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Хрематистика (від грец. Χρηματιστική - збагачення) - термін, яким Аристотель позначав
науку про збагачення, мистецтво накопичувати гроші і майно ...
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Економічне зростання: чи спрацює в Україні
ефект стисненої пружини?
24.02.2021

На тлі активної вакцинації від Covid-19 та послаблення карантинних
обмежень, у світі ставлять собі питання – чи буде 2021 рік роком
рекордного економічного зростання.
Україна в цьому питанні не залишилась осторонь – уряд та установи разом з
Національним банком дружно переглядають свої прогнози економічного підйому на 2021
рік у бік збільшення. В Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України прогнозують, що вітчизняний ВВП сягне показника 4,6%, в
інвестиційній компанії Dragon Capital – 5,3%. МВФ наразі тримається думки про 3,7%,
щоправда, є всі підстави очікувати на оптимістичну ревізію цього бачення у новому
Всесвітньому економічному огляді. Але чи буде відкладений і стиснутий пандемією
сукупний попит тією пружиною, що катапультує економічне зростання України поточного
року? Від яких необачних кроків потрібно убезпечитися, щоб не втратити можливість
скористатися цим шансом? Послухаємо, що кажуть експерти.
Вихід на докризовий рівень – вже не просто мрія, а реальність. В Національному
банку прогнозують, що у 2021 році українська економіка почне активно відновлюватись і
це призведе до її повернення на докризовий рівень. У середньостроковій перспективі
економіка зростатиме на рівні близько 4%. Цьому сприятиме, як наголошують в установі,
збільшення реальних доходів населення, зростання інвестицій, високий зовнішній попит і
підвищення кредитної активності в країні. «У 2021 році економіка майже надолужить
втрати від коронакризи – ВВП України зросте на 4,2%. Головним рушієм залишатиметься
стійкий внутрішній попит, зумовлений подальшим збільшенням реальних доходів
громадян. Зменшення невизначеності з розвитком пандемії сприятиме відновленню
інвестиційної активності», – йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2021 року.
Прогнозує збільшення ВВП України та голова департаменту макроекономічних досліджень
групи ICU Сергій Ніколайчук, який вважає, що відкладений і стиснутий пандемією сукупний
попит буде одним з факторів економічного зростання країни цього року. На думку
керівниці аналітичної платформи «Vox Ukraine» Ілони Сологуб, цього року наша держава
досягне майже такого ж рівня ВВП як і у 2019 році. «Цього року зростання світового ВВП
очікується на рівні 5,2% (прогноз МВФ), ВВП України, за різними оцінками, виросте на 35%. Тобто за результатами 2021 року ми вийдемо на рівень 2019 року (до $153 млрд. –
Ред.). Сильний попит на українську агропродукцію та метали підтримав нашу економіку –
очікуване падіння ВВП за результатами 2020-го року становитиме близько 4% замість
прогнозованих 7-8%», – розповіла експертка.
Вкотре про важливе – відновлення співпраці з МВФ. Одним з важливих факторів,
який може посприяти економічному зростанню України – це не тільки відновлення
сукупного попиту, що був, певною мірою, уповільнений через пандемію коронавірусу, а й
продовження співпраці з МВФ, що, своєю чергою, є передумовою до зростання інвестицій.
«Україні потрібно продовжувати співпрацю з МВФ та іншими міжнародними організаціями,
оскільки цього року ми маємо виплатити майже 600 млрд грн за державним боргом, що на
200 млрд грн більше, ніж 2020 року. Така співпраця перш за все означає впровадження
необхідних реформ – судової, продовження розвитку ринків газу та землі, підтримка
незалежності антикорупційних органів. Ці реформи є необхідними для залучення
інвестицій в Україну. Своєю чергою, інвестиції є основою сталого розвитку», – зазначає
Сологуб. Такої думки дотримується і виконавчий директор Центру економічної стратегії
Гліб Вишлінський. За його словами, співпраця з МВФ є невіддільною частиною відновлення
інвестиційного попиту в Україні. Як і скасування карантинних обмежень, які значною
мірою впливають на економічне зростання. «Загалом споживчий попит в Україні не був
надто стиснутим, індекс фізичного обсягу роздрібної торгівлі 2020 р. зріс на 8%. Водночас
дійсно суттєво скоротилися приватні інвестиції та інвестиційний попит. Для їхнього
відновлення потрібно зняти карантинні обмеження, а для того, щоб підштовхнути
споживчий попит – підвищити мінімальну зарплату. Потрібно відновити співпрацю з МВФ,
показавши справжню волю влади до очищення судової системи та боротьби з корупцією,
яка збільшує інвестиційні ризики. Це також дозволить гарантувати макроекономічну
стабільність – іншу передумову зростання інвестицій», – наголосив фахівець. Своєю чергою,
засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан припускає, що певний економічний
стрибок може статись і без особливих зусиль влади, адже за прогнозами, ситуація на
зовнішніх сировинних ринках, від яких ми суттєво залежимо, обіцяє бути сприятливою.
«Успіх залежить від багатьох чинників, насамперед від бажання та здатності влади
забезпечити стале економічне зростання. Після значного падіння минулого року певний
стрибок може статися навіть без участі влади, адже порівняння з низькою базою завжди є
виграшним. До того ж кон'юнктура на зовнішніх сировинних ринках прогнозується
сприятливою для українських товарів. Однак якщо хочемо довгострокового зростання, то
доведеться боротися з корупцією і залучати іноземних інвесторів», – каже фінансист.
Водночас у січневому звіті Національного банку наголошується, що залучення іноземних
інвестицій можливе за умови, що співпраця з МФВ буде продовжена. «Співпраця з МВФ
залишається важливим знаком якості для іноземних інвесторів. Вона значно спростить
доступ і здешевить планові залучення уряду на зовнішніх ринках. Завдяки підтримці МВФ
та інших партнерів Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні близько $30
млрд, попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу», – йдеться у звіті Нацбанку.
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Заощадження – наше все.Попри пандемію коронавірусу, не усі українці зазнали
фінансових збитків, а деякі навпаки, зберегли свої фінансові резерви. Як стверджує
фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, заощадження, збережені під час
коронакризи, можуть стати ще одним фактором, який вплине на економічне зростання.
«Коронакриза далеко не однаково вплинула на українців. До певної міри, вона дійсно
посприяла збільшенню нерівності. Бідніші люди сильніше відчули на собі її удар, багато хто
втратив роботу через закриття бізнесів. Люди із дещо вищим рівнем достатку, які зберегли
роботу, мають змогу працювати з дому, вони навпаки побачили збільшення своїх
заощаджень. Фізична неможливість подорожувати, менш часті походи в торговельні та
розважальні заклади, скорочення витрат на одяг та інші предмети побуту сприяли
збереженню накопичень та збільшенню частки заощаджень у такої категорії населення», –
розповідає аналітик. Як наслідок, кошти на вимогу фізичних осіб в банках в січні 2021 року
зросли на 26,5 % в порівнянні з січнем 2020-го. Таким чином, за словами Демківа,
накопичилося не менше 30-40 млрд грн додаткового попиту, який може реалізуватися
після нормалізації життя. Крім того, частина громадян накопичили й готівкові
заощадження, адже обсяг готівки теж зростає схожими темпами. «Поки складно точно
спрогнозувати, коли і як відбудеться повернення до звичного способу життя. Але точно
можна припустити, що накопичився відкладений попит на певні витрати, наприклад, на
подорожі закордон. А це, своєю чергою, означатиме додатковий попит на валюту. До
значного відновлення виїзного туризму надто сильного тиску на гривню (з боку тих, хто
захоче її продати, щоб купити долари) не спостерігатиметься, тому можливе посилення
курсу гривні проти долара», – додав експерт.
Ризики, що можуть знищити всі плани. Не менш актуальним є питання, які
перешкоди на сьогодні існують в Україні, що можуть загрожувати розвитку економіки. За
словами експертів, їх вдосталь. Серед головних – розірвання стосунків України та
Міжнародного валютного фонду. Втрата такого партнера може загрожувати країні не
тільки відсутністю реформ, а й ризиком дефолту – за умови, що в державі нестабільна
економіка та непрогнозовані доходи. Основним бар’єром для реалізації прогнозу щодо
збільшення ВВП також є можливість посилення карантинних заходів як в Україні, так і у
світі. Наразі невідомо, яка складеться ситуація з Covid-19, адже може виникнути новий
штамп вірусу, що змусить ввести новий локдаун: Проведення вакцинації у світі зменшує
ризик повторення локдаунів. Утім, з огляду на поступовість цього процесу, а також появу
нових штамів вірусу, зберігається ймовірність локальних форм карантину, які матимуть
негативні наслідки для економічної активності. Актуальними залишаються також й інші
ризики: ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах; посилення
інфляційного тиску з боку країн – торговельних партнерів; збільшення волатильності
світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату та посилення
протекціонізму у світі. У підсумку, за словами експертів, для того, щоб стиснена економічна
пружина цього року успішно спрацювала, Україна має утриматися від трьох небезпечних
кроків: 1) провалити вакцинацію, 2) суттєво підвищити видатки бюджету на поточні
потреби, 3) розірвати стосунки з МВФ. Начебто все просто, та є побоювання.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Денис Шмигаль на форумі «Україна 30» розповів про ключові
пріоритети Уряду в економіці на 2021 рік
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Дмитро Разумков: Головною ознакою легітимності
влади є довіра громадян
25.02.2021

Україна матиме можливість розвиватися як єдина держава за
умови збереження довіри громадян до влади. Про це заявив Голова
Верховної Ради України Дмитро Разумков під час виступу на
Д.РАЗУМКОВ
засіданні Ради розвитку громад та територій.
«Головним легітимним інструментом будь-якої влади є довіра. Довіра від наших з
вами громадян. Лише якщо ми зможемо її зберегти і не втратити, у нас буде можливість
рухатися вперед як єдиній державі, повертаючи свої території, своїх людей і перемагаючи
будь-якого ворога», - сказав він. Голова Парламенту зазначив, що для втілення змін в
державі та створення якісного механізму управління нею необхідно вибудувати
партнерські відносини як по вертикалі влади, так і на горизонтальному рівні. «Це дасть
змогу комунікувати, ефективно знаходити виходи з проблемних питань, які кожного дня
сьогодні є», - додав він. Дмитро Разумков нагадав, що минулого року була відновлена
робота Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при Верховній Раді. Він
зазначив, що у зв’язку з пандемією коронавірусу її діяльність була не такою активною, як
очікувалося, та висловив сподівання, що робота активізується. Крім того, Голова Верховної
Ради назвав три виклики, які є спільними для всіх регіонів України, а саме: протидія
наслідкам коронавірусу, забезпечення росту економіки, реформування житловокомунального господарства та стабілізація тарифного питання. Голова Парламенту
зазначив, що реформа децентралізації, яка триває, - це непростий процес. За словами
Дмитра Разумкова, хоча вона незавершена, вже відбулося чимало змін. Разом з тим, Голова
Парламенту додав, що потрібно ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації. «І
представники різних депутатських фракцій та груп будуть шукати спільне розуміння, щоб
досягти цього результату», - сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служба Апарату ВРУ
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Володимир Зеленський на нараді з питань розвитку економіки:
Головна мета держави – заможний українець
22.02.2021

Економічне відновлення, підприємництво, інвестиції та
публічні фінанси обговорив Президент Володимир Зеленський з
очільниками відповідних напрямків у Офісі Глави держави,
парламенті та уряді.
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Однією з головних засад розвитку української економіки є впровадження
європейських стандартів промислового і продовольчого виробництва. Зокрема, йдеться
про інноваційний розвиток промисловості, «промисловий безвіз» із Європейським Союзом,
стимулювання та створення нових робочих місць, оновлення Угоди про асоціацію з ЄС.
Також Президент закликав до пришвидшення переходу на стандарти ринкової економіки
та стимулювання розвитку бізнесів. «Україна має всі підстави стати одним з найбільших у
світі хабів для стартапів та високотехнологічного виробництва. Держава має забезпечити
підтримку молодих підприємців і свободу конкуренції як основи ринкової економіки
України. Наші підприємці – це локомотив сучасної успішної української економіки», –
наголосив Володимир Зеленський. Учасники наради обговорили створення сприятливих
умов для ведення бізнесу, доступу підприємців до фінансових ресурсів, підвищення місця
України у Глобальному рейтингу інновацій, підвищення рівня конкуренції, формування
прозорого та справедливого конкурентного середовища з максимальним використанням
інформаційних систем. Також обговорили способи залучення інвестицій в Україну,
створення умов для захисту інвесторів, імплементації механізмів державно-приватного
партнерства та концесії як ефективних засобів розвитку економіки. «Головна мета для нас
як держави – це заможний українець. Успішна Україна – це зрозуміла прозора економіка з
комфортними умовами для бізнесу, стабільною банківською системою та сучасними
інформаційними технологіями», – зазначив Президент. Міністр фінансів України Сергій
Марченко наголосив, що його відомство працює над реалізацією середньострокового
бюджетного планування, що допоможе державі ефективніше долати фінансові та
економічні виклики і стати надійною опорою для кожного українця. Управлінці активно
працюють над підняттям України в рейтингу Doing Business.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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В межах Всеукраїнського форуму «Україна 30», що присвячений обговоренню викликів та перспектив 2021 року, Прем’єр-міністр
розповів про стратегію Уряду щодо боротьби з коронавірусом, а
Д. ШМИГАЛЬ
також про ключові пріоритети в економіці на цей рік.
«2020 рік став роком надзвичайних викликів і для всього світу, і для України
зокрема. Але завдяки нашим лікарям, завдяки злагодженій роботі влади та громадянського
суспільства ми достойно прийняли цей виклик. За рік, що минув, ми в 30 разів збільшили
кількість ліжкомісць із киснем, забезпечили доступність 6 тисяч апаратів ШВЛ. А головне,
що летальність від коронавірусу в Україні – одна з найнижчих у Європі», – відзначив Денис
Шмигаль. Прем’єр-міністр також назвав три основні вектори урядової стратегії боротьби з
коронавірусом. Перше – це подальше посилення спроможності медичної системи. Друге – це
ефективні карантинні заходи. Третє – це вакцинація, яка почнеться вже в лютому із
щеплення медичних працівників. «Крім подолання коронавірусу, головним пріоритетом
Уряду у 2021 р. буде робота над відновленням економіки. У 2020 р. ми здійснювали багато
антикризових кроків. Це і програма «5-7-9», і збільшення інвестицій в інфраструктурні
проекти, і безпрецедентні прямі виплати людям та бізнесу. У 2021 році ці програми будуть
продовжені. Буде запущено низку довгострокових економічних реформ», – підкреслив
Прем’єр. Очільник Уряду звернув увагу на важливість подальшої реалізації державноприватного партнерства та початок будівництва перших концесійних автобанів. Також
розпочнеться запуск «Великої приватизації». Одним із пріоритетних напрямків роботи
також стануть повноцінні запуски ринку енергоресурсів та ринку землі. «У 2021 році ми
обов’язково маємо дати старт створенню Фондового ринку, а також накопичувальної
пенсійної системи. Це довготривалі проекти, але вони потрібні Україні вже зараз. Так само
це стосується і програми збільшення власного видобутку газу. Підписані нашим Урядом 8
угод про розподіл продукції в перспективі декількох років мають забезпечити енергетичну
самодостатність України», – наголосив Денис Шмигаль. Серед інших напрямків в економіці,
над якими буде працювати Уряд – подальша цифровізація державних послуг, створення
індустріальних парків, доступне іпотечне кредитування під 7% та нижче, а також
створення Національної економічної стратегії розвитку України до 2030 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Україна засвідчила пріоритетність подальшого
зміцнення економічної інтеграції
11.02.2021

У Брюсселі завершилося Сьоме засідання Ради асоціації Україна –
Європейський Союз, яке відбулося під головуванням Прем’єр-міністра
України Дениса Шмигаля та Верховного представника ЄС із закордонних
справ та політики безпеки Жозепа Борреля.
Засідання Ради асоціації засвідчило важливість подальшого зміцнення економічної
інтеграції України з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію. Україна
продовжить свою політику щодо наближення до європейських стандартів у всіх галузях у
рамках виконання положень Угоди про асоціацію. «Наш особливий інтерес стосується
оновлення додатків до Угоди про асоціацію, передусім у частині торгівлі, цифровізації
економіки, зеленого курсу, укладення «промислового безвізу», інтеграції в енергетичний
ринок ЄС та взаємодії у сфері транспорту. Розраховуємо на відданість ЄС щодо реалізації
цілей Угоди, найбільш амбітною з яких є поступова інтеграція України до ринків ЄС», –
наголосив Денис Шмигаль за підсумками зустрічі. Представники Європейського Союзу зі
свого боку підтвердили готовність допомогти Україні отримати ранній доступ до вакцин та
підтримати кампанію з вакцинації. Як зауважив Денис Шмигаль, Євросоюз ще раз
підтвердив свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та
територіальній цілісності України, а також засудив дії Російської Федерації щодо
порушення територіальної цілісності України. Також політика Європейського Союзу щодо
невизнання анексії Криму залишається незмінною. Під час зустрічі представники ЄС та
України домовилися розпочати консультації щодо подальшого перегляду лібералізації
торгівлі товарами. Сторони привітали запуск попередньої оціночної місії щодо готовності
України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції
(«промисловий безвіз») та сподівається отримати її рекомендації якнайшвидше. Сторони
також наголосили на важливості подальшої роботи над інтеграцією енергетичної системи
України до європейської, а також на важливості для України продовжувати реформу в
енергетичному секторі. Члени української делегації наголосили, що Україна продовжить
імплементацію законодавчих ініціатив, які стосуються Європейського зеленого курсу. Крім
того, будуть продовжені спільні проекти у сферах енергоефективності, трансформації
вугільних регіонів та боротьби зі змінами клімату. Прем'єр-міністр України у свою чергу
зауважив, що співпраця між Україною та ЄС продовжиться у галузі наукових досліджень,
освітніх проектів, міграційної політики, кібербезпеки, цифровізації та інших сферах.
«Ефективна імплементація Угоди про асоціацію залишатиметься ключовим пріоритетом
реформаторських зусиль української влади та моїм особистим пріоритетом як Глави
Уряду», – підкреслив Денис Шмигаль. Відзначимо, європейська і євроатлантична
інтеграція, верховенство права та економічна свобода є серед ключових пріоритетів у
наступні роки для розвитку бізнесу в Україні. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис
Шмигаль під час онлайн-зустрічі з Генеральним директором Конфедерації Європейського
бізнесу Маркусом Бейрером та представниками європейських компаній в ході робочого
візиту до Брюсселя. Денис Шмигаль зауважив, що, за даними інвестиційних компаній,
економіка України наприкінці минулого року повернулася на докризовий рівень. «Дані
Європейської бізнес асоціації також зазначають, що Україна найм’якіше серед європейських
країн пройшла економічну кризу. Ми втратили лише 4,5% ВВП. Цього року, за прогнозами,
зростання економіки України буде понад 4,6%», — наголосив очільник Уряду. Основна
стратегія України розрахована на залучення бізнес-інвестицій. Задля цього Уряд спільно з
народними депутатами України, експертами й аналітиками працює над розробленням
Національної економічної стратегії до 2030 р. «На сьогодні ми визначили ключові
пріоритети стратегії. Серед них європейська та євроатлантична інтеграція. Верховенство
права, захист приватної власності, гендерна рівність та абсолютна нетерпимість до
корупції. Економічна свобода — чесна конкуренція, рівні умови для бізнесу та вільний рух
капіталу. Інституційна спроможність», — повідомив Денис Шмигаль. Глава Уряду також
озвучив представникам європейських компаній 5 ключових напрямків НЕС-2030, які є
критично важливими для бізнесу та інвесторів. «Перше — це верховенство права. Ми
активно працюємо з МВФ, європейськими структурами над запровадженням оновленого
законодавства у судовій галузі. Такі проекти законів підготовлені й будуть цього року
ухвалюватися Парламентом України. Друге — інвестиційна привабливість. Ми ухвалюємо
зміни до закону про інвестиційні парки, схвалили законодавство, яке запроваджує супровід
інвестора на державному рівні», — зазначив Прем’єр-міністра. Третім ключовим напрямком
Денис Шмигаль назвав «зелений курс». За його словами, відновлювальні джерела енергії,
сучасні технології у виробництві, енергоефективність та енергозбереження — це ті
напрямки, які будуть наскрізним питанням у стратегії економічного розвитку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 РНБО

 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

РНБО заявила про спроби хакерів зламати систему
документообігу державних органів

МЗС презентувало сайт для популяризації
України в світі
24.02.2021

Національний координаційний центр кібербезпеки зафіксував спроби
поширення шкідливих документів через Систему електронної взаємодії
органів виконавчої влади, повідомила пресслужба РНБО.
«Метою атаки було масове зараження інформаційних ресурсів державних органів,
оскільки саме з використанням цієї системи здійснюється документообіг у більшості
органів державної влади. Шкідливі документи містили макрос, який під час відкриття
файлів приховано завантажував програму для віддаленого управління комп’ютером.
Способи та засоби реалізації цієї кібератаки дають змогу пов’язати її з одним із хакерських
шпигунських угруповань із Російської Федерації», – йдеться в повідомленні апарату РНБО.
Повідомляється, що атака належить до так званих supply chain attack і спрямована на
ланцюжок постачань, під час якої зловмисники намагаються отримати доступ до цільової
організації не безпосередньо, а через вразливості в інструментах і сервісах, які вона
використовує. «Найвідомішими та наймасштабнішими атаками такого типу стали NotPetya,
спрямована на пошкодження української інфраструктури у 2017 році, та Solorigate –
кібершпигунська операція Російської Федерації 2020-2021 року, яку нині розслідують у
США. У цих випадках шкідливий програмний код поширювався через програмне
забезпечення (МЕДОК в Україні та продукти Solarwinds у США), скомпрометоване
атакуючими», – йдеться в повідомленні. У РНБО просять у разі виявлення індикаторів атаки
відразу повідомляти до Національного координаційного центру кібербезпеки
(report@ncscc.gov.ua). Днями в РНБО вже попереджали про новий механізм кібератак на
українську інфраструктуру. Служба безпеки України повідомила, що в 2020 році
нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та
об’єкти критичної інфраструктури. А в 2021 році розпочала п’ять кримінальних
проваджень за фактом незаконного втручання в роботу комп’ютерних мереж.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
 СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ

Служба зовнішньої розвідки України
оприлюднила «Білу книгу»
24.01.2021

До свого професійного свята, що відзначається 24 січня, Служба
зовнішньої розвідки України підготувала інформаційний бюлетень «Біла
книга». Про це повідомляє ukrinform.ua
Це перша «Біла книга» в історії української зовнішньої розвідки. Родзинкою видання
стала оцінка Службою зовнішньої розвідки основних зовнішніх загроз національній безпеці
України у зовнішньополітичній, економічній, інформаційній та інших сферах, зокрема у
сфері кібербезпеки, їх тенденцій та динаміки розвитку. При цьому особлива увага
приділена основній країні-джерелу загроз – Російській Федерації. Про плани Кремля,
стратегію та тактику деструктивної політики щодо України з підриву української
державності як зсередини, так і через зовнішнє середовище та інші наміри можна дізнатися
із окремого розділу. Також у бюлетені приділено увагу таким питанням: Яка нині структура
СЗР України? Які їй визначені основні завдання і напрями діяльності? Як відбувається
реформування відповідно до ухваленого Закону України «Про розвідку»? Яка чисельність
Служби і система комплектування? Скільки коштів виділено в Державному бюджеті
України на зовнішню розвідку і як вони використовуються? «Біла книга» розкриває
пріоритети, які визначає Президент України для СЗР України, та його очікування
конкретних дій Служби у контексті протидії зовнішнім загрозам, а також дає змогу
побачити візію керівництва Служби перспективних напрямів розбудови стратегічної
розвідки України. Зібрана під однією обкладинкою інформація, на думку СЗР, зацікавить як
фахівців у сфері національної безпеки і оборони держави, так і партнерів, журналістів та
широке коло громадськості. Як відомо, 24 січня Служба зовнішньої розвідки України
відзначає професійне свято. Зі святом СЗР привітали Президент України Володимир
Зеленський, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумкова, секретар Ради національної
безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте також: «Біла книга» Служби
зовнішньої розвідки України >>>

14.01.2021

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба презентував сайт
Ukraine.ua, який буде використовуватися як платформа популяризації
України для іноземців. Про це пише epravda.com.ua
Сайт розповідатиме світові про подорожі та історію, а також демонструватиме
можливості для інвестицій та навчання. Управління цим сайтом здійснюватиме
Український інститут МЗС. "Нам вдалося отримати під контроль і управління держави
інтернет-домен Ukraine.ua. Тепер за цією адресою буде розказувати світову про Україну. В
основі візуальний бренд Ukraine Now", - сказав Кулеба. Сайт представлено англійською
мовою, але найближчим часом буде додано французьку, німецьку, іспанську, арабську та
китайську мовні версії. "Сайт має стати магнітом для звичайного іноземного туриста,
бізнесмена, іноземного студента. Все це, щоб привертати до України додаткову увагу і
популяризувати нашу країну у світі, зміцнювати її авторитет", - сказав міністр. На сайті
також буде оновлюватися інформація про всі ключові події, які відбуватимуться в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Президент України зустрівся з послами
країн G7 та Євросоюзу
03.02.2021

Під час зустрічі відбувся обмін думками з актуальних питань порядку
денного співпраці України з міжнародними партнерами, впровадження
ключових реформ у нашій державі та мирного врегулювання на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що з часу останньої зустрічі у
такому форматі торік в Україні відбулася низка подій, які загрожують державному устрою,
та було вжито рішучих кроків для подолання цих викликів. Зокрема, Глава держави
поінформував іноземних дипломатів про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 2 лютого 2021 року щодо запровадження санкцій проти окремих засобів
масової інформації. «Хочу відзначити роботу Служби безпеки України саме в боротьбі з
небезпекою російської агресії в інформпросторі. Санкції проти засобів масової інформації –
це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є
емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох
українських державних органів. Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це
обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки», – наголосив Володимир
Зеленський. Було акцентовано, що телеканали, стосовно яких були запроваджені санкції,
тривалий час активно використовувалися для дезінформаційних кампаній в Україні,
спрямованих на підрив реформ, курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну
інтеграцію та просування гібридного впливу держави-агресора на політичні процеси в
нашій країні. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що санкції стосовно деяких
ЗМІ були запроваджені на основі серйозних доказів. «Свобода слова, свобода роботи
журналістів була й залишається пріоритетом для Української держави», – зазначив Андрій
Єрмак. Президент України наголосив, що свободі слова в нашій державі нічого не загрожує.
«В Україні чи не найбільша в регіоні концентрація вільних мовників та медіа», – зауважив
Володимир Зеленський і додав, що українська влада діятиме виключно за законом. Окрема
увага під час зустрічі була приділена судовій реформі та врегулюванню ситуації, що
склалася у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України. Глава держави поінформував
про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади та підготовку Стратегії
розвитку судової системи на 2021-2025 роки. За словами Володимира Зеленського, завтра
відбудеться робоча презентація всієї судової реформи. «Це велика кількість законопроектів,
послідовних кроків, які приведуть до очищення судової влади в Україні. Завтра, після
наради зі мною, з Комісією з правової реформи, ми будемо розуміти терміни виконання всіх
цих кроків і готуватися до публічної презентації судової реформи в Україні», – констатував
Президент. Глава держави представив ключові здобутки України у впровадженні реформ.
Зокрема, відзначив важливу роль закону про реформування СБУ, який став реальним
кроком уперед на шляху до впровадження стандартів ЄС і НАТО. Реформа СБУ також
створює передумови для подальшого прогресу в напрямку лібералізації економіки та
полегшення ведення бізнесу в Україні, наголосив він. На зустрічі відбувся обмін думками
щодо безпекової ситуації на Донбасі та перебігу переговорів щодо мирного врегулювання.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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НОВИНИ РЕГІОНІВ
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ)
 СВІТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Глава держави створює Конгрес місцевих та
регіональних влад при Президентові

Україна сподівається на розвиток
співпраці з ОЕСР

25.02.2021

Президент України оголосив про створення Конгресу місцевих та
регіональних влад, який має сприяти встановленню якісно нових
відносин між центральною та місцевою владою.
«Відносини між центром та громадами мають стати абсолютно новими, я б сказав –
якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Задля цього ми
створюємо Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Він стане
майданчиком для діалогу та рішень», – сказав Глава держави під час виступу на засіданні
Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30». У
Конгресу місцевих та регіональних влад буде свій постійно діючий офіс, і його робота має
бути ефективною, а не лише «на папері». Першим глобальним питанням, на якому слід
зосередитись новому органу, має стати підготовка Муніципального кодексу України. «Є
різні бачення, різні моделі цього документа. Думаю, що вам вдасться розробити кодекс,
який сприятиме не лише розвитку окремих регіонів, але й зміцненню унітарної,
неподільної України», – сказав Глава держави. Президент наголосив, що центральна та
місцева влада – не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда, і це потрібно
усвідомити. Зі свого боку Прем'єр-міністр зазначив, що реформа адміністративнотериторіального устрою – це не лише про додаткові можливості, а й про відповідальність за
організацію власного добробуту на місцях. «Надані в результаті реформи фінансові та
управлінські можливості дозволили громадам успішно реалізувати місцеві ініціативи, і все
більше громад продовжують розкривати власний потенціал. Тепер у межах децентралізації
необхідно посилити взаємодію між органами державної влади та місцевим
самоврядуванням», – сказав голова уряду. Відзначимо, в 2021 році Програма Президента
«Велике будівництво» включатиме й проєкти економічного розвитку регіонів, на які буде
спрямовано не менше 30% коштів Державного фонду регіонального розвитку. До того ж,
базуючись на досвіді 2020 р., Мінрегіон цьогоріч буде вимогливішим до відбору проєктів, а
також важливо, що всі об’єкти «Великого будівництва – 2021» повинні відповідати
сучасним вимогам інклюзивності. Про це під час селекторної наради з головами ОДА сказав
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua, minregion.gov.ua
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Україна сподівається на продовження взаємодії в рамках
Інвестиційного комітету ОЕСР та його робочих органів, а також на участь
місії ОЕСР в Україні щодо огляду регуляторної політики.
Серед ключових пріоритетних напрямів подальшої співпраці українська сторона
виокремила продовження взаємодії в рамках Інвестиційного комітету ОЕСР та його
робочих органів; організацію роботи місії ОЕСР в Україні щодо огляду регуляторної
політики; участь у заходах ОЕСР щодо впливу Border Carbon Adjustments (BCA) на
кліматичну політику і торгівлю між торговельними партнерами; активізацію роботи у
напрямку розвитку малого та середнього підприємництва. Також Україна має намір
приєднатися до Домовленості щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів та
активізувати кооперацію у сфері експортного кредитування; співпрацювати у сфері
управління підприємствами державної власності та приватизацією; посилювати
відповідальні ділові практики у сфері енергетики та розвивати систему публічних
закупівель. Під час зустрічі сторони обговорили координацію поточних проєктів та
посилення співпраці, зокрема, в реалізації ключових реформ, спрямованих на економічне
відновлення та зростання нашої держави, боротьбу з корупцією, зміцнення правового та
інституційного потенціалу. Також учасники розмови домовилися про якомога швидше
оновлення Плану дій з реалізації Меморандуму про співпрацю між Україною і ОЕСР.
Відзначимо, 28 грудня 2020 р. Уряд України та ОЕСР продовжили дію Меморандуму до 2025 р.
про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва. Співпраця з ОЕСР дозволяє Україні
пришвидшити процес європейської інтеграції. ОЕСР та ЄС тісно співпрацюють в Україні в
рамках різних проектів, оглядів та ініціатив, серед яких варто згадати SIGMA, EU4Energy,
EU4Business, EU4Environment. Схвалена Угода оновлює текст Меморандуму з ОЕСР, щоб він
відповідав сучасним пріоритетам діяльності Уряду, краще відображав розширення
співпраці між сторонами, яке відбулось протягом останніх років, а також збільшення
зацікавленості української сторони у нових можливостях поглибленої співпраці з ОЕСР…
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Володимир Зеленський задоволений роботою
делегації України на останній сесії ПАРЄ

Радий чути, що двері НАТО для України відчинені –
Володимир Зеленський
17.02.2021

Президент України обговорив з представниками делегації України в
Парламентській асамблеї Ради Європи, Міністерства закордонних справ та
Офісу Президента діяльність України в ПАРЄ.
Керівник постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи,
народний депутат з фракції «Слуга Народу» Марія Мезенцева розповіла, що остання поїздка
української делегації була дуже результативною. Основним досягненням вона назвала
оскарження повноважень делегації Росії в ПАРЄ наданими фактами порушень, які
відбуваються не лише в Україні, а й в інших державах. Вона передала вітання Главі держави
від Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич і наголосила, що Генсек
Ради Європи збирається відвідати Україну. «Для нас принципове питання – пояснити в
ПАРЄ, що таке «Кримська платформа», і запросити світову спільноту долучитися до
відновлення міжнародного закону та територіальної цілісності й суверенітету України», –
зазначив Володимир Зеленський. Марія Мезенцева повідомила, що запрошення до
«Кримської платформи» привітало чимало стратегічних партнерів і міжнародних друзів
України, зокрема країни Балтії, Туреччина, Азербайджан, Данія, Швеція, Німеччина та
багато інших. Народний депутат наголосила, що Україна в ПАРЄ перестає бути країною
«одного питання» і проявляє ініціативу діалогу з багатьох питань міжнародного порядку
денного. Зокрема, наша країна бере активну участь у просуванні «екологічної демократії». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Україна виходить з двох угод, укладених
в межах СНД
23.02.2021

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 70/2021
«Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках
Співдружності Незалежних Держав».
Зокрема, згідно з указом, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про
використання повітряного простору, яку 25 грудня 1991 року у Мінську підписали
Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія,
Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна. Відповідно до цієї угоди, повітряний
простір держав-підписантів розглядається як єдиний повітряний простір. Сторони угоди
також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору й Міждержавний
авіаційний комітет, який виконує рішення Ради. Крім того, згідно з указом Глави держави,
Україна виходить з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня
1992 року в Ташкенті. Цим документом уряди Азербайджану, Росії, Білорусі, Таджикистану,
Вірменії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови та України
домовилися, зокрема, про те, що держави-учасниці надаватимуть повітряний простір над
своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинитимуть
дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Діяльність ОЧЕС має бути сфокусована на економічних
проєктах в регіоні Чорного моря
23.02.2021

В рамках візиту до Азербайджану заступник міністра закордонних
справ України Василь Боднар провів консультації із заступником міністра
закордонних справ Азербайджану Махмудом Маммед-Гулієвим.
Дипломати детально обговорили ситуацію в регіоні, взаємодію у рамках ОЧЕС та
інших регіональних організацій. Василь Боднар представив основні пріоритети своєї
програми як кандидата на посаду Генерального секретаря ОЧЕС. «Діяльність ОЧЕС має бути
сфокусована на економічних проєктах, які вигідні всім країнам цієї організації. Ключові
напрями – бізнес, ІТ-технології та інновації», - наголосив заступник міністра. На його
переконання, взаємодія України з Азербайджаном в ОЧЕС та іншими країнами-партнерами
має створити нові додаткові можливості для посилення інтегральної економічної співпраці
в Чорноморському регіоні та світових економічних процесах. Сторони домовилися
докладати спільних зусиль задля підвищення ефективності діяльності ОЧЕС шляхом
реалізації широкого спектру програм державно-приватного партнерства. Важливу роль
матиме реструктуризація Ділової ради ОЧЕС, запуск стартапів, вдосконалення процедур
перевезень вантажів, реалізація проєкту «електронний дозвіл», узгодження митних та
прикордонних процедур завдяки синхронізації цифрових державних послуг і використання
blockchain-технологій. Василь Боднар підкреслив важливість створення електронної бази
даних в рамках ОЧЕС для просування зв‘язків між підприємцями, проведення ділових
онлайн-зустрічей і тематичних бізнес-форумів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Дебати Генасамблеї ООН: міжнародна спільнота солідарна
з Україною в протидії російській агресії
24.02.2021

Вже третій рік поспіль відбулися дебати Генеральної Асамблеї ООН з
ініційованого нашою державою пункту порядку денного «Ситуація на
тимчасово окупованих територіях України».
Відкриваючи дебати, голова 75-ї сесії Генасамблеї ООН Волкан Бозкір висловив
підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у рамках її міжнародно
визнаних кордонів і наголосив на необхідності утримання від застосування сили або
загрози силою проти будь-якої країни. Держави-члени ООН та об’єднання засудили
тимчасову окупацію Російською Федерацією Криму, порушення нею Будапештського
меморандуму та міжнародного права, закликали російську сторону до неухильного
виконання Мінських домовленостей. Постійний представник України при ООН Сергій
Кислиця розповів про наслідки агресії РФ проти України в гуманітарній, економічній та
екологічній сферах. Він приділив особливу увагу грубим порушенням прав людини в
тимчасово окупованих Криму та окремих районах Донбасу. Сергій Кислиця представив
завдання та цілі Кримської платформи як майданчика для координації зусиль з деокупації
Кримського півострова. Підсумки дебатів засвідчили солідарність міжнародної спільноти з
Україною в протидії російській агресії. Наша держава продовжить тримати протиправні дії
РФ на активному порядку денному Генасамблеї ООН для відновлення миру на Українській
землі та притягнення Росії до відповідальності. Вдячні всім державам, які висловили
підтримку Україні під час дебатів. Відзначимо, Перша заступниця міністра закордонних
справ України Еміне Джапарова взяла участь у міністерському засіданні Економічної і
Соціальної Ради ООН. Вона наголосила, що будь-яким формам дискримінації не місце у
сучасному світі: «Події, які пережила зокрема й Україна, підтверджують, що найбільші
масові порушення прав людини проявляються в конфліктах за участі тоталітарних
режимів: 1,5 млн. українських євреїв загинули під час Голокосту, 1944 р. кримськотатарський народ піддався етнічним чисткам сталінським режимом, мільйони загинули під час
Голодомору 1932-33 років. Наше спільне завдання, аби такі страшні злочини ніколи не
повторилися у майбутньому». Дипломатка запевнила, що Україна й надалі продовжуватиме
докладати активних зусиль на національному рівні для досягнення Цілей сталого розвитку
та виконання Порядку денного 2030.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Президент України обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом
Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу
України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом.
Глава держави відзначив важливість активізації політичного діалогу з НАТО у
поточному році для подальшого розвитку відносин України з Альянсом. Сторони позитивно
оцінили співпрацю між Україною та НАТО в подоланні пандемії COVID-19. Президент
подякував за рішення придбати медичне обладнання для України з цільового фонду
Альянсу. Генеральний секретар НАТО позитивно відзначив внесок України, зокрема
авіакомпанії «Антонов», у постачання медичної допомоги. «Україна готова й надалі
взаємодіяти з Альянсом у стратегічних авіаційних перевезеннях у межах програми НАТО
SALIS (Strategic Airlift International Solution)», – зазначив Володимир Зеленський. Він
наголосив, що Україна продовжує євроатлантичні реформи та відповідну модернізацію
сектору безпеки й оборони, а також залишається відданою посиленню верховенства права
та викоріненню корупції. Єнс Столтенберг позитивно відзначив беззаперечний прогрес у
багатьох питаннях і зосередженість України на продовженні реформування оборонного
сектору. Володимир Зеленський додав, що Україна налаштована на реформування
антикорупційного сектору та впровадження актуальної судової реформи. Було відзначено
пріоритетність розвитку Україною у статусі партнера з розширеними можливостями нових
форм співпраці з НАТО, що має прискорити процеси подальшого наближення нашої країни
до Альянсу. Президент подякував Генеральному секретарю за підтримку євроатлантичних
прагнень України. «На сьогодні найбільш актуальним для України є питання перспективи
отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Радий чути, що двері НАТО для України
відчинені. Дякую, що ви особисто члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти
членства у НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки
це – насамперед зміцнення нашого оборонного сектору», – сказав Володимир Зеленський.
Єнс Столтенберг зазначив, що законопроект про реформування Служби безпеки України
(проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо
удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України». – Ред.),
який зараз перебуває у парламенті, допоможе пришвидшити рух до євроатлантичного
шляху. Президент наголосив на актуальності взаємодії з НАТО для підтримання безпеки в
Чорному морі. Він висловився на підтримку розширення масштабів діяльності Альянсу в
Чорноморському регіоні та зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил
країн – членів НАТО у Чорному морі. Генеральний секретар Альянсу зауважив, що
Організація докладатиме зусиль до збільшення присутності в Чорному морі, і вже почала це
робити. Він наголосив на тому, що й НАТО, і країни – члени Альянсу на двосторонній основі
мали б посилити свою допомогу у підготовці Збройних сил України. Єнс Столтенберг
зазначив, що наполягатиме на цьому. Він також зауважив, що Альянс думатиме, як
посилити підтримку військових сил України у межах нинішнього комплексного пакету
допомоги. Він також подякував за участь України у місіях НАТО. «Ми продовжуємо нашу
участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка». Україна готова брати участь у
поточних та майбутніх операціях Альянсу», – запевнив Президент. Володимир Зеленський
запросив Єнса Столтенберга взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя
незалежності України та в саміті «Кримської платформи» у серпні цього року. Генеральний
секретар НАТО повідомив, що серйозно розглядає цю можливість.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

 ЄВРОПА & ЄС
 ЄС: РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ. ПРИКОРДОННА СПІВПРАЦЯ

Україна, Молдова і Грузія заявили ЄС про бажання глибшої
інтеграції в рамках Східного партнерства
02.02.2021

Україна, Молдова та Грузія вважають, що формат Східного
партнерства має належним чином враховувати європейські прагнення трьох
країн та запровадити амбітний підхід для поглиблення їхньої інтеграції з ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі глав МЗС трьох країн
про спільне стратегічне бачення подальшого розвитку Східного партнерства, який вони
направили главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю, комісару ЄС з питань сусідства і
розширення Оліверу Варгеї та міністрам закордонних справ держав-членів. "Відкриття
нових горизонтів співпраці для найбільш зацікавлених та відданих європейському вектору
розвитку держав-партнерів сприятиме їх тіснішому політичному, економічному та
секторальному зближенню з ЄС. Адаптація Східного партнерства до нових реалій та потреб
його держав-учасниць необхідна для зміцнення трансформаційного потенціалу цієї
ініціативи та стабільності у регіоні", - цитує пресслужба українського МЗС лист трьох
міністрів. У листі окреслені пріоритети трьох держав у рамках Східного партнерства, які
включають інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, зближення з ЄС у сферах транспорту,
енергетики, цифрового ринку, зеленої економіки, охорону здоров’я та посилення
безпекової співпраці. Міністри повідомили про намір посилити координацію з підготовки
до саміту Східного партнерства у 2021 році та формування нового пакету його завдань та
цілей. Глави МЗС наголосили, що диференційований підхід України, Грузії та Молдови не
заперечує відданості цілісності та інклюзивності Східного партнерства, визнання
важливого стратегічного значення ініціативи для усіх шести держав-учасниць та регіону у
цілому. Східне партнерство — ініціатива ЄС, започаткована у 2009 році, яка продовжує
східний напрям європейської політики сусідства. До неї увійшли Україна, Грузія, Молдова,
Вірменія, Азербайджан і Білорусь. У самітах СхП Україна бере участь на рівні президента.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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Європарламент закликає Київ відновити повноцінні
інституції для боротьби з корупцією

Україна і Данія змінили правила уникнення
подвійного оподаткування
11.02.2021

Європейський парламент закликає владу України якнайшвидше
відновити повноцінно наявні інституції для боротьби з корупцією,
забезпечивши при цьому їхню незалежність.
"Досягнення відчутних результатів у боротьбі з корупцією є надзвичайно важливим
для підтримки процесу реформ, а також для поліпшення ділового клімату та залучення
прямих іноземних інвестицій", - йдеться в розділі "Юстиція, свобода та безпека" резолюції
щодо виконання Україною Угоди про асоціацію, проголосованої Європейським
парламентом у рамках пленарного засідання. Доповідачем виступив депутат від групи
Європейської народної партії Міхаель Галер (Німеччина). У зв'язку з цим у ЄП висловили
стурбованість у зв'язку з рішенням Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року, яким
було створено правову прогалину в українській антикорупційної архітектурі та значною
мірою було ослаблено Національне антикорупційне бюро України. ЄП "висловлює крайню
стурбованість щодо явних спроб корисливих груп підірвати досягнення країни у боротьбі з
корупцією та у проведенні демократичних реформ, зокрема, шляхом повторного
захоплення політичної влади деякими українськими олігархами, що призвело до
послаблення орієнтованої на реформи більшості у Верховній Раді, що також ілюструється
труднощами під час заповнення законодавчої прогалини, яка залишився після спірної
постанови Конституційного Суду; настійно закликає всіх політичних діячів підтвердити
свою прихильність реформам, які мають вирішальне значення для зміцнення верховенства
права, викорінення корупції та досягнення більшого добробуту населення України", йдеться у документі. "ЄП закликає українську владу діяти якнайшвидше з метою
відновлення повноцінно діючої, ефективної та всебічної інституційної архітектури для
боротьби з корупцією. Відзначає важливість забезпечення незалежності Вищого
антикорупційного суду та інших антикорупційних установ", - наголошується в резолюції.
Водночас у ЄП висловили задоволення роботою Національного антикорупційного бюро
України і висловили жаль щодо спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій із
боку депутатів Верховної Ради, зокрема, спроб звільнити з посади директора НАБУ. У ЄП
вітають проект Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки та висловили сподівання, що
Верховна Рада найближчим часом ухвалить вищезазначену комплексну стратегію. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Денис Шмигаль: Європейський Союз привітав
реформаторські зусилля України
19.02.2021

Європейський Союз привітав реформаторські зусилля України, що
було відзначено і у доповіді Європейського парламенту про імплементацію
Угоди про асоціацію з Україною. Про це зазначив Прем’єр-міністр України.
«Сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС без перебільшення стало історичною
віхою у двосторонніх відносинах, а також важливим етапом у процесі реалізації
домовленостей 22-го саміту Україна-ЄС», — зазначив очільник Уряду під час «Години
запитань до Уряду» у Верховній Раді 19 лютого. Під час робочого візиту до Брюсселя була
чітко окреслена європейська перспектива України відповідно до статті 49 Договору про ЄС,
наголошено на потребі в активізації зусиль з метою зміцнення верховенства права та
забезпечення незалежного й ефективного функціонування антикорупційних інститутів. «У
глобальному контексті нам вдалося окреслити спільні точки для подальшого руху в
напрямку пришвидшеної європейської та євроатлантичної інтеграції України. А також
подальші спільні кроки, насамперед, у частині інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та
поглиблення секторальної інтеграції», — сказав Денис Шмигаль. Серед суттєвих
результатів візиту Глава Уряду відзначив готовність ЄС почати консультації щодо
подальшого перегляду лібералізації торгівлі в рамках Поглибленої і всеохоплюючої зони
вільної торгівлі, що передбачено Угодою про асоціацію. Зокрема, досягнута домовленість
про подальшу лібералізацію в частині збільшення квот для української продукції. «Ми
стали на крок ближче до так званого «промислового безвізу». Місія ЄС вже почала оцінку
готовності України до підписання цієї угоди. Це дасть широкі торговельні можливості для
малого й середнього бізнесу, який зможе реалізовувати свій товар на ринках ЄС. Цього року
розраховуємо на суттєвий прогрес, аби якнайскоріше отримати рекомендації та підписати
угоду», — зазначив Прем’єр-міністр. За словами Дениса Шмигаля, було домовлено про
проведення у 2021 році всебічного перегляду досягнення цілей Угоди та презентацію
кожною стороною результатів відповідної роботи на 23-му Саміті Україна-ЄС. «Сьоме
засідання Ради асоціації також вкотре підтвердило непохитну підтримку та відданість ЄС
суверенітету та територіальної цілісності України. Лідери ЄС одностайно наголосили на
підтримці України у конфлікті з Російською Федерацією, а також на тому, що санкції будуть
продовжуватися, допоки Росія порушує територіальну цілісність України», — підкреслив
очільник Уряду. Прем’єр-міністр також наголосив, що Європейський Союз підтримав ідею
створення «Кримської платформи» та подякував державам-членам за незмінну політику
невизнання окупації Кримського півострова.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Президент України провів телефонну розмову
з Президентом Греції
10.02.2021

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову
з Президентом Грецької Республіки Катеріною Сакелларопулу. Про це
повідомляє president.gov.ua
Сторони детально обговорили боротьбу з коронавірусною інфекцією та можливості
для забезпечення України сертифікованою вакциною. Попри нескладний перебіг епідемії,
Греція однак змушена запровадити жорсткіший карантин, під час якого будуть зачинені
магазини та розважальні заклади. Президент України побажав здоров’я грецькому народу.
Володимир Зеленський та Катеріна Сакелларопулу погодилися, що важливим питанням у
цьому контексті є солідарний розподіл сертифікованої вакцини у світі. На прохання Глави
Української держави Катеріна Сакелларопулу зазначила, що Греція сприятиме
пришвидшенню отримання вакцини Україною. Лідери відзначили суттєвий потенціал для
розвитку торговельно-економічної співпраці між Україною та Грецією, зокрема у сферах
сільського господарства, космічній галузі та суднобудуванні. «Впевнений, що спільними
зусиллями ми зможемо відновити динаміку нашої торгівлі. Сподіваюся, що чергове
засідання міжурядової комісії відбудеться якнайшвидше», – наголосив Володимир
Зеленський. Докладніше лідери зупинилися на обговоренні туристичних можливостей двох
країн та збільшенні туристичних потоків після закінчення пандемії. «Греція – один з
найулюбленіших туристичних напрямків для українців. Будемо раді спрощенню
міжнародного туризму», – сказав Президент України. Володимир Зеленський подякував за
підтримку з боку Греції в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України. Він
розповів про ключові пріоритети нашої держави у співпраці з ЄС та подальшому посиленні
співробітництва України з НАТО у статусі партнера з розширеними можливостями.
Катеріна Сакелларопулу наголосила, що Греція завжди підтримувала й підтримуватиме
європейські прагнення України та поглиблення асоціації з Євросоюзом у всіх сферах. Глава
Української держави також висловив подяку за підтримку територіальної цілісності та
суверенітету України, а Президент Грецької Республіки зазначила, що цінує прогрес у
реформах в Україні під керівництвом Володимира Зеленського. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Шмигаль: Економічна місія Бельгії в Україну
стала б чудовим імпульсом
10.02.2021

Бельгія є важливим міжнародним торговельним та інвестиційним
партнером України. Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у
Твіттері, повідомляє ukrinform.ua
«Мали чудовий діалог із Софі Вільмес щодо актуальних питань. Бельгія є важливим
міжнародним торговельним та інвестиційним партнером України. Певен, економічна місія
BFTA в Україну у 2022-2025 роках стала б чудовим імпульсом для зміцнення наших
відносин», - зазначив Шмигаль за результатами зустрічі віцепрем'єр-міністром - міністром
закордонних справ Бельгії Софі Вільмес. Зазначається, що у середу Прем'єр за допомогою
відеозв'язку поспілкувався з керівниками українських громадських організацій у Бельгії та
Люксембурзі. «Дякую за вашу вагому роботу задля збереження українських традицій та
підтримку України в ЄС», - підкреслив він. Глава уряду також провів онлайн-зустріч з
представниками європейських компаній. «Наш діалог продемонстрував сильний інтерес до
українських ринків. Україна пройде шлях критичних економічних реформ та сприятиме
економічному партнерству з ЄС», - переконаний Шмигаль. Як відомо, урядова делегація на
чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит
до Брюсселя. Уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського
Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради Шарлем
Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом низку важливих питань.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Разумков виступає за активізацію діалогу парламентів
України та Великої Британії

Президент України провів телефонну розмову
з головою уряду Іспанії

10.02.2021

28.01.2021

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну
розмову з головою уряду Іспанії Педро Санчесом. Лідери обговорили
розвиток торговельно-економічної співпраці між двома державами.
«Іспанія є для України одним з основних торговельних партнерів у Європейському
Союзі та зберігає позицію найбільшого у Європі імпортера українських зернових. Ми готові
й надалі бути надійним стратегічним постачальником зернової продукції до Іспанії», –
наголосив Глава Української держави. Співрозмовники відзначили важливість проведення
четвертого засідання Українсько-іспанської змішаної міжурядової комісії з економічного і
промислового співробітництва цього року у Києві. Домовлено активізувати співпрацю у
сферах енергетики, інфраструктури, цифровізації та кібербезпеки. Лідери обговорили
також боротьбу з коронавірусною інфекцією та можливості для забезпечення України
вакциною, яку ліцензували західні країни. Голова іспанського уряду наголосив, що
сприятиме Україні в отриманні вакцини як на рівні двосторонніх відносин, так і на рівні ЄС.
Окрему увагу було приділено питанню підписання Угоди про спільний авіаційний простір
ЄС з Україною. «Вдячний іспанській стороні за зусилля та готовність сприяти підписанню
цієї довгоочікуваної та взаємовигідної угоди. Очікую вже у найближчі тижні на позитивне
рішення ЄС», – наголосив Володимир Зеленський. Президент відзначив внесок української
громади як однієї з найбільших в Іспанії у зміцнення двосторонніх відносин держав та
подякував очільнику іспанського уряду за створення належних умов для задоволення
культурно-освітніх та соціальних потреб громадян України, які проживають в Іспанії. Педро
Санчес наголосив на тому, що Іспанія очікує позитивних результатів від реформ, які
проводить Президент України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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03.02.2021

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав протокол про
внесення змін до Конвенції між урядами України і Данії про уникнення
подвійного оподаткування. Про це повідомляє finclub.net
Підписаний 2 лютого протокол вносить зміни до Конвенції з метою приведення її
положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР, повідомляє Мінфін. Протоколом
про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків
зокрема передбачається: оновлення переліку податків, на які поширюється дія Конвенції;
скасування нульової ставки оподаткування роялті у країні, в якій вони виникають (ставка
оподаткування збільшена до 5%); розширення можливостей для податкових органів
України і Данії здійснювати обмін податковою інформацією та надавати допомогу у
стягненні податків; доповнення Конвенції статтею «Право на отримання вигід», що
обмежує можливості застосування пільгових положень Конвенції, якщо основною метою
будь-якої операції є отримання таких пільг.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net

Верховна Рада України готова до поглиблення українсько-британського
міжпарламентського діалогу, вважає голова українського парламенту Дмитро
Разумков. Про це повідомляє interfax.com.ua
"Незважаючи на перешкоди, пов'язані з COVID-19, які є на сьогодні, я хотів би
запропонувати вам активізувати українсько-британські міжпарламентські відносини", сказав Разумков під час онлайн-розмови зі спікером Палати громад парламенту Великої
Британії Ліндсі Гойлом. За словами Разумкова на міжпарламентському рівні важливо
обговорювати багато аспектів міжнародного співробітництва. Разумков також висловив
сподівання на розуміння та допомогу британських партнерів у питанні спрощення режиму
поїздок українських громадян до Великої Британії. Крім того, голова Верховної Ради
відзначив злагоджену роботу груп дружби парламентів двох країн. За словами Разумкова,
Велика Британія - одна з найпослідовніших країн у питанні підтримки територіальної
цілісності України. "Деокупація Криму та окупованих територій Донецької та Луганської
областей є серйозним викликом для України", - зазначив Разумков. За його словами,
зокрема завдяки позиції Великої Британії та санкційному тиску на Росію, Україна
продовжує протистояти російській агресії. Разумков запросив Гойла відвідати Україну.
"Останній візит спікера Палати громад до України відбувся 20 років тому. Гадаю, цю
тенденцію треба змінювати", - сказав він. Відзначимо, Велика Британія підтримує
незалежність і територіальну цілісність України та продовжить робити це надалі,
зазначили в посольстві з нагоди 29-річчя встановлення дипломатичних відносин між
країнами. Дипломати також нагадали, що минулого року Україна і Велика Британія
підписали Угоду про стратегічне партнерство. Зазначається, що угода відкриває нові
можливості для поглиблення британсько-українських відносин та співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

 ЄВРАЗІЯ

Денис Шмигаль обговорив перспективи співпраці
з прем’єр-міністром Люксембургу

Україна проти Росії: МЗС відзвітувало про стан кожної
зі справ у міжнародних судах

12.02.2021

Україна зацікавлена в подальшому співробітництві з Люксембургом у
сфері інноваційних технологій, зокрема, в розвитку таких галузей як ITтехнології, кібербезпека, цифровий розвиток і відновлювані джерела енергії.
На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з
прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксав’є Беттелем в межах робочого
візиту 12 лютого. "Люксембург є одним із лідерів у розвитку IT-технологій, і в цьому
контексті Україна зацікавлена в налагодженні двостороннього співробітництва в цій
сфері", — підкреслив очільник уряду. Денис Шмигаль відзначив, що Люксембург
використовує інноваційні підходи до розвитку національної космічної діяльності. Зокрема,
у листопаді 2020 р. в партнерстві з Європейським космічним агентством був створений
Європейський інноваційний центр з питань космічних ресурсів. "Україна готова налагодити
стабільну співпрацю з Люксембурзьким космічним агентством. Ми зацікавлені в
двосторонній співпраці в галузі дослідження космосу й використання космічних ресурсів,
зокрема і в межах міжнародного проекту "Артеміда", до якого наша держава долучилася у
листопаді минулого року", — сказав глава уряду України. Денис Шмигаль додав, що Україна
має тривалу історію космічної діяльності та цінний досвід у реалізації міжнародних
космічних проектів, розвинуту науково-технічну школу та технологічні можливості для
розвитку взаємовигідної співпраці. Прем’єр-міністр України запропонував Ксав’є Беттелю
опрацювати питання підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та
Люксембургом про співробітництво у космічній сфері задля обміну досвідом та
інформацією. Денис Шмигаль відзначив, що Люксембург є також одним з перспективних
торгових партнерів України та надійним інвестором в українську економіку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Дмитро Кулеба та Іван Корчок домовилися провести бізнес-форум
українських і словацьких компаній
16.02.2021

Міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки
Іван Корчок здійснив свій перший робочий візит в Україну на запрошення
міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
“Між Україною та Словаччиною зразкові відносини. Немає жодних перешкод чи
проблемних питань, які б заважали нам реалізовувати спільні проєкти”, - зауважив Дмитро
Кулеба. Міністр висловив вдячність Словаччині за її послідовну підтримку нашої держави
на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, підтримку територіальної цілісності і
суверенітету України, а також активну позицію Словаччини щодо санкційної політики ЄС у
відповідь на агресію Росії. Міністри домовилися розвивати торговельні зв’язки між
Україною та Словаччиною. “Днями Рада експортерів та інвесторів при МЗС України та Рада
словацьких експортерів підписали меморандум про співпрацю. Це конкретний крок для
пожвавлення торговельних контактів між нашими країнами”, - зауважив Дмитро Кулеба.
Міністри домовилися провести вже цьогоріч бізнес-форум між українськими та
словацькими компаніями під егідою міністерств закордонних справ. Сторони детально
обговорили подальшу взаємодію в енергетичній сфері, домовилися спільно працювати над
полегшенням умов перетину кордону, запровадженням спільного контролю у
прикордонних пунктах. Дмитро Кулеба подякував Івану Корчоку за взаємодію у протидії
пандемії COVID-19. Він нагадав, що український літак Ан-124 25 березня минулого року
доставив 74 тони медичного устаткування з Китаю до Словаччини, а у травні минулого
року словацька сторона передала Україні 200 тисяч хірургічних масок: “Пандемія стала
тестом на дружбу між країнами. Україна та Словаччина пройшли цей тест на відмінно”. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Міністром
закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто
18.02.2021

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 18 лютого провів
телефонну розмову з Міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою
Хаавісто. Про це повідомляє kmu.gov.ua
Міністри обговорили нещодавні контакти Євросоюзу та Росії. Пекка Хаавісто
розповів про основні питання, які порушувалися під час його візиту до Росії 15 лютого.
Дмитро Кулеба висловив вдячність Фінляндії за незмінну підтримку територіальної
цілісності та суверенітету України, практичну допомогу в подоланні негативних наслідків
російської агресії на сході нашої держави. Глава МЗС України поінформував співрозмовника
про порушення РФ режиму припинення вогню на Донбасі, невиконання Москвою своїх
зобов'язань щодо мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.
Сторони домовилися про проведення ближчим часом політичних консультацій міністерств
закордонних справ України та Фінляндії для подальшої координації зусиль з протидії
гібридним загрозам, зміцнення національної безпеки, взаємодії у міжнародних
організаціях, збільшення обсягів торгівлі та з інших актуальних питань двосторонніх
відносин. Насамкінець, міністри обговорили графік політичних контактів двох країн
цьогоріч, зокрема на високому та найвищому рівнях. Це вже друга телефонна розмова
міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Пекки Хаавісто за останні два
місяці. Попередня телефонна розмова відбулася 14 грудня 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Володимир Зеленський зустрівся з міністром
закордонних справ Литви
24.02.2021

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром
закордонних справ Литовської Республіки Габріелюсом Ландсбергісом. Про
це повідомляє president.gov.ua
Глава держави висловив подяку Литві за незмінну підтримку суверенітету й
територіальної цілісності України, а також за важливу підтримку в реалізації стратегії
європейської та євроатлантичної інтеграції. «Україна має бути членом Євросоюзу. Дякую
також за підтримку вступу України до НАТО. Ми розраховуємо, що після отримання статусу
партнера з розширеними можливостями Україна має отримати ПДЧ. А в подальшій
перспективі ми бачимо себе членами НАТО», – сказав Володимир Зеленський. Президент
також вважає важливою підтримку позиції Української держави з метою протидії проекту
«Північний потік – 2» та збереження енергетичної безпеки у Європі. «Хочу подякувати за
санкційну політику через тимчасову окупацію Криму, через війну на Донбасі та заради
енергетичної безпеки Європи», – сказав Володимир Зеленський. Глава держави наголосив,
що очікує на особисту участь Президента Литви в урочистих заходах з нагоди 30-річчя
незалежності України та в саміті «Кримської платформи», які відбудуться у Києві в серпні
2021 року. Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та Литві у зв’язку з пандемією
коронавірусу та заходи, яких вживає керівництво обох держав з метою подолання пандемії
та забезпечення захисту громадян. Володимир Зеленський попросив допомоги у
пришвидшенні постачання більшої кількості вакцини та запропонував допомогу України у
її масовому виробництві у разі потреби. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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На сьогодні захист інтересів України правовими засобами продовжує
здійснюватися у межах трьох міждержавних справ України проти Російської
Федерації. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.
“МЗС представляє Укра ну у трьох справах проти Росіисько Федераці у міжнародних
судових та арбітражних інституціях, рішення яких носять обов’язковии характер”, —
повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Укра ни на інформаціинии запит
УНН. Справа щодо застосування та тлумачення міжнародних конвенціи про боротьбу з
фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расово дискримінаці в Криму,
розглядається Міжнародним Судом ООН. Ця справа стосується протиправно поведінки РФ
та фінансування нею тероризму, у результаті чого було скоєно жахливі терористичні акти в
Маріуполі, Краматорську, Волновасі, збито літак МН17, а також фактичне культурне
знищення укра нського та кримськотатарського населення в Криму. За інформацією МЗС,
укра нська сторона вже проишла виснажливу юрисдикціину стадію. У листопаді 2020 року
Міжнароднии Суд ООН виніс вкраи важливе рішення і відхилив усі зауваження Росі . Тепер
справа переишла до розгляду справи по суті. У липні цього року Росія має надати свіи
контр-меморандум з відповідями на факти і докази, які були викладені в меморандумі
Укра ни. Справа щодо прав прибережно держави в Чорному та Азовському морях і у
Керченськіи протоці, розглядається арбітражним трибуналом. Вона стосується фактично
узурпаці прав Укра ни, гарантованих Конвенцією ООН з морського права в Чорному,
Азовському морі і у Керченськіи протоці. У ціи справі в лютому 2020 року Арбітражнии
трибунал виніс рішення по юрисдикці і справа теж рухається далі по суті. Трибунал
частково відхилив юрисдикціині зауваження Росіисько Федераці , і тепер Укра на готує
оновлении меморандум, якии буде подано навесні 2021 року. Справа щодо затримання 3
укра нських віиськово-морських кораблів та 24 членів хніх екіпажів, розглядається вже
іншим арбітражним трибуналом за Конвенцією ООН з морського права. У 2019 році Укра на
отримала історичне рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Голосуванням 19
голосів до одного (проти був лише росіиськии суддя) трибунал наказав Росі негаино
звільнити кораблі та членів хніх екіпажів. У травні 2020 року Укра ною було подано свіи
меморандум на розгляд арбітражного трибуналу, якии містить викладення фактів та
доказів, експертні свідчення та правові кваліфікаці . У серпні 2020 року Росіиська Федерація
висловила сво попередні юрисдикціині заперечення, і Арбітражнии трибунал розділив
розгляд ціє справи на 2 стаді — юрисдикціину та по суті. Укра на подала свою відповідь на
юрисдикціині заперечення РФ 27 січня 2021 р. У МЗС підкреслили, що на постіиніи основі
здіиснюють аналіз можливих шляхів притягнення Росіисько Федераці до міжнародноправово відповідальності за триваючі порушення нею норм міжнародного права.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Українська делегація під головуванням Президента підписала в ОАЕ
меморандуми та контракти обсягом від $3 млрд
15.02.2021

У межах офіційного візиту Президента України Володимира
Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати українська делегація підписала
низку меморандумів та контрактів на загальну суму від $3 млрд.
Зокрема, були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного
майна України та інвестиційним фондом Mubadala. Вони спрямовані на поглиблення
співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проектів та участі
еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні. «На всіх
міжнародних зустрічах я закликаю інвестувати в Україну. Наша держава має величезний
потенціал: геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди. Саме зараз час
реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку», – зазначив Володимир
Зеленський. Він наголосив: залучення інвестицій – це ключ до економічного зростання
України. Тож підписання меморандуму з фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри
інвестувати в Україну – надзвичайно важливий крок у відкритті шляху для масштабних
інвестицій в Україну із Західної Азії. Міністерство цифрової трансформації України
підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting, який передбачає
співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі
блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. Планується також
впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги. Також були підписані
документи у галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови
спільних заводів за межами України. Крім того, підписано меморандум в аграрній сфері,
який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення
продовольчої безпеки. Розглядається також можливість започаткування українського
суверенного фонду для спільних інвестицій. Поряд з цим 18 українських приватних
компаній, серед яких «Інтерпайп», Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture,
Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Українсько-Турецька ТПП виділила основні
напрями співпраці
25.02.2021

Українсько-Турецька торгово-промислова палата провела перше
засідання з представниками дипломатичних представництв і бізнесасоціацій. Про це повідомляє ТПП України
Під час наради були обговорені ключові пункти співробітництва турецької та
української сторін, а саме співпраця у сфері будівництва, банківських послуг і
комунікаційної інфраструктури. Віцепрезидент ТПП України Валерій Король заявив про
необхідність аналізу ринку і механізмів комунікації з дипломатичними колами двох держав.
Важливим напрямом роботи самої Палати є розробка рекомендацій до Угоди про зону
вільної торгівлі між Україною та Туреччиною і надання її урядам країн. У свою чергу, голова
української частини Українсько-Турецької торгово-промислової палати Сергій Савчук
відзначив важливість виходу затребуваних сфер виробництва на зовнішні ринки та
наголосив на планомірності співпраці. Надзвичайний та Повноважний Посол України в
Туреччині Андрій Сибіха виділив основні напрямки роботи для посилення співробітництва
обох держав, що включають організацію інфраструктурних проєктів, підтримку бізнесу за
пільговим кредитуванням і більшу взаємодію з регіонами та торгово-промисловими
палатами. Наприкінці зустрічі учасники презентували свої компанії та обговорили
подальший план роботи на 2021 рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України

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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Україна та В'єтнам відновлять роботу
над угодою про ЗВТ

Глава держави призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і
Повноважним Послом України у США
25.01.2021

Україна та В'єтнам відновлять роботу над угодою про зону вільної
торгівлі (ЗВТ), повідомив заступник міністра економіки - торговий
представник України Тарас Качка.
"Ми домовилися відновити роботу над угодою про вільну торгівлю з В‘єтнамом. В
ідеалі цього року вийдемо і на формальний переговорний процес", - написав він у Facebook
у понеділок за підсумками першого у 2021 році засідання спільної міжурядової комісії з
В'єтнамом. Він також додав, що Україна та В'єтнам завершують укладення міжвідомчих
договорів щодо ветеринарії та карантину рослин. "Ці договори на завершальній стадії", зазначив Качка. Він наголосив, що за підсумками 2020 року товарообіг між Україною і
В'єтнамом зріс на 22,5% - до $644, 65 млн, а експорт України в цю країну за минулий рік зріс
на 92% - до 184,5%. "Велика частка імпорту з В'єтнаму - це електроніка та механічне
обладнання (...) Левова частка українського експорту до В'єтнаму - зернові", - уточнив
торгпред. Качка також зазначив, що опитування бізнесу свідчать про його зацікавленість у
ЗВТ із цією країною. Щодо самого В'єтнаму, він зацікавлений у промисловій і науковій
співпраці: від технологій в обробці шкіри, виробництва добрив і видобутку титану до
співпраці у сфері космосу й авіації. Окрім цього, йдеться про промислову кооперацію і
проекти з постачань залізничного обладнання, вантажних автомобілів, компресорного
обладнання, літаків і авіаобладнання, додав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Євгеній Єнін зустрівся з послом КНР в Україні
Фань Сяньжуном
24.02.2021

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 24
лютого зустрівся з послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань
Сяньжуном. Про це повідомляє mfa.gov.ua
Співрозмовники обговорили подальшу активізацію стратегічного партнерства
України та Китаю, зміцнення політичного діалогу, зокрема проведення чергового раунду
політичних консультацій міністерств закордонних справ, розширення міжпарламентської
та міжрегіональної взаємодії. Окремою темою зустрічі стало збільшення обсягів торгівлі. У
ході зустрічі Євгеній Єнін та Фань Сяньжун також приділили увагу протидії COVID-19 та
вакцинації населення. Відзначимо, Посольство України в КНР прогнозує, що товарообіг між
країнами за підсумками 2020 р. досягне нового рекордного показника. "За ці роки відносини
між Україною та КНР з рівня дружніх країн сягнули рівня стратегічного партнерства. Китай
упевнено посідає першу сходинку в рейтингу найбільших торговельних партнерів України.
У 2019 році товарообіг між нашими країнами склав $13 млрд. За підсумками 2020 року його
обсяг має досягти нового рекорду", - йдеться у повідомленні прес-служби посольства з
нагоди 29-ї річниці з дня встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. У
диппредставництві відзначили, що Україна високо цінує стратегічне партнерство з Китаєм
та заінтересована в максимальному використанні потужного потенціалу двосторонньої
взаємодії, зокрема в реалізації глобальної ініціативи «Економічного поясу Великого
Шовкового Шляху», втіленні спільних масштабних проєктів у сфері охорони здоров’я,
інвестицій та інфраструктури, розвитку наукомістких та інноваційних технологій,
розбудови сільського господарства, збільшенні гуманітарних обмінів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua, ukrinform.ua
 АФРИКА

Дмитро Кулеба та Самех Шукрі обговорили розвиток торгівлі та
економічної співпраці між Україною та Єгиптом
25.02.2021

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну
розмову з Міністром закордонних справ Арабської Республіки Єгипет
Самехом Шукрі. Про це повідомляє kmu.gov.ua
Міністри привітали активізацію двосторонніх відносин, досягнуту після розмови
президентів України Володимира Зеленського та Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі влітку
минулого року. Сторони окреслили пріоритети подальшої інтенсифікації діалогу на
високому та найвищому рівнях і запланували проведення цьогоріч політичних
консультацій між зовнішньополітичними відомствами. Дмитро Кулеба та Самех Шукрі
окремо обговорили підготовку до проведення цьогоріч засідання українсько-єгипетської
міжурядової комісії з економічного та науково-технічного співробітництва та підписання
нових угод між двома країнами. “Я переконаний, що засідання комісії надасть важливий
імпульс розвитку торгівлі та економічної співпраці між Україною та Єгиптом, дозволить
наповнити наші відносини новими серйозними проектами”, - зауважив Дмитро Кулеба.
Самех Шукрі запевнив Дмитра Кулебу у взаємній налаштованості на ретельну підготовку та
проведення заходу задля розвитку торгівлі між Україною та Єгиптом. Єгипетський Міністр
позитивно відзначив незмінну зацікавленість українських туристів у відвіданні Єгипту та
запевнив, що єгипетська сторона готова надалі забезпечувати найвищі стандарти
обслуговування та безпеки подорожей в умовах пандемії COVID-19. Дмитро Кулеба поновив
своє запрошення єгипетському колезі відвідати з офіційним візитом Україну у зручний для
нього час після стабілізації епідемічної ситуації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Рада ухвалила санкції проти Нікарагуа через відкриття
консульства в анексованому Криму
02.02.2021

Верховна Рада України затвердила «економічні та інші обмежувальні
заходи» проти Нікарагуа через відкриття «Почесного консульства Нікарагуа
в РФ» в анексованому Криму.
Президент України вніс проєкт постанови до Ради 1 лютого, перед тим рішення про
санкції ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони. У рішенні РНБО та
постанові не зазначено, про які саме санкції йдеться. Секретар РНБО Олексій Данілов
виступив перед схваленням санкцій, розповівши, що Міністерство закордонних справ
України неодноразово зверталося до Нікарагуа з вимогою скасувати рішення відкривати
консульство, але в Нікарагуа ігнорували звернення. Про відкриття так званого почесного
консульства в анексованому Криму міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив
наприкінці серпня 2020 року. Тоді дипломати звернулися до влади Нікарагуа, щоб вони
скасували своє рішення. 10 листопада провладні веб-ресурси повідомили про те, що Олег
Бєлавєнцев отримав консульський патент. Як розповів Данілов, Белавєнцева у 2019 році
Святошинський суд Києва визнав винним у посяганні на територіальну цілісність України
та заочно засудив до 13 років ув'язнення. Провладні ЗМІ називали «Почесне консульство
Нікарагуа» першим іноземним представництвом після анексії Криму.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 75/2021
про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом
України у Сполучених Штатах Америки.
Глава держави наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на
налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового Президента Сполучених Штатів
Америки Джо Байдена. Необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати
постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.
Президент акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на
Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму. Окрему увагу Президент приділив
необхідності посилення санкцій США проти Росії, зокрема щодо проекту «Північний потік –
2». Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України,
передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ. Також, серед
основних завдань нового Посла України у США – сприяти продовженню підтримки з боку
США внутрішньої трансформації нашої держави для покращення добробуту українських
громадян. «Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку
економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні
українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо
важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них
вимагаю», – сказав Президент. Відзначимо, Протягом 2021 року фінансова допомога Україні
з боку США складе понад 700 мільйонів доларів. Про це під час пресбрифінгу розповів посол
України в США Володимир Єльченко. “Я думаю, що наврядчи будуть мінятись документи,
що стосується України, оскільки ми знаємо, що існує дуже глибоке двопартійне розуміння і
підтримка України. Тому я не бачу питань контраверсійних, де є рішення (президента США
Дональда) Трампа, які треба скасувати. Що стосується загальної політики, я впевнений, що
вона не поміняється”, — сказав він. Єльченко виказав думку, що Байден набагато краще, ніж
Трамп знає Україну. “Трамп, чесно кажучи, Україну не знав. І, мабуть, у нього все-таки навіть
слово „Україна“ асоціювалося з певним негативом. Я не кажу, що це відносилося до всієї
країни, але думаю на ментальному рівні у нього не було особливої любові до нашої
держави. Хоча це не заважало йому приймати рішення, дуже важливі для України. Це і
підсилення санкцій щодо Росії. Причому це було фактично кожного тижня, якщо не
кожного місяця, це і допомога Україні, яка, незважаючи на ту історично відому телефонну
розмову, яка власне і призвела до початку чи стала тригером початку процесу (першого
оголошення. — ред.) імпічменту (Дональду Трампу)”, — сказав посол.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. ІНШІ О-ВИ)

Еміне Джапарова зустрілася з послом Австралії в Україні
Брюсом Едвардсом
28.01.2021

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне
Джапарова 28 січня провела зустріч з послом Австралії в Україні Брюсом
Едвардсом. Про це повідомляє mfa.gov.ua
Перша заступниця міністра відзначила високий рівень взаємодії України та
Австралії на міжнародній арені, зокрема підтримку українських ініціатив у рамках
міжнародних організацій, насамперед ООН, та подальше зміцнення українськоавстралійських відносин і розвиток двостороннього співробітництва у різних сферах. У ході
зустрічі сторони відзначили необхідність подальшого зміцнення політичного діалогу між
двома країнами. Співрозмовники також обговорили інші актуальні питання, зокрема
роботу над започаткуванням Кримської платформи, установчий саміт якої запланований на
23 серпня 2021 р. Брюс Едвардс привітав наміри України створити впливовий міжнародний
майданчик з метою залучення керівництва іноземних держав, міжнародних діячів та
експертних груп до розробки рішень та механізмів деокупації Кримського півострова.
Нагадаємо, 9 листопада заступник міністра Євгеній Єнін прийняв копії вірчих грамот від
новопризначеного посла Австралійської Співдружності в Україні Брюса Едвардса. Євгеній
Єнін зазначив, що Україна високо цінує потужну підтримку Австралією територіальної
цілісності та незалежності нашої країни, а також конструктивну позицію австралійської
сторони в рамках міжнародних організацій. Брюс Едвардс підкреслив зацікавленість
вищого керівництва Австралії у зміцненні та подальшому розвитку дружніх та
взаємовигідних стосунків з Україною на основі спільних цінностей. Заступник міністра та
посол обговорили шляхи розвитку продуктивного співробітництва в політичній,
торговельно-економічній, культурній та гуманітарній сферах між двома країнами. Сторони
також домовилися активно координувати зусилля з питань МН17. Євгеній Єнін звернувся з
проханням прискорити розгляд питання щодо включення України до Генералізованої
системи преференцій Австралії, що сприятиме збільшенню двостороннього товарообігу.
Співрозмовники погодилися, що створення міцної платформи у форматі Австралійськоукраїнської бізнес-ради забезпечить постійний діалог між представниками українського і
австралійського бізнесу та інтенсифікує реалізацію взаємовигідних двосторонніх проєктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Канада й Україна розпочнуть переговори щодо
розширення Угоди про вільну торгівлю
16.02.2021

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр
закордонних справ Канади Марк Гарно домовилися розпочати переговори
щодо розширення дії положень Угоди про вільну торгівлю.
"Міністри обговорили активізацію взаємодії України та Канади у політичній,
безпековій, оборонній, торговельній, інвестиційній та міграційній сферах", - ідеться в
повідомленні МЗС України. Також Кулеба висловив удячність за роботу канадської
тренувальної місії UNIFIER в Україні. "Канада не на словах, а у дійсності допомагає
зміцнювати сектор безпеки і оборони України. Канадські інструктори місії UNIFIER діляться
важливим досвідом і практиками для трансформації наших збройних сил відповідно до
стандартів НАТО. Це приклад співпраці близьких партнерів", - наводить слова міністра
прес-служба зовнішньополітичного відомства. Міністри привітали започаткування
діяльності Українсько-канадської робочої групи з питань мобільності для посилення
міжлюдських зв’язків. Глава МЗС України запропонував провести наступного місяця її
перше засідання та підтвердив зацікавленість української сторони в укладенні
двосторонньої угоди про молодіжні обміни. "Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника
про пріоритети діяльності Кримської платформи як майданчика для консолідації
міжнародних зусиль з деокупації Криму та запросив канадську сторону взяти участь в її
інавгураційному саміті цьогоріч. Марк Гарно запевнив, що Канада надалі непохитно
підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - повідомили в МЗС України.
Міністри приділили особливу увагу темі протидії пандемії COVID-19 і вакцинації населення.
Крім того, Кулеба і Гарно наголосили на важливості координації подальших дій і
формування спільних позицій у рамках підготовки до наступного етапу переговорів з
Іраном задля притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу PS752 …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Нова адміністрація США вперше висловила
розгорнуту заяву щодо Донбасу
11.02.2021

Протягом останнього року Росія не тільки не зробила кроків щодо
врегулювання конфлікту на українському Донбасі, але ще більше
активізувала зусилля з дестабілізації України та підриву її суверенітету.
«З 2014 року дії Росії на сході України призвели до загибелі понад 13 тисяч людей та
виникнення 1,5 мільйона переміщених осіб серед українців. Крім того, через її діяльність
ще 3,4 мільйона потребують гуманітарної допомоги», - підкреслив під час засідання РБ ООН
представник нової адміністрації США, політичний координатор Місії США при ООН Родні
Гантер. Він наголосив, що Москва «впродовж останнього року лише активізувала зусилля»
щодо дестабілізації в Україні», а також підриву українського суверенітету. «Росія продовжує
заперечувати, що це вона контролює конфлікт на сході України, і брехливо називає себе
посередником у цьому конфлікті, хоча насправді вона є підбурювачем»,- наголосив Гантер.
Американський дипломат підкреслив, що Москва «заблокувала значущий прогрес у
дипломатичних переговорах» та продовжує озброювати, готувати, фінансувати й керувати
своїми силами на окупованих територіях, а також підтримувати самопроголошену «владу»
на місцях. Представник США також звернув увагу на те, що російська сторона продовжує
нехтувати домовленостями, досягнутими під час переговорів. «Президент Путін під час
Нормандського саміту 2019 року погодився вжити заходів для поліпшення гуманітарної
ситуації, а також у сфері безпеки на місцях. Однак згодом Росія намагалася зашкодити
реалізації цих самих кроків у Тристоронній контактній групі як напряму, так і через своїх
ставлеників», - наголосив представник США. Він нагадав, що РФ перешкоджає відкриттю
нових КПП на лінії зіткнення, а також блокує проведення обміну затриманими. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Корупція заважає реформам: головне у доповіді
Європарламенту щодо України
11.02.2021

Єврокомісія щороку оцінює успіхи України в імплементації угоди
про асоціацію. Останній такий "атестат" вона опублікувала у грудні
минулого року, повідомляє Deutsche Welle.
Європарламент у 2018 році започаткував таку ж практику, але не зміг витримувати
темпу на рівні з бюрократами - на другу доповідь щодо імплементації угоди про асоціацію
Україна-ЄС йому знадобилося більше двох років. Документ, підготований німецьким
євродепутатом Міхаелем Ґалером (Michael Gahler), ухвалили на пленарному засіданні у
середу, 10 лютого, а результати оголосили 11 лютого. За доповідь проголосували 526
євродепутатів, 79 - були проти, ще 71 єворпарламентар утримався.
Перспектива членства України в ЄС. Офіційний Євросоюз не визнає перспективи
членства України в ЄС, не бажаючи будити сподівань на її швидкий вступ до об'єднання.
Адже найближчим часом ні Україна, ні ЄС не будуть до цього готові. Натомість
Європарламент дотримується думки, що українцям потрібно дати мету, до якої можна
прагнути. "Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про ЄС і
може подати заявку на набуття членства у ЄС за умови виконання всіх копенгагенських
критеріїв, а також принципів демократії, поваги фундаментальних свобод, прав людини та
меншин і дотримання верховенства права", - зазначається у доповіді. Деякі євродепутати
хотіли викреслити цей пункт, але за такий крок проголосували лише 82 парламентаря, тоді
як 575 депутатів виступили проти цього.
Перегляд угоди про асоціацію Україна-ЄС. У Європарламенті відзначають "суттєвий
прогрес" України в імплементації угоди про асоціацію та інтеграції до ЄС, а також
закликають владу в Києві цілковито втілити угоду та використати її потенціал. У доповіді
вказується й на "необхідності оновити угоду про асоціацію, щоб врахувати еволюцію
нормативної бази економічного розвитку". Україна і ЄС домовилися провести всебічну
оцінку угоди про асоціацію цього року. Вона стане темою Ради асоціації 11 лютого в
Брюсселі. У Європарламенті ж радять в рамках цієї оцінки оновити пункти щодо торгівлі та
секторальної інтеграції України до ЄС, зокрема, у цифровій економіці, енергетиці та
боротьбі зі змінами клімату. Євродепутати також закликали ЄС розробити "посилену
стратегію співпраці щодо реформ та інвестицій". При цьому Єврокомісія та міжнародні
фінансові організації, на їхню думку, повинні зробити Україні детальну "економічну й
інвестиційну пропозицію" для подолання наслідків пандемії COVID-19.
Боротьба з корупцією в Україні, КСУ та олігархи. "Україна не повинна забувати
той факт, що рівень політичної, технічної та фінансової підтримки з боку ЄС залежатиме від
того, наскільки вона виконуватиме зобов'язання, взяті перед ЄС і його державамичленами", - застерігається у доповіді. Ці зобов'язання стосуються передусім реформ у сфері
верховенства права, ефективного врядування та боротьби з корупцією. "Незважаючи на
помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує заважати процесу реформ", зазначається у доповіді. Конституційну кризу, яка виникла внаслідок рішень КСУ щодо
антикорупційних органів, названо однією з загроз для спроможності президента України та
Верховної Ради проводити реформи. "Європарламент визнає активні зусилля,
започатковані президентом Зеленським і вжиті політичними акторами для відновлення
законодавства та довіри до антикорупційної архітектури в Україні", - зазначили у доповіді.
Ця фраза, запропонована литовським євродепутатом Пятрасом Ауштрявічюсом, виявилася
найбільш суперечливою в сесійній залі. У підсумку її підтримали 334 парламентарі, тоді як
322 - проголосували проти. Один із найжорсткіших пунктів доповіді стосується олігархів:
"Європарламент висловлює крайнє занепокоєння неприкритими спробами приватних
інтересів підірвати досягнення країни в боротьбі з корупцією та загалом у демократичних
реформах, зокрема, шляхом захоплення політичної влади деякими українськими
олігархами, які ослабили орієнтовану на реформи більшість у Верховній Раді". При цьому
євродепутати не забули і про позитив. Вони похвалили перезапуск НАЗК і винесення
перших вироків Вищим антикорупційним судом, який, на думку Європарламенту, має
"високі професійні стандарти". А НАБУ в доповіді називають "можливо, найбільш
ефективною антикорупційною інституцією у країні".
Умови для виборів у ОРДЛО не виконані. Великий розділ у доповіді приділено
питанням безпеки. У ньому Європарламент засудив незаконну анексію Криму та де-факто
окупацію окремих районів Донбасу (ОРДЛО), а також закликав Росію вивести свої війська з
території України. Євродепутати наголосили, що санкції щодо Росії повинні залишатися
чинними доти, доки мінські угоди не будуть цілковито виконані, а територіальна цілісність
України не буде відновлена у її міжнародно визнаних кордонах. У той же час ЄС варто бути
готовим посилити санкції, якщо ситуація цього потребуватиме, додали у документі.
Європарламент вказав на важливість створення нових ділянок розведення сил на Донбасі, а
також відкриття нових пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування. Водночас у доповіді
наголошується, що "умови для вільних і чесних виборів у Донецьку та Луганську відсутні за
нинішньої ситуації". На думку євродепутатів, коли ситуація дозволить, ЄС повинен
запропонувати цивільну місію, яка би допомагала у розмінуванні, підготовці місцевих
виборів і забезпеченні доступу для гуманітарних організацій. Доповідь визнає й
"унікальний досвід і фахові знання України" у безпековій і оборонній політиці, через що
вона привітала участь країни у місіях і операціях ЄС.
Читати повністю >>>
© Юрій Шейко
За матеріалами dw.com
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Збільшення українського експорту, залучення інвестицій та розвиток
цифрової економіки – пріоритетні вектори НЕС-2030
03.02.2021

Представники Кабінету Міністрів, Офісу Президента, Верховної Ради,
а також експертної та бізнес-спільноти 2 лютого обговорили розвиток
цифрової економіки та міжнародної економічної політики й торгівлі.
Під час круглого столу “Цифрова економіка та Інформаційно-комп’ютерні технології
(ІКТ)” йшлося про важливість розвитку цифрової економіки, цифрових навичок, сектору
ІКТ, а також масштабну цифровізацію. “Цифрова економіка — це важливий вектор
Економічної стратегії до 2030 року. Для населення це означає повний доступ до цифрової
інфраструктури, безперешкодне отримання якісних соціальних та державних послуг,
руйнування бюрократичного бар'єра. Також важливий напрямок — розвиток малого та
середнього бізнесу, і цифрова економіка відкриває нові можливості для стимулювання
різних сфер бізнесу”, — підкреслив Віце-прем'єр-міністр України–Міністр цифрової
трансформації Михайло Федоров. Він також додав, що команда експертів Центру
економічного відновлення у співпраці з командою Мінцифри розробили Аудит розвитку
цифрової економіки. Керівник Центру економічного відновлення Кирило Криволап
підкреслив, що йдеться про великий аналітичний звіт, який визначає поняття цифрової
економіки, її компоненти та фреймворк (стратегічні напрямки) її розвитку в Україні. “Існує
пряма залежність між рівнем розвитку цифрової економіки у державі та ВВП на душу
населення. Очікується, що цифровізація економіки істотно збільшить продуктивність праці
в Україні та дозволить досягти мінімум додаткових 4% щорічного зростання ВВП”, —
зазначив Кирило Криволап. Заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Шелест
розповів, що вже з наступного року планується значно пришвидшити покриття мобільним
швидкісним інтернетом автомобільних та залізничних шляхів. Також на порядку денному
буде підвищенням норм випромінювання до рекомендованих ВООЗ та вивільненням частот
від спеціальних користувачів. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час заходу “Міжнародна економічна
політика та торгівля, Експортно-кредитне агентство” підкреслила, що одним з пріоритетів
НЕС-2030 є просування України на міжнародній арені як надійного економічного партнера.
“Не лише Україна наразі перебуває на порозі десятирічного планування, ЄС — основний
гравець на нашому континенті — також починає вхід у нову “фазу” історичного розвитку,
формування так званої “зеленої” економіки. Це великий виклик для всього континенту та
світу. ЄС сьогодні об'єднує зусилля з США, і ми є свідками формування нової економічної
реальності, яка з часом призведе до перегляду умов глобальної торгівлі. Усі ці виклики
враховані в Національній економічній стратегії”, — підкреслила Ольга Стефанішина. У
Національній економічній стратегії-2030 визначені такі ініціативи щодо розвитку
міжнародної економічної політики та торгівлі, як оновлення Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС; долучення до регіональних проектів («Один пояс – один шлях», TEN-T,
Люблінський трикутник, Тримор’я); оновлення чинної Експортної стратегії; забезпечення
ефективного функціонування Офісу з просування експорту та Експортно-кредитного
агентства тощо. Генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики Офісу
Президента Андрій Буквич наголосив, що економічна дипломатія є одним з пріоритетів
міжнародної діяльності української влади: “Якщо говорити про завдання реалізації
економічної дипломатії, то, передусім, визначено три основних завдання — це збільшення
українського експорту, залучення інвестицій та промоція туристичного потенціалу
України”. Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України — Торговий представник України Тарас Качка зазначив, що ситуація наразі
змінюється і на міжнародній арені. “У наступні десять років на нас чекає значна еволюція
правил міжнародної торгівлі. Це надзвичайно важливо, тому що чинні правила, з одного
боку, справедливі, з іншого боку, “грають на руку” розвиненим країнам, а не тим, що
розвиваються. І завдання економічної дипломатії полягає у тому, щоб ця еволюція правил
зробила комфортною роботу наших компаній за кордоном”, — наголосив Тарас Качка. Під
час круглого столу йшлося про те, що питома вага країн ЄС у зовнішньоторговельному
обороті товарів і послуг України у першому півріччі 2020 року склала 40,1%. Натомість
продукція українських виробників майже не представлена на ринках Латинської Америки
та Африки. Частка експорту в обидва регіони становить лише 7%...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Всесвітній банк скоригував прогноз зростання
ВВП України цього року
06.01.2020

Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання показників ВВП України
в цьому році. Про це йдеться в звіті Всесвітнього банку «Перспективи
світової економіки», опублікованому 5 січня.
У жовтні Світовий банк прогнозував падіння української економіки в 2020 році на
5,5%, з подальшим зростанням в 2021-2022 роках на 1,5% і 3,1% відповідно. Потім прогноз
зростання валового внутрішнього продукту в цьому році поліпшили на 1,5% – до 3%
відповідно. На думку аналітиків Світового банку, світова економіка в цьому році зросте на
4% (в червні минулого року СБ прогнозував зростання на 4,2%). У той же час, в разі
зростання захворюваності COVID-19 і затримки із загальною вакцинацією, зростання може
сповільнитися до 1,6%, відзначили аналітики. Якщо пандемія буде успішно подолана,
темпи зростання можуть прискоритися до 5%, прогнозують у Світовому банку. У зв’язку із
другою хвилею COVID-19 Світовий банк очікує, що в країнах Європи і Центральної Азії
економіка буде рости повільніше. За попередніми оцінками, пандемія знищить як мінімум
п’ятирічний приріст доходу на душу населення приблизно в п’ятій частині економік
регіону. Найсильніше, очікують в СБ, виросте економіка Китаю – на 7,9%. Зростання ВВП
США складе 3,5% – на 0,5 процентних пунктів нижче, ніж прогнозувалося в червні 2020
року. У країнах Європейського союзу зростання економік очікується на рівні 3,6% (на 0,9
процентних пунктів нижче, ніж в попередньому прогнозі). Раніше в Міністерстві розвитку
економіки, торгівлі і сільського господарства розповіли, коли очікується зростання ВВП
України. Позитивну динаміку розраховують побачити вже в квітні наступного року.
Реальний валовий внутрішній продукт у III кварталі 2020 року складав 1,2 трильйона
гривень, падіння обсягу ВВП в III кварталі проти III кварталу 2019 року складав -3,5%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.news
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Мінекономіки України прогнозує
падіння ВВП у І кв. на 3%

Мінекономіки прогнозує зростання ВВП
в II кв.-2021 на понад 7%
11.01.2021

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України оцінює падіння валового внутрішнього продукту України (ВВП) за
підсумками січня-березня 2021 р. в 3%.
"Якщо до прийняття рішення про карантин вихідного дня у листопаді 2020 року та
введення чергового локдауну в січні 2021-го Мінекономіки прогнозувало незначне
зростання ВВП у першому кварталі 2021 року, то наразі, враховуючи скорочення запасу
міцності більшості ВЕД (особливо сфери послуг) та виснаженість економіки постійними
коливаннями та змінами умов роботи у 2020 році, очевидним є падіння ВВП за підсумками
першого кварталу 2021 року, яке може досягти 3%", - повідомляється в Огляді економічної
активності, оприлюдненому на сайті міністерства. "Наразі ситуація з рівнем захворюваності
в Україні свідчить, що продовження карантинних обмежень у першому кварталі 2021 року з
жорсткими обмеженнями у січні є неминучим", - зазначило міністерство. При цьому
міністерство очікує відновлення зростання з другого кварталу цього року. Водночас за
підсумками січня-листопада Мінекономіки оцінює падіння ВВП на рівні 4,7% проти
аналогічного періоду 2019 року, скорочення зведеного індексу виробництва (ЗІВ) за цей
період уповільнилося до 5,2% порівняно з 6% за 10 міс. 2020 р. У Мінекономіки зазначили,
що карантин вихідного дня, запроваджений у листопаді, уповільнив темпи зростання сфери
роздрібної торгівлі та будівництва порівняно із жовтнем, проте не зупинив їх. Серед
позитивних чинників впливу на економічну активність міністерство назвало адаптацію
деяких видів економічної діяльності до роботи в умовах карантину, а також збереження
фінансової стабільності - низьку інфляцію та передбачувану стриману динаміку курсу.
Окрім цього, населення показувало високу купівельну спроможність, а на світових ринках
чорних металів і металевих руд зберігалася сприятлива кон'юнктура. Серед негативних
чинників відзначено низьку інвестактивність і врожайність пізніх сільгоспкультур, яка
була нижчою за торішній рівень (кукурудза, соняшник, соя, цукровий буряк).
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
НБУ оцінив падіння ВВП в 2020 році в 4,4%, зберіг прогноз
його зростання на 4,2% у 2021 році
21.01.2021

Національний банк України оцінив падіння валового внутрішнього
продукту (ВВП) країни в 2020 році в 4,4% і зберіг прогноз його зростання на
4,2% у 2021 році, повідомив регулятор на сайті.
"За оцінками НБУ, в 2020 р. темп зниження реального ВВП становив 4,4%, що менше,
ніж очікувалося в попередньому прогнозі (6%). Економіка досить швидко відновлювалася в
другому півріччі", - зазначив центробанк. "Після проходження жорсткої фази карантину
падіння ВВП сповільнилося до 3,5% р/р у ІІІ кварталі, цей тренд зберігся і в IV кварталі", пояснив НБУ. При цьому карантинні обмеження в листопаді мали незначний вплив на
ділову активність, зазначає центробанк. Як повідомляє НБУ, реальний ВВП за підсумками
2020 року становитиме 4,079 трлн грн порівняно з 3,975 трлн грн у 2019-му, у 2021 році
цей показник прогнозується на рівні 4,58 трлн грн, у 2022-му - 5,015 трлн грн, у 2023-му 5,474 трлн грн. Окрім того, прогнозує Нацбанк, у 2021-му і 2022-2023 рр. економіка України
зростатиме на рівні приблизно 4%. При цьому в 2021 році економіка майже надолужить
втрати від коронакризи і покаже зростання на 4,2% ВВП. Головною рушійною силою для
цього залишиться стійкий внутрішній попит, зумовлений зростанням реальних доходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Американский Citi спрогнозировал рост ВВП
Украины на 4% в 2021 году

12.02.2021

Зростання економіки у квітні-червні 2021 року перевищить 7% після
спаду в січні-березні цього року, прогнозує Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України.
"У першому кварталі 2021 року очікується збереження негативної динаміки ВВП із
урахуванням наслідків впровадженого у січні локдауну", - дає міністерство прогноз в
"Огляді економічної активності за 2020 рік". Падіння промисловості у 2020 р. становить
5,2%, транспортної галузі - на 14,2%, тоді як зростання будівництва оцінюється у 4%,
торгівлі - 4,7%. Загалом зведений індекс виробництва (ЗІВ) порівняно з 2019 роком просів
минулого року на 4,4%, а ВВП - на 4,2%, оцінює міністерство. "У розрізі основних
промислових груп товарів найбільше негативний вплив відчули інвестиційні види
діяльності, зокрема, у виробництві інвестиційних товарів спостерігалося падіння на 21,6%",
- зазначено в огляді. Водночас виробництво товарів проміжного споживання скоротилося
лише на 4,1%, товарів групи "енергія" - на 2,7%, споживчих товарів короткострокового
споживання - на 2,2%, споживчих товарів тривалого споживання - на 2,1% за рахунок
великих можливостей адаптації до складних умов, а також підтримки держави, пояснило
Мінекономіки. Скорочення виробництва минулого року відбулося у переробній
промисловості - на 6,9%, добувній - 5,2%, постачанні електроенергії, газу та пари - 1,3%,
зазначено в огляді. Водночас сільське господарство за минулий рік просіло на 11,5%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Мінекономіки пояснило причини
сповільнення падіння ВВП
16.02.2021

У 2020 р. реальний валовий внутрішній продукт України скоротився
на 4,2%, що виявилося кращим за песимістичні прогнози багатьох
авторитетних експертів.
«У цілому, за розрахунками Мінекономіки на базі даних Держстату, падіння ВВП за
2020 рік становило 4,2% (п/п), що виявилося суттєво кращим за песимістичні очікування
більшості експертів та доволі близьким до прогнозу уряду (4,8%), який було схвалено ще у
березні 2020 року і закладено до бюджету», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства Ігор Петрашко. При цьому МВФ у грудні 2020 року прогнозував
падіння ВВП України на 5%, Світовий банк (жовтень) – на 5,5%, НБУ (жовтень) - 6%, Fitch
(вересень) - 6,5 %, ЄБРР (жовтень) - 5,5%. «Попередні статистичні звітні показники за 2020
рік свідчать, що Україна гідно витримала іспит впливу пандемії COVID-19», - додав
Петрашко. Основними факторами призупинення падіння економіки у IV кварталі 2020 року
були: споживчий попит населення, розширення якого відбувалось в умовах, зокрема
підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5000 грн та відповідно
середньомісячної зарплати (у ІV кв. 2020 р. реальне зростання заробітної плати порівняно з
IV кв. 2019 р. становило 9,6%); попит сектору загального державного управління,
розширення якого відбулося, як за рахунок здійснення державної підтримки бізнесу та
населення, так і шляхом реалізації програми «Велике будівництво».З боку виробництва у IV
кварталі 2020 р. всі провідні види економічної діяльності показали позитивні тенденції, що
в основному пояснюється пристосованістю більшості економічних суб’єктів до роботи в
нових складних умовах та триваючим пожвавленням на світових ринках. Стримуючими
чинниками залишались понесені суб’єктами економічної діяльності втрати та низька
інвестиційна активність в реальному секторі економіки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ТЕХ. ДОПОМОГА

25.01.2021

Экономика Украины после падения на 5,1% в 2020 году в нынешнем
году вырастет на 4% при небольшом увеличении инфляции (декабрь к
декабрю) с 5% до 5,8-6%, пишет biz.censor.net
Такой прогноз аналитики Citi обнародовали в вышедшем на днях прогнозе
глобальной экономики. Ключевым драйвером роста станут потребительские расходы на
фоне планируемого 30% повышения минимальной зарплаты с 5 тыс. грн до 6,5 тыс. грн.
Эксперты ожидают восстановления экономики до докризисного уровня в первом квартале
2022 года, в целом оценивая перспективы роста в 2022 году в 3% при снижении инфляции
до 5,3%. Банк прогнозирует повышение Национальным банком учетной ставки во втором
квартале 2021 года на 50 б.п. – до 6,5% с целью уравновесить ценовое давление, вызванное
ростом инфляции. В частности, Citi ожидает рост индекса потребительских цен до 5,8% к
концу 2021 года. Согласно обзору, аналитики прогнозируют ослабление курса гривни к
концу этого года до 29,47 грн/$ при среднегодовом его значении 28,92 грн/$, а в
следующем – соответственно до 30,67 грн/$ и 30,12 грн/$. Аналитики отметили
институциональный регресс, произошедший в 2020 году, но склоняются к тому, что
необходимость финансировать большой дефицит госбюджета станет стимулом для
властей Украины продолжать сотрудничество с МВФ. По из мнению, решающее значение
будут иметь обеспечение независимости Нацбанка и выход из ситуации, возникшей после
признания Конституционным судом неконституционными ряда антикоррупционных норм.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Dragon Capital прогнозує, що економіка країни вже
повернулася на доковідний рівень
04.02.2021

Інвесткомпанія Dragon Capital прогнозує, що падіння ВВП України в
минулому році склало 4% і економіка в четвертому кварталі 2020 року
повернулася на докоронавірусний рівень.
«Ми очікуємо, що ВВП в минулому році впав тільки на 4%. 15 лютого будуть вже
офіційні дані від Держстату. Подивимося, чи підтвердиться наш прогноз. Це один з
найкращих результатів в Європі. По-моєму, тільки Польща впала трохи менше. Загалом
падіння в єврозоні (19 країн Євросоюзу) склало 6,8% у минулому році, в Євросоюзі теж
падіння приблизно під 7%. Україна набагато краще провела минулий рік. Якщо здійсниться
наш прогноз, то ми вже в четвертому кварталі 2020 року досягли рівня ВВП четвертого
кварталу 2019 року, повернулися на доковідний рівень. Це дуже добре. Тут ми теж одна з
небагатьох країн, тому що глобальний ВВП ще знаходиться нижче доковідного і досягне
доковідного рівня тільки в середині поточного року», — сказав генеральний директор
Dragon Capital Томаш Фіала в ході заходу Європейської Бізнес Асоціації «Глобальний огляд
економіки України». За його словами, хороша ситуація в Україні пояснюється зокрема
жорстким локдауном в березні і квітні. «ВВП тоді впав приблизно на 12%, але в третьому
кварталі у нас відбулося дуже швидке відновлення. Виявилося, що протягом другого
кварталу не сильно постраждали доходи населення. Вони в цілому за результатами року
виросли, про що свідчить зростання роздрібних продажів на 8%. Споживання населення
допомогло цьому результату. Плюс досить високий дефіцит бюджету — 5,9%. Він теж
підтримав інвестиції. Такі проєкти як Велике будівництво допомогли. Звичайно, інвестиції
приватного сектора скоротилися», — додав гендиректор Dragon Capital. Допомогло також
те, що Україна пережила кризу м’яко з макроекономічної точки зору. Зокрема, не було
великих коливань курсу і відтоку депозитів з банків, сказав Фіала. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Державний борг України зріс до
понад $90 млрд
27.01.2021

У грудні 2020 року сукупний державний борг України зріс на 7,15% у
доларах США — до $90,26 млрд і на 6,41% у гривні — до 2,551 трлн грн. Про
це свідчать дані на сайті Міністерства фінансів України.
Зазначається, що прямий держборг у доларовому вираженні зріс на 7,86% — до $79,9
млрд, у гривневому — на 7,12%, до 2,259 трлн грн. Зокрема, зовнішній прямий борг
минулого місяця у доларах зріс на 5,25% — до $44,51 млрд. А гарантований державою борг
збільшився на 1,87% — до $10,35 млрд, у гривні — на 1,21%, до 292,7 млрд грн. Загалом за
2020 рік сукупний держборг України зріс на 6,98% у доларовому еквіваленті та на 19,16%
— у гривневому. “Частка зобов’язань у доларах у загальній структурі держборгу за
підсумками жовтня знизилася до 36,16%, у СПЗ — до 14,21%, у японській єні — до 0,64%,
тоді як у євро — зросла до 13,94%, у гривні — до 35,05%”, — зазначили у Мінфіні.
Офіційний курс долара, за яким Мінфін розраховує борг, у грудні становив 28,27 грн/$1
проти 28,47 грн/$1 у листопаді та 23,69 грн/$1 на початку 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
На кінець січня держборг України становив
$90,7 мільярда – Мінфін
25.02.2021

На кінець січня 2021 р. сукупний державний та гарантований
державою борг України в гривні становив 2 558,22 млрд грн, або 90,74 млрд
дол. США. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Станом на кінець січня 2021 р. сукупний державний та гарантований державою
борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 558,22 млрд грн (90,74 млрд дол.
США в еквіваленті в іноземній валюті). Порівняно з попереднім місяцем державний та
гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 6,34 млрд
грн та у доларовому еквіваленті на $0,49 млрд", - йдеться в повідомленні. Протягом січня
2021 р. Мінфін провів 4 аукціони з розміщення ОВДП, залучивши 37,5 млрд грн до
державного бюджету. На аукціонах 19 січня Мінфін успішно розмістив найдовший з лінійки
гривневих інструментів ОВДП із строком погашення в травні 2027 р. Нерезиденти в січні
збільшили свій портфель ОВДП на 10,1 млрд грн. Станом на кінець першого місяця року,
частка нерезидентів серед власників внутрішніх державних цінних паперів становила 9,4%
(95,4 млрд грн). У Мінфіні також зауважили, що частка державного боргу в гривні станом на
кінець січня 2021 р. становила 38,9%, що на 0,7 в.п. більше порівняно з попереднім місяцем.
Також наведено дані про платежі з погашення та обслуговування боргу. Так, протягом січня
на погашення державного боргу сплачено 23,6 млрд грн, а платежі з обслуговування
становили 5,7 млрд грн. Як зазначила голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз
під час звіту про діяльність відомства за 2020 рік, в Україні спостерігається тенденція до
збільшення державного та гарантованого державою боргу. «Ситуація наступна: кожного
року в Законі України про державний бюджет передбачено відповідний граничний розмір
державного боргу. Тому станом на 1 січня 2021 року в нас ця норма дотримана, але,
порівняно з попередніми двома роками, на жаль, існує тенденція збільшення державного
боргу - як внутрішнього, так і зовнішнього», - повідомила вона. При цьому, за словами Слюз,
якщо станом на 1 січня 2019 року державний борг у доларовому еквіваленті становив 67,2
млрд, то на 1 січня 2021 року – 79,9 млрд (відповідно, 1,86 трлн грн і 2,26 трлн грн). …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Керівник UkraineInvest розповів, як в Україні
допомагатимуть інвесторам

 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ)

В Україні вперше запрацює скринінг іноземних інвестицій
для захисту інтересів національної безпеки
20.01.2021

Враховуючи те, що в Україні була відсутня система оцінки іноземних
інвестицій на національну безпеку, Мінекономіки розробило відповідний
законопроект, який схвалено на засіданні КМУ.
Законопроект дозволить врегулювати механізм залучення іноземних інвестицій у
підприємства, що мають стратегічне значення для національної безпеки України. «З огляду
на виклики сьогодення, скринінг іноземних інвестицій є ключовим елементом захисту
національної безпеки та стратегічних об’єктів держави. Враховуючи аспекти економічної
безпеки, Мінекономіки, заручившись підтримкою міжнародного експертного середовища,
робить вагомий крок для впровадження системи оцінки іноземних інвестицій на
національну безпеку в Україні», – прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України Ігор Петрашко. Законопроект розроблявся за участю
міжнародних експертів країн G-7 з урахуванням досвіду у цій сфері передових країн
світу.Документ визначатиме принципи здійснення іноземних інвестицій, види діяльності,
що мають стратегічне значення для національної безпеки України. Для координації та
моніторингу впливу інвестицій на національну безпеку України буде утворено Міжвідомчу
комісію з питань оцінки впливу іноземних інвестицій. “Скринінг іноземних інвестицій
дозволить захистити національні інтереси у сфері національної безпеки, а також
забезпечити розвиток та збереження новітніх технологій. Крім того, прозорий та
ефективний механізм оцінки дозволить нашим підприємствам активніше співпрацювати з
іноземними інвесторами та залучати інвестиції”, - додав Міністр. Міністр окремо позитивно
відзначив роботу щодо цього проекту профільного департаменту економіки безпеки і
оборони Мінекономіки та заступника Світлани Панаіотіді.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Показники ПІІ України у 2020 році найгірші за
останні 20 років - голова Horizon Capital
22.01.2021

Показники чистих ПІІ у 2020 р. в Україні найгірші за останні 20 років,
у найкращому випадку країна не отримала приплив ПІІ у 2020 році, вважає
виконавчий директор компанії Horizon Capital.
"Пандемія COVID-19 нашкодила економікам країн всього світу, і Україна не стала
винятком. Унаслідок пандемії ті цифри ПІІ, які ми бачимо у країні за дев'ять місяців 2020 р.,
- найгірші за 20 років", - сказала партнер-засновник і головний виконавчий директор
інвестиційної компанії Horizon Capital Олена Кошарна під час обговорення Національної
економічної стратегії до 2030 р. "Чистий відтік ПІІ за дев'ять місяців минулого року
становить $400 млн. Якщо дивитися на ІІІ кв., ПІІ у капітал, без урахування реінвестування
прибутку, становлять лише $4 млн, а сумарне скорочення ПІІ за третій квартал - $50 млн.
Якими будуть показники за рік? Сподіваємося, що чисті ПІІ підуть у нуль", - додала
Кошарна. При цьому вона додала, що з метою зміни ситуації бізнес налаштований на
співпрацю з українським урядом. "Ми всі маємо діяти для рішучого просування судової
реформи, оскільки Україна посідає 105-те місце серед 141 країни за незалежністю судової
системи. Ми маємо підтримати впровадження в Україні ринків капіталу, товарів та
енергетики і запустити механізми залучення інвестицій...", - сказала голова Horizon Capital.
При цьому Кошарна наголосила, що до 30-ї річниці незалежності України варто поставити
ціль - впровадити судову реформу, реформи ринків капіталу та інвестиційні реформи.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Президент підписав закон щодо державної підтримки інвестиційних
проектів зі значними інвестиціями

18.02.2021

Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) буде шукати
інвесторів для України та організовувати їх комунікацію з органами влади.
Про це повідомив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.
«Уряд уповноважив UkraineInvest супроводжувати інвесторів в державних
програмах, які передбачені нещодавно підписаним законом „Про державну підтримку
інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями“, але це не означає, що саме ми будемо
приймати рішення надавати державну підтримку великим інвестпроєктам чи ні. Наше
завдання — шукати інвесторів (в Україні чи за кордоном), пояснювати їм переваги закону
та можливості, які він відкриває, організовувати комунікацію між центральними та
місцевими органами виконавчої влади, здійснювати техніко-економічне обґрунтування
проєктів», — сказав Цівкач. З його слів, Офіс надаватиме консультативно-супроводжувальні
послуги, що дозволять визначити вид та обсяги державної підтримки, на які інвестор може
розраховувати, наприклад, податкові пільги, звільнення від ввізного мита, будівництво
об’єктів суміжної інфраструктури чи надання земельної ділянки. «Причому для інвесторів
такі послуги будуть безкоштовними. Техніко-економічне обґрунтування проєктів
передаватиметься в Мінекономіки. Далі міністерство має вивчити, чи відповідає
інвестпроєкт визначеним критеріям та підготувати рекомендації Кабміну про підписання
угоди між інвестором та державою», — пояснив Цівкач. Він додав, що на винесення
відповідного рішення Кабміну дається 30 днів. В угоді з інвестором мають чітко
вказуватися зобов’язання інвестора та держави, умови реалізації проєкту. В UkraineInvest
розраховують, що такий механізм прискорить прихід інвестицій в економіку України.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів визначив Офіс із залучення та підтримки інвестицій
установою, що уповноважена на здійснення супроводу інвестора із значними інвестиціями.
Згідно з законом про держбюджет-2021, на забезпечення функціонування Офісу
передбачено 33 млн грн. Серед основних функцій UkraineInvest — здійснення заходів щодо
залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проєктів, надання
інвесторам інформаційно-консультаційної допомоги, взаємодія з органами державної та
місцевої влади. Відзначимо, Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) планує створити до
70 інформаційних представництв у світі цього року, а також активізувати співпрацю з
регіонами України. "З 2020 року ми почали напрацювання по розробці міжнародної мережі
UkraineInvest. Зараз ми співпрацюємо з Міністерством закордонних справ, зі Світовим
конгресом Українців та міжнародними бізнес-асоціаціями. Таким чином до кінця 2021 року
ми плануємо мати інформаційне представництво UkraineInvest у від 50 до 70 точок по
світу", - сказав сказав виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач на першому заході
публічного обговорення Національної економічної стратегії-2030 на тему: "Інвестиційна
привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність". Цівкач також зауважив,
що UkraineInvest розпочав пілотний проєкт з МЗС у співпраці з посольствами України в
країнах Перської затоки: "Це відбувається таким чином: ми подаємо інформацію про
інвестиційні проєкти, інвестиційний потенціал, тоді посли України і представники
посольств ідуть на зустрічі з інвесторами і показують ці пропозиції. Ми отримуємо від них
зворотній зв'язок і вже тут супроводжуємо проєкти та зацікавленість". Крім того, він
зауважив, що у 2021 р. UkraineInvest активніше співпрацюватиме з регіонами України для
залучення внутрішніх інвестицій та забезпечення ефективного супроводу інвестицій на
місцях. Виконавчий директор UkraineInvest зауважив також, що за останній рік Офіс надав
понад 500 консультацій інвесторам, провів понад 300 зустрічей, і також вдалося провести
понад 100 онлайн-зустрічей з потенційними інвесторами. За даними UkraineInvest,
загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в Україну становить $49 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua, ukrinform.ua

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

10.02.2021

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про
державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в
Україні» № 1116-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року.
Цей документ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового
2020 року. Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним
інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро. Зокрема, визначено можливість
отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проектів об'єктами суміжної
інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками
державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів, закріплення
гарантій інвестора через укладення прямого договору з урядом України. При цьому
загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у
проект. Згідно з документом, підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у
переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній
галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній
сфері. Також передбачено створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що
займатиметься супроводом інвестиційних проектів, допомогою інвесторам від початку
проекту й протягом усього часу його тривалості.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте також: Цьогоріч в UkraineInvest
сподіваються почати залучення $7,7 млрд >>>

Стагнація промисловості: Держстат
озвучив подробиці
22.01.2021

Промислове виробництво в країні за 2020 році скоротилося на 5,2%, в
порівнянні з 2019 роком. Дану інформацію повідомила Державна служба
статистики України (Держстат).
Зниження в добувній промисловості і розробці кар'єрів склало 3,1%, переробна
промисловість спала на 6,9%, промисловість з постачання електроенергії, газу та
кондиціонованого повітря скоротило виробництво найменш за iншi галузi - 1,3%. Проте,
Держстат зафіксував і зростання певних галузей, в грудні 2020 року промислове
виробництво зросло на 2,8%, в порівнянні з листопадом, і на 4,8% до кінця 2019 року. З
корекцією на ефект календарних днів, зростання промислового виробництва в грудні в
річному вимірі склало 3,2%, в той час як в порівнянні з листопадом 2020 року зростання
склало 1,1%. У лютому Держслужба статистики внесла зміни до базового рік для
розрахунку індексу промислової продукції з 2010 на 2016 рік, що призвело до зміни даних
про промвиробництво за підсумками 2019 року: замість падіння на 1,2% його зниження
тепер оцінюється в 0,5%. У 2018 році промвиробництво зросло на 1,1% в порівнянні з 2017
роком. Зростання промвиробництва в Україні в 2017 році склав 0,4%, в 2016 році - 2,4%
після тривав чотири роки спаду: в 2015 році воно скоротилося на 13%, в 2014 році - на
10,1%, в 2013 році - на 4,3%, в 2012 році - на 0,7%.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurs.com.ua
Промислове виробництво в Україні
скоротилося на 2,7%
25.02.2021
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За січень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні
скоротилися на 2,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Про це
повідомляє Державна служба статистики.
Зокрема, у переробній промисловості за минулий місяць виробництво скоротилося
на 4,0% порівняно із січнем 2020 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів –
на 2,8%. За січень 2021 року в Україні було видобуто 1,92 млн тонн кам’яного вугілля (на
4,0% менше, ніж за січень 2020 року), 139,7 тис. тонн сирої нафти (на 2,8% менше), 59,3 тис.
тонн газового конденсату (на 12,7% менше), 1,60 млрд кубометрів природного газу (на
4,1% менше), 4,63 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 4,4% більше).
Також за минулий місяць було вироблено 45,8 тис. кубометрів цегли керамічної (на 14,2%
менше, ніж за січень 2020 року), 329,9 тис. тонн портландцементу (на 5,5% менше), 1,81
млн тонн чавуну (на 4,9% більше), 974,89 тис. тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої
сталі (на 6,2% більше). Електроенергії за січень 2021 року було вироблено на 0,7% більше,
ніж за аналогічний період минулого року, – 14,08 млрд кВт-год. Як повідомляв Укрінформ,
згідно із даними Держстату, за 2020 рік обсяги промислового виробництва в Україні
скоротилися на 5,2% порівняно із 2019 роком. За 2019 рік промислове виробництво
скоротилося на 1,8% проти 2018 року; у 2018 році зростання промислового виробництва
становило 1,1% відносно 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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



ДЕРЖАВНО ЕКОНОМІЧНИЙ КЛАСТЕР
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

КОРПОРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КЛАСТЕР
 В ЦІЛОМУ

На початок року в Держказні знаходиться
понад 12 млрд грн

Байден передасть слідчим з України матеріали
на олігархів і вимагатиме покарання
04.01.2020

Залишок коштів на ЄКР в грудні скоротився на 39,2% з 19,753 млрд
грн (на 1 грудня) до 12,013 млрд грн (на 1 січня 2021). Про це йдеться в
повідомленні Державної казначейської служби.
Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020р. становив
10,517 млрд грн (станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд грн станом на 1 липня.
В жовтні 2020 р. залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) скоротився на
28,8% з 21,275 млрд грн (на 1 жовтня) до 15,146 млрд грн (на 1 листопада). У вересні 2020р.
залишок коштів у держскарбниці скоротився більш ніж в 2 рази. В цілому, в 2020 році
залишок коштів на ЄКР скоротився з 17,548 млрд грн до 12,013 млрд грн.. У 2019 залишок
коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд грн до 17,548 млрд грн. Єдиний казначейський
рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються
податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Державного
казначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали
роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Дефіцит загального фонду держбюджету-2020 становив
215,5 млрд грн за плану 274,5 млрд грн - Мінфін
04.01.2020

Дефіцит загального фонду державного бюджету в 2020 р. становив
215,5 млрд грн за плану 274,5 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів із
посиланням на оперативні дані ДКСУ.
"За 2020 рік загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у розмірі
215,5 млрд грн за затвердженого законом про бюджет граничного обсягу в сумі 274,5 млрд
грн", - повідомив Мінфін. За оперативними даними ДКСУ, видатки за загальним фондом у
2020 році становили 1,098 трлн грн, або 96,7% річного розпису (у січні-листопаді розпис
видатків загального фонду було виконано тільки на 90,3%), додали в Мінфіні. Водночас
наголошується, що соціальні видатки, видатки на оборону, обслуговування боргу, субвенції
та дотації місцевим бюджетам були профінансовані повністю. При цьому доходи
державного бюджету в 2020 році становили 1,075 трлн грн, що на 1,5% перевищує
очікуваний показник і на 7,7% - показник попереднього року, повідомила раніше ДКСУ.
Водночас загальний фонд держбюджету в 2020 році отримав 877,6 млрд грн, що на 2,2%
вище за план, але на 0,3% відстає від показника 2019 року. "За оперативними даними,
фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за 2020 рік становили
621,5 млрд грн, або 93,8% від запланованого", - додав Мінфін. Загалом державні внутрішні
запозичення минулого року становили 389,2 млрд грн, або 94,6% від плану, зокрема 382,4
млрд грн - від розміщення ОВДП (в іноземній валюті - 130,8 млрд грн). Із зовнішніх джерел
у 2020 році було залучено 32,3 млрд грн, або 92,4% від плану. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

31.01.2021

В українських олігархів попереду важкі часи. З такою заявою
ексдиректор у справах Європи та Євразії у Раді національної безпеки США
Деніел Фрід виступив на телеканалі Еспресо.TV.
"Ми передамо дані наших розслідувань представникам України, аби подальша
робота проходила у Вас. Дуже розраховую, що президент Байден вплине на керівницвто
України таким чином щоб ці розслідування були проведені сумлінно", - зазначив дипломат
в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі Еспресо.TV. Також він
підтвердив наміри команди Байдена перекрити "брудні" фінансові потоки, що надходять до
Сполучених Штатів. "В адміністрації Джо Байдена вже тривалий час говорять про те, аби
заблокувати обіг корупційних коштів, коштів нечистих на руку бізнесменів, на території
якої б країни вони не знаходились. Тому слід очікувати зрушень в цьому напрямку. Слід
прослідковувати джерела махінацій, тобто як і яким чином вони проходили через
банківську систему США", - підкреслив Фрід.
Читати повністю >>>
За матеріалами espreso.tv
Рейтинг “Forbes” назвав найбільших
олігархів України
20.02.2021

Шість українців опинилися в світовому списку “Forbes”, серед яких
лідирує олігарх Ахметов. Про це повідомляє служба новин інформаційноаналітичного порталу dialogs.org.ua
Найбільші доходи серед українців у Ріната Ахметова. Його стан оцінюється в 3
мільярди доларів. Він на першому місці в рейтингу серед українських олігархів і на 103-му в
світовому рейтингу найбагатших людей планети. На другому місці в українському рейтингу
– інвестор і політик Костянтин Жеваго. Його капітал – 2 мільярди доларів. Третє місце
зайняв підприємець і меценат Віктор Пінчук. Його капітал складає 1.5 мільярдів доларів. На
четвертому місці – колишній президент України Петро Порошенко. Його статки сягають 1.4
мільярда доларів. П’яте місце і шосте місце з однаковим станом в 1.2 мільярда доларів
поділили Ігор Коломойський і інвестор Геннадій Боголюбов, співзасновник групи Приват.
Найбагатшою людиною в світі є Джефф Безос – американський підприємець, засновник і
глава інтернет-компанії Amazon.com, засновник і власник аерокосмічної компанії Blue
Origin. Його стан “Forbes” оцінює в 192.2 мільярда доларів. Трохи від нього зі станом в 183.4
мільярдів доларів відстав засновник SpaceX і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск.
Читати повністю >>>
За матеріалами dialogs.org.ua


і зокрема, особистості:
ВАКС отменил арест наличных нардепа
Дубневича
19.01.2021

 ДЕРЖАВНІ КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

Державні підприємства «Прозорро» та «Прозорро.Продажі»
корпоратизують
19.02.2021

Державні підприємства «Прозорро» та «Прозорро.Продажі» буде
перетворено на акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі.
Про це повідомляє портал finclub.net
Відповідний наказ Мінрозвитку набирає чинності 1 березня 2021 року. Контроль за
виконанням цього наказу покладено на заступника міністра економіки Світлану Панаіотіді.
100% акцій підприємств залишається в державній власності. «Корпоратизація ДП
«Прозорро» — це нова сходинка у розвитку сучасного ІТ-підприємства, яким вже 5 років є
компанія. Водночас наші плани не змінюються: цього року ми продовжимо курс на
електронізацію публічних закупівель та запровадимо електронне тестування для
уповноважених осіб серед замовників», — зазначив директор ДП Василь Задворний.
Директор Прозорро.Продажі Олексій Соболев зазначив, що ДП «зі стартапу перетворюється
на машину державно-приватного партнерства з дуже високими стандартами і з не менш
важливими завданнями». Прозорро та Прозорро.Продажі — два різні держпідприємства,
побудовані на принципах Prozorro «усі бачать усе», але адмініструють та розвивають різні
електронні системи. ДП «Прозорро» створене для проведення тендерів на закупівлю
товарів, робіт і послуг державними установами. ДП «Прозорро.Продажі» — для продажу
державного та комунального майна на електронних аукціонах. Така діяльність підприємств
заощаджує державні кошти та наповнює бюджети різних рівнів відповідно. У 2020 році
Україна заощадила понад 55 млрд грн на тендерах у системі закупівель Prozorro та
заробила 11 млрд грн на аукціонах Prozorro.Продажі.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net

Высший антикоррупционный суд отменил арест $119 тыс. и
Я. ДУБНЕВИЧ
€102 тыс. наличных народного депутата Ярослава Дубневича,
которые нашли детективы НАБУ при обыске по месту его жительства.
Такое решение 11 января принял следственный судья ВАКС Сергей Мойсак,
сообщает «Слово и дело». Как известно, 27 декабря детективы НАБУ провели обыск по
месту жительства нардепа Дубневича. В ходе него в сейфе нашли 119 тысяч долларов и 102
тысяч евро, которые, по утверждениям его жены, принадлежат Дубневичу. Указанное она
подтвердила во время обыска, который зафиксирован на видео. Сначала следственный
судья ВАКС не арестовал полученные средства, однако позже апелляционная палата суда
наложила арест на наличные. В то же время, зять Дубневича Михаил Пиртко утверждает,
что эти деньги принадлежат ему. Якобы наличные была передана для хранения по месту
жительства нардепа в связи с выездом на отдых. Он также утверждал, что факт передачи
денег от него Дубневичу подтверждается решением Печерского райсуда Киева от 17 апреля
2017 в рамках гражданского дела. Указанное решение принял судья Печерского суда Сергей
Вовк по результатам иска зятя Дубневича к нардепу. В иске Пиртко просил признать
действительным договор хранения средств от 23 декабря 2019 года, заключенного между
Дубневичем и им, а также обязать последнего вернуть эти средства. Судья Вовк по
результатам рассмотрения иск удовлетворил. Ссылаясь на это решение, судья
антикоррупционного суда Мойсак арест наличных отменил. Как известно, следствие в
отношении 8 подозреваемых по этому делу завершили еще в апреле 2019 года. В то же
время по нардепу Дубневичу, которому детективы НАБУ и прокуроры САП отводят роль
организатора завладение средствами, расследование завершили в апреле 2020 года.
Напомним, по мнению следствия, нардеп Дубневич является организатором схемы
присвоения 93,2 миллиона гривен филиала «Центр обеспечения производства» ПАО УЗ при
поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах. …
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua

Велика приватизація: назвали пріоритетні
об'єкти на 2021 рік

Нацбанк выиграл суд против Климова на 300 миллионов
по делу долгов "Имэксбанка"

23.02.2021

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко розповів про три об’єкти
великої приватизації, які готуються до прозорих аукціонів у 2021 році. Про це
повідомляє пресслужба Фонду.
ТОП-3 об’єкти великої приватизації: АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», АТ
«ПКМЗ» (завод «Більшовик») та Президент-готель. «ТОП-3 об'єкти великої приватизації, які
Фонд буде виставляти на прозорі аукціони в першу чергу, це: АТ «ОГХК», завод «Більшовик»
і Президент-Готель. Ми провели систематичну роботу, щоб ці об'єкти вийшли на аукціон
якомога швидше, але це можливо виключно після зняття заборони на велику приватизацію
Верховною Радою», – наголосив Дмитро Сенниченко. Так, завдяки очищенню АТ «ОГХК» від
корупційних схем та розкриттю інформації про цей актив, Фонд держмайна констатує
високу зацікавленість щодо цього активу зі сторони потенційних інвесторів, переважна
більшість з яких іноземні. Приватизація АТ «ПКМЗ» (завод «Більшовик») запланована на 2
квартал 2021 року та є шансом на друге життя для цього підприємства. Адже у попередні
роки виробництво було знищене, і тепер основний вид діяльності – здача приміщень в
оренду. Натомість, приватизація дозволить перенести виробничі потужності з житлової
зони, а наявні площі будуть використані на користь киян. Це дозволить не лише зберегти
робочі місця працівникам, а й створити нові та модернізувати виробництво. Президентготель, який розміщений у самому центрі Києва, заплановано приватизувати у другому
кварталі 2021 року. Для цього активно працює радник Concorde Capital, але Фонд уважно
слідкує за процесом підготовки для дотримання інтересів держави. Голова Фонду
державного майна також розповів, що за процедурою радник має рекомендувати стартову
ціну, яку потім має затвердити Уряд (включно зі стартовою ціною) – але ринкову ціну
встановить прозорий аукціон із конкурентними торгами.
Читати повністю >>>
За матеріалами sud.ua

11

19.01.2021

Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с
бывшего владельца "Имэксбанка" Леонида Климова 309 млн грн в
пользу Национального банка Украины в счет погашения
Л.КЛІМОВ
задолженности по стабилизационному кредиту.
В то же время суд отменил решение суда первой инстанции, который отказал НБУ в
удовлетворении иска. В 2014 г. Климов, который на тот момент являлся владельцем
"Имэксбанка", заключил с НБУ договор поручительства о погашении стабилизационного
кредита, взяв на себя личные обязательства за погашение задолженности. Поскольку
Климов продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя
обязательства, в январе 2016 г. НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности.
Приморский райсуд Одессы 14 декабря 2018 г. отклонил иск Национального банка, однако
постановлением Одесского апелляционного суда от 24 ноября 2020 г. апелляционная
жалоба НБУ была удовлетворена. "Имэксбанк" отнесен к категории неплатежеспособных на
основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015
года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы
возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 9,3
млрд грн. Оценочная стоимость активов "Имэксбанка" составляет менее 15% от суммы,
зафиксированной в бухгалтерской отчетности банка: в то время, как "на бумаге" стоимость
активов, включенных в конкурсную массу, составляет 14,95 млрд грн, четыре независимых
субъекта оценочной деятельности оценили их в 2,1 млрд грн. По данным Фонда, 90%
корпоративных кредитов в "Имэксбанка" - инсайдерские. Речь идет о 13,1 млрд грн. По
данным НБУ, долг "Имэксбанка" по рефинансированию составил 3,4 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

У НБУ підрахували, скільки заборгував
державі олігарх Бахматюк

Завдяки чому Тарас Кицмей потрапив в ТОП-100
найбагатших людей України
19.01.2021

У матеріалах слідства сума, яку привласнив Олег Бахматюк з
кредитів, отриманих від НБУ для своїх комерційних фінустанов,
вимірюється мільярдом з лишком гривень. Про це повідомляють
О.БАХМАТЮК
журналісти «Першого Ділового» телеканалу.
Але дані самого регулятора куди вагоміші: сукупна заборгованість «Фінансової
ініціативи» та «Ві-Ей-Бі Банку» – близько 30 мільярдів. Бахматюк називав цю цифру
маніпулятивною. Зрештою пішла довжелезна низка судових протистоянь: і апеляції, і
зустрічні позови. А торік майно бізнесмена виставили на продаж. Та як швидко з‘ясувалося,
придбати дві заарештовані птахофабрики спробували компанії, контрольовані тим самим
Бахматюком. До того ж вигравши торги, гроші вони так і не сплатили. Наприкінці 2020 року
– спроба номер два. Але суд першої інстанції вкотре заблокував процес. Нині ж на державній
торговельній платформі «Сетам» – після оскарження – з‘явилася нова дата – 5
лютого.Стартова ціна першого майнового комплексу – 100 мільйонів гривень, другого – 4
мільйони. А тим часом між Офісом генпрокурора та Національним антикорупційним бюро
ніяк немає порозуміння щодо екстрадиції Бахматюка з Австрії. НАБУ кількаразово
зверталося до генпрокурора Ірини Венедиктової з клопотанням про спрямування запиту на
видачу утікача. Але щоразу отримувало відмову з різних причин. Як формальних –
оформлення документів, так і з посиланням на вердикти судів, які так чи інакше
унеможливлювали кримінальне переслідування.
Читати повністю >>>
За матеріалами fbc.ua
Тарута банкротит компанию Мкртчана
и требует более 200 млн
20.01.2021

Львовский суд одобрил старт банкротства ООО Регион
совладельца ИСД Олега Мкртчана, которого в Москве приговорили
к 9 годам колонии общего режима. Компания братьев Тарут требует
С.ТАРУТА
от Региона более 200 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из
сообщения НВ-Бизнес.
Некогда влиятельные акционеры корпорации ИСД судятся в Украине более чем за
200 млн грн. Итогом суда может стать банкротство ООО Регион, которое ранее было одним
из акционеров ИСД и центром бизнес-империи Олега Мкртчана. Не исключено, что это
продолжение суда в Лондоне между тремя бывшими партнерами по ИСД (включая Виталия
Гайдука), который закончился ничем. Как стало известноизданию, конце декабря
Хозяйственный суд Львовской области одобрил старт процедуры банкротства ООО Регион,
которое принадлежит бизнесмену Олегу Мкртчану. Информация об этом внесена в
«Единый реестр предприятий, в отношении которых инициировано производство в деле о
банкротстве» 13 января 2021 г. Инициирующими кредиторами признаны три компании.
Это Внешнеэкономическое предприятие Азовимпэкс в форме ООО, ЧАО Укрэнерготранс и
ООО Финансовая компания Делориан. Их денежные требования 225255180,00 грн.,
11593730,05 грн., 224480984,37 грн. соответственно. Требования ФК Делориан основаны на
финансовых обязательствах Региона, которые были выкуплены у ВТБ Банка в июне 2018
года. Укрэнерготранс требует выплатить средства, которые компания Олега Мкртчана
получила в ноябре 2015 года в виде возвратной финансовой помощи. А вот более 225 млн
грн. Азовимпэкса — это деньги, которые компания не получила при выходе из состава
учредителей ООО Регион в декабре 2016 г. Как сообщалось ранее, Гайдук, Тарута и
Мкртчан судятся в Лондоне за $800 млн. Судебные тяжбы стали следствием продажи более
половины акций корпорации ИСД российским инвесторам в конце 2009 г. Виталий Гайдук и
его жена Елена считают, что партнеры не доплатили им при выходе из бизнеса более $800
млн. Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину
акций в пятизвездочном отеле Hyatt (Киев) и металлотрейдере Украинская горнометаллургическая компания (УГМК). Этими активами бизнесмены совместно владели до
сделки с россиянами. До 2009 года Гайдук, Тарута и Мкртчан были равноправными
партнерами в корпорации ИСД. При выходе семьи Виталия Гайдука из металлургического
бизнеса он получил от партнеров $950 млн. Но параллельно шел переговорный процесс с
российскими инвесторами о продаже им контрольного пакета акций корпорации. Поэтому,
по утверждению Гайдука, была достигнута устная договоренность с Олегом Мкртчаном о
выплате Гайдуку дополнительной суммы, если россияне оценят 50%+2 акций корпорации
выше. В тексте судебного иска отмечается, что в итоге Тарута и Мкртчан получили $2,7
млрд в виде долгосрочного кредита. То есть доля Гайдука была оценена в $1,78 млрд, а не
$950. Поэтому он решил требовать от бывших партнеров выплатить разницу, которая
составляет около $830 млн.
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
Бізнесмен Фукс планує об'єднати свої активи
в одну компанію
22.01.2021

Бізнесмен Павло Фукс планує об'єднати свої активи в одну
компанію. "Я наразі поєдную активи, збираю. Я наразі роблю одну
компанію", - сказав він в інтерв'ю "Радіо НВ" у четвер.
П.ФУКС
Фукс уточнив, що основою його бізнесу є активи в нафтогазовій
галузі, нерухоме майно, а також робота з дистрес-активами, зокрема придбаними у Фонду
гарантування вкладів. "Я купую дуже багато дистрес-активів... Купую також у Фонді
гарантування вкладів. Різні активи, боргів купа різних. "Росава", "Яблуневий дар", багато
куди я проінвестував. Є багато дрібних. Є пули, які продає Фонд. Я беру участь у різних як
інвестор", - зазначив Фукс. Бізнесмен додав, що в його власності перебувають чимало
земельних ділянок. "На Рибальському (острові, Київ - ІФ) будують великий житловий
комплекс. Я там у ролі власника ділянки... Є багато землі, я нині думаю, що там будувати. У
Печерському, різних районах", - сказав він. Фукс також підтвердив наявність частки в
компанії ПрАТ "Укрнафтобуріння", але його участь у ній менша, ніж у Ігоря Коломойського і
Віталія Хомутинніка. Водночас він відмовився від купівлі ліцензій на надрокористування у
"Голден Деррік". "Довго перевіряли їх, дивилися. Це - greenfield, дуже ризикований. Там
порожня земля. Потрібні дуже дешеві гроші, щоб ризикувати. У мене є, де розміщувати
гроші вигідніше", - пояснив бізнесмен. Фукс вважає оцінку капіталізації своїх активів, яку в
травні 2020 року зробив український Forbes у $155 млн, цілком об'єктивною. "Усе залежить
від капіталізації нашої країни. Чим більше коштує країна, тим дорожче коштують активи
всіх бізнесменів. Тому плюс-мінус, так. Може колись більше, колись менше", - сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Читайте також: Павло Фукс – про дружбу з
Кернесом та контракт із Джуліані >>>

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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Співзасновник однієї з найбільших українських ІТ-компаній —
SoftServe — Тарас Кицмей в 2020 році вперше потрапив в ТОП-100
найбагатших українців від НВ і DragonCapital. У нього 41 позиція зі
Т.КИЦМЕЙ
статками $188 млн.
Тарас Кицмей — співвласник і член ради директорів компанії SoftServe, кандидат
фізико-математичних наук, екс-президент Асоціації IT Ukraine і член правління
Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА). Основний актив Кицмея — компанія SoftServe. Це
сервісна IТ-компанія, що працює в сфері розробки програмного забезпечення і надання
консультаційних послуг. На даний момент в компанії працює близько 9 тисяч
співробітників. Більшість з них (7500 осіб) — в Україні, але фахівці компанії є також в США,
Польщі, Болгарії та низці інших європейських країн. У коментарі НВ Бізнес Тарас Кицмей
розповідав, що компанія щорічно зростає приблизно на 30%, даючи ринку близько 2000
нових робочих місць кожні 12 місяців. Крім частки в IT-бізнесі, по даним видання Фокус,
Кицмей є одним із співвласників популярного львівського закладу «Ресторан Бачевських».
Як з’явилася і розвивалася SoftServe. Кицмей, разом з партнерами-аспірантами
Львівської політехніки (в якій бізнесмен навчався і тривалий час викладав) заснували
SoftServe у Львові в 1993 р. На той момент це була одна з перших аутсорсингових компаній
в країні. Стартувати львівській компанії допомогли американці. Як пише Kyiv Post,
американський інженер-програміст українського походження Марк Капій зустрівся з
кількома львівськими IT-фахівцями, які проходили практику в його альма-матер —
Політехнічному інституті Ренсселера. Група швидко усвідомила вигоду від створення
спільного бізнесу і заручилася підтримкою Уоррена Бругемана, колишнього віцепрезидента General Electric (також випускника інституту Ренсселера, одруженого, до того ж,
на українці). General Electric стала першим відомим клієнтом SoftServe, що допомогло
компанії вийти на міжнародні ринки. Уже в 1995 р. львівські айтішники уклали свій перший
довгостроковий контракт з західною компанією — американської Data Council. Кілька років
по тому клієнтом SoftServe стала Shaker Computer & Management Services, яка стала одним з
найбільших замовників послуг українських айтішників кінця 90-х. До 2000 року в SoftServe
на міжнародні ринки працювало близько 100 співробітників, а сама компанія укладала в
середньому близько 15 контрактів на рік з американськими компаніями. Тарас Кицмей
керував SoftServe як СЕО з 1997 по 2013 рік, після чого перейшов на роботу до ради
директорів компанії, передавши оперативне управління компанією найнятому топменеджеру Алану Гарлану. Сьогодні СЕО компанії - екс-член правління компанії Крістофер
Бейкер. На даний момент SoftServe входить в трійку найбільших IT-компаній України за
версією порталу dou.ua. Серед клієнтів української сервісної компанії - Microsoft, IBM, CISCO,
Deutsche Bank і багато інших. Ключові сфери, на яких фокусується компанія сьогодні програмні рішення для охорони здоров’я, роздрібної торгівлі та фінансових послуг.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Латвия конфисковала в свой бюджет $30 миллионов
Юрия Иванющенко, – СМИ
19.02.2021

Латвия сняла арест и зачислила в свой государственный
бюджет $30 млн, которые украинское следствие связывает с
бизнесменом и бывшим депутатом от "Партии регионов" Юрием
Ю.ІВАНЮЩЕНКО
Иванющенко, близким к Виктору Януковичу.
Генпрокуратура Украины в 2014-2019 гг расследовала производства по подозрению
Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. В этом деле были
арестованы деньги, принадлежащие нескольким компаниям, которые были размещены в
латвийском банке. В Офисе генпрокурора уточнили, что в 2019 г. это производство
передали в НАБУ. Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские
правоохранители. В октябре 2019 г. по результатам этого расследования суд в Риге решил
конфисковать около $30 млн. В феврале 2020 г. прокуратура Латвии уведомила украинскую
сторону, что арест денег продлится до 6 апреля. Если до этого в Украине не примут
решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии. В итоге, поскольку по
состоянию на 6 апреля 2020 г. украинские суды не вынесли приговора в отношении
Иванющенко, Латвия сняла арест с денежных средств и причислила их в свой бюджет. При
этом латвийская сторона сообщила, что в случае, если в Украине появится решение о
конфискации, "он будет рассмотрен в порядке действующего международного
законодательства". Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны
взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления. В Офисе
генпрокурора отметили, что вместе с Министерством юстиции занимаются "украинскийлатвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств
украинской стороне". В то же время, по данным источников издания в правоохранительных
органах, средства были арестованы в эпизоде дела, касающегося незаконного обогащения.
Однако в августе 2019 г., перед передачей дела в НАБУ, этот эпизод закрыли на основании
решения Конституционного Суда. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука
та Оксани Марченко
19.02.2021

Рада національної безпеки та оборони України у п'ятницю, 19
лютого, ввела санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб. Про
це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
В.МЕДВЕДЧУК
Йдеться про громадян України Віктора Медведчука (одного з лідерів
ОПЗЖ) та його дружину Оксану Марченко, Наталію Лавренюк, а також громадян Росії
Костянтина Вацковського, Віталія Томченка, Сергія Лісогора, Олександра Маслюка,
Михайла Попова. Пан Данілов уточнив, що санкції проти Медведчука і Марченко накладені
за статею "фінансування тероризму". Санкції вводяться на три роки. "Санкції накладаються
на усе майно, яке є у пана Медведчука", - зазначив секретар РНБО. Санкції також застосовані
щодо п'яти літаків, на яких були перельоти за маршрутом Київ - Москва. "Літаки, на які
накладені санкції, здійснювали свої польоти всупереч нормативно-правовим актам
України", - йдеться у повідомленні Офісу президента. Під санкції попали і компанії, що їх
обслуговували. Уряд повністю припинив пряме авіаційне сполучення між Україною та
Російською Федерацією з листопада 2015 року. Також РНБО доручила повернути у
державну власність нафтопровід Самара - Західний напрямок. Територією України
проходить 1433 км нафтопроводу. За словами Олексія Данілова, нафтопроводом
користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України. При цьому ніякої
приватизації не проходило. За інформацією ЗМІ, власників бізнесу пов'язують з Віктором
Медведчуком. У РНБО нагадали, що Рада ще у 2015 році доручала уряду вжити необхідних
заходів для "збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів", що проходять
Україною. Але цього не було зроблено. "Унаслідок цього державна власність опинилася в
руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами
України", - йдеться в повідомленні. Тому тепер РНБО ухвалила рішення повернути
державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність
опинилася у приватних руках, зазначили в пресслужбі Офісу президента.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
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Бізнес Коломойського йде в суд за "довідками" про
відсутність боргу перед Приватбанком

AVentures продав частку в Ciklum: чи розрахується
Колодюк з кредиторами
25.02.2021

Із матеріалів Госпсуду м. Києва випливає, що в лютому
низка підприємств, пов’язаних з “приватівцями” подали позови
про визнання припиненими їх зобов’язань перед Приватбанком за
И.КОЛОМОЙСКИЙ
кредитними договорами.
Йдеться в т.ч. про: Дніпроазот (справа №910/2105/21); Марганецький гірничозбагачувальний комбінат (справи №910/2106/21, №910/2107/21, №910/2108/21,
№910/2109/21); Стахановський завод феросплавів (справи №910/2206/21, №910/2209/21,
№910/2210/21, №910/2211/21). Крім цього, в лютому Госпсуд м. Києва відкрив
провадження в кількох справах за позовами “Запорізький завод феросплавів” (теж
пов’язаний з Ігорем Коломойським і його партнерами) до Приватбанку про визнання
припиненими усіх зобов’язань за кількома кредитними договорами 2008-2010 років, “у
зв`язку з їх повним виконанням, проведеним належним чином” (цитата). Йдеться в т.ч. про
справи №910/1937/21, №910/1843/21, №910/1836/21, №910/1845/21. Як писав
Finbalance, 22.01.2021 Госпсуд м. Києва задовольнив позов АТ "Нікопольський завод
феросплавів" до Приватбанку (в справі №910/14224/20) і визнав припиненими
зобов’язання позивача перед відповідачем за кредитною угодою, “у зв`язку з їх повним
виконанням, проведеним належним чином” (цитата). Крім того, 22.01.2021 Госпсуд м. Києва
задовольнив аналогічний позов “Нікопольський завод феросплавів” до Приватбанку щодо
низки інших кредитних договорів по ще одній справі - №910/13313/20. У лютому суд
задовольнив подібні позови підприємства ще в трьох справах - №910/16154/20,
№910/12559/20, №910/12918/20. Згідно з судовими матеріалами, “Нікопольський завод
феросплавів” мотивував свої позовні вимоги подачею Приватбанком позову до Суду штату
Делавер, у якому згадується в т.ч. видача банком позик для НЗФ у період до націоналізації
Приватбанку та сумнівний (на думку банку) характер відповідних угод, метою яких (знову
ж таки на думку банку) могли бути в т.ч. сумнівні операції на території США. Нагадаємо,
претензії Мін’юсту США до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова також
грунтуються, зокрема, на нюансах щодо кредитування, зокреам, Нікопольського і
Запорізького заводу феросплавів у Приватбанку (в період до націоналізації) та купівлі
нерухомості в США структурами, пов’язаними з вказаними бізнесменами. Нещодавно була
інформація, що американська компанія Optima Ventures, підконтрольна Ігорю
Коломойському та Геннадію Боголюбову, повідомила суд штату Флорида, що скористається
правом арбітражу в Міжнародному центрі з урегулювання інвестиційних спорів (ICSID). Як
зазначалося, на думку скаржника, влада США намагається незаконно конфіскувати її
нерухомість у Штатах. За даними Приватбанку, на кінець ІII кварталу-2020 обсяг портфелю
кредитів і дебіторської заборгованості за фінансовим лізингом, який він пов`язує з
колишніми акціонерами, становив 217,3 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
 КОМПАНІЇ

Читайте також: Стокгольмський арбітраж відмовив
Коломойському у стягненні з України $6 млрд >>>

Владельцы инвесткомпании Capital Times
решили разделить бизнес
30.12.2020

Владельцы инвесткомпании Capital Times с офисами в Украине и
Беларуси Сергей Гончаревич и Эрик Найман разделили бизнес по
направлениям B2B и B2C, сохранив бренд Capital Times за B2B Гончаревича.
"Мы с моим партнером Сергеем Гончаревичем приняли решение разъединить
компанию Capital Times на две части... Сочетание двух совершенно разных бизнес-моделей
под одним брендом Capital Times не имело больше экономического смысла. Бренд Capital
Times остался моему предыдущему партнеру Сергею Гончаревичу", – сообщил Эрик
Найман. Он добавил, что будет заниматься wealth management и в целом направлением B2C
под брэндом Hugs. По его словам, Гончаревич, в свою, очередь продолжит работать и в
направлении B2B, и в сфере корпоративных финансов, он помогать компаниям в поиске
финансовых ресурсов, а собственникам – купить или продать бизнес. Capital Times основана
в 2006, специализируется на инвестиционном консалтинге и управлении благосостоянием.
Главные офисы компании расположены в Киеве и Минске. Управляющими партнерами
являлись член Совета по вопросам экономического развития при правительстве Украины
Эрик Найман и Сергей Гончаревич. Компания HUG's специализируется на инвестиционном
консалтинге. Имеет более 300 активных счетов на Interactive Brockers, более 400 млн грн в
управлении и проводит более 150 транзакций ежедневно.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Компания Millstone&Co купила 50%
Приднепровской БиоТЭС
05.01.2021

Частная инвестиционная компания Millstone&Co приобрела 50%
уставного капитала ООО "Приднепровская БиоТЭС" (Запорожская область).
Об этом говорится в сообщении компании.
"Международная инвестиционная компания Millstone & Co (Польша, Украина) стала
совладельцем ООО "Приднепровская БиоТЭС" (Запорожская обл.), получив 50% уставного
капитала компании", - сказано в нем. По словам старшего менеджера проектов Millstone&Co
Андрея Боженко, соглашение предусматривает 2 этапа вхождения Millstone&Co в уставный
капитал Приднепровской БиоТЭС. Отмечается, что 1-й этап уже состоялся в конце 2020 года
по получению 25% ООО, а 2-й этап на остальные 25% окончательно завершится после
решения АМКУ. Согласно сообщению, инвестиции в строительство новой ТЭС общей
мощностью по производству электроэнергии 8,6 МВт и тепловой энергии 28 МВт в
Запорожской области составили почти 10 млн евро, половина из которых приходится на
Millstone&Co. При этом к моменту ввода производства в эксплуатацию планируется
инвестировать еще 3-4 млн евро. Боженко уточнил, что ТЭС заработает во 2-м полугодии
2021 года. Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, среди
основателей Приднепровской БиоТЭС указан основатель и совладелец энергетического
холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тинный и его ЗНВКИФ "Мемфис", а также
ЗНВКИФ "Авант", принадлежащий совладельцу девелоперской компании KAN Development
Игорю Никонову. Как сообщалось, Millstone&Co хочет вложить €10 млн в завершение
разведки литиевых месторождений в Украине до 2023. Также Millstone&Co намерена
инвестировать в альтернативную энергетику и банковский бизнес.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

06.01.2021

Напередодні Нового року з’явилась новина про продаж фондом
AVentures частки в компанії Ciklum — однією з найбільших аутсорсингових
it-компаній країни. Про це повідомляє legalhub.online
AVentures — одна з трьох компаній, які фінансують стартапи в Україні. Її основним
власником є Андрій Колодюк, котрий заборгував близько мільйона доларів двом своїм
кредиторам — підприємцям Карену Чіфталаряну та Миколі Новикову. А ще досить велику
суму податків. Цікаво, чи зможе він віддати борги після приходу грошей у венчурного
капіталіста? Нагадаємо, що згідно з реєстром виконавчих проваджень, на майно Колодюка
накладено арешт за борги і несплату податків, а відповідно до реєстру судових справ —
існує ряд судових тяжб з кредиторами. Колодюку слід пам’ятати, що приховування активів
та невиконання рішення суду є кримінальним злочином. Підприємець Карен Чіфталарян
стверджує, що власник AVentures Колодюк винен йому не один, а чотири мільйони доларів.
LegalHub намір розібратися в тому, що відбувається більш детально.
Читати повністю >>>
За матеріалами legalhub.online
Связанные одной сетью: как OKKO Group
объединяет разные бизнесы
12.01.2021

В бизнесе можно концентрироваться на одном направлении, а можно
на нескольких. Главное — гармонично объединить разные, иногда не
связанные между собой бизнесы.
Примером такой отраслевой синергии является OKKO Group с его флагманом —
сетью автозаправочных станций ОККО. Если раньше мы слышали ОККО и подразумевали
"заправка", то теперь это забытое прошлое. Сегодня с этим брендом ассоциируется не
только топливо, но и рестораны, услуги в сфере корпоративного питания. Также бизнесы
группы успешно работают в сфере жилищного и коммерческого строительства, производят
хлебобулочные изделия, есть и собственное производство автокосметики и бытовой
химии, четыре года назад холдинг начал активно развивать аграрный бизнес. Несмотря на
традиционную отрасль, с которой началась компания, она гибко реагировала на тренды и в
других отраслях. Даже если они не были связаны с топливным бизнесом, в ОККО сумели их
гармонично объединить. Одним из таких непрофильных направлений стал аграрный
бизнес. Сельскохозяйственное направление в холдинге развивает "ОККО Агротрейд".
Оператор поставляет фермерам топливо, минеральные удобрения и природный газ, а
взамен получает сельхозпродукцию, в том числе и масличные культуры, которые
перерабатываются на отечественных предприятиях и продаются за рубеж. Как отмечают в
группе, все большее значение приобретает и поставка минеральных удобрений:
направление прирастает на 40-50% в год. "В 2019 году мы профинансировали аграриев по
форвардной программе чуть более чем на 1 млрд грн. Сколько будет в этом, посмотрим, но
показатели прошлого года мы уже перевыполнили. Общая стоимость обработанных
компанией заявок от аграриев за все время работы форвардной программы — более 10,1
млрд грн", — отмечает вице-президент ОККО Юрий Кучабский. Под аграрное направление
группа перепрофилировала две свои нефтебазы для хранения сыпучих удобрений и
открыла новый склад в Винницкой области для жидких типа КАС. Кроме того, для
перевозки удобрений инвестировала 100 млн грн в собственный автопарк. Подчеркивает
значение агробизнеса для ОККО и тот факт, что в этом году компания открыла кредитные
линии у своих давних финансовых партнеров — IFC и ЕБРР. Часть средств пойдет как раз
для развития агросектора: в холдинге планируют расширять программы закупок
минеральных удобрений под обеспечение форвардных программ, продолжать развивать
сеть хранилищ и автопарк.
Новая реальность >>>
По материалам delo.ua
Газ Фирташа на $1,4 миллиарда находится
в залоге российского фонда, – СМИ
13.01.2021

Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая газ на
сумму почти 100 млрд руб ($1,36 млрд), находятся в залоге у российского
некоммерческого Фонда промышленных активов.
Как сообщает РБК, российская некоммерческая организация "Фонд промышленных
активов" держит в залоге активы Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний
и природный газ, следует из последней доступной отчетности фонда за 2019 год. Фонд
промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу
Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа. Они включают акции кипрских
компаний Alandero Investments (владеет 100% Морского специализированного порта НикаТера на Черном море), Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited,
Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA
Limited, Spodola Ventures, украинских предприятий "Северодонецкое объединение "Азот",
"Украгро НПК", ПАО "Азот", "Ровноазот", "Стирол", швейцарской NF Trading AG (трейдер
минеральных удобрений), эстонской Nitrofert AS. Преимущественно эти активы,
заложенные в Фонде промышленных активов, относятся к бизнесу Ostchem по
производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений. Комбинат "Стирол"
расположен на территории оккупированного Донбасса. Помимо акций компаний, в залоге у
Фонда промышленных активов числится газ, принадлежавший химическим предприятиям
Ostchem. Его расчетная стоимость составляет почти 98 млрд руб., говорится в отчетности
фонда. До начала 2014 года химические комбинаты Фирташа ежемесячно импортировали
газ из России, однако к 2015 году у Ostchem практически не осталось собственного газа в
хранилищах. Фонд промышленных активов был учрежден российской госкорпорацией
ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ.
Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные
кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций
и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе на Донбассе.
Кредит на 548 млрд руб. ($7,43 млрд) для выкупа прав требования по этим украинским
активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего
кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму.
Переданные в фонд активы (права требования к заемщикам) никогда не раскрывались,
однако СМИ в 2017 году писали, что речь идет, в частности, о долгах акционеров холдинга
"Индустриальный союз Донбасса". В Фонде промышленных активов, помимо
"Индустриального союза Донбасса", заложены акции кузбасского производителя угля
"Сибуглемет" и чешского завода Vitkovice steel.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

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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SI Capital запускает два инвестфонда
для инвестиций в агро

Группа украинских отелей и облэнерго
сменила владельца – Герус
26.01.2021

Компания «SI Capital» запускает два инвестиционных фонда для
инвестиций в агрокомпании и сельхоззмелю. Об этом сообщает служба
новостей портала fixygen.ua
Учредитель и экс-владелец инвестгруппы "Сократ" Роман Сазонов и совладелец
агробизнеса "ИДЕК-Груп" Юрий Игнатюк завершили сделку по покупке у Анатолия и
Катерины Отченаша и других акционеров ЧАО "КУА "Автоальянс-XXI столетие" и запускают
два инвестиционных фонда для инвестиций – в агрокомпании и сельхоззмелю. "Рынок
сейчас стоит на рубеже, когда он потенциально готов идти вверх. Потенциально он уже
готов к нормальной цивилизованной работе", – пояснил Сазонов агентству "ИнтерфаксУкраина" решение вернуться в инвестбизнес спустя более 10 лет после продажи группы
"Сократ". По его словам, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)
расчистила рынок от мусорных ценных бумаг и дали возможность начать формирование
настоящего рынка и необходимой инфраструктурой. Помимо того, украинским рынком
заинтересовались нерезиденты, а украинские инвесторы понемногу получают
возможность торговать иностранными ценными бумагами. "Почему наш выбор пал именно
на "Автоальянс-XXI столетие"? Я знаю Анатолия Отченаша больше 20 лет и понимал, что
владелец сделает все, чтобы компания была передана очень профессионально и без
вопросов", – пояснил Сазонов. Он отметил, что на рынке были и есть предложения по
продаже других КУА. По его словам, в настоящее время в составе акционеров SI Capital два
акционера с долями по 50%, однако планируются новые участники. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Как построена инфраструктура
Fozzy Group

02.02.2021

Российский бизнесмен Михаил Воеводин стал единоличным
акционером группы VS Energy, сообщил в Telegram народный депутат, глава
комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
До этого неофициально группу VS Energy контролировали российские бизнесмены
Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов. "У VS Energy
теперь только один акционер – Воеводин. А профинансировал это соглашение, выдав
Воеводину кредит, один из самых богатых украинских олигархов", – сообщил Герус. В
Украине бизнес-группе VS Energy принадлежат несколько облэнерго и гостиничных сетей.
В ее состав входят Херсоноблэнерго, Житомироблэнерго, Кировоградоблэнерго,
Ровнооблэнерго и Черновцыоблэнерго. Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго в 2019 году были
проданы группе ДТЭК. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, с
2014 года владельцами этого бизнеса значатся три гражданина Латвии и два гражданина
Германии. Воеводин летом 2020 года ушел с поста гендиректора крупнейшего российского
производителя титана ВСМПО-Ависма. Эту должность он занимал с 2009 года. Тогда
сообщалось, что Воеводин планирует сосредоточиться на личных проектах. Гинер
официально владеет в Украине Первым инвестиционным банком (PIN Банк). В Крыму ему
принадлежит 100% компании Севэнергосбыт, которая с 2016 года поставляет
электроэнергию в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS
Energy). Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы РФ и спецпредставитель президента РФ
Владимира Путина. Он находится в санкционных списках ЕС и США, в 2014 году голосовал
за аннексию Крыма. Украина не вводила санкций против Бабакова, Гинера и Воеводина.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Dragon Capital в 2021 году хочет вернуться к
докризисным темпам инвестиций

27.01.2021

Портал Liga.net опубликовал материал о Fozzy Group — о его месте на
украинском рынке, конкуренцией с сетью "АТБ-маркет", а также о бизнесе,
который принадлежит владельцам группы.
Что входит в Fozzy Group. Сеть Сильпо – часть Fozzy Group, объединяющей семь
направлений бизнеса, с общим оборотом за прошлый год более 100 млрд грн (прогноз).
Основатели группу 23 года назад четыре днепропетровских школьных друга Владимир
Костельман, Олег Сотников, Юрий Гнатенко и Роман Чигирь. Кроме бизнеса, Костельман,
Сотников и Чигирь вместе играли психоделический рок в группе "Ремонт Воды".
Последний, впрочем, до стомиллиардной отметки не дошел. Чигирь покинул Fozzy,
рассказал изданию источник в Fozzy Group. В перечень активов Fozzy Group входит
несколько бизнесов: продукты, электроника, доставка, агро, аптеки, пищепром и
турагентство. “Часть бизнесов дополняет ритейл и дает синергию", – рассказывает один из
топ-менеджеров Fozzy Group. Например, агро, банк, логистика. А некоторые бизнесы — это
результат роста людей внутри Fozzy Group. “Есть инвестиционный комитет, в который
входят все акционеры, на который почти кто угодно из компании может вынести свою
идею. Если она зайдет, то менеджер получит ресурсы на развитие нового бизнеса”, –
объясняет он. Первыми, после магазинов, у совладельца Владимира Костельмана
появились сельскохозяйственные и перерабатывающие активы. Всего через два года после
запуска "Сильпо" компания купила Нежинский консервный комбинат. Сейчас Костельмана
и его партнеров можно назвать аграриями: в их руках более 11 000 га сельхозземель,
мясокомбинат, птицефабрика, рыбхоз и компания по производству и переработке рыбы и
морепродуктов, а также растениеводческие активы. Кроме того, в состав Fozzy Group
входит хлебозавод, кондитерская фабрика и Богуславский завод продтоваров,
специализирующийся на мучных кондитерских изделиях. Выручка всего направления, по
итогам 2019 года, превышает 1,5 млрд грн.
Бизнес на долгах. “Они построили свой бизнес практически полностью за счет
долгов. Из-за регулярных кризисов в стране долго занимались реструктуризацией своего
кредитного портфеля”, – вспоминает Сергей Чуйкин, управляющий директор
инвестиционно-банковского департамента Concorde Capital. По его словам, Fozzy Group
известна на финансовом рынке как жесткий заемщик и переговорщик – с ними было бы
достаточно сложно судиться. “Насколько мы понимаем, только недавно смогли разрулить
все свои вопросы с банками и даже привлекли новые деньги в ЕБРР”, – рассказывает
инвестбанкир. Несколько лет назад на закрытой банковской конференции один
инвестбанкир приводил истории Fozzy Group и "Ритейл Групп" как показательный пример.
Мол, и те, и те вошли в кризис с долгами, но Fozzy пошла в отказ и жесткую
реструктуризацию, а Ритейл Групп старалась договориться с банками, в итоге первые
выросли в разы, а вторые выпали даже из десятки крупнейших ритейлеров. Самыми
“громкими” кредиторами бизнеса Костельмана были российский ВТБ Банк (кредитные
договора на сумму 2,2 млрд грн и договора финансового поручительства на 8,2 млрд грн) и
выведенные с рынка в 2016 году банки Киевская Русь и Хрещатик. Около 40 исков от ВТБ в
результате судебных тяжб превратились сначала в блокирование счетов компаний
Костельмана, затем – в частичное погашение долга с большим дисконтом. Выкупившая
долг у ВТБ Банка, факторинговая компания "Фактор Плюс" приняла от "Сильпо" 43,8 млн
грн, простив при этом 169,1 млн грн по кредитным договорам 2006 и 2007 годов. Компания
Костельмана соблюдала график платежей, но в кризис, когда нужно было погасить долг,
сразу же попросила о рассрочке, рассказывал экс-глава правления банка Хрещатик
Дмитрий Груджук. “Они сказали, что или банк будет ходить по судам три-четыре года, или
же банк предоставит реструктуризацию", – цитирует Гриджука "Экономическая правда".
Чтобы повторить прирост 2014-2015 гг., когда группа открыла 52 новые точки, ритейлеру
понадобилось целых шесть лет: за 2015-2020 гг. сеть выросла на 53 магазина. Происходил
естественный отбор: ритейлер активно занимал места своих менее удачливых
конкурентов. Так, с 2015 г. "Сильпо" открылась на местах обанкротившихся магазинов сети
"Амстор" Вадима Новинского, "Край" Анатолия Юркевича (занимал точки Фуршета), сети
"Маленький принц" Ильи Гринберга, ушедшей из розницы сети West Line. “Их не
интересовал бизнес других, поскольку там бизнеса практически не было. Были просто
помещения, в которых работали другие магазины, – вспоминает экспансию Fozzy
Ланецкий. – Единственное, что они купили как бизнес, была сеть Буми-Маркет в 2007 году”.
Согласно последнему финансовому отчету, по результатам 2019 года, Fozzy Group
увеличила консолидированный оборот на 18,2% до 78,16 млрд (без учета НДС). За
последние пять лет он увеличился в 2,44 раза. В компании описывают свою стратегию как
“лидерство в продукте”. “Мы не лидер по издержкам, не конкурируем ценой, как АТБ. Наша
история – создание уникального продукта, демократизация, обеспечение доступности
продуктов и создание крутого покупательского опыта”, – говорит на одном дыхании
собеседник Liga.net в Fozzy Group. Но за красивой фразой скрывается системная проблема.
Управлять большим количеством совершенно разных бизнесов не так просто, – говорит
Чуйкин. Если взять только продуктовый ритейл, то у Fozzy пять разных брендов. И
развивать их одновременно – непростая задача. “Они слишком большие и очень
расфокусированы: у них разные форматы, которые требуют разных стратегий,
управленческих моделей и логики работы”, – говорит сооснователь шведско-украинского
проекта DYB Игорь Гут. Даже в рамках одного бренда "Сильпо" есть проблемы с
позиционированием. В случае с "Форой" они до сих пор не определились, это дискаунтер
или магазин у дома, добавляет Гут. По сути, "Фора" и "Сильпо" – это два отдельных бизнеса,
их развивают разные команды, у них отдельная логистика, бюджеты и т.д. …
Новые конкуренты на украинском рынке >>>
Читайте также: Костельман
По материалам retailers.ua
построил бизнес на 100 млрд. >>>
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Dragon Capital намерена в 2021 г. вернуться к темпам инвестиций,
которые были до пандемии. Об этом сообщил глава группы компаний Томаш
Фиала на конференции, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.
"В первом полугодии мы планируем закрыть пять сделок вместе с соинвесторами,
западными фондами, где-то на сумму $200 млн. Надеемся их в первом полугодии закрыть,
так что вернемся к тем темпам инвестиций, которые были до ковида", - сказал Фиала.
Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере
инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционнобанковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами
институциональных, корпоративных и частных клиентов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Smart Holding перейшов на корпоративні
сервіси Microsoft 365
04.02.2021

Міграція на продукти екосистеми Microsoft 365 почалася 2019 року з
операційної компанії (центрального офісу) у межах концепції побудови
сучасного робочого місця (Modern Workplace).
Реалізація концепції передбачала впровадження IT-інфраструктури, яка побудована
відповідно до внутрішніх вимог до захисту інформації та, водночас, забезпечує
максимальну мобільність і зручність інструментарію для користувачів. Основними
сервісами, які було імплементовано в Групі, стали: поштовий сервіс Microsoft Exchange
Online, One Drive (зберігання інформації, можливість доступу з різних пристроїв, функції
спільної роботи), MS SharePoint (сховище корпоративної інформації, внутрішній портал),
внутрішня соціальна мережа Yammer, а також центр командної роботи Microsoft Teams.
Забезпечення захисту даних і керування мобільним середовищем реалізовано на базі
рішень інтелектуальної платформи Microsoft Enterprise Mobility + Security, зокрема сервісу
Microsoft Intune та інших передових технологій Azure Information Protection, Microsoft
Advanced Threat Analytics, Azure Rights Management (в складі Azure Information Protection),
Azure Multi-Factor Authentication. Зазначені сервіси та протоколи вже впроваджені на
бізнесах Групи: газодобувному – Smart Energy, суднобудівному – Smart Maritime Group,
морегосподарському – Naval Logistics, нерухомості – Smart Urban Solutions, агрохарчовому –
група компаній «Верес», а також в АТ «Юнекс Банк». «Стратегічний вибір IT-рішень на базі
продуктів Microsoft був зумовлений провідною позицією цієї компанії на ринку хмарних
послуг, а також тим, що вона надає повний спектр інструментів і сервісів для забезпечення
особистої ефективності працівників у командній роботі. Сервіси Microsoft забезпечують
необхідний рівень безпеки інформації. Цей вибір повністю виправдав себе в умовах нової
реальності, викликаної пандемією. Завдяки зусиллям нашої IT-команди максимально
швидко були створені умови для віддаленої роботи працівників без втрати ефективності»,
– зазначив генеральний директор Смарт-Холдингу Олексій Пертін. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Smart Holding
В Украине зарегистрирован инвестфонд бенефициаром которого указан
управляющий партнер Chernovetskyі Investment
08.02.2021

НКЦБФР в последние дни 2020 года зарегистрировала выпуск акций
АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный
инвестфонд "СиАйДжи" (CIG).
Как пишет fixygen.ua, бенефициар фонда в госреестре указан управляющий партнер
Chernovetskyі Investment (CIG) Владимир Кривко. Согласно данным в госреестре, уставный
капитал фонда составляет 706 млн грн. Компанией по управлению активами (КУА) для
нового фонда CIG выступает КУА "Универ", на сайте которой он указан среди других 25
подобных венчурных фондов. Chernovetskyі Investment Group, президентом которой
выступает сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан, – созданная в 2012 году
инвесткомпания, позиционирующая себя как венчурный инвестор в Восточной Европе и
оценивающая свой инвестиционный потенциал в $100 млн. Напомним, 1 июля 2020
Апелляционный суд Барселоны окончательно подтвердил решение о прекращении
предварительного расследования против Степана Черновецкого, украинского бизнесмена и
основателя Chernovetskyi Investment Group. Как известно, в октябре 2019 года испанский суд
прекратил предварительное расследование, которое велось против Степана с 2014.
"Апелляционный суд Барселоны отклонил апелляцию прокуратуры, оставив в силе
решение суда первой инстанции, и окончательно прекратил дело. Таким образом, суды во
второй раз подтвердили законность инвестиций Степана Черновецкого в Испанию и его
бизнеса в стране", – отмечают Martell Abogados, испанские адвокаты Степана Черновецкого.
Как сообщалось ранее, испанская прокуратура и суд длительное время сохраняли режим
секретности в деле и не давали стороне защиты возможности ознакомиться с материалами
следствия. Сторона защиты по собственной инициативе предоставила суду аудиторские и
юридические отчеты о законности происхождения средств, инвестированных в Испанию.
"Мне было принципиально важно восстановить справедливость. Я потратил много времени
и усилий для этого, и решение апелляционного суда ставит точку в этом вопросе. Я рад, что
мы наконец можем сосредоточиться на бизнесе и развитии, а не на защите от
необоснованных обвинений", – говорит Степан.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Україна поглиблює комунікацію із ЄС
в геологічному секторі

Українська біржа підвела підсумки
минулого року
06.01.2021

У 2020 році загальний обсяг торгів склав 2 414 629 934,76 грн, а
загальна кількість угод – 2 250. Про це повідомляє прес-служба АТ
"Українська біржа" на корпоративному сайті.
У структурі торгів за 2020 рік на корпоративні облігації припадало 2,04% сумарного
обороту або 49,3 млн грн, 88,70% на державні облігації або 2 141,9 млн грн, 8,25% на акцій
або 199,3 млн грн, на інвестиційні сертифікати 0,28% або 6,8 млн грн, та на ф’ючерси
0,72%або 17,3 млн грн. Індекс українських акцій (Індекс UX) за 2020 рік збільшився на
6,48% з 1 518,72 до 1 617,08 пунктів. Максимальне значення Індексу UX за підсумками
торгової сесії протягом 2020 року було досягнуто 30 грудня і склало 1 651,85пунктів (8,77%
зростання з початку року), в той час як мінімальне значення було зафіксовано 2 липня і
склало 1 234,93 пунктів (18,69% падіння з початку року). Українська біржа – центр
ліквідності акцій та деривативів в Україні. Стартувавши в березні 2009 року, біржа з
перших місяців стала лідером українського біржового ринку, першою запустивши ринок
заявок, інтернет-трейдинг, ринок репо, і строковий ринок. Індекс українських акцій
розраховується зі старту торгів на "Українській біржі" 26 березня 2009 року. Початкове
значення було прийнято рівним 500 пунктам. Сьогодні в Індексний кошик входять 6
найбільш ліквідних акцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами УБ
Привласнювали кошти інвесторів: псевдоброкери «працювали»
під виглядом участі у біржових торгах
28.01.2021

У Києві СБУ припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під
виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти
інвесторів.
Кіберфахівці встановили, що організатори створили мережу колцентрів, де
працювало майже 250 операторів, що залучали «клієнтів». Для цього було зареєстровано
понад 150 акаунтів у популярній соцмережі. Зловмисники використовували спеціалізоване
програмне забезпечення для анонімізації дзвінків та імітації трансляції електронних торгів
на міжнародних біржах. Після перерахування коштів через електронні платіжні системи
зловмисники створювали клієнту «персональний кабінет», в якому демонстрували
постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення
вкладника отримати свої гроші, ділки повідомляли йому про банкрутство компанії. З
кожного клієнта фігуранти виманювали до $5 тис. Другим напрямом протиправної
діяльності організаторів було мікрокредитування. Ділки неправомірно нараховували своїм
«клієнтам», які не змогли вчасно погасити кредитні зобов’язання, штрафні санкції та пеню
у розмірі понад 300% від суми кредиту. До «вибивання» штучно створених боргів
зловмисники залучали колекторські компанії. Загальна кількість ошуканих «клієнтів» за
обома напрямами становить приблизно 3 тисячі осіб. У ході обшуків виявили майже 250
одиниць комп’ютерної техніки, мобільні пристрої та зразки програмного забезпечення, що
використовувались для привласнення коштів громадян та виведення їх на криптогаманці.
Також вилучено 157 сімкарток, які використовували для реєстрації акаунтів у соцмережі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте також: За IV квартал 2020 р. виявлено
понад 40 сумнівних фінпроектів >>>

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку
очолив Руслан Магомедов
23.02.2021

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)
очолив позаштатний радник керівника Офісу президента Руслан
Магомедов (читайте досьє на нього).
Відповідний указ президента №69/2021 від 23 лютого, опублікований на сайті ОП.
«Призначити Магомедова Руслана Садрудиновича головою Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку», - йдеться у документі. Водночас іншим указом №68/2021
президент звільнив з цієї посади Тимура Хромаєва «у зв’язку із закінченням строку
повноважень». Посада голови НКЦПФР стала вакантною після того, як 30 січня 2021 року
закінчився 6-річний термін повноважень Тимура Хромаєва. Кандидатуру Руслана
Магомедова запропонувала Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів
(ПАРД). Руслан Магомедов був старшим трейдером ІК «Київ Секьюрітіз Груп», членом
асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу в компанії «ПроспектІнвестментс», був директором інвестиційної компанії Astrum Investment Management, яка
належала бізнесмену Леоніду Юрушеву. У 2016 році брав участь в конкурсі на голову
правління Національного депозитарію України. Торік у квітні призначений позаштатним
радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. У червні 2020 року як представник
президента увійшов до складу конкурсної комісії з обрання незалежних членів наглядової
ради державного банку. В 2020 році від підприємницької діяльності отримав 80,8 тис. грн.
Також має готівкою та на банківських рахунках майже 2 млн грн. Відзначимо, повний запуск
фондового ринку в Україні планується восени 2023 року. Про це заявив глава Нацкомісії з
цінних паперів Тимур Хромаєв під час засідання Кабміну. Він представив проєкт
меморандуму про створення в Україні міжнародного фінансового центру, який, за його
словами, буде інтегрованим у правову систему і надасть рівні можливості та переваги
локальним і міжнародним учасникам. Хромаєв зазначив, що цей проєкт дозволить
впровадити прозорі правила на ринку і підвищити конкурентоспроможність українського
бізнесу на міжнародній арені. Серед позитивних наслідків створення УМФЦ – збільшення
іноземних інвестицій й інтеграція з ринками ЄС. Основними товарами в Україні Хромаєв
назвав енергетичну й аграрну продукцію, завдяки чому "Україна зможе стати потужним
гравцем Східної Європи і Чорноморського регіону", а також стати повноцінним товарним
хабом. Фінансовий центр включає в себе п'ять установ: Консультативну раду, Бюро зі
зв'язків з інвесторами, Арбітражний центр, Універсальну біржу та Фінансовоінфраструктурний холдинг. Восени 2023 року очікується повноцінний запуск, вже активно
ведеться співпраця з партнерами та розробляється нормативна база.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net

Читайте також! Зеленський почув голос
фондового ринку >>>
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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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Держгеонадра долучилися до The European Raw Materials Alliance
(ERMA) — європейської організації, заснованої минулого року у рамках
виконання плану дій ЄС щодо розробки критичних видів корисних копалин.
ERMA об’єднує понад 200 партнерів із 30 країн світу: державні геологічні служби
Європи, торговельні союзи, громадські та дослідницькі організації, інвесторів, які
співпрацюють з метою забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів видобування
країн-учасників, обміну інноваціями та досвідом. Таким чином, членство України у ERMA
сприятиме впровадженню новітніх стандартів видобування, залученню європейських
інвесторів до розробки вітчизняних родовищ, нарощенню запасів та зміцненню бази
критичних і стратегічних корисних копалин. «Ми готові до ефективної співпраці із
європейськими колегами на усіх рівнях. Надра України багаті на критичні та стратегічні
мінеральні ресурси, а залучення крупних інвесторів, використання передових
технологічних розробок та досвіду закордонних партнерів дасть змогу здійснити вагомий
внесок у розвиток видобування критичних мінеральних ресурсів та стимулюватиме інші
сектори економіки», — зазначив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.
Він додав, що минулого року за ініціативи Держгеонадр Уряд підтримав оновлення
Державної програми розвитку мінерально-сировинної бази. Серед іншого, передбачається,
що основна увага регулятора буде сконцентрована на стимулюванні розробки родовищ із
поклвадами критичних та стратегічних корисних копалин. Нагадаємо, минулого року
Держгеонадра також стали членом CEEC — The Central-Eastern Europe and Caspian (CEEC)
Scout Group, що веде свою діяльність з 1994 року та налічує більше 70 учасників: державні
геологічні служби каспійського регіону, інвестиційні групи, компанії, що займаються
видобування вуглеводнів, неазлежні громадські організації.
Читати повністю >>>
За матеріалами geo.gov.ua
Україна запропонувала інвесторам родовища
з покладами стратегічних ресурсів
29.01.2021

Україна запропонувала вітчизняним та іноземним інвесторам 30
родовищ з покладами стратегічних і критично важливих мінеральних
ресурсів. Ділянки корисних копалин будуть виставлені на електронні торги.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у видобувну галузь станом на 30
вересня 2020 склав 4,7 млрд доларів. При цьому виконавчий директор урядового офісу по
залученню і підтримці інвестицій UkraineInvest Сергій Цивкач, вважає, що інвестиційні
пропозиції Держгеонадр найближчим часом можуть принести Україні більше $ 10 млрд
доларів. Він зазначив, що Уряд Офіс включить ці 30 об'єктів в Інвестиційний гід
UkraineInvest і буде інформувати про них потенційних інвесторів. Цивкач підкреслив, що не
менш важливим стимулом для реалізації цих інвестиційних проектів стане набуття
чинності президентського закону про державну підтримку проектів зі значними
інвестиціями. «Закон гарантує державну підтримку інвесторам, які хочуть не просто
добувати сировину і експортувати його за кордон, а будувати нові гірничо-збагачувальні
комбінати, що дозволить створити додаткові робочі місця для працівників галузі та
забезпечить податкові надходження в бюджет», - зазначив Сергій Цивкач. «Ми більше не
можемо говорити тільки про потенціал України, ми переходимо від потенціалу до
прагматизму - конкретним проектам», - додав керівник UkraineInvest. Голова Державної
служби геології та надр України Роман Опімах презентував Інвестиційний атлас, що містить
вже понад 30 вакантних перспективних ділянок, інформація про яких доступна онлайн.
Підкреслюється, що вперше ділянки з покладами літію, титану, нікелю, кобальту, хрому,
танталу, ніобію, берилію, цирконію, скандію, молібдену, золота і урану можна придбати на
прозорих електронних торгах.
Читати повністю >>>
За матеріалами nua.in.ua
Победители самых выгодных аукционов Госгеонедра
отказались платить за спецразрешения
05.02.2021

Госбюджет может недополучить более 10 млн гривен из-за отказа
победителей рекордных аукционов платить за спецразрешения. Об этом
сообщает пресс-служба Государственной службе геологии и недр.
По результатам первого месяца работы в 2021 году Госгеонедрам удалось провести
прозрачные аукционы по продаже 11 спецразрешений и привлечь в государственный
бюджет Украины более 73 млн гривен прямых поступлений. При этом в результате
открытой конкурентной борьбы цена лотов возрастала в десятки раз, а некоторые лоты
показали рекордный скачок стоимости: в 270 раз (участок Нимшин, песчано-гравийная
сырье) и в 142 раза (Тишивницкий участок, песчано-гравийная смесь). Однако, согласно
данным электронной системы ГП «Прозорро.Продажи», оба победителя аукционов по
продаже специальных разрешений на песчано-гравийные участки отказались подписать
протоколы торгов, а затем и выкупить лоты. Речь идет о двух аукционах, прошедших 12
января, во время которых был зафиксирован «рекордный скачок стоимости». Специальное
разрешение на участок «Нимшин» в Ивано-Франковской области (ГВ + ДПР на 5 лет)
стартовал с цены 11,4 тыс. гривен. В ходе торгов самым высоким ценовым предложением
было 3,1 млн гривен ООО «Троттола Маркет» Львов). При этом компания-победитель
отказалась подписать протокол торгов, и потеряла право на получение спецразрешения в
соответствии с приказом Госгеонедр №131 от 27 января 2021. По состоянию на 4 февраля
текущего года в системе ГП «Прозорро.Продажи» не было информации о решении ООО
«Львовская правовая компания» по выкупу спецразрешения на участок «Нимшин» или
отказа. Интересно, что первая фирма занимается строительными работами, а вторая —
юридической деятельностью. Специальное разрешение на участок «Тишивницкая» во
Львовской области (ГВ + ДПР на 5 лет) стартовало с 54,7 тыс. гривен. Самым высоким
ценовым предложением стало 7,78 млн гривен ООО «Святые песчаники». Компанияпобедитель также отказалась подписать протокол торгов, и потеряла право на получение
спецразрешения в соответствии с приказом Госгеонедр. Если «вторые номера» откажутся
от своих ценовых предложений, бюджет недополучит более 10 млн гривен, а
спецразрешения будут повторно выставлены на продажу. Отмечается, что летом-осенью
2020 года отказ победителей торгов от своих ставок привел к существенному снижению
конечной цены продажи спецразрешения на янтарный участок «Ольшанская». Ранее
сообщалось, что 11 февраля 2021 года Государственная служба геологии и недр в
электронной системе ГП «Прозорро.Продажи» планирует провести торги по продаже
спецразрешений на пользование недрами. На аукционы выставлены 15 лотов: участки
янтаря, песчано-гравийного сырья, сапонита, песка кварцевого, пегматита, песчаника,
подземных питьевых и минеральных вод, каменного угля, а также месторождения
известняка и торфа.
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

Абрамовський розповів про плани уряду щодо розвитку
мінерально-сировинної бази



ЛІСОВІ РЕСУРСИ

05.02.2021

Уряд планує до 2030 року вкласти понад 6 млрд грн у розвиток
мінерально-сировинної бази. Про це сказав міністр захисту довкілля та
природних ресурсів Роман Абрамовський.
«З 2010 по 2020 рік обсяги фінансування мали скласти 10,7 млрд грн. Насправді ці
обсяги залишилися на рівні трохи більше 1,2 млрд грн, а ще й освоювалися не завжди
ефективно, тому галузь в занепаді. Наша пропозиція – за 4 майбутні роки 2,76 млрд грн і з
2026 по 2030 рік – ще 3,53 млрд грн. За рахунок цього ми хочемо, щоб безперервно
оновлювалась мінерально-сировинна база і наповнення економічного паспорта в Україні», заявив Абрамовський під час четвертої зустрічі публічного обговорення проєкту
Національної економічної стратегії-2030. Він додав, що уряд планує відцифрувати відомості
щодо надрокористувачіви, впровадити сучасні цифрові рішення, такі як електронні
аукціони, електронна карта корисних копалин, впровадження кабінету нардрокористувача.
Наразі вся геоінформація та відомості про земельні ділянки оновлюються на
Національному порталі геопросторових даних. «Контури діючих спецдозволів вже нанесені
(на електронну карту - ред.), інформація про земельні ділянки та ПЗФ вже нанесені,
нафтогазові свердловини. Практично реалізовано контури корисних копалин. І в процесі геологічна будова надр, артезіанські свердловини, зони природного ризику, зсувів, карсти,
порушені землі і зона мінералізації теж в роботі», - сказав міністр. За його словами, велика
увага приділяється створенню електронного кабінету надрокористувача. «В три етапи ми
хочемо впровадити цей кабінет. Розробку модуля і системи ми хочемо завершити в
першому кварталі. В другому кварталі - запуск і тестування. І введення в експлуатацію
електронного кабінету в третьому кварталі поточного року», - заявив міністр.
Підсумовуючи, він зазначив, що останніми роками галузь була в занепаді, але нині уряд
чітко визначив, що треба зробити, щоб галузь приносила кошти в бюджет України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Геоінформ здійснив перерахунок координат
спецдозволів в систему WGS-84
18.02.2021

На виконання Рішення засідання колегії Держгеонадр від 11.12.2020 р.
ДНВП «Геоінформ України» здійснив ітераційний перерахунок кутових точок
ділянок надр на які надано спецдозволи в систему координат WGS-84.
Ліцензії із переведеними координатами розмістили в базі спеціальних дозволів, що
веде Підприємство. «Ми виконали перерахунок за допомогою ліцензованого програмного
комплексу ArcGis, методом, що описаний в Інструкції з перерахунку географічних
координат в матеріалах і документах геологічної галузі між системами координат
Pulkovo42 та WGS84», — повідомив директор ДНВП «Геоінформ» Сергій Примушко. Він
повідомив, що наразі в базі спеціальних дозволів, координати ділянок розміщені в двох
системах Pulkovo42 та WGS84 та протягом перехідного періоду (2 роки) будуть
використовуватися паралельно. Невдовзі ДНВП «Геоінформ України» здійснить
перерахунок координат водозабірних споруд вказаних у спеціальних дозволах та опублікує
їх на сайті. Процедура внесення змін та уточнення координат аналогічна до описаної вище.
«Світова геодезична система координат 1984 року є найбільш зручною для користування,
адже за допомогою лише звичайного смартфону можна визначити кутові точки ділянки
надр, що цікавить й розпочати процедуру її номінування на аукціон. До того ж точність
такої системи значно вища ніж нині діюча Пулково 42», — прокоментував голова
Держгеонадр Роман Опімах.
Читати повністю >>>
За матеріалами geo.gov.ua
Публічний річний звіт Голови
Держгеонадр
23.02.2021

У роботі Служба дотримується трьох пріоритетів: відновлення довіри,
забезпечення ефективності використання надр та залучення інвестицій у
розробку українських корисних копалин.
Відновлення довіри неможливе без нових обличь, досягнення зручності та
гарантування об’єктивності. На рівні оновлення постанов Уряду були зняті штучні бар‘єри
в регулюванні галузі та нівельовані шпарини для махінацій, парламентарі ж підтримали на
рівні закону спрощення видобутку бурштину та інших корисних копалин. На прозорих
аукціонах продана рекордна кількість лотів із семиразовим середнім зростанням
початкової ціни, вперше – золото, молібден та бурштин, а держбюджет був поповнений на
майже 1 млрд грн. Є багато позитивних починань, які будуть завершені вже цього року:
модернізація профільного законодавства, оцифрування дозвільних процесів, забезпечення
доступу до публічних даних про геологію, а також оптимізація структури українських
геологічних підприємств. «Це все є “активами” минулого року. До умовних “пасивів” можна
віднести брак фінансування геологічної галузі – 40% від плану бюджетних асигнувань – й
обмеження перевірок геоконтролю через карантинні заходи та дію мораторію. 2020 рік був
складним але успішним, плани на 2021 є не менш амбітними», – зауважив Голова
Держгеонадр. Ключовими пріоритетами для подальшої роботи визначено п’ять
послідовних напрямів, по кожному з яких є показники досягнення їх реалізації: залучення
інвестицій; модернізація законодавства; цифрова трансформація; доступ до геологічної
інформації; оптимізація структури галузі. У 2021 році Служба презентувала вперше
«преміум-об’єкти», що містяться в Інвестиційному атласі надрокористувача і належать до
«ліги металів майбутнього» (літій, титан, кобальт, нікель та інші). Їх розробка вимагає
значних капіталовкладень та сучасних технологій. Держгеонадра мають намір залучати
інвестиції до розробки цих категорій корисних копалин. У найближчих планах є підготовка
геолого-інвестиційних паспортів усіх ОТГ, з метою поінформування громад про наявні на їх
території поклади корисних копалин. Це дозволить доцільно налагоджувати бізнесактивність у регіонах, адже надра належать народу. «Наша дворічна програма змін має
забезпечити досягнення точки неповернення у розвитку вітчизняної сфери
надрокористування, а впровадження системних реформ закладе фундамент для її стійкого
зростання. Власне, це і є місією моєї команди, – підсумував Роман Опімах. З кожним днем
публічні та прозорі надра стають доступнішими для бізнесу і перестають асоціюватися
лише з галуззю для обраних.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр

У 2020 році в Україні заготовили понад 15 млн
кубічних метрів деревини
25.01.2021

Протягом 2020 р. в Україні заготовили 15,2 млн м³ ліквідної
деревини. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода» з посиланням на дані
Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство).
У відомстві зазначають, що це на 0,3 млн кубічних метрів менше за показник 2019
року. При цьому загальний запас деревини в лісах, які перебувають у сфері управління
агентства (без урахування окупованих територій) – 1 460 мільйонів кубічних метрів. «У
2019 році заготовлено 18,1 мільйона кубічних метрів деревини, з неї 15,5 мільйона
кубічних метрів ліквідної, в тому числі від рубок головного користування 6,2 мільйона
кубічних метрів. Таким чином, за 2019 рік в лісах Держлісагентства обсяг заготовленої
деревини склав близько 1,2 % від її загального запасу, тобто при зазначених обсягах рубок
фактичного запасу деревини вистачить більш ніж на 80 років», – повідомило
Держлісагентство. Агентство стверджує, що запас деревини в середньому зростає на 24 млн
кубічних метрів. «Найбільші обсяги заготівлі ліквідної деревини здійснюють державні
підприємства, що належать до сфери управління Держлісагентства, у Житомирській (2,5
мільйона кубічних метрів), Рівненській (1,7 мільйона кубічних метрів), Київській (1,4
мільйона кубічних метрів), Волинській (1,1 мільйона кубічних метрів) і Чернігівський (1,1
мільйона кубічних метрів) областях», – йдеться у відповіді на запит. За різновидами
здійснюються такі заготівлі деревини: 40% рубок головного користування; 7% рубок
догляду; 48% санітарних рубок; 5% інших рубок. «У 2020 році лісогосподарськими
підприємствами Держлісагентства відтворення лісів виконано на площі 39,2 тисячі
гектарів, зокрема садіння і висівання проведено на площі 26,6 тисячі гектарів, з яких 2,1
тисячі гектарів – лісорозведення або нові ліси, ще 12,6 тисячі гектарів ліси відновились
природнім шляхом», – повідомляє агентство. При цьому третина лісових ділянок
відтворюється природнім шляхом. Загальну площу створених лісів у 2020-му на 3 500
гектарів (або в 1,1 раза) перевищує площу суцільних зрубів 2019-го. Нагадаємо: незаконна
вирубка нанесла лісовому господарству у 2018-2020 роках збитків на 641 млн грн.
Держекоінспекція виявила порушення у 73% лісомасивів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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ДТЭК из-за дефицита средств на рынке сократил
затраты на основные фонды на 42%
10.02.2021

Компани "ДТЭК Энерго" в 2020 году направило на поддержание и
обновление основных фондов 1,47 млрд грн, что на 42,4% ниже показателя
2019 года и вдвое - уровня 2018 года.
"Это привело к росту аварийности на наших станциях в четыре раза", - сообщил
гендиректор ДТЭК Максим Тимченко на пресс-конференции. Тимченко подчеркнул, что
такое падение связано с огромным дефицитом средств на энергорынке, в том числе из-за
позиции регулятора, ручного управления, манипуляций трейдеров. Глава ДТЭК
категорически отверг обвинения в сознательном отключении блоков и создании дефицита
на рынке. В то же время Тимченко отметил, что запуск блоков на газе, который был бы
логичным, приведет к 50-процентным убыткам из-за прайс-кэпов, и напомнил, что
государство нарушило свои обещания компенсировать такие убытки в подобной ситуации
год назад на Луганской ТЭС. По словам топ-менеджера, в целом себестоимость ТЭС в 2020
году была на 15% ниже средней цены рынка, а в 2019 году - на 14% ниже. Тимченко оценил
накопленные долги на обновленном рынке, введенном полтора года назад в 50 млрд грн,
напомнив, что до этого более чем за 10 лет все долги составляли 27 млрд грн. Отметим,
компания ДТЭК создает Инвестиционный хаб новой украинской энергетики в
Великобритании. Как сообщает пресс-служба ДТЭК, компания расширяет присутствие в
Лондоне и создает инвестиционный хаб для компаний и фондов, желающих инвестировать
в Украину, а также для украинских предпринимателей, которые верят в перспективность
украинской энергетической отрасли и ее потенциал. "Мы создаем хаб для привлечения
инвестиций в проекты новой энергетики в Украине. В первую очередь это касается
возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии и энергетических
проектов с использованием водорода. Вместе с увеличением добычи газа и развитием
сетей, именно эти направления определены приоритетными в наши стратегии,
представленной в декабре 2020 года", - цитирует пресс-служба слова генерального
директора ДТЭК Максима Тимченко. Новый офис будет расположен в деловом центре
города - лондонском Сити, где сконцентрированы самые старые банки, мощные
инвестиционные и венчурные фонды Европы. В компании отметили, что основная цель
нового офиса - создать экосистему для привлечения инвестиций и инновационных
технологий в новую энергетику Украины. Начало работы инвестиционного хаба
запланировано на конец первого полугодия 2021 года, после преодоления пандемии.
Операционную деятельность по привлечению инвестиций в Украину в Великобритании
будет осуществлять специально созданная компания DTEK International Ltd. ДТЭК открыл
офис в Великобритании в 2013 году. Последние три года в Лондоне работает команда из
международных рынков капитала, которая управляет отношениями с международными
инвесторами. В 2019 году эта команда успешно реализовала выпуск зеленых
еврооблигаций для финансирования проектов ДТЭК в возобновляемой энергетике
Украины, отмечает компания.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Суди не дозволили дпс стягнути майно з "Львіввугілля"
в рахунок боргу на 266 млн грн
15.02.2021

Компания ДТЭК вернул государству
«Добропіллявугілля»
ДТЭК
передал
управление
шахтами
объединения
«Добропіллявугілля» вновь созданному государственному предприятию
«Добропіллявугілля-видобуток». Об этом сообщается на сайте компании.
"25 января, как предусмотрено постановлением КМУ №1215, был завершен процесс
возвращения шахт Добропольеуголь из аренды ДТЭК в управление государством.
Соответствующие акты подписали вновь созданное государственное предприятие
«Добропіллявугілля-видобуток», Фонд государственного имущества Украины и ДТЭК
"Добропіллявугілля", - говорится в сообщении. В компании утверждают, что ДТЭК закрыл
все обязательства перед государством, в том числе погасил задолженность за аренду,
которая сформировалась в 2020 году из-за энергетического кризиса и вынужденной
остановки предприятия. Отмечается, что персонал ДТЭК "Добропіллявугілля" в полном
объеме трудоустроен в ГП «Добропіллявугілля-видобуток», что позволило госпредприятию
уже с 26 января 2021 года начать добычу угля. Как сообщалось, весной 2020 года ДТЭК
остановил шахты объединения на 3,5 месяца, объясняя это невостребованностью
украинского угля. В результате на предприятии сформировались долги объемом 230,7 млн
грн, включая пеню. Договоренность прекратить договор аренды шахт "Добропіллявугілля"
была достигнута в результате решения Кабинета Министров о создании вертикальноинтегрированной компании с участием ОАО «Центрэнерго» и государственных
угледобывающих предприятий. Целостный имущественный комплекс «Добропіллявугілля»
находился в аренде ДТЭК с 2010 года.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

Восьмий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну
скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін постанову
Львівського окружного адмінсуду від 27.10.2020.
Мова йде про постанову у справі №813/2271/17, якою податківцям знову ж таки
було відмовлено в задоволенні позову до держпідприємства "Львіввугілля" про надання
дозволу на погашення усієї суми податкового боргу (266,5 млн грн) за рахунок майна, що
перебуває в податковій заставі. Згідно з судовими матеріалами, ДП “Львіввугілля”
вказувало, що його відокремлені підрозділи перебувають в стадії приватизації, а тому
відчуження майна підприємства відповідно до норм чинного законодавства заборонене.
Львівський окружний адмінсуд звернув увагу на постанову Верховного Суду від 11.12.2018
у справі №813/933/15 (за позовом податківців до “Львіввугіля”), в якій констатувалося, що
мораторій на примусову реалізацію майна об’єктів приватизації стосується виключно
нерухомого майна, інших необоротних активів, земельної ділянки держвласності, на якій
розташований такий об’єкт (основні фонди), і при цьому мораторій не стосується вугілля та
відходів шахтного виробництва, яке не є основними фондами, а є оборотними активами, і
до них може бути застосовано заходи примусового стягнення (тоді суд касаційної інстанції
надав відповідний дозвіл податківцям на стягнення цього майна). З огляду на це,
Львівський окружний адмінсуд відмовив ДПС у задоволенні вимог щодо надання дозволу
на погашення податкового боргу “Львіввугілля” за рахунок майна, яке є основними
фондами. Щодо інших активів, то, як зазначив суд, частина з них були вивільнені з
податкової застави, а інші - вже реалізовано (йдеться про вугілля). Причому порушень ст. 92
Податкового кодексу не було встановлено, зауважувалося в судовому рішенні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Люксембургская Coal Energy продала два предприятия
на оккупированном Донбассе

Шахти "ДТЕК Енерго" наростили видобуток вугілля
через зростаючі потреби енергосистеми

08.02.2021

08.02.2021

Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в
Украине продала ООО "Арендное предприятие "Шахтоуправление
"Благовещенское" (Шахтерск) и ООО "Прогресс-уголь" (Донецк).
"Компания потеряла контроль над этими предприятиями, и в связи с этим
руководство приняло решение об отчуждении активов, расположенных в зоне военного
конфликта", – указано в сообщениях компании на Варшавской фондовой бирже.
Руководство компании ожидает, что это снизит соответствующие потери, связанные с
простаивающими мощностями, и окажет положительное влияние на дальнейшую
стабилизацию финансового положения. Детальная информация о новых сделках будет
представлена в следующей финансовой отчетности, и компания проинформирует
участников рынка капитала о завершении процесса реструктуризации. В конце марта и
середине декабря 2020 года Coal Energy уже сообщала о продаже соответственно двух и
шести других дочерних компаний, расположенных на неконтролируемых территориях.
Первые две были проданы по 1 тыс. грн, однако с учетом стоимости их активов и размера
пассивов чистый эффект от отчуждения на баланс материнской структуры составил $38,45
млн, и был отражен в разделе прочей неоперационный доход финансовой отчетности.
Выручка компании за 2020 финансовый год (с июля 2019 года по июнь 2020 года)
снизилась в 3,5 раза – до $3,69 млн. Производство угля сократилось на 48,2% – до 36,4 тыс.
тонн, в том числе коксующегося – на 52,1%, до 32,7 тыс. тонн. Снижение продаж составило
51,5% – до 38,3 тыс. тонн. В структуру Coal Energy ранее входило 10 угольных шахт, а также
активы по переработке угольных отвалов и обогащению.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Угольная отрасль не просто убыточна,
она неэффективна — Витренко
08.02.2021

Украина
намерена
провести
полное
закрытие
угольной
промышленности, осуществить зеленый переход и декарбонизацию
экономики. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Опыт ФРГ и поддержка ЕС особенно важны для Украины в контексте зеленого
перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного
сектора. Отказ от использования угля предусматривает создание Концепции и
Госпрограммы трансформации угольных регионов. Сейчас разрабатывается такая
программа на период до 2030 года», — отметил Шмыгаль в ходе видеоконференции с
представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии. По
словам главы правительства, трансформацию угольных регионов важно сопровождать
созданием экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли
появились новые конкурентоспособные кластеры, новые инновационно-технологические
отрасли. Тем более, что угольные регионы имеют соответствующую инфраструктуру:
транспортные пути, подстанции и электросети. Как отметил в ходе видеоконференции и.о.
министра энергетики Юрий Витренко, угольная отрасль Украины является не просто
убыточной. Она находится в аварийном состоянии, неэффективна, а тепловая генерация,
которая работает на угле, имеет высокую неэкологичность. По словам Витренко, нужно
быстро переходить от вложения средств в модернизацию угольной генерации к
инвестированию в генерацию на возобновляемых источниках, системы накопления
энергии, новейшие технологии. Это позволит Украине избавиться от угольной
зависимости. «Отказ от угольной генерации связан с энергоэффективностью. Нам
необходимо повышать энергоэффективность страны во всех секторах экономики,
уменьшать потребление электрической и тепловой энергии. Если мы уменьшим
неэффективное потребление, мы скорее сможем отказаться от угольной генерации», —
отметил глава Минэнерго. По его словам, в пиковых ситуациях Украины поможет
интеграция с европейской ENTSO-E. «Когда нам не хватает электроэнергии — тогда мы
сможем получать ее с европейского рынка», — добавил Витренко. При этом, участники
видеоконференции отметили, что выполнение программ трансформации угольных
регионов будет длиться дольше, чем отказ от угля. Трансформация предполагает
комплексные решения для дальнейшего устойчивого развития регионов, создания новых
рабочих мест, социальной защиты населения, решение экологических проблем и т.п.
Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков отметил важность провозглашения
конкретной даты отказа Украины от использования угля. По его словам, Украина
рассматривает несколько сценариев постепенного отказа. Первый сценарий предполагает
отход от использования угля к 2040 году. Это возможно при условии получения Украиной
международной финансовой поддержки процесса закрытия шахт, интеграции с
европейскими энергетическими рынками и реализации инвестиционных проектов по
замещению тепловой угольной генерации климатически-нейтральными мощностями.
Пессимистический сценарий — это отказ от использования угля к 2070 году. «Мы должны
усилить международное сотрудничество и сделать технологический скачок, чтобы достичь
амбициозной цели к 2040 году и стать климатически нейтральной страной к 2050 году», —
отметил Демченков.
Читать полностью >>>
© Денис Светлов
По материалам oligarh.media
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Вуглевидобувне підприємство "ДТЕК Павлоградвугілля" збільшили
середньодобовий видобуток вугілля до більш ніж 44 тис.т, щоб
забезпечити безперебійну роботу Об'єднаної енергосистеми.
"Видобуток на десяти шахтах" ДТЕК Павлоградвугілля " ведеться з 20 лав.
Середньодобовий видобуток-понад 44 тисячі тонн вугілля. На підприємствах об'єднання
також готують нові лави і гірничі виробки. З початку року підготували близько 10 км
гірничих виробок і запустили в роботу три нових лави (на шахтах Павлоградська,
Тернівська и им. Героїв Космосу). До березня видобуток почнеться ще з двох очисних
вибоїв", - йдеться в повідомленні компанії "ДТЕК Енерго". Збільшення видобутку
покликане стабілізувати ситуацію із запасами вугілля на ТЕС, які починаючи з жовтня 2020
р.несуть підвищене навантаження через проблеми з ремонтами на АЕС. "У цьому осінньозимовому періоді навантаження на теплову генерацію ДТЕК на 50% вище, ніж у
попередньому. Ми, як надійна і відповідальна компанія, заздалегідь підготувалися до зими:
станом на 1 жовтня 2020 року на складах ТЕС ДТЕК Енерго було накопичено понад 2,1 млн
тонн вугілля. І цього було більш ніж достатньо для проходження зими в затвердженому
прогнозному балансі. Але, на жаль, ремонти атомних енергоблоків припали на зимовий
період, і завдання компенсувати їх потужність ліг на теплову генерацію. Закономірно, що
вугілля стало спалюватися з підвищеною інтенсивністю", - пояснив генеральний директор
ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. Також компанія почала імпортувати вугілля з Казахстану і
Польщі, щоб забезпечити безперебійну роботу всієї енергосистеми України. "Ми знайшли і
альтернативні джерела оперативно поповнити склади ТЕС-почали завозить вугілля з
Казахстану і Польщі. Сьогодні близько 100 тисяч тонн імпортного палива вже прийшли на
Бурштинська, Добротвірська та Запорізьку ТЕС. У лютому на наші станції сумарно зайде
понад 400 тис. тонн імпортного вугілля. Звичайно, імпорт-це тимчасовий і крайній захід.
Сьогодні поставки вугілля з інших країн вимушена необхідність для стабілізації складної
ситуації в енергетиці", - резюмував Ільдар Салєєв.
Читати повністю >>>
За матеріалами obozrevatel.com





ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛО- ЕНЕРГЕТИКА
АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & ЯДЕРНЕ ПАЛИВО

ВостГОК в 2020 году снизил производство
концентрата урана на 7,1%
16.01.2021

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2020 г.
сократил производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на
57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн.
Согласно данным предприятия, в январе произведено 93,6 тонн концентрата урана,
в феврале – 21,9 тонн, в марте – 96 тонн, в апреле – 90 тонн, в мае – 40 тонн, в июне – 74,2
тонн, в июле – 86 тонн, в августе – 77,3 тонн, в сентябре – 58,4 тонн, в октябре – 7 тонн, в
ноябре – 92,5 тонн, в декабре – 6,8 тонн. Ухудшение производственных показателей за
последние два года связано с периодическим выводом в вынужденный простой части
подразделений предприятия. Как сообщалось, ВостГОК в 2019 году сократил производство
уранового оксидного концентрата на 32,1% (на 378,6 тонн) по сравнению с 2018 годом – до
800,9 тонн. Напомним,ВостГОК выйдет из почти месячного простоя 4 января 2021 г.
"Начать на Ингульской, Новоконстантиновской и Смолинской шахтах ГП "ВостГОК" с
первой смены 4 января 2021 года ведение горных работ", - закреплено обнародованным
приказом по предприятию. Как сообщалось, ВостГОК с 7 декабря 2020 года вышел в
частичный простой из-за проблем с финансированием. Проблемы с финансированием
возникли из-за задержек денежных поступлений со стороны НАЭК "Энергоатом", который
является основным покупателем производимого комбинатом уранового концентрата из-за
чего на предприятии нет возможности обеспечить урановое производство основными
материалами, химреагентами и запчастями. В свою очередь, "Энергоатом" не признает
претензии ВостГОКа, поскольку комбинат не в полном объеме выполняет поставки
концентрата. В частности, комбинат официально уведомил о планах перенести поставку 90
тонн концентрата урана на январь-2021. В НАЭК также отмечают, что цена продажи
продукции ВостГОКа в соответствии с контрактом превышает мировые цены на урановое
сырье. ВостГОК в 2019 году сократил производство уранового оксидного концентрата на
32,1% (на 378,6 тонн) по сравнению с 2018 годом – до 800,9 тонн. Низкий показатель
производства связан с вынужденным простоем части подразделений предприятия в
ноябре-декабре, урановое производство было запущено 8 января текущего года. В январесентябре 2020 года предприятие сократило производство УОК на 6,9% (на 47,4 тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 637,4 тонн. ВостГОК – единственное в
Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.
Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс.
тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Енергоатом сплатив Westinghouse €12,5 млн
за ядерне паливо

Норвежская Scatec Soilar ASA ввела в эксплуатацию
СЭС на 32 МВт в Черкасской обл..

10.02.2021

ДП «НАЕК «Енергоатом», в рамках існуючих фінансових зобов’язань,
здійснило оплату на адресу компанії Westinghouse Electric Sweden AB в
загальному обсязі 12,5 млн євро.
Зазначається, що незважаючи на постійний дефіцит обігових коштів Енергоатом
своєчасно розрахувався з компанією Westinghouse Electric Sweden AB за ядерне паливо.
«Виконання фінансових зобов’язань за постачання ядерного палива виробництва
Westinghouse підтверджує прихильність Енергоатома довгостроковому плідному
співробітництву між компаніями», - наголошують у Енергоатомі. Westinghouse Electric
Sweden AB є стратегічним партнером ДП «НАЕК «Енергоатом». Співробітництво між
компаніями дозволило диверсифікувати джерела постачання ядерного палива для
українських АЕС та зміцнити енергетичну безпеку України. Наразі ядерне паливо
виробництва Westinghouse експлуатується на 6 з 15 енергоблоків атомних електростанцій
України. Планується впровадити його й на енергоблоці №3 Рівненської АЕС. Планується, що
кількість енергоблоків, до активних зон яких завантажуватимуть виключно паливо
Westinghouse, збільшиться до 2025 року. Нагадаємо, у вересні 2020 р. компанії "Енергоатом"
та Westinghouse (США) підписали новий контракт щодо постачання в Україну палива для
реакторів типу ВВЕР-440. Крім того, сторони підписали Протокол про наміри з розвитку
співробітництва між компанією-постачальником та Відокремленим підрозділом ДП "НАЕК
"Енергоатом" – "Атоменергомаш". Документ передбачає виготовлення Атоменергомашем
компонентів палива Westinghouse з ринком збуту за межами України, збільшення
номенклатури компонентів палива, які можуть виготовлятися Атоменергомашем. Також
передбачається виробництво обладнання для інспекції палива ВВЕР-1000 та/або ВВЕР-440.
Після підписання документів Президент нагадав, що Україна свого часу стала першою у
світі країною, якій вдалося диверсифікувати постачання ядерного палива для реакторів
ВВЕР-1000. За його словами, із новим контрактом Україна буде однією з перших країн, яка
отримуватиме альтернативне паливо для реакторів ВВЕР-440. Глава держави запевнив, що
нові домовленості є продовженням плідного 20-річного партнерства між Україною та США
щодо диверсифікації постачання палива на українські АЕС.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Неповний 2020 рік "Енергоатом" завершив із чистим
збитком 5,3 мільярди – StateWatch
11.02.2021

За три квартали 2020 р. Національна атомна компанія "Енергоатом"
відзвітувала про чисті збитки на суму 5,3 мільярда гривень. Про це
повідомляє служба новин порталу epravda.com.ua
При цьому за результатами 2019 року "Енергоатом" відзвітував про 3,8 млрд грн
прибутку. У той час як 2018 рік завершений також із прибутком у розмірі 4,6 млрд грн. Про
це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державного підприємства за
9 місяців 2020 року, який проаналізувала експертна організація StateWatch. "На сьогодні
для компанії склалась досить критична ситуація у зв’язку із значним нарощенням
дебіторської заборгованості основних покупців, зокрема ДП "Гарантований покупець"
(реалізація електричної енергії на виконання спеціальних обов’язків), ПрАТ НЕК
"Укренерго" (реалізація електричної енергії з метою врегулювання небалансів та на
балансуючому ринку), при відсутності ефективних механізмів вирішення питання
погашення заборгованості", - йдеться у поясненні "Енергоатому" до власного фінзвіту.
Варто відзначити тенденцію до скорочення персоналу. За підсумками III кварталу 2020
року середня кількість працевлаштованих осіб на "Енергоатомі" становила 33 589 осіб, що
на 581 особу менше за аналогічний період 2019 року. З березня 2020 року обов’язки
президента "Енергоатома" виконує Петро Котін, колишній генеральний директор
Запорізької атомної електростанції. До цього обов’язки президента компанії виконував
колишній голова Рівненської АЕС Павло Павлишин. У жовтні 2020 року Кабмін почав
службову перевірку керівника "Енергоатома" Котіна через корупційне порушення. Про
результати такої перевірки уряд не повідомляв. 10 лютого НАБУ почало обшуки на
"Енергоатомі" через продаж електроенергії за неринковими цінами в грудні 2020 року, про
що повідомили в САП. Раніше ЗМІ неодноразово писали про аукціони держкомпанії, які
приносили збитки державній компанії на користь компаніям Ріната Ахметова та Ігоря
Коломойського. На додатковий запит StateWatch до Міністерства енергетики, яке
контролює "Енергоатом", про загальний фінансовий результат держкомпанії за повний
минулий рік, там відповіли, що така інформація буде доступна лише в кінці лютого. На
питання, які заходи вжили в міністерстві, щоб ліквідувати збитковість "Енергоатому", не
відповіли. Раніше народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп Андрій Деркач і
заступник голови Офісу президента Олег Татаров отримали контроль над "Енергоатомом".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua


ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Укргідроенерго обговорили можливості
співпраці з Credit Suisse AG
04.02.2021

В апараті управління Укргідроенерго відбулася зустріч керівництва
компанії з представниками швейцарської міжнародної фінансової групи
Credit Suisse AG, на якій обговорено напрямки можливої співпраці.
Під час зустрічі генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів про
діяльність Товариства, зупинившись на перспективних проєктах, які мають стратегічне
значення для Об’єднаної енергосистеми країни. «Серед наших пріоритетів – реалізація
перспективних проєктів, закріплених в Енергетичній стратегії України до 2035 року. Це
будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5-7 гідроагрегатів, будівництво
Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2. Окрім того, цьогоріч ми розпочнемо проєктні роботи
для реконструкції мостового переходу через греблю Дніпровської ГЕС, аби у наступному
році взятися до його відновлення. Загалом це великий обсяг робіт, який потребуватиме
залучених коштів. В цьому контексті наша принципова позиція – максимальна локалізація
виробництва з залученням місцевих підрядних організацій та місцевих виробників
обладнання», - зазначив Ігор Сирота. В свою чергу керівник ринку України та Центральної
Азії Credit Suisse AG Лайош Фаркаш (Dr. Farkas Lajos) зазначив, що фінансова група Credit
Suisse AG – другий за величиною швейцарський фінансовий конгломерат, який працює у
сферах приватного та інвестиційного банкінгу у багатьох країнах світу. Серед пріоритетів
компанії – кредитування масштабних індустріальних та інфраструктурних проєктів. «Ми
активно працюємо на ринках країн, які розвиваються. В Україні наше представництво існує
давно, втім до сьогодні ми не надто активно кредитували український бізнес. В якості
партнерів ми хочемо долучитися до розвитку вашої компанії, допомагаючи реалізовувати
перспективні проєкти. Для нас це дуже важливе стратегічне рішення», - акцентував Лайош
Фаркаш. Насамкінець сторони домовилися про розроблення дорожньої карти, яка
визначить напрямки подальшої співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «Укргідроенерго»
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Норвежская компания Scatec Soilar ASA ввела в коммерческую
эксплуатацию солнечную электростанцию в Каменке (Черкасская область),
мощностью 32 МВт. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Ежегодно СЭС будет производить 37 ГВт-ч электроэнергии, достаточной для
обеспечения 11 000 домохозяйств, говорится в сообщении. Стоимость проекта оценивалась
в 35 млн евро. Строительство СЭС в Каменке финансировалось за счет средств Scatec Soilar,
а также кредита от ЕБРР и голландского банка развития FMO. Это третий проект в
солнечной энергетике, реализованной Scatec Soilar в Украине. В 2019 году компания
запустила в эксплуатацию СЭС в Николаевской области (47 МВт), в 2020 году – в Киевской
(54 МВт). Еще три проекта, общей мощностью 203 МВт, находятся на разной стадии
строительства. Всего, Scatec управляет солнечными станциями в 14 странах, общей
мощностью около 1,6 ГВт.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Катарская компания покупает еще шесть
электростанций у UDP Хмельницкого
20.01.2021

АМКУ рассмотрит заявки Nebras Power Investment Management B.V.
(Нидерланды), входящей в катарскую группу Nebras, на приобретение свыше
50% в шести компаниях-операторах солнечных и ветровых электростанций
бизнесмена Василия Хмельницкого и его партнеров.
Согласно повестке комитета, речь идет приобретении операторов ветровых
электростанций ООО "Волынь Вест Винд-1" и ООО "Волынь Вест Винд-2", передает
Интерфакс-Украина. Также Nebras планирует приобрести более 50% в компаниях, которые
управляют солнечными электростанциями: ООО "Фри Энерджи Геническ", ООО "СкифияСолар-1", ООО "Скифия-Солар-2" и ООО "Порт Солар". Согласно данным на сайте UDP
Renewables, СЭС "Фри Энерджи" (18,3 МВт) начала генерацию электроэнергии в ноябре
2018 года, "Скифия-Солар-1" (13 МВт) – в марте 2019 года, "Скифия-Солар-2" (33 МВт) – в
июле 2019 года, "Порт Солар" (8,4 МВт) – октябре 2019 года. Заявленная мощность двух
очередей "Волынь Вест Винд" – 57 МВт и 56,8 МВт. Как сообщалось, в декабре 2020 года
Антимонопольный комитет предоставил разрешения Nebras Power Investment Mamagement
B.V. на приобретение долей свыше 50% в ООО "Терслав" и ООО "Сан Пауэр Первомайск",
которые также входят в состав UDP Renewables бизнесмена Василия Хмельницкого. Nebras
Power основана в 2014 году со штаб-квартирой в Дохе, Катар. Согласно данным на сайте
компании, она занимается стратегическими инвестициями в энергетике во всем мире,
управляя 14 объектами генерации общей установленной мощностью 6,3 ГВт.
Собственниками Nebras Power указаны катарская госкомпания Qatar Electricity and Water
Company (QEWC) (60%) и Катарское инвестиционное управление (40%). UDP Renewables
ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию "Терслав" на территории Обуховского
сельского совета Днепровского района Днепропетровской области в мае 2020 года .
Инвестиции в проект оценивались в около 15,5 млн евро. СЭС "Первомайск" в Николаевской
области мощностью 6,5 МВт была запущена в ноябре 2019 года. Напомним, в марте 2019
года Антимонопольный комитетразрешил польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z
o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) приобрести свыше 50% проекта
солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" компании UDP Renewables Василия
Хмельницкого. Кроме того, АМКУ разрешил Dymerka Solar Poland Sp. z o.o приобрести
свыше 50% в проектах солнечных электростанций (СЭС) ООО "Гудзовка-Солар-1" и
"Гудзовка-Солар-2" компании UDP Renewables.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net


ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

У Міненерго назвали терміни створення компанії
на базі держшахт і Центренерго
05.01.2021

За словами заступника міністра енергетики Максима Немчинова,
акціонерне товариство за участю ПАТ Центренерго і держшахт може бути
створено вже в першій половині поточного року.
«Якщо не зміниться політичне рішення, то компанія буде створена вже в першій
половині 2021 року. У нас вже є чинне розпорядження уряду, яке дало старт її створення, і
вже здійснюється аудит державних шахт для прийняття рішення про об'єднання їх з
Центренерго», — заявив Немчинов. В рамках аудиту, який проводить Міненерго спільно
Фондом держмайна, вже отримана майже вся інформація, необхідна для аудиту щодо
економічної і технічної ситуації, а також перспективних запасів вугілля, зазначив заступник
міністра. Він уточнив, що до 10 січня в Міністерстві очікують остаточні результати аудиту.
«До березня будемо орієнтовно розуміти, які шахти придатні до інтеграції, щоб почати цей
процес», — зазначив заступник міністра енергетики. За словами Немчинова, в першу чергу
як кандидат для інтеграції з Центренерго розглядається ЦВК Добропіллявугілля, від
оренди якого раніше відмовився ДТЕК Ахметова. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
ГК "Укртепло" запустила в роботу біоТЕС вартістю понад
EUR10 млн у Житомирській області
09.02.2021

Група
"Укртепло"
запустила
в
експлуатацію
Поліську
теплоелектростанцію (ТЕС) на біопаливі потужністю 5,9 МВт (Овруч
Житомирської обл.), вартістю понад EUR10 млн.
Як повідомила прес-служба Біоенергетичної асоціації України (БАУ) на сторінці у
Facebook у вівторок, основний вид палива - енергетична верба, яка вирощується поряд із
ТЕС (12 га), а також залишки деревини від деревообробної промисловості та санітарного
очищення лісів. Згідно з інформацією БАУ станція може забезпечити безперебійне подання
електроенергії в період пікових навантажень і відпускати в енергосистему понад 40 млн
кВт-год е/е щорічно. "Потрібно припиняти імпорт енергоносіїв і швидко будувати нову
енергетичну інфраструктуру – децентралізовану, з максимальним використанням
відновлюваних джерел. У нас є величезний ресурс – біогаз, біомаса, інші види енергії,
потрібен лише поштовх і ефективна державна політика, щоб уже завтра у нас була зовсім
інша енергетика", - зазначив під час офіційної презентації засновник ГК Іван Надєїн. Група
компаній "Укртепло" створена у 2011 році, нині працює в 14 областях України, а також у
низці інших країн - Молдові, Угорщині. "Укртепло" будує і управляє котельнями на всій
території України. На рахунку компанії більше ніж 1 тис. реалізованих проектів. В Україні
компанія модернізувала і перевела з газу на біопаливо понад 100 котелень.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

КГГА утвердила инвестиционную программу
"Киевтеплоэнерго" на 181 млн




НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

19.02.2021

Киевская городская государственная администрация (КГГА)
утвердила инвестиционную программу коммунального предприятия
"Киевтеплоэнерго" на 2021 год на общую сумму 181,1 млн грн.
Соответствующее распоряжение КГГА №321 от 18 февраля опубликован на сайте
учреждения. Согласно ему, около 85% средств программы будет направлено на меры по
снижению удельных потерь и потерь ресурсов, в том числе замену ветхих участков
теплосетей (около 145 млн грн). В частности, выделены средства на реконструкцию
участков теплосетей по ул. Леваневского, ул. Вадима Гетьмана, ул. Набережно-Луговой и
Набережно-Хрещатицкой, а также подключение котелен к теплосетям по ул. Кудрявской и
Кудрявском спуске. Кроме того, 8,3% общей суммы программы предусмотрено на
модернизацию и закупку транспортных средств спецназначения (15 млн грн), 2% – на
развитие информационных технологий. При этом в программе отсутствует
финансирование на меры по повышению экологической безопасности и охраны
окружающей среды, а также на снижение сверхнормативных потерь в теплосетях.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net


ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ

VS Energy россиян принудительно выкупит акции
миноритариев трех облэнерго
19.01.2021

ООО "ВС Груп Менеджмент" направило миноритариям ЧАО
"Кировоградоблэнерго"
публичное
безотзывное
требование
принудительного выкупа акций (squeeze-out). Об этом говорится в
сообщении облэнерго.
Цена выкупа акций компании составляет 1,3 грн за акцию при ее номинальной
стоимости 0,25 грн. Заявитель указывает на прямое владение 0,0003% акций
"Кировоградоблэнерго", опосредованное с другими аффилированными лицами – 96,769%.
Сообщение о доминирующем контрольном пакете (свыше 95%) было подано 23 декабря
2020 года. Ранее, в начале января этого года, сообщения о принудительном выкупе акций
разместили "Херсон-" и "Черновцыоблэнерго". Цена выкупа "ВС Груп Менеджмент" акций
"Херсоноблэнерго" составит 1,88 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,25 грн,
"Черновцыоблэнерго" – по 1,66 грн при ее номинальной стоимости 0,25 грн. VS указывает
на прямое владение 96,5739% акций "Херсоноблэнерго", опосредованное с другими
аффилированными лицами – 96,574031%, в "Черновцыоблэнерго" – прямое 95,942268%
акций, опосредованное - 95,942278%. Сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-",
"Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в
2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова, которая впоследствии
самостоятельно выкупила акции миноритарных акционеров. В декабре 2020 года
генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что компания заинтересована в
покупке новых электросетевых активов в Украине. По информации СМИ, VS Energy
контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером,
Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым. В то же время, согласно информации
Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО
"ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, указаны 3 гражданина
Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных
владельцев. Александр Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под
санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма. Евгений Гинер
официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему
принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки
электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS
Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
АМКУ разрешил Новинскому оформить собственность на долю
Григоришина в "Харьковоблэнерго"
29.01.2021

АМКУ предоставил разрешение кипрской компании Smart Holding
(Cyprus) Ltd. бизнесмена Вадима Новинского на приобретение более 25% в
АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт".
Как сообщалось, АМКУ начал рассмотрение указанного дела о концентрации в
октябре 2020 года. Ранее 29,8% акций "Харьковоблэнерго" владела Garensia Enterprises,
связанная с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина. По состоянию
на конец июня 2020 года собственником этого пакета акций стала Inter Growth Investments
Limited. Напомним, АМКУ в конце 2019 года предоставил разрешение на концентрацию
ряда компаний, связанных с бизнесменом Константином Григоришиным и одним из
конечных бенефициаров АО "Сумское НПО" Владимиром Лукьяненко в рамках исполнения
решения Лондонского арбитража, который обязал Григоришина выплатить Лукьяненко и
его партнеру Вадиму Новинскому $300 млн в рамках спора об опционе на пакет акций в
"Сумском НПО". В частности, АМКУ разрешил компаниям Inter Growth Investments Limited
(Кипр) и Great Station Properties S.A (Панама) приобрести совместный контроль над
Stremvol Holdings Limited (Кипр) – владельцем 83,736% акций АО "Сумское НПО". После
этого предприятие перешло под управление менеджмента Лукьяненко. В свою очередь
компании Great Station Properties S.A. (Панама) біло предоставлено разрешение приобрести
более 25% акций АО "Харьковоблэнерго", а также более 25% акций частного АО
"Харьковэнергосбыт". АМКУ также разрешил Inter Growth Investments Limited и Great Station
Properties S.A. приобрести совместный контроль над кипрскими компаниями Estival Trading
Limited и Osiate Maritime Limited. Напомним, в 2017 году группа "Энергетический стандарт"
украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина окончательно проиграла
Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко арбитражный спор в Великобритании на
более чем $300 млн в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО". В частности, в
октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в
апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который
постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и
Владимиру Лукьяненко-младшему. Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения
акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в
выводе средств из "Сумского НПО" в пользу компаний "Техноимопрт" и ООО
"Энергетический стандарт", подконтрольных Григоришину. В частности, в 2011-2013 годах
машиностроительное предприятие поставляло продукцию через "Техноимопрт" и
"Энергетический стандарт", таким образом занизив доходы второго акционера НПО –
Владимира Лукьяненко-младшего. Остальная часть суммы ($250 млн) касается
"опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин
обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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НАК "Нафтогаз" начал раздел "Укрнафты"
с Коломойским
03.02.2021

НАК "Нафтогаз Украины", как мажоритарный акционер ПАО
"Укрнафта", направил наблюдательному совету нефтяной компании
уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса
разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.
Согласно документу, главаправления "Нафтогаза" Андрей Коболев просит набсовет
компании на ближайшем заседании рассмотреть вопрос раздела активов "Укрнафты" по
бизнес-направлениям между "Нафтогазом" и миноритарными акционерами. В связи с этим
глава "Нафтогаза" призвал набсовет утвердить план необходимых мер по практической
реализации этого предложения, в том числе определить компанию для проведения оценки
активов из "большой четверки", а также юридического советника для сопровождения
процесса разделения активов. По словам источника Интерфакс-Украина в правительстве,
соответствующее уведомление набсовету "Нафтогаз" направил сегодня. По словам
собеседника агентства, заседание наблюдательного совета по рассмотрению предложения
"Нафтогаза" о разделе активов должно состояться 25 февраля в режиме
видеоконференции, на него будут приглашены глава правления "Укрнафты" Олег Гез и
директор департамента юридического сопровождения Вячеслав Карташов. Как
сообщалось, в конце января 2021 года "Нафтогаз" направил письмо миноритариям
"Укрнафты", которые подали иск к Украине в Стокгольмский арбитраж на $6 млрд, о
желании срочно провести собрание акционеров компании. Согласно информации на сайте
"Укрнафты", последний раз собрание компании прошло 28 ноября 2019 года, на нем был
избран аудитор – "ПрайсвотерхаузКуперс (Аудит)". Как сообщалось, в конце минувшего
года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Арбитражный институт Торговой
палаты Стокгольма уже в феврале 2021 года может вынести финальное решение по иску
миноритариев "Укрнафты" к Украине. По словам министра, это решение может нести риски
для Украины. "Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по
иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) –
владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около $6
млрд (+ проценты)", – отмечал глава Минюста. Он назвал это дело, которое продолжается с
2015 года, "комплексным, сложным, покрывающим многие аспекты отношений
государства и "Укрнафты". Напомним, компании Игоря Коломойского и партнеров,
которые являются миноритарными акционерами, ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года
подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности,
обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без
оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и
"Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за
недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.
В начале 2018 года стало известно, что претензии Коломойского и партнеров к Украине
увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам biz.censor.net



ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
РИНОК, в цілому

Что происходит с добычей газа и почему клиентский
сервис стал трендом 2020 года
12.01.2021

Все эксперты в один голос заявляли: лучшего времени, чем 2020 год, для
запуска газового рынка для населения в Украине нет. Цены низкие, зима была
теплой, хранилища полные.
Все с этим согласились и получили долгожданный рынок, в котором поставщики
стали конкурировать за потребителя. При этом те самые причины — низкие цены, теплые
зимы и полные хранилища — не слишком приятны для добычи газа. А тут еще и пандемия
коронавируса. Какие факторы влияют на добычу, как можно ее увеличить и почему без
клиентского сервиса теперь никак?
Проблемы с добычей. Сокращение инвестиций в украинскую газодобычу
продолжается уже несколько лет: последние крупные проекты пытались реализовать Shell
и Chevron еще в 2014-2015 годах. В 2020-м это стало мировым трендом. В этом году цены на
газ в Европе рекордно упали: почти в два раза ниже пятилетнего минимума. Спрос был
низкий, запасов много, хранилища переполнены. Отопительный сезон, конечно, позволит
слегка отыграть позиции, но прогнозы говорят, что цены пойдут вниз сразу после зимы. В
итоге компании, как украинские, так и мировые, потеряли часть прибыли и увеличили
расходы на защитные средства от коронавируса, коррекцию рабочего времени, логистику и
социальные программы. Инвестиции пошли на спад. Shell, Total и Saudi Aramco сократили
капитальные инвестиции на 20%, ExxonMobil — на 30%. При этом время бездумного
разбазаривания ресурсов прошло, поскольку их в Украине осталось не так и много. По
данным "Укргаздобычи", 75% месторождений истощены более чем на 80%. "Природное
падение добычи на существующих участках составляет порядка 1,5 млрд куб. м в год", —
объясняют в госкомпании. Все понимают, что это значит: скоро ресурс истощится
полностью, и чем больше мы добываем, тем больше падает давление в продуктивных
пластах. Нужны новые месторождения. И у нас они есть. Премьер-министр Денис Шмыгаль
заявлял, что в Украине более 12 тыс. только разведанных месторождений полезных
ископаемых, а разрабатывается лишь треть. Ряд больших перспективных участков еще
ждут разработки. Это Черноморский шельф, Карпатский регион, большие участки на суше,
участки с нетрадиционными запасами газа — Олесская и Юзовская площади. Только
украинская акватория Черного моря потенциально содержит, по прогнозам геологов, около
триллиона кубометров газа. На 9 крупных нефтегазовых участках в прошлом году
государство провело конкурсы СРП (соглашение о разделе продукции). Победителей
определили в июле 2019 года. Подписание контрактов с инвесторами затянулось на 1,5
года. Менялся состав правительства, менялась межведомственная комиссия, проекты
слишком сложные, не было единого проекта договора. В итоге процесс взял под контроль
Денис Шмыгаль, и все надеются, что соглашения, а это инвестобязательства от $450 млн до
$1,5 млрд, подпишут в этом году. Чем больше мы добываем, тем больше падает давление в
продуктивных пластах. Нужны новые месторождения. И у нас они есть. Премьер-министр
Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине более 12 тыс. только разведанных месторождений
полезных ископаемых, а разрабатывается лишь треть. Чтобы открыть более крупные
объекты, такие как Юзовская площадь, нужно провести геолого-разведочные работы,
чтобы дать инвесторам четкие цифры по запасам и снизить хотя бы геологические риски.
Также бизнесу нужны фискальные преференции, например, более низкая рента на добычу
запасов, которые сложно извлечь. Что касается Черноморского шельфа, 25 ноября 2020
года во время заседания Кабинета министров было принято решение, согласно которому
НАК "Нафтогаз Украины" получил возможность на выдачу компании специального
разрешения на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе.
Соответствующее решение озвучил министр охраны окружающей среды и природных
ресурсов Роман Абрамовский. В итоге инвестиции в Черноморский шельф могут составить
миллиарды гривен после получения лицензии.
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Госинвестиции. Впрочем, нельзя сказать, что в добычу не инвестируют: "Нафтогаз"
подписал PEC-контракт (PEC — production enhancement contract, комплексное повышение
добычи газа) с международной компанией Expert Petroleum. Это $30 млн инвестиций в 13
истощенных месторождений Западной Украины. За пять лет обещают прирост добычи в
300 млн куб. м газа. Также госкомпания привлекла 51,9 млн евро от ЕБРР на развитие
газодобычи и энергоэффективности, что позволит, например, "Укргаздобыче" внедрить
новую энергоэффективную технологию на Локачинском промысле (Волынская область) и
обновить парк станков для капитального ремонта скважин для работ на сверхвысоких
глубинах (более 5 км). В целом же государственная газодобыча обещает расти. "Мы видим
возможность прирастить 30-50 млрд куб. м, экономически целесообразных для добычи
запасов газа, до конца 2024 года. Это тот объем, который необходим для перекрытия
ресурсного голода и природного падения. Для этого необходимо инвестировать от $3 до $5
млрд. Мы готовы сотрудничать с компаниями, которые способны обеспечить
дополнительные инвестиции, технологии, опыт. Необходима синергия, которая даст
быструю и эффективную реализацию стратегических проектов для получения запасов,
которые потом можно будет конвертировать в добычу", — комментирует Александр
Романюк, директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча".
Рост частных добытчиков. В то же время самый крупный частный украинский
газодобытчик "ДТЭК Нефтегаз", который делает ставку на глубокие скважины, показывает
рост добычи. В 2020 году после четырехлетнего периода стабильного сохранения уровня
добычи на базовых месторождениях компания выходит на новую динамику роста. За три
квартала текущего года она увеличила добычу газа на 11%, газового конденсата — на 8%.
По словам генерального директора "ДТЭК Нефтегаз" Игоря Щурова, этот результат был
достигнут благодаря системным инвестициям и внедрению инновационных технологий.
Так, за 2020 год инвестиции компании составили более $90 млн. ДТЭК Нефтегаз"
продолжит активно инвестировать в развитие украинской газодобычи. Как неоднократно
заявлял Игорь Щуров, компания планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м в 2021
году и увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м в ближайшие пять лет. Основными
направлениями инвестиций стали бурение, строительство объектов наземной
инфраструктуры и современные технологии. В 2020 году "ДТЭК Нефтегаз" продолжил
реализацию программы бурения на Семиренковском и Мачухском месторождениях:
компания уже построила три новые скважины и ведет бурение еще двух. Было завершено
строительство важных инфраструктурных объектов: дожимных компрессорных станций,
которые помогут с максимальной эффективностью работать на действующих
месторождениях, находящихся в зрелой стадии. Уже сегодня на них достигнуты самые
высокие для Украины и Европы темпы разработки. Также применялись новые методы
интенсификации и ремонта скважин. Важная составляющая стратегии "ДТЭК Нефтегаз" —
развитие бизнеса. В этом году компания выиграла аукцион на приобретение
спецразрешения на пользование недрами Будыщанско-Чутовской площади и ожидает
подписания СРП по Зиньковской нефтегазовой площади. "ДТЭК Нефтегаз" продолжит
активно инвестировать в развитие украинской газодобычи. Как неоднократно заявлял
Игорь Щуров, компания планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м в 2021 году и
увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м в ближайшие пять лет.
Экосистемы услуг. Открытие рынка газа подчеркнуло соревновательный тренд на
улучшение клиентского сервиса как у компаний, которые занимаются распределением
газа, так и у сервисов, которые его поставляют. Операторы газораспределительных сетей
занялись улучшением своих сервисов за счет автоматизации и развития дополнительных
видов бизнеса, которые могут обеспечить потребности в поверке приборов учета и
создании газового оборудования. Например, Региональная газовая компания подняла на
новый уровень поверку газовых счетчиков и для населения, и для промышленности. В 2020
году в Харькове заработал метрологический центр РГК. "Умная фабрика": вместо людей
счетчики поверяются роботами. Это происходит очень быстро: 72 бытовых счетчика за 30
мин., 200 тыс. в год, а это пятая часть потребности всей Украины. Оборудование центра
позволяет обслуживать как обычные, так и умные и промышленные счетчики, в частности,
и те, что используются на магистральных сетях оператора ГТС. Немецкая линия Inotech
может работать с приборами учета мощностью 6,5 тыс. куб. м в час. В планах РГК —
построить еще четыре таких центра, что позволит поверять до 1 млн бытовых и 20 тыс.
промышленных счетчиков в год. Также около полутора лет работает проект RGC Production
— современный автоматизированный промышленный комплекс, который позволяет
производить оборудование европейского качества. Ежемесячно завод во Львове отгружает
80 газорегулирующих пунктов и пунктов с приборами учета газа, которые устанавливают
по всей Украине. Они работают на газопроводах в 16 областях Украины, обеспечивая
стабильность давления. По качеству продукции аналогов в Украине в этом сегменте нет.
"Это был студенческий проект, который превратился в современное производство. Завод
запустили за девять месяцев. Сумма инвестиций в предприятие составляет порядка 2 млн
евро. Сегодня завод загружен на 100% и работает в две смены. Спрос на продукцию есть,
поэтому мы строим второй завод в Днепропетровской области", — говорит СЕО РГК Олег
Никоноров. В клиентском сервисе можно выделить платформу 104.ua, которая создала
единую экосистему для клиентов 20 операторов газораспределительных сетей,
работающих под брендом РГК (более 8 млн потребителей), и 16 поставщиков газа по всей
стране. "Есть операторы газораспределительных сетей, и есть поставщик. Мы тот сервис,
который их объединяет. Мы доступны 24/7 и предоставляем максимально быстрые
операции", — говорит СЕО компании Юрий Петрук. Теперь 104.ua объединяет контактцентр (до 60 млн обращений в год, среднее время ожидания 1 мин. 12 сек.); личный
кабинет и мобильные приложения (3,5 млн клиентов суммарно из 8 млн клиентов); боты
7104ua в Viber и Telegram и 120 центров обслуживания. Дополнительное новшество —
терминалы, позволяющие быстро зарегистрироваться в сервисе и выполнить базовые
услуги: передать показания счетчиков, оплатить, распечатать счета и другие документы. Их
будет 30 до конца года, еще 150 в следующем году. В планах открывать терминалы даже в
торговых центрах. Открываются и инновационные клиентские пространства,
напоминающие магазины Apple, одно из них заработало на Крещатике в Киеве. Но главное
— в любом центре можно решить вопросы, находясь на другом конце страны. "Будучи в
Киеве, вы можете заказать работы по подключению к сети во Львове или Виннице, полный
цикл услуг: разработку и согласование проекта, сами работы по подключению,
оборудование. Мы сопровождаем клиента, работы проводят операторы на местах", —
подчеркивает Юрий Петрук.
Крупнейшие компании нефтегазовой отрасли >>>
По материалам delo.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ



І ЗОКРЕМА, КОМПАНІЇ

Україна уклала угоди про розподіл продукції
на нафтогазових ділянках
31.12.2020

Угоди про розподіл продукції на Софіївській, Угнівській,
Балаклійській, Іванівській, Зінківській, Бузівській і Берестянській
вуглеводневих ділянках підписані 31 грудня 2020 р.
«Вперше уряд підписує угоди про розподіл продукції на семи газоносних ділянках з
переможцями відкритих і прозорих аукціонів. Це дуже успішний кейс, який дозволить
залучити не менше 12 млрд грн у видобуток газу. Держава, крім інвестицій, отримає сотні
нових високооплачуваних робочих місць, значну частку від видобутого ресурсу і суттєві
податкові надходження», — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Конкурси на укладення
відповідних угод відбулися в 2019 році. Згідно з укладеними угодами про розподіл
продукції, Україна на певний термін передає право приватному інвестору на проведення
пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на конкретній ділянці. Інвестор зі
свого боку зобов’язується за свій рахунок виконати доручені роботи з наступною
компенсацією витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції. Як
повідомлялося, Кабінет міністрів України 28 грудня затвердив тексти договорів семи угод
про розподіл продукції (УРП) для видобутку вуглеводнів: з державною компанією
Укргазвидобування по Берестянській, Бузовській, Балаклійській та Іванівській ділянкам; з
ДТЕК Ріната Ахметова — по Зінківській; з Гео Альянс Віктора Пінчука — по Софіївській; з
Західнадрасервіс Зіновія Козицького — по Угнівській ділянці. Також повідомлялося, що три
компанії, які раніше виграли конкурси, в подальшому відмовилися від підписання УРП. Так
компанія Нафтобуріння Ігоря Коломойського і Віталія Хомутинника не проводитиме
видобуток і розвідку на Русанівській ділянці, а американська Aspect Energy — на
Варвинській. Також у проектах вирішила не брати участь канадська Vermilion Energy, яка
раніше виступала партнером Укргазвидобування по розробці чотирьох ділянок.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
НАБУ викликає екснардепа Кононенка
на допит
05.01.2021

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викликає колишнього
народного депутата від фракції «БПП» Ігоря Кононенка на допит. Про це
повідомляє служба новин порталу mind.ua
Його мають допитати як свідка у межах справи про видачу за заниженою вартістю
спеціального дозволу на користування державними надрами у Полтавській області фірмою
«Аркона Газ-Енергія». Про це повідомляє журналіст Олег Новіков у своєму телеграм-каналі.
Слідча дія має відбутися 11 січня в приміщенні НАБУ. Як відомо, «Аркона Газ-Енергія»
отримала спецдозвіл за 3,8 млн гривень. Щоправда, пізніше фірму придбала група компаній
Вадима Новинського за $8,6 млн. За підрахунками експерта, держава таким чином зазнала
збитків на 196,8 млн гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Стало відомо, скільки "Нафтогаз" заплатив за велике
родовище сланцевого газу
06.01.2021

НАК "Нафтогаз України" придбала 100% в статутному капіталі ТОВ
"Надра Юзівська" за $15 млн. Про це повідомив голова правління НАК "Надра
України" Тарас Кузьмич в інтерв'ю Nadra.info.
За його словами, угода була укладена за оціночною вартістю підприємства. "Надра
Юзівська" володіє спеціальним дозволом на Юзівську ділянку до 2063 року. Нагадуємо,
Кабінет Міністрів на засіданні 16 грудня затвердив розпорядження щодо купівлі НАК
"Нафтогаз України" 100% статутного капіталу у ТОВ "Надра Юзівська", чий потенціал
перевищує 3 трильйони куб. м умовного палива. Юзівська площа має території у 8 тисяч
квадратних кілометрів у межах Донецької та Харківської областей. "Надра України" оцінює
потенціал площі у понад 3 трильйони кубічних метрів умовного палива, а річний видобуток
прогнозується на рівні 10-20 мільярдів кубічних метрів. У 2013 році ТОВ "Надра Юзівська"
підписали угоду про розподіл продукції з компанією Shell. Остання вийшла з угоди у 2015
році. У 2016 році нідерландська Yuzgaz перемогла у конкурсі. У грудні 2018 року Кабінет
Міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" на користь компанії
Yuzgaz B.V. (Нідерланди) з інвестором-оператором проекту в особі словацької Nafta a.s. У
грудні 2019 року голова Державної служби геології та надр Роман Опімах повідомив, що
словацька Nafta a.s., що належить холдингу EPH Group, відмовилася від участі в проекті.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Госгеонедр выдала "Нафтогазу" 20 разрешений
на добычу газа на шельфе
11.01.2021

Госгеонедр выдала НАК "Нафтогаз Украины" 20 специальных
разрешений на геологическое изучение с дальнейшей добычей
углеводородов на площадях "Скифская" и "Дельфин" на шельфе Черного моря.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий приказ №627 от 30 декабря 2020
года обнародован на сайте Госгеонедр. В частности, "Нафтогаз" получил спецразрешения
на срок 30 лет для проведения работ на "Скифской" площади-01, 06, 10, 14, 18-22, а также
площадях "Дельфин"-01, 03, 04, 07, 08, 10-15. В то же время приказами №624-626 от 30
декабря 2020 года Госгеонедр отказала "Укргаздобыче" в предоставлении специального
разрешения на изучение и разработку трех шельфовых месторождений – площади
"Медуза", Змеиной и Крабовой площадей – в связи с принятыми судами решениями. Как
сообщалось, в ноябре 2020 года Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз
Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без
проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к
разработке шельфа и даже был проведен конкурс на один из участков, но его результаты
отменили. В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в
кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в $40 млн. В то же
время глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что для работы в рамках освоения
шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с
влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации. Согласно различным
оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка
1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может
обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб. м природного газа в год.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Smart Energy увеличила добычу газа
на 8,6% в 2020 г.

Суд вернул государству месторождение
сланцевого газа на Луганщине
13.01.2021

Группа компаний Smart Energy по итогу 2020 г. увеличила добычу
природного газа, по сравнению с позапрошлым годом, на 8,6%, до 400,6 млн
м. куб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Кроме того, за отчетный период производство газового конденсата увеличилось на
4,8%, до 34,7 тыс. т, а производство сжиженного пропан-бутана выросло на 9,5%, до 9,2 тыс.
т. «Рост суммарной добычи Smart Energy в 2020 году стал результатом запуска в работу в
апреле скважин №61 и №62 после капитального ремонта на Островерховском
месторождении, а также введения в работу в мае скважины №54 на Свиридовском
месторождении», — прокомментировали результаты в компании. Также отмечается, что в
рамках деятельности компании в 2020 году было пробурено одну новую скважину,
завершено два капитальных ремонта скважин, установлено два новых компрессора,
получено продление действия двух специальных разрешений, компания также стала
собственником нового спецразрешения на разработку Свистунковско-Червонолуцкого
месторождения путем приобретения ООО «Аркона Газ-Энергия». В Smart Energy сообщили,
что на середину 2021 г. запланирована реконструкция временной измерительносепарационной установки Мехедовско-Голотовщинского месторождения. На данный
момент проходит закупка необходимого оборудования и подготовка объекта к проведению
соответствующих работ. Кроме того, в планах компании бурение скважины №29 на
Свиридовском месторождении. Также продолжается разработка проекта по бурению
поисковой скважины на Васищевском месторождении для изучения перспектив добычи на
Введенской структуре. «На I квартал 2021 года запланирован капитальный ремонт
скважины №10 с целью перевода ее на вышележащий продуктивный горизонт и, таким
образом, увеличения ее производительности», — добавили в группе компаний. ...
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.ua
Компанія "ДТЕК Нафтогаз" у 2020 році збільшила
видобуток газу на 11%
15.01.2021

ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" за підсумками 2020 р. збільшило видобуток
природного газу на 10,8% (на 0,18 млрд куб. м) порівняно з 2019 роком - до
1,84 млрд куб. м, повідомила прес-служба компанії.
За її даними, такий показник став новим рекордом і для компанії, і для всього
сектору приватного газодобування України, незважаючи складнощі у вигляді низьких цін
на газ і спричинену пандемією COVID-19 економічну кризу. У компанії зазначають, що
зростання видобутку сталося завдяки завершенню буріння чотирьох глибоких
високодебітних свердловин на Мачухському родовищі, проведенню заходів з інтенсифікації
свердловин діючого фонду та впровадженню інноваційних технологій на всьому
виробничому ланцюгу. Крім того, "ДТЕК Нафтогаз" завершив реалізацію великого
інфраструктурного проекту та ввів в експлуатацію дожимні компресорні станції, які дадуть
змогу підвищити ефективність розробки Семиренківського родовища. Компанія здійснює
роботу з нарощування ресурсно-запасної бази та подальшого збільшення видобутку
вуглеводