
года послужили финансово-экономический кризис и состояние санаториев. Большинство
санаториев были построены ещё в советское время и за последние несколько десятилетий
средства для их капитального ремонта практически не выделялись. Сегодня здания этих
санаториев нуждаются в ремонте и модернизации. Также такие санатории используют
устаревшее оборудование для лечебных процедур, что делает само лечение менее
качественным и эффективным. Санатории, которым и раньше выделялось недостаточно
средств, столкнулись со снижением финансирования. Как результат, такие санатории не
могут выдержать конкуренцию со стороны современных SPA отелей и более популярных
здравниц, поэтому вынуждены прекращать свою деятельность. Также после того, как
отдых в Крыму стал менее доступным для украинцев, население Украины начало искать
альтернативу, что привело к росту спроса на санаторный отдых в других регионах страны.
Таким образом, сегодня в Украине можно выделить несколько центров, где активно
развиваются лечебно-оздоровительные санатории: Миргород в Полтавской области,
Хмельник в Винницкой области, Трускавец, Моршин, Сходница в Львовской области, а
также здравницы Одесской и Запорожской областей, которые находятся на берегу Черного
и Азовского морей. Согласно исследованиям, лечение в здравнице сокращает длительность
временной нетрудоспособности на 25–30%, возвращает к прежней работе до 80%
пациентов, перенёсших инфаркт миокарда. У пациентов, прошедших через санаторнокурортное лечение, число случаев обострений различных заболеваний ниже в 2–6 раз, а
потребность в госпитализации ниже в 2,5 раза. Средняя продолжительность жизни людей,
которые регулярно проходят профилактику и лечение в здравницах, увеличивается на срок
от 3 до 15 лет. Главное преимущество санаторно-курортного лечения заключается в
использовании природных рекреационных ресурсов и ценовая доступность, по сравнению
из SPA – отелями, а к основным рекреационным ресурсам, которые используют в
санаторно-курортном лечении, относят минеральные воды и лечебные грязи. Самыми
известными источниками являются «Нафтуся», «Мария», «София», «Бронислава», «Юзя» в
Трускавце, а также одноименные с названиями курортов Миргородские, Моршинские,
Свалявские воды. Исходя из данных «Государственного информационного геологического
фонда Украины», запасы минеральной воды в Украине, по состоянию на 1 января 2019 года
составляли 94,1 тыс. м3 в 335 источниках. Разрабатывается из них только 167 источников.
Также, наблюдается тенденция роста запасов минеральной воды – по сравнению с 2016
годом они выросли на 1,5%. ...
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
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Marriott International и "Солелат Палац" –владелец гостиницы,
пришли к согласию, что с 31 августа 2020 года гостиница Aloft Kiev больше
не будет управляться компанией Marriott и сменит название.
При этом новое название и управляющая компания гостиницы пока не
раскрываются. Как сообщалось, гостиница Aloft Kiev на пересечении ул. Бассейной и
Эспланадной была открыта в 2018 году как первый объект сети Marriott International в
Украине. Ее номерной фонд составляет 310 номеров разных категорий, общая площадь
объекта – более 18 тыс. кв. м. Инфраструктура отеля включает также три конференц-зала,
ресторан и пр. Бренд Aloft принадлежит американской сети Starwood Hotels & Resorts,
приобретенной компанией Marriott International в 2016 году. Согласно данным Единого
госреестра, владельцем ООО "Солелат Палац" выступает Владимир Кравец (100%).
Уставный капитал компании составляет 500 тыс. грн. Marriott International объединяет
более 7 тыс. гостиниц под 30 брендами в 131 странах мира. Центральный офис расположен
в Бетесде (пригород Вашингтона, США). Выручка компании в 2019 году составила около
$21 млрд. Под брендом Aloft работает 161 гостиница в 25 странах мира.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ТАСКОМБАНК профінансував реконструкцію готелю
Premier Hotel Odesa
21.07.2020

ТАСКОМБАНК долучився до фінансування реконструкції Premier Hotel
Odesa (раніше готель «Юність») в Одесі, надавши кредит обсягом до 200 млн
грн терміном на 7 років.
Після трьох років повної реконструкції, мережа готелів Premier відкрила найбільший
п’ятизірковий готель в Одесі, двері якого для перших гостей відчинилися 1 липня 2020 р.
ТАСКОМБАНК приєднався до проекту фінансування на фінальній стадії реконструкції
готелю, завдяки чому мережа Premier отримала довгостроковий кредит на вигідних умовах.
«ТАСКОМБАНК має вдалий досвід у кредитуванні готельного бізнесу. Позичальниками
банку в різні часи були Premier Hotel Rus у Києві, Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil City Centre і
BANKOTEL у Львові. Тому ми добре знаємо специфіку галузі та розуміємо потреби Premier
Hotels and Resorts», - зауважила Рината Березнікова, Заступник Голови Правління АТ
«ТАСКОМБАНК». Для банків України та їхніх клієнтів кредитування інвестиційних проектів,
зокрема будь-яких капітальних інвестицій, - досить складний процес. Оцінюючи ризики
таких проектів, банки повинні враховувати всі нормативні вимоги НБУ, що є однаковими як
для бізнесу, який вже працює певний період, так і для нових компаній. Зауважимо, що
кредити на інвестиційні проекти частіше отримують клієнти, які володіють іншим
ефективно працюючим бізнесом або альтернативною заставою, адже можуть підтримати
новий проект у період інвестиційної фази і його виходу на запланований рівень доходів.
«Одеса стає все більш популярним місцем для проведення всеукраїнських та міжнародних
заходів. Конференц-інфраструктура Premier Hotel Odesa сприятиме розвитку міста, як
нового напрямку для бізнес-подій. Готель зможе надати альтернативу для проведення
заходів компаніям, які планували, але не змогли провести подію за кордоном», — зазначає
Олег Болотов, генеральний директор мережі готелів Premier. Premier Hotel Odesa
розташований в одному з найпрестижніших районів міста – на Французькому бульварі
неподалік Аркадії. Після реконструкції для розміщення доступно 200 номерів різних
категорій. Інфраструктура комплексу представлена конференц-залами загальною площею
понад 1000 м², тематичними ресторанами, wellness-центром. Premier Odesa Wellness Club
буде оснащений двома басейнами: плавальним і дитячим. Відкриття заплановано на
жовтень цього року. Готель став 17-м об’єктом у складі мережі Premier.
Читати повністю >>>
За матеріалами TAS Group
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Компанії власника "Галнафтогазу" отримали понад 300 га
в горах біля Славського
03.07.2020

Компанії львівського бізнесмена та власника корпорації OKKO Group
Віталія Антонова протягом останнього року отримали понад 300 гектарів
землі на території Славської ОТГ.
"Процес виділення землі вже близький до завершення, а будівництво курорту має
розпочатися вже у 2021 році", - зазначено в повідомленні Zaxid.net. За даними видання, у
квітні 2019 року Віталій Антонов разом зі своїм бізнес-партнером Василем Даниляком
заснували компанію "Рожанка парк". До 10 червня 2020 року ця фірма приватизувала понад
200 земельних ділянок на території села Верхня Рожанка, де, як повідомлялося раніше,
Антонов планує побудувати сучасний гірськолижний комплекс площею близько 300 га.
Крім того, пише Zaxid.net, на початку січня 2020 року Антонов і Даниляк заснували ще одну
компанію "Славскі". Впродовж січня-травня 2020 року ця фірма приватизувала 12
земельних ділянок на території сіл Волосянка і Верхня Рожанка площею близько 27 га. Усі
земельні ділянки межують із підйомниками гірськолижного комплексу "Захар Беркут".
Голова Славської ОТГ Володимир Бега повідомив Zaxid.net, що процес виділення земельних
ділянок під будівництво курорту вже на завершальному етапі, але фактичне будівництво
курорту розпочнеться не раніше 2021 року. "Є технічні проблеми, тому що змінюються
детальні плани й робочий проект, де мають бути підйомники, нижні базові станції, і тому
так усе відкладається. Я думаю, що цього року це вже завершиться, і наступного року
розпочнуть земляні роботи з будівництва озер, необхідних для запасу води", - повідомив
він. За словами Беги, інвестор досі не оприлюднив остаточний робочий проект майбутнього
курорту. "Є поки що передпроектні пропозиції, згідно з якими відбувається виділення
земельних ділянок. Попередньо було анонсовано близько 50 км трас. Це лише траси, але
потрібно ще подати площі під озера, під нижні, верхні станції, паркінги тощо", - сказав
голова ОТГ. Як повідомлялося раніше, структури Віталія Антонова планують побудувати
гірськолижний комплекс у курортному смт Славське Сколівського району. Відомо, що
будівництво комплексу розпочнеться на північному схилі гори Захар Беркут з боку села
Верхня Рожанка. В гірськолижний курорт планують задіяти гори Тростян, Погар, Високий
Верх, Чорна Ріпа і Захар Беркут, де буде, за різними даними, від 50 до 75 км гірськолижних
трас. Загальний термін реалізації проекту становить три-п'ять років, обсяг інвестицій близько $500 млн. На початку 2017 року кілька компаній з групи ОККО змінили місце
реєстрації на Славське й почали платити податки до місцевого бюджету. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ТАСкомбанк продает пансионат "Скифия" на берегу
Азовского моря по цене 17 млн грн
10.07.2020

ТАСкомбанк продает через электронную площадку OpenMarket
государственного предприятия "СЕТАМ" пансионат "Скифия" на берегу
Азовского моря по стартовой цене 17 млн грн.
Согласно сообщению пресс-службы "СЕТАМ", гарантированный взнос – 870 тыс. грн,
шаг аукциона – 174 тыс. грн. Лот №431343 состоит из двух жилых комплексов площадью
4959,4 кв. м и 1575,4 кв. м, административно-хозяйственного корпуса площадью 693,4 кв. м
и КПП, расположенных в Кирилловке. "Пансионат "Скифия" находится на первой линии
Азовского моря. Выгодное расположение и большая территория - это те преимущества,
которые могут сделать базу популярной среди инвесторов", - отметил гендиректор
"СЕТАМ" Александр Мамро. По данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 января
2020 года основным владельцем ТАСкомбанка является Тигипко (99,93066% акций).
Согласно данным НБУ на 1 июня 2020 года, ТАСкомбанк по размеру общих активов занимал
18-е место (20,675 млрд грн) среди 75 действующих в стране банков.
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

Частину санаторію «Нафтуся Прикарпаття» біля Трускавця
продали за 14,4 млн грн

 СПОРТ & АЗАРТНІ ІГРИ

10.07.2020

Фонд державного майна України (ФДМУ) за 14,4 млн грн продав
належну державі частину санаторію «Нафтуся Прикарпаття», що
розташований у рекреаційній зоні неподалік Трускавця.
Аукціон відбувся 3 липня у системи електронних торгів ProZorro. Переможцем, який
запропонував найвищу ціну, стало ТОВ «Гал Інвест Груп» з міста Пустомити. Санаторій
«Нафтуся Прикарпаття» звели у 70-80 рр. минулого століття для відпочинку працівників
Дрогобицького машинобудівного та дослідного заводів, «Бориславнафтогазу», державного
підприємства по транспортуванню нафти «Дружба» та інших. Він розташований у селі
Модричі у трикутнику між Бориславом, Дрогобичем та Трускавцем. Фонд держмайна 3
липня продав на аукціоні належну державі частину санаторію, це водогрязелікарня,
пансіонат, клуб-їдальня, п’ятиповерховий спальний корпус сукупної площею понад 9000
м2. Решта території та будівель перебуває у приватній власності. Проведений аукціон – це
друга спроба ФДМУ продати цей об’єкт. Перші торги були заплановані на початок червня,
але не відбулися через відсутність охочих придбати частину відпочинкової бази. Тоді
стартова вартість була 6,13 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
У Карпатах планують створити високогірний всесезонний
спортивно-туристичний кластер
31.70.2020

В Офісі Президента України відбулась нарада, на якій обговорили
проєкт створення в Україні високогірного всесезонного спортивнотуристичного кластеру «Боржава».
Проєкт було презентовано представником австрійської гірськолижної індустрії,
багаторічним учасником підготовки літніх та зимових Олімпійських ігор, бенефіціарним
власником компанії «Боржава Ессет» Гернотом Ляйтнером. Він зазначив, що пандемія
коронавірусу у світі створила такі умови, коли кожна держава береться розвивати
внутрішні ресурси. Україна має унікальні ресурси та природу, а місце розміщення
майбутнього кластеру – полонина Боржава з її розташуванням і транспортним
сполученням - сприятимуть розвитку туристичного потенціалу всього регіону. Також він
висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч стане ключовою для розвитку проєкту,
підписання меморандуму, в якому зафіксуються всі кроки, що мають бути виконані
державою, громадами й інвесторами. Учасники робочої зустрічі наголосили, що Україна
заінтересована у втіленні цього проєкту та готова сприяти цьому на всіх рівнях. Проєкт
буде погоджений з профільними міністерствами, юридично узгоджений у питаннях
співпраці з інвесторами та підготовлений для детальної презентаціі Президенту України.
Тільки після проходження усіх етапів та опрацювання меморандуму юристами Україна буде
готова його підписати. Зі свого боку, Роман Абрамовський наголосив на важливості
збереження природного середовища у місці створення кластеру. «Карпати є унікальним
природним скарбом визначної краси та екологічної цінності. Водночас там зосереджений
неймовірний потенціал для туризму та рекреації. Тому потрібен зважений підхід до
розвитку економічної діяльності в регіоні, у тому числі розвитку туристичної галузі, з
урахуванням існуючих природоохоронних зобов’язань держави. Це дозволить спонукати
розвиток громад, збереження традицій та культури і уникнути значного навантаження та
масштабних змін у екосистемах», - наголосив Міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінприроди


MEDICINE & HEALTH

Президент України відкриває новий корпус
лікарні «Охматдит»
29.07.2020

Президент Володимир Зеленський відвідав «Охматдит» з нагоди
відкриття другої черги нового корпусу. Про повідомляє Офіс президента,
передає служба новин порталу glavcom.ua
Зеленський анонсував будівництво у п’яти-шести регіонах України мультилікарень в
рамках програми «Велике будівництво». «Важлива частина цієї програми («Велике
будівництво» - ред.) — це мультилікарні, які ми хочемо побудувати в 5-6 регіонах України,
де буде все. Поставлена задача, щоб там було все, повністю», - сказав президент. Міністр
охорони здоров'я максим Степанов на відкритті корпусу лікарні запевнив, що уряд підніме
зарплатню лікарям з вересня цього року. Будівництво нового лікувально-діагностичного
комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 р.
будівництво відновили. За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два
пускові комплекси: 23,5 тис. м² та 43,5 тис. м² відповідно. На початку липня повідомлялося,
що за медичне обладнання для «Охматдит» переплатили 16,6 млн грн. Будівельні роботи у
новому корпусі лікарні закінчили ще на початку квітня цього року. Комплекс оснащений
сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Максим Степанов представив план реформи
екстреної медицини в Україні

Верховна Рада України легалізувала
гральний бізнес
14.07.2020

Верховна рада схвалив у другому читанні відповідний
законопроект №2285-д. Закон вводить кримінальну відповідальність за
організацію азартних ігор без ліцензії, повідомляє РБК-Україна.
Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які
мають три, чотири або п’ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї. При цьому
резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.
Відповідно до закону, наземні казино в Києві можуть розміщуватися тільки в п'ятизіркових
готелях з номерним фондом не менше 150 номерів (для регіонів вимоги за кількістю
номерів нижче). У столиці в наземному казино можна розміщувати 10 ігрових столів (серед
них 2 рулеточних) і 50 ігрових автоматів. Дозволено і проведення турнірів. При цьому
площа казино повинна бути не менше 500 квадратних метрів і не менше 50 співробітників.
Спортивні ставки (букмекерські контори) можуть розміщуватися в 3-, 4- або п'ятизіркових
готелях. Там повинно бути не менше 50 номерів, мінімальна площа для прийому ставок на
спорт - 50 кв.м. Зали ігрових автоматів у Києві зможуть розміщуватися в трьох-, чотирьохабо п'ятизіркових готелях - в приміщеннях площею не менше 300 кв.м. В рамках однієї
ліцензії можна розмістити не більше 250 ігрових автоматів, але не менше 50 в одному залі.
У законі прописано і створення спеціальних гральних зон, які утворюються постановою
Кабміну, якщо відповідають таким вимогам: площа готелю повинна становити понад 10
тисяч квадратних метрів, в ігровій зоні працює понад 200 співробітників. Документ
передбачає створення в Україні за рішенням Кабінету міністрів України спеціальних
територіальних гральних зон (не більше п’яти). Створюється Реєстр осіб, яким обмежено
доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх. Вказано, що ставки в мережі
Інтернет можливі лише в безготівковій формі за умови попередньої ідентифікації гравця,
при цьому забороняється прийняття ставок електронними грошима, прийняття ставок у
кредит, розстрочення платежу тощо. Забороняється і прийняття ставок у букмекерській
діяльності на віртуальні події чи будь-які інші ігри, результат яких визначається
генератором двох випадкових чисел. Закон забороняє організацію закладів, у яких
надається доступ до азартних ігор в мережі Інтернет, що, як очікується, унеможливить
відкриття гральних закладів, замаскованих під Інтернет-клуби. В Україні створять
Державну систему онлайн-моніторингу для фіксації кожної фінансової операції з прийняття
ставки, виплати виграшу. Закон визначає спеціальний статус уповноваженого органу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. …
Які норми зникли із документу до другого читання >>>
За матеріалами rbc.ua
ПОСЛУГИ B2B
 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ (НОТАРІАТ. & ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ)

Реформа нотаріату передбачає запровадження
електронної системи
30.07.2020

Доступність і висока якість нотаріальних та реєстраційних дій - один
із основних пріоритетів Мін’юсту. Для цього Міністерство юстиції
впроваджує масштабну реформу нотаріату.
«Ми впевнено крокуємо до реформування нотаріату! Я переконана, що нотаріус - це
юридична професія, яка найбільш наближена до людей. Тому нинішня масштабна реформа,
яка передбачає перехід до Е-нотаріату, це, насамперед, про безпеку, доступність і якість
нотаріальних дій для громадян. Гарантувати доступність і високу якість нотаріальних та
реєстраційних дій для всіх верств населення, особливо соціально незахищених, - один із
основних пріоритетів Мін’юсту», - відзначила заступник Міністра юстиції з питань
державної реєстрації Ольга Оніщук. Водночас вона підкреслила, що реформа нотаріату
надскладна та масштабна, а тому потребує зважених підходів і правильних, обдуманих
рішень, і не має нічого спільного з політичним популізмом. Наразі розробка відповідного
законопроекту перебуває вже на фінішній прямій. Ця законодавча ініціатива буде внесена
на розгляд Парламенту вже на початку осені. Реалізація реформи передбачає три
стратегічні кроки. По-перше, запровадження електронної системи нотаріату. Цей проект
покликаний поліпшити якість нотаріальних дій шляхом зменшення часу на вчинення дії та
захисту нотаріального документу від підробки. «Переваги від роботи такої системи
отримають усі - громадяни, нотаріуси й уся юридична спільнота», - запевнила заступник
Міністра. Зокрема, масштабна цифровізація нотаріальної діяльності передбачає: відмову
від ведення паперових книг обліку діяльності нотаріуса; зменшення кількості документів,
які особа має подавати для вчинення нотаріальної дії; автоматизацію низки процесів у
діяльності нотаріусів; ефективну інформаційну взаємодію між державними
інформаційними ресурсами; ведення нотаріального архіву в електронній формі. За словами
Ольги Оніщук, наразі робочою групою вже підготовлено повний техніко-економічний
аналіз Е-нотаріату. Планується, що перший етап «пілоту» з електронним робочим місцем
нотаріуса вдасться запустити вже до кінця 2020. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

31.07.2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив детальний
план реформування системи екстреної медичної допомоги (ЕМД) в Україні.
Про це він розповів на брифінгу.
“Зараз в Україні працює 25 регіональних центрів екстреної медичної допомоги. В
системі працює майже 40 тис. осіб, 2 954 бригади, які цілодобово, 24/7, готові прийти
українцям на допомогу”, - зазначив очільник МОЗ. Міністр також підкреслив, що МОЗ знає
основні проблеми, які сьогодні існують у сфері екстреної медицини. Вони виникли не за
один день, а накопичувалися майже 30 років, серед них: неправильно побудована мережа
ЕМД, стан автопарку екстренки, неправильно побудовані маршрути пацієнтів, відсутність
достовірних статистичних даних, відсутність алгоритмів реагування при надзвичайних
ситуаціях, низьке фінансове забезпечення та інші. “Всі ці проблеми ми чітко розуміємо і
знаємо, адже не сидимо постійно в кабінеті, а спілкуємось з медичними працівниками. Що
ми плануємо зробити в 21-23 роках. Це ті самі КПІ, по яким можна буде оцінювати роботу
Міністерства і всієї медицини, яку ми будуємо”, - підкреслив Степанов. Наступного року
планується, що показник дотримання нормативу з часу доїзду швидкої до пацієнта має
досягти 60% (зараз лише 30%), у 2022 р. - до 75%, а в 2023 - до 85%. Крім цього, МОЗ
перегляне та змінить систему маршрутизації пацієнтів, тобто у який саме медзаклад мають
направляти пацієнта у критичному стані. “У 2020 р. розмір фінансування ЕМД становив 6
млрд гривень. Додатково Уряд виділив ще 1,26 млрд грн. 922 млн грн передбачено в
державному бюджеті на заміну карет швидкої допомоги, які знаходяться на балансі нашої
екстренки. В цьому році ми плануємо закупити близько 400 авто”, - підкреслив Міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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BigMedia запустила новий ООН проект на підтримку малого
та середнього бізнесу в Україні
16.07.2020

Стабільна діяльність українських підприємців, малого та середнього
бізнесу є основою розвитку економіки, ринку й суспільства. І саме зараз
український бізнес переживає непрості часи.
BigMedia (група компаній BigBoard Ukraine/JCDecaux), як соціально-відповідальна
компанія, завжди декларувала необхідність та важливість об’єднання, взаємної підтримки
та колаборації усіх учасників - бізнесу, влади, громадськості – заради спільного успіху та
розвитку усієї екосистеми. Саме тому, послідовно дотримуючись наших переконань та
принципів, BigMedia ініціювала новий соціальний проект у зовнішній рекламі, спрямований
на підтримку українських підприємців. Ми підтримуємо своїх - наших виробників і наших
споживачів. Проект «Наш бренд – наш тренд» стартував на діджитал екранах наприкінці
червня. Партнером проекту стала команда Made in Ukraine, широко відома своїми
успішними і цікавими проектами з популяризації українського продукту та українського
бізнесу. Ми хочемо, аби українських підприємців і українських брендів ставало більше. Це
наша спільна справа. Наш тренд, який ми цілеспрямовано розвиватимемо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами sostav.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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Медиахолдинг Ахметова объединит провайдеров спутникового
и интернет-телевидения
08.07.2020

Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" начала процесс объединения
сервиса интернет-телевидения OLL.TV и спутникового провайдера Xtra TV в
единого оператора, сообщает biz.censor.net.ua
Руководство объединенным оператором возглавит Юлия Трибушная. "Далеко не вся
территория Украины покрыта качественным скоростным интернетом, который необходим
для комфортного просмотра интернет-телевидения OLL.TV. Поэтому спутник остается
приоритетным типом приема для многих зрителей. Единый оператор поможет выбирать
для каждого зрителя наилучший тип приема, или их микс, в зависимости от потребностей
пользователя", – пояснил директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группа
Украина" Федор Гречанинов. "Медиа Группа Украина" – один из 4-х крупнейших и
влиятельных медиа-холдингов, входит в структуру "СКМ" Рината Ахметова. Медиахолдинг
объединяет национальный телеканал "Украина", общенациональный информационный
телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV,
тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO
TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиаагентство полного цикла
"Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу
OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", мультимедийную платформу
"Сегодня": теленовости "Сегодня", сайт Segodnya.; кроссплатформенный проект Vogue UA.
Директор "Медиа Группы Украина" – Евгений Бондаренко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Медиахолдинг Коломойского прокомментировал появление
среди совладельцев жены Медведчука
10.07.2020

Жена лидера фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь!", кума
Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко уже несколько лет владеет
третью (33,33%) офшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая
опосредованно владеет долями каналов группы "1+1 медиа".
Cогласно заявлению группы "1+1 медиа", 8 июля "1 + 1 медиа" получила
официальный ответ от своих участников на запрос об изменении структуры собственности
в офшорной компании Bolvik Ventures LTD. Исходя из этого ответа, смена собственника
произошла несколько лет назад и на сегодня контроллерами компании Bolvik Ventures LTD
является Игорь Суркис (с долей 33,34%), вице-президент ФК "Динамо" Леонид Ашкенази (с
долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%). Сама же компания Bolvik Ventures LTD
косвенно владеет долями каналов "1+1" (24,65%), "1+1 International" (24,65%), ТЕТ (24,5%),
"2+2" (24,5%) и "Бигуди" (24,5%). Таким образом Игорь Суркис, Леонид Ашкенази и Оксана
Марченко контролируют по 8,22% каналов "1+1" и "1+1 International" и по 8,17% каналов
ТЕТ, "2+2" и "Бигуди". Bolvik Ventures LTD нет в структуре собственности других двух
каналов группы - "Плюсплюс" и УНИАН-ТВ. Юристы "1+1 медиа" отправили
дополнительный запрос в Bolvik Ventures LTD с целью получения оригиналов документов,
подтверждающих вышеуказанные факты, сообщила пресс служба "1+1 медиа". Позднее
компания отозвала заявление, поскольку сомневается в полученных данных и
дополнительно проверяет их, в частности о годе соглашения и о размере долей. "Мы
обеспокоены тем, что не получили эту информацию от миноритарных владельцев сразу
после указанных изменений или в течение следующих 10 лет. Кроме того, юристы Игоря
Суркиса предоставляли неактуальную информацию на запросы "1+1 медиа", когда юристы
холдинга готовили документы для ежегодного аудита и отчитывались перед
Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в
заявлении группы. "1+1 медиа" также заявляет, что редакционная политика медиаресурсов
группы остается без изменений, поскольку новым совладельцам принадлежит менее 10%
акций и они не могут влиять на функционирование бизнеса и вмешиваться в
редакционную политику. Как сообщалось, ранее глава политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина
Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год ряд компаний в
собственности своей жены, на которые оформлены доли в активах, подконтрольных Игорю
Коломойскому. Эти офшорные компании традиционно связывали с семьей Суркисов, но
оказалось, что Медведчук вместе с Коломойским также является совладельцем
"Львовоблэнерго",
"Прикарпатьеоблэнерго",
"Запорожьеоблэнерго",
завода
"Днепроспецсталь", "Запорожского завода ферросплавов" и телеканала "1+1". Ранее
Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально
владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Хто претендував на управління
активами УМХ?
28.07.2020

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних чи інших злочинів
(АРМА) у межах першого конкурсу на управління медіаактивами
«Українського медіа холдингу» отримало заявки від семи компаній.
А саме: ТОВ «Об’єднана медіа група», ТОВ «1+1 Інтернет», ТОВ «Комунікаційний хаб
"Економіка"», ТОВ «Зручно», ТОВ «Ера-медіа», ТОВ «Видавництво Український медіа дім» та
ТОВ «Телерадіокомпанія "Шансон"». Про це свідчить протокол засідання Тендерного
комітету, який Агентство оприлюднило 27 липня. Голова Тендерного комітету АРМА
Володимир Рудниченко сказав, що документи від цих компаній не містили всієї необхідної
інформації або з них неможливо було визначити, чи відповідає учасник вимогам. Зокрема,
за його словами, «Об’єднана медіа група», «1+1 Інтернет» та «Ера-медіа» хотіли впровадити
заходи, виконання яких неможливе або ускладнене законодавчими обмеженнями.
ТОВ «Об’єднана медіа група» володіє ДП «Новий обрій» (радіомережа «П’ятниця»), що
входила до складу «Українського медіа холдингу» Сергія Курченка та перейшло у власність
керівного партнера юридичної фірми «Варламов і партнери» Максима Варламова. ТОВ
«Телерадіокомпанія "Шансон"» входить до складу радіохолдингу Business Radio Group
(радіостанції «Шансон», «Любимое», «Бізнес радіо» та «DJFM»), власниками якого є Антолій
Євтухов та його дружина Лариса Євтухова. ТОВ «Видавництво Український медіа дім» видає
частину видань УМХ, які не підлягають передачі АРМА: «Футбол», «Корреспондент»,
«Архидея», TV.ua, Smak.ua, iSport.ua, Kolobok.ua, Vgorode. Власник – Віктор Покатилов. ТОВ
«1+1 Інтернет» входить до складу «1+1 медіа», олігарха Ігоря Коломойського, разом із
телеканалами «1+1», ТЕТ, «2+2», «ПлюсПлюс», УНІАН, «Бігуді» та «1+1 international». ТОВ
«Комунікаційний хаб "Економіка"», дніпровського бізнесмена Костянтина Паршина, видає
Delo.ua, MMR, WoMo, «Топ-100», лінійки бізнес-івентів та корпоративних видань. ТОВ
«Зручно» володіє туристичним порталом «Зручно Тревел». Власники компанії – Наталя
Стефанович, Артем Козачок та Тетяна Лієва. Чоловік останньої – Олександр Лієв, колишній
виконавчий директор Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ). ТОВ «Ерамедіа» належить родині народного депутата Андрія Деркача, у 2017-2020 роках виробляла
програму «Доброго ранку, країно!», яка виходила в ефірі «UA: Першого».
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АРМА в червні 2020 року оголосило конкурс на управління активами УМХ, прийом
документів тривав до 3 липня включно. 8 липня група «1+1 медіа» повідомила, що ТОВ «1+1
Інтернет», що входить до групи, подало документи на участь у конкурсі АРМА на
управління активами «Українського медіа холдингу». 9 липня АРМА повідомило, що
отримало від семи компаній заявки на управління активами «Українського медіа
холдингу». Того ж дня «Медіа Група Україна» заявила, що конкурс АРМА не відповідає
закону «Про телебачення і радіомовлення» та залишила «за собою право звернутися до
суду». Водночас «Український медіа холдинг» заявив про намір оскаржити в суді конкурс
АРМА, його результати та договір на управління. Радіокомітет також закликав Агентство
пояснити процедуру проведення конкурсу, або скасувати конкурс та оголосити його
повторно після усунення порушень. 10 липня Антимонопольний комітет України
попередив претендентів на управління активами «Українського медіа холдингу», що вони
підпадають під антимонопольні обмеження, тому їм може бути потрібен дозвіл на
концентрацію. 20 липня АРМА повідомила, що тендерний комітет Агентства не зміг обрати
управителя для «Українського медіа холдингу» серед семи компаній. Агентство повторно
оголосило конкурс, документи можна подати до 28 серпня 2020 року, до 15:45. У «1+1
медіа», своєю чергою, висловили стурбованість через організацію попереднього конкурсу,
бо АРМА не повідомило про результати попереднього конкурсу перед оголошенням нового,
а також не пояснило, які саме вимоги не були дотримані при оформленні й подачі
документів. 22 липня група «1+1 медіа» повідомила, що братиме участь у конкурсі на
управителя активів «Українського Медіа Холдингу» (УМХ). Водночас медіагрупа закликала
АРМА забезпечити відкритість конкурсу, а також – прозорість і незаангажованість членів
комісії. 24 липня «Медіа Група Україна» запропонувала АРМА передавати в управління не
всі активи «Українського Медіа Холдингу» (УМХ) разом, а певними частинами (лотами),
щоб запобігти можливій монополізації ринку.
Нагадаємо, 9 вересня 2019 р. Печерський райсуд Києва передав в управління АРМА
медіаактиви бізнесмена-втікача часів експрезидента Віктора Януковича, власника «УМХ»
Сергія Курченка. Зокрема, в управління АРМА передали майно, майнові та корпоративні
права групи «Український медіа холдинг» (UMH), радіостанції «Голос столиці», Lounge FM і
Radio Next, «Авторадіо», «Ретро ФМ»; юридичні особи порталів Bigmir.net, I.ua, Tochka.net;
видавничий дім УМХ і його видання «Теленеделя», «Аргументы и факты в Украине», «КП в
Украине», «Корреспондент», «Деньги.ua», «Команда», «За рулем»; друкарню
«Укрполіграфмедіа», низку рекламних агенцій і сейлзхаусів, мереж розповсюдження преси
(у тому числі «Твоя преса»). Проте частина видань та інтернет-ресурсів УМХ нині працюють
через дві юридичні особи, які не увійшли до переліку активів, що підлягають передачі
АРМА, а саме: ТОВ «Кепрейт партнерс» (Bigmir.net, I.ua, Tochka.net, Gloss.ua, Food&Mood,
I&Running, MPort, Bike&Me) і ТОВ «Видавництво "Український медіа дім"» («Футбол»,
«Корреспондент», «Архидея», TV.ua, Smak.ua, iSport.ua, Kolobok.ua, Vgorode). Також не
підлягають передачі АРМА дві радіомережі, що за останні роки змінили власників: «Наше
радіо» (ПрАТ «Наше радіо») і «Радіо П'ятниця» (ДП «Новий обрій»). Суд передава УМХ в
управління АРМА не одразу. На початку грудня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко
заявив, що прокуратура проводить дії, пов'язані зі спецконфіскацією медіахолдингу UMH.
Наприкінці 2017 році Печерський районний суд заарештував цінні папери, корпоративні та
інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна Сергія Курченка. Проте в січні
2018 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва відмовився передати АРМА
майно медіахолдингу UMH. У травні 2018 року слідчі ГПУ отримали доступ до рахунків, за
якими обліковувались операції за кредитним договором на суму 160 мільйонів доларів від
2013 року, укладеним між ТОВ «Ветек Медіа Інвест» та «Укрексімбанком», а також до
рахунків офшорних кіпрських компаній. У вересні 2019 року суд передав активи УМХ в
управління АРМА. У листопаді 2019 року Служба безпеки України затримала голову
правління державного «Укрексімбанку» Олександра Гриценка за підозрою у виведенні з-під
арешту майна одного з медіахолдингів. У квітні 2020 року видання «Наші гроші»
повідомило, що злите в мережу листування заступника голови АРМА Володимира Павленка
свідчить про можливе узгодження з Офісом президента України потенційних кандидатів на
управління медіаактивами «Українського медіа холдингу» (UMH).
Читати повністю >>>
За матеріалами detector.media
 ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ (ТРК)

Борг «Суспільного» перед «Євроньюз»
повністю закритий
13.07.2020

Борг Національної суспільної телерадіокомпанії України перед
компанією «Євроньюз» повністю закритий, повідомив голова правління НСТУ
Зураб Аласанія у Facebook.
«Одна з найкритичніших проблем «Суспільного», котру, як і проблему «ЕриДеркача», дуже не хотілося б залишати в спадок наступним управлінцям (хоч ті проблеми
спадком «Суспільному» і дістались) – борг АТ «Євроньюз». €10,5 млн. Так ось: не залишимо;
борг повністю закрито», – написав Аласанія. Весь бюджет НСТУ на 29 каналів у 2020 році
становить €40,3 млн. «АТ «Євроньюз» негайно розпочало процедуру відкликання свого
позову і розблокування в банку Швейцарії заарештованої у 2017 році суми розміром у €15
млн («страхова» гарантія для проведення «Євробачення-2017», що мала по завершенню
«Євробачення» одразу повернутися в Україну, але була заморожена АТ «Євроньюз» в
забезпечення свого позову)», – заявив Аласанія. Він сподівається, що після отримання цих
грошей уряд «зможе і захоче» компенсувати «Суспільному» хоч частину витрат на
погашення боргу перед «Євроньюз». Нагадаємо, 18 лютого відділ примусового виконання
рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України наклав
арешти задля примусового стягнення з ПАТ «НСТУ» на користь АТ «Євроньюз» боргу в
розмірі 10,5 млн євро. Рахунки розблокували 3 червня. Після цього НСТУ зобов’язалася
погасити борг, який отримала в спадок від Національної телекомпанії України.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Холдинг Коломойского запретил показывать свои
телеканалы в сети Lanet
27.07.2020

Медиагруппа "1+1 media" с 1 августа 2020 года прекращает
сотрудничество с провайдером Lanet (ООО "Сеть Ланет"). Об этом сообщает
служба новостей портала biz.censor.net.ua
В "1+1 media" заявляют, что Lanet 23 июня был официально предупрежден о
досрочном прекращении действия договора. К сожалению, нам не удалось прийти к
соглашению с ООО "Сеть Ланет" по ряду принципиальных моментов, что делает
дальнейшее сотрудничество невозможным", – утверждают в медиагруппе. Согласно
заявлению "1+1 media", с 1 августа абонентам Lanet станут недоступны следующие каналы:
"1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "УНИАН ТВ", "Бигуди", FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star
Family, Star Cinema, "Kyc-Kyc" и "36,6". Ранее провайдер Lanet, который обслуживает более
250 тыс. абонентов, обвинил медиагруппу "1+1 media" в давлении, организованном с целью
помешать деятельности небольших незакодированных телеканалов. По данным Lanet, "1+1
media" потребовало отключить каналы "Солнце", "Трофей", "Наука", "Фауна", "Терра",
XSport, "Эко TV", "Малыш", Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и ряд других. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1
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 ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИРОБНИЦТВО ДОКУМЕНТІВ, ПАПЕРІВ, ГРОШЕЙ

Видавці прогнозують закриття 10% видавництв і 20%
книжкових магазинів до 2021
20.07.2020

Генеральний директор одного з найбільших в Україні видавництв
"Фоліо" (Харків) Олександр Красовицький прогнозує закриття 10%
видавництв і 20% книжкових магазинів до кінця 2020 року.
"Думаю, пора подумати про те, з якими результатами книжковий ринок підійде до
кінця року. Передбачаю: закриття 20% книжкових магазинів, закриття 10% видавництв
(багато хто піде тихо, не прощаючись)", — повідомив Олександр Красовицький на своїй
сторінці в Facebook. Також до кінця року він прогнозує падіння сумарного тиражу книг на
60% (без урахування підручників) порівняно з 2019 роком, триразове падіння придбання
прав на переклад зарубіжних хітів, падіння обігу книжкової торгівлі на 40%, зменшення
кількості виданих найменувань на 35%, середній зростання собівартості книг на 15% при
падінні ціни на ті ж 15%. Красовицький вважає, що причиною скорочення ринку є відмова
держави від надання допомоги у період карантину, починаючи з березня цього року. При
цьому він зазначив, що читачі не припинили купувати книги, незважаючи на кризу. Крім
того, за оцінками Красовицького, середній тираж книг впав з 20 тис. до 1,2 тис. примірників
за 30 років. Відзначимо, "Фоліо" вважає, що після виходу з карантину окремі книжкові
магазини можуть закритися, оскільки мають великі борги перед видавництвами. "Після
закінчення карантину головна проблема в тому, що будуть вмирати книжкові магазини по
всій країні і залишати нас з боргами, проблемно буде отримувати повернення від них", сказав генеральний директор видавництва Олександр Красовицький. Він зазначив, що з-за
боргів магазинів перед його видавництвом воно недоотримує близько 70-80%
запланованого доходу. На його думку, влада може надати фінансову допомогу таким
магазинах, або безвідсоткові кредити на виплату зарплат та утримання приміщень. В той
же час Красовицький заявив, що в період карантину зростання продажів книг становив 57% в тиждень, при цьому через власну доставку реалізується тільки 5% книг, в основному
продажі здійснюються через онлайн-магазини. "Я бачу, що щотижня продається близько
1,5 тис. різних найменувань, покупці беруть все", - прокоментував він. Структура
видавництва включає в себе власні магазини і друкарню, таким чином "Фоліо" мінімізує
ризики з затримкою виходу тиражу, оскільки 80% книжок друкується на своєму
підприємстві. Видавництво було засноване у 1991 році Олександром Красовицьким. В 2019
році "Фоліо" випустило 512 найменувань книг загальним тиражем 624 768 примірників.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

УАБТ виконала нормативні вимоги стосовно постійного
представлення інтересів
22.07.2020

УАБТ стала однією з перших бізнес-асоціацій в Україні, яка має
постійне представництво в ЄС та офіційно уповноважена представляти
інтереси і позицію своїх членів.
Такі повноваження Українська асоціація бізнесу і торгівлі (УАБТ) отримала
внаслідок реєстрації, як бельгійська неприбуткова асоціація, в Європейському реєстрі
транспарентності (EU Transparency Register). Реєстрація в EU Transparency Register дає
можливість компаніям, бізнес-асоціаціям та неурядовим організаціям в офіційному порядку
вести діалог з інституціями Європейського Союзу, брати участь в громадських слуханнях,
які організовуються євроінституціями при підготовці законопроектів для врахування
позиції громадянського суспільства, доносити інформацію про свою діяльність до всіх
зацікавлених сторін прозоро та неупереджено. Така практика представлення інтересів
бізнесу відповідає жорстким правилам лобізму, встановленим інституціями ЄС, та
відповідає кращим практикам взаємодії європейського бізнесу та державних інституцій.
Тож впровадження культури «європейського лобізму» для українського бізнесу є логічним і
доцільним, враховуючи Євроінтеграційні прагнення України. Наразі, EU Transparency
Register містить відомості про понад 30 000 компаній, асоціацій та неурядових організацій
громадянського суспільства, які на щоденній основі співпрацюють з європейськими
інституціями. Учасники Реєстру мають зобов’язання дотримуватися Кодексу поведінки,
який регламентує порядок взаємодії представників бізнесу і неурядових організацій з
інституціями ЄС, регулярно оновлювати інформацію про тематику взаємодії з інституціями,
уповноважених осіб та обсяги коштів, які виділяються на забезпечення своєї діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами УАБТ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Що чекає українську економіку в другому
півріччі 2020 року – думка бізнесу
07.07.2020

Під час пом’якшення карантинних обмежень українська економіка
почала відновлюватися. Однак очікується, що вихід на докризові показники
займе як мінімум кілька кварталів.
В рамках спецпроекту Київського міжнародного економічного форуму представники
великого українського бізнесу – Віталій Антонов, Ігор Ніконов, Борис Шестопалов, Василь
Хмельницький – оцінили перспективи національної економіки у другому півріччі 2020 року
і поділилися своїм баченням антикризових заходів.
Засновник OKKO Group Віталій Антонов заявив, що за різними оцінками, в 2020
році падіння світового ВВП становитиме від 4,6% до 7,6%. Але українська економіка, не
маючи достатнього запасу міцності в порівнянні з розвиненими державами, може втратити
ще більше. Особливо, якщо на державному рівні не буде ухвалений пакет реальних заходів з
підтримки бізнесу та виведення економіки з коронакризи як це вже зробили багато урядів
в інших країнах. «Нагадаю, що, за прогнозами НБУ, Україна в 2020 році може зіткнутися з
падінням експорту на 10%, зростанням бюджетного дефіциту до рівня 8% ВВП і зростанням
безробіття майже до 10%. Упевнений, що ефективна програма держпідтримки допомогла б
згладити ці негативні очікування. Хоча ми розуміємо, що наздогнати за ІІІ та ІV квартали те,
що було втрачено в I і II кварталах, на жаль, не вдасться», – підкреслив бізнесмен. Віталій
Антонов вважає, що в цій ситуації варто працювати за трьома напрямками: по-перше,
істотно знизити і спростити податки для тих, хто їх платить, таким чином стимулювати
економічну активність; по-друге, важливо ввести жорстку відповідальність за несплату
податків і продовжити боротьбу з тіньовим сектором, збільшивши, таким чином податкові
надходження; по-третє, зменшити кількість чиновників, за рахунок чого підняти зарплату
до ринкового рівня тим, хто залишиться.
Засновник KAN Development Ігор Ніконов вважає, що швидкість відновлення
економіки залежатиме від системної підтримки з боку держави. Також варто відзначити
зниження облікової ставки НБУ, завдяки чому, можливо, стане більш доступним кредитний
ресурс. «На жаль, зараз ми не бачимо важливих для бізнесу зрушень – немає амністії
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капіталу, стимулювання інвестицій та ефективних пільг для індустріальних парків», –
сказав Ніконов. Держава повинна створити умови, за яких інвестувати і створювати нові
робочі місця буде вигідніше, ніж просто тримати гроші в іноземних банках.
Засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький вважає, що
рівень інфляції буде вищим запланованих 6%, бо у бюджеті немає грошей.
«Припускаю, що буде запущений друкарський верстат. Відбудеться це, швидше за все, вже
після виборів. За нашими прогнозами, до Нового року курс долара складе 30-32 грн. На мій
погляд, ВВП України впаде більше, ніж на 8%, як і прогнозує Світовий Банк. За роки
незалежності ми не побудували фундамент для економічного зростання. Зараз ми живемо
за інерцією, тому падіння неминуче», – вважає Хмельницький. Бізнеси UFuture зараз
втрачають: починаючи від аеропорту Київ і закінчуючи заводом Biopharma. Хоча
фармацевтичний бізнес завжди витримував кризу, зараз навіть він впав на 40-50%, і це
стосується всіх представників ринку. «Ми не зупинили жодного проекту і реалізовуємо
заплановане. Нам потрібна реформа освіти і одночасно підтримка малого і середнього
бізнесу. Якщо у нас підвищиться якість освіти, але ми не будемо підтримувати бізнес і
виробництва, то наші таланти поїдуть працювати за кордон. Вони повинні мати
перспективу тут», – підкреслив бізнесмен.
Співвласник HD-Group і GFSGROUP Борис Шестопалов вважає, що в III і особливо в
IV кварталі ми точно побачимо наслідки “замороження” економіки і зупинки низки
підприємств. «Завдяки активному експорту продукції сільського господарства в кінці III –
початку IV кварталу збільшиться приплив валюти в країну, що стане фактором відновлення
економіки і зниження споживчих цін. Однак дуже турбує можлива політична
невизначеність, яка пов’язана з очікуваними виборами і діями центральної влади», –
вважає підприємець. На його думку, для виходу української економіки з кризи головне всетаки не заважати економіці, а зосередити свої зусилля, перш за все, на розвитку
інфраструктурних проектів. Крім того, вкрай важливим є розвиток інструментів експортної
підтримки, зокрема запуск кредитно-експортного агентства, яке могло б сприяти
розширенню присутності українських виробників на зовнішніх ринках.
Читати повністю >>>
За матеріалами fakty.com.ua

БЛОГ

Як втратити $ 17 млрд. Інструкція від Ахметова,
Пінчука і агроолігархов
09.07.2020

В 2011 році в рейтингу найбагатших людей світу від Forbes було 8
представників України. Це була серйозна заявка на успіх. Але все склалося
інакше, про це пише народний депутат 2014-2019 рр. та радник прем'єрміністра 2019-2020 рр. Олексій Мушак.
За останні 10 років, українські олігархи випали з вищої світової ліги. Цьому була
присвячена тема попередньої статі, яка викликала значний інтерес у читачів. Тому не
продовжити досліджувати цю історію було неможливо. Нагадаю, у 2011 році у списку
найбагатших людей світу журналу Forbes, українські олігархи були на рівні засновника
Amazon Джефа Безоса та вище американського бізнесмена Джорджа Сороса. А зараз, навіть
на провінційному рівні, у них виникають проблеми з збереження прибутків та статків.
Чому так сталося? Є багато причин, і у кожного вони свої. Але якщо коротко, то
бізнес-практики часів Леоніда Кучми та Віктора Януковича вже не ефективні. Більш того
вони шкідливі для бізнесу. Розбір бізнесу кожного з фігурантів списку Forbes не вмістився в
одну статтю. Тому їх буде мінімум дві з подальшим аналізом, як не повторити ці помилки
новим бізнесменам. В цій статті дослідимо бізнес-практики та їх наслідки для статків
українських олігархів Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та аграрного тріо Косюк,
Веревський, Бахматюк. Далі буде розбір статків Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова,
Петра Порошенка, Костянтина Жеваго. Одразу відмічу, що методика Forbes визначати
найбагатших бізнесменів має свою специфіку, і не всі з нею можуть погоджуватися. При
цьому, більш повного аналізу для порівняння світових мільярдерів наразі нема. Тому можна
дискутувати про величину багатства, але нема підстав сперечатися з тенденціями. По
старшинству варто було б почати з Ахметова, як найбагатшого українця. Але більш умісно
розпочати з Пінчука як рольової моделі українських багатіїв 2000-их років.
Віктор Пінчук – поточна оцінка $1,4 млрд та 1613 місце в рейтингу Forbes, топ
оцінка $4,2 млрд та 255 місце в 2012 році. Історія бізнес-імперії Пінчука досить відома.
Тому варто її переказати лише дуже коротко. В часи президентства свого тестя Кучми, він
був синонімом успішної людини. Створив бізнес-імперію, вдало приватизувавши велику
кількість державних активів. Є підстави вважати, що паралельно з цим, надавав послуги
іншим олігархам або простіше - торгував впливом на президента. Так, за свідченням
Коломойського, Пінчук отримав $110 млн за встановлення групою Приват контролю над
державною Укранафтою. Придбання Криворіжсталі разом з Ахметовим за ціною $800 млн
наводить на такі ж роздуми. Тим паче, що в подальшому нинішній власник металургійного
заводу - ArcelorMittal - купив завод за ціною в шість разів дорожче. Зумів виграти від
капіталізації України часів президентства Віктора Ющенко. Продав Укрсоцбанк в 2007 році
за $2,2 млрд Unicredit на піку інтересу іноземців до українського бізнесу. Здавалося б після
цього, маючи чисті гроші, вплив в Україні та зв’язки на Заході, міг би стати гарантом
зовнішніх інвестицій в Україну. Капіталізувати державу, розвивати нові можливості і мати
свої 25%, як локальний партнер, з мільярдів нових грошей. Це пішло б на користь як
конкретному бізнесу, так і країні загалом. Але він обрав інший шлях. В якийсь момент це
здавалося правильним. При президентстві Януковича досяг найбільшого розквіту. Оцінка
статків від Forbes досягла $4,2 млрд, і Пінчук ввійшов в коло 250 найбагатших людей світу.
А фінансування проектів бібліотеки Клінтона дозволила бути вхожим в світову політичну
еліту. Але в 2020 році ситуація виглядає набагато похмуріше. Основний бізнес Пінчука холдинг Інтерпайп - по факту банкрот. З 2015 року не міг розрахуватися по боргам на
загальну суму $1,65 млрд. В рамках реструктуризації в 2019 році, було списано $863 млн. На
бізнес мові це означає, що в найближчі п’ять років, грошей в кредит ніхто не дасть під будьякий відсоток. По фінансовій звітності з 2017 року основне виробництво, а саме напрям
труб, було збитковим. Прибуток в $82 млн в 2019 році був досягнутий лише за рахунок
значного збільшення продажу колісної продукції. На ринок СНГ припало 46%. А це означає
значну залежність від РФ, яка через антидемпінгові мита може регулювати доходи
Інтерпайпу. Оскільки саме продаж коліс, який заточений під один ринок, а не труб, генерує
основний прибуток. Щодо інших активів, тут ситуація не краща. Так банк Кредит-Дніпро в
2019 році потребував додаткової капіталізації до $100 млн. Можливий продаж
медіахолдингу, в який входять телеканали ICTV, Новий, СТБ, це чіткий сигнал про вихід з
України загалом з подальшим продажем всіх активів. Але інші об’єкти не так легко буде
продати. Бо в Нікопольському заводі феросплавів є непростий партнер Коломойський. А
активи в нафтогазовій сфері, враховуючи останні ціни та попит на енергоносії, не
коштують багато. Тому більш коректно називати Пінчука вихідцем з України з основними
активами в Великобританії. Частина з них була куплена, а частина отримана в результаті
виграшу судової справи з Коломойським та Боголюбовим. Ці активи коштують більше, ніж
українські об’єкти, але очевидно генерують менші доходи. Тому без кардинальної зміни
бізнес моделі статки Пінчука будуть лише усихати. І в якийсь момент більш природно буде
говорити не про українського бізнесмена, а про лондонського багатого мислителя з
надзвичайно сильними міжнародними зв’язками.
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Рінат Ахметов - поточна оцінка $3 млрд та 875 місце в рейтингу Forbes, топ
оцінка $16 млрд та 39 місце в 2011 році. Якщо можна використати метафору про бізнесперспективи найбагатшого українця, то вона наступна: "міцно стоїть на двох сильний але
прострілених ногах, одну з яких скоро ампутують". Основна причина - відмова світових
банків та страхових компаній з 2025 року фінансувати проекти з вугіллям. Це означає
відсутність ресурсу для подальшого розвитку цього напряму. І як наслідок сильний удар по
компанії ДТЕК, яка використовує вугілля для своїх електростанцій, та в меншій мірі загроза
для групи Метінвест, яка використовує коксівне вугілля для виплавки сталі. ДТЕК –
приватизація активів, як правило, відбувалася на безконкурентній основі або з елементами
її імітації. Найбільша енергокомпанія, монополіст в ряді напрямів та найактивніший лобіст
в України. При цьому, ДТЕК Енерго двічі за останні п’ять років оголошував дефолт по своїм
боргам. Останній раз в березні 2020 року через неспроможність заплатити $50 млн по
відсоткам за кредитом. У 2023 році компанія має виплатити $1,1 млрд боргу, а в 2024-му ще
$700 млн. Вже зараз очевидно, що ці кошти не повернуть. Іншими словами, компанію ДТЕК
Енерго чекає остаточне банкротство і реструктуризація бізнесу. Це все, в свою чергу, задає
модель поведінки іншим енергетичним бізнесам. Так привабливий підрозділ ДТЕК Мережі,
який займається логістикою електроенергії, не зможе бути нікому проданий. По-перше,
через сильну залежність державного регулятора, який встановлює тариф. По-друге, через
банкротство основного активу. Такі політичні та фінансові ризики ніхто не готовий брати.
Підрозділ відновлювальної енергетики ДТЕК ВДЕ має ті самі проблеми, які додатково
накладаються на несплату завищеного зеленого тарифу. А також потребу платити
надвисокі 8,5% по займу в розмірі 325 млн євро, який також необхідно віддати в 2024 році.
Враховуючи все, ймовірність дефолту по цьому займу також висока. Тому ДТЕК в
нинішньому вигляді не зможе існувати. Головна задача - генерувати дивіденди власнику,
але ця задача все більш ускладняється, бо ринок падаючий. Метінвест - не зважаючи на
непрозору приватизацію гірничо-збагачувальних комбінатів та інших активів в часи Кучми,
наразі компанія грамотно вибудована і має одну з найкращих управлінських команд в
Україні. Провела п’ять успішних розміщень євробондів, в тому числі і позику $500 млн на 10
років. При цьому, маючи значну кількість металургійних комбінатів, основний прибуток
генерує видобуток руди. В 2019 році видобування руди та вугілля згенерувало $1,3 млрд
EBITDA, а виплавка сталі згенерувала як мінімум $500 млн чистого збитку. Простими
словами, без меткомбінатів Метінвест заробляв би більше. Звичайно, один рік не є
показником і треба дивитися на більшому часовому проміжку. Але тривожні сигнали
очевидні. Це все призводить до серйозного питання, як розвиватися далі. Міг бути шлях
поглинання конкурентів, як у двотисячних, але це важко і безперспективно. Бо навіть
найбільша металургійна компанія світу ArcelorMittal має капіталізацію лише $13 млрд.
Продаж Метінвесту крупному міжнародному гравцю також не вихід. По-перше, враховуючи
всі нюанси, бажаючих не так багато. По-друге, всі вони подивляться на існуючого
іноземного інвестора ArcelorMittal, якого українська влада ніколи не робила мегащасливим.
І це враховуючи, що купівля Криворіжсталі за $4,8 млрд була найбільшою інвестицією в
економіку України. Простими словами, Метінвест, як і ДТЕК, затиснутий неможливістю
продати свій бізнес або знайти стратегічного партнера. А зовнішній ринок є складним,
попит падає, вимоги до продукції збільшуються, а конкуренція наростає. Все це
унеможливлює ріст прибутку в майбутньому, тому навіть збереження існуючої ситуації
вимагатиме зусиль. Банк ПУМБ – парадокс полягає в тому, що чим менше лобізму в бізнесі
Ахметова, тим більш успішним він є. ПУМБ - один з небагатьох бізнесів, на який можна
знайти покупця. Привабливість цього активу не залежить від політичних розкладів, і він
показує хороші фінансові результати. Прибуток за 2019 рік був біля $100 млн, а виплата
дивідендів $80 млн. Звичайно, стоїть питання, як ПУМБ зможе вижити в епоху фінансових
стартапів, таких як Монобанк. Але це вже виклик для всієї галузі, а не лише для одного
банку. Є лише один вихід з ситуації стагнації бізнесу – це капіталізація України і збільшення
її внутрішнього ринку. Як Метінвест, так і ДТЕК, мали б бути зацікавлені в приході нових
грошей, побудові великої кількості нових об’єктів, появі платоспроможних українців. Бо це
означає значне збільшення споживання металу, побудові нових електричних мереж, рості
споживання електроенергії і, як наслідок, більший заробіток та статки. При цьому останні
активності по виходу з карантину та вплив на політику в Україні, як ніщо інше заперечує
капіталізацію нашої держави.
Аграрне тріо – Юрій Косюк, Андрій Веревський та Олег Бахматюк. Всі троє
побудували надзвичайно великі та ефективні агрокомпанії МХП, Кернел та Укрлендфармінг
відповідно. На відміну від інших учасників Forbes, їх бізнес не сформований за рахунок
великої приватизації, а створений по факту з нуля. А це якісна відмінність. Троє провели
IPO, зробивши свій бізнес публічним. Рейтинг Forbes 2011 року оцінював Косюка в $1,6
млрд, Веревського в $1,1 млрд, а Бахматюка в $1 млрд. Аграрний ринок, який ніколи не
падає, давав надії на подальше зростання статків. Але по факту, за дев’ять років серед
мільярдерів втримався лише Косюк з $1,1 млрд. І то є питання до цієї цифри, бо основний
актив – MHP – наразі котується за $690 млн. А значить Forbes бачить десь ще $700 млн в
інших активах. Такий результат особливо разючий в порівняні з іншими гравцями на цьому
ринку. Для прикладу, китайського виробника свинини Кіна Їнгліна зі статками в $37 млрд.
А його в 2011 році навіть на радарах не було видно. Як на мене, причина такого неуспіху
полягала в постійному заграванні з бюджетними дотаціями та податковими пільгами. Ці
речі хороші для одного-двох років, але розбещують в довшій перспективі. Вони абсолютно
нічого не дають для капіталізації і, більше того, загрожують майбутньому бізнесу.
Підтвердженням може служити приклад МХП.В перший рік без державних дотацій
компанія припинила інвестувати в Україну і виплатила рекордно низькі дивіденди $30 млн,
хоча в середньому вони складали $80 млн. Та сама історія з Кернел, який наразі коштує в
два рази дешевше, ніж в лютому 2017 року. Про Укрлендфармінг годі говорити, бо це
компанія банкрот. Крім цього, постійне відтермінування ринку землі також зіграло злий
жарт, бо була втрачена можливість вчасно перейти на інший рівень. На сьогодні жоден з
українських учасників списку багатіїв Forbes-2011 не покращив свої позиції, а лише
зменшив статки. Це означає просту річ. Не зважаючи на тотальний програш на 20-ти
річному горизонті, за останні 10 років середній українець був значно успішніший, ніж
українські олігархи. Для того, щоб українські мільярдери підтягнулися по результатам до
українських громадян, у них має відбутися скачок думки. По-перше, сконцентруватися на
капіталізації держави та зниженні ризиків, а не поточних проблемах компаній. По-друге,
виключити будь-який лобізм, що паралельно не генерує додаткову бізнес-активність в
країні та появу платоспроможного клієнта. Чи можливо це? Скоріш за все ні. Але при двох
"голодних" роках стрімкої втрати доходів та можливості жити, як звик, свідомість може
поміняти. Час все розставить на своє місце.
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Свято європейської єдності: як ЄС узгодив план
порятунку своєї економіки
21.07.2020

Європейські лідери погодили План семирічного бюджету ЄС (MFF,
Multiannual Financial Framework) та спеціальний План порятунку "Наступне
покоління ЄС" (NGEU). Про це повідомляє eurointegration.com.ua
В знак досягнутих домовленостей Шарль Мішель написав у Twitter лише одне слово
"Домовилися!". Втім, за цим словом - не лише напружені переговори та пошук компромісу,
але й умови, за якими Євросоюз буде виходити із кризи, викликаної пандемією. А на додачу
країни ЄС домовилися про те, на чиї плечі ляже основна частина фінансового тягаря.
Більше позик, менше грантів. Як зазначала два місяці тому президент Єврокомісії
Урсула фон дер Ляйєн, представляючи план порятунку, "особливі часи вимагають
особливих кроків". Навіть якщо вони покликані на певний час змінити існуючі у ЄС правила
гри. Це були пропозиції ЄК. Щоби стали реальністю, на них мали погодитися усі без винятку
держави-члени блоку. Два місяці складних переговорів між ними показали, що компроміс
таки можливий, хоча шлях до нього виявився зовсім непростим. Єврокомісія початково
пропонувала виділити країнам-членам 500 млн євро безповоротно, а 250 - у вигляді позик,
але такий розподіл був до вподоби не усім. Після складних перемовин був знайдений
компроміс: обсяг грантів зменшили до 390 млрд євро, зі збільшенням розміру позик до 360
млрд. Загальний обсяг плану порятунку "Наступне покоління ЄС" - 750 млрд - залишився
незмінним. Більшу частину цього фінансування забере на себе нова, "коронавірусна"
бюджетна програма під назвою Фонд відновлення та стійкості (Recovery and Resilience
Facility). Його обсяг становить 672.5 млрд євро, з яких позики складають 360 млрд євро, а
гранти - 312.5 млрд. Решту суми, виключно у вигляді грантів, ЄС розподілить у рамках вже
існуючих програм: Фонд швидкого реагування ЄС(ReactEU) – 47,5 млрд євро; Дослідницька
програма Horizon Europe - 5 млрд; Інвестиційна програма InvestEU – 2,1 млрд; Програми
підтримки сільського господарства (Rural Development) – 7,5 млрд; Перехідний фонд у
рамках "зеленої трансформації" (Just Transition Fund - JTF) – 10 млрд; Програма цивільного
захисту та реагування на надзвичайні ситуації RescEU – 1,9 млрд; Програма сусідства,
розвитку та міжнародної співпраці (NDICI) – 3,5 мільярда євро. 70% грантів у рамках Фонду
порятунку Європи має бути призначено у 2021-2022 роках, ще 30% - до кінця 2023 року. Як
правило, максимальний розмір позики для кожної країни-члена не має перевищувати 6,8%
від ВНП. Семирічний бюджет ЄС (Multiannual Financial Framework) залишився у розмірі
1,074 трлн. євро. Одне із ключових місць в рамках нового бюджету зайняли кліматичні
питання. Кліматичні питання вперше інтегровані в програми, які фінансуються у рамках
MFF та NGEU. Відповідно, 30% усіх витрат у рамках нового бюджету будуть спрямовані на
програми досягнення кліматичних цілей ЄС до 2030 року, передбачених Паризькою угодою.
Де взяти кошти і хто їх отримає? З метою забезпечити ЄС коштами, необхідними
для вирішення викликів, пов'язаних з пандемією COVID-19, Комісія буде уповноважена
позичати кошти на фінансових ринках. Отримані кошти будуть передані програмам Союзу
відповідно до Плану порятунку "Наступне покоління ЄС". Зважаючи на те, що NGEU є
винятковою відповіддю на тимчасові, але екстремальні обставини, викликані пандемією та
економічною кризою, повноваження, надані Комісії для запозичення, чітко обмежені за
обсягом (750 млрд євро), тривалістю (лише до кінця 2026 року) та цільовим призначенням
(тільки для подолання наслідків пандемії Covid-19).
Яким чином буде розподілятися допомога? Критерії виділення коштів у 20212022 рр. залишаються такими, які запропонувала Єврокомісія - основними показниками у
формулі виступають ВНП на душу населення та рівень безробіття між 2015 та 2019 рр. При
виділенні коштів у 2023 році критерії дещо зміняться: показник рівня безробіття буде
рівнопропорційно замінений на розмір загального спаду ВНП протягом 2020 р. та сукупною
втратою реального ВНП протягом 2020-2021 р. Найбільше фінансування отримує найбільш
постраждала від пандемії Італія. Розмір фінансової допомоги становить 209 мільярдів євро,
з яких 82 мільярди буде виділено у вигляді грантів, а 127 мільярдів - у кредитах. Порівняно
з попередньою пропозицією, розмір грантів зменшений на 3,8 млрд євро, однак сума позик
збільшилася на 38,8 млрд євро). Попереднє фінансування за програмами Фонду
відновлення та стійкості має бути здійснене вже у 2021 році і становити 10% від загального
обсягу програми. Для отримання цих коштів кожна країна-член ЄС має подати заявку з
планом відновлення національної економіки. Важливо, щоб національні програми були
спрямовані на збільшення кількості робочих місць, посилення економічної та соціальної
стійкості держави-члена. Комісія протягом двох місяців планує розглянути заявку на
відповідність розробленим нею критеріям.
Ціна компромісу. Досягнутий компроміс став особистою перемогою канцлерки
Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона, які власне й
виступили з ініціативою 500-млрд плану відновлення Європи. Задоволена досягнутими
домовленостями й Італія, яка найбільше постраждала від пандемії, а відповідно - має
можливість розраховувати на найбільшу допомогу. Натомість "ощадлива четвірка" Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція - які від початку критикували план, добилися не лише
зменшення розміру грантів, а й значного зменшення свого внеску. Зменшення розміру
внеску Австрії до бюджету ЄС становить 565 мільйонів євро на рік, Нідерландів - 1,9
мільярда євро. Знижка Німеччини залишається незмінною на рівні 3,7 мільярда
євро.Скептичну оцінку щодо досягнутих домовленостей озвучив лише прем'єр-міністр
Нідерландів Марк Рютте. "Ми це зробили! Європа сильна! Європа об’єднана!", - заявив на
ранковій прес-конференції президент Європейської ради Шарль Мішель. Чи виправдана
така радість? Адже екстрені заходи, які були потрібні вже "на вчора", були узгоджені
країнами ЄС із таким запізненням - і з такими труднощами. Проте, підстави для радощів
дійсно існують. Попри прогнози скептиків, ЄС довів, що залишається єдиним цілим, і що
країни, які менше постраждали від пандемії, готові простягнути руку допомоги тим, кому
пощастило менше. І нехай рішення Європейської Ради ще потребує затвердження у
Європарламенті - свій тест на життєздатність ЄС все ж склав.
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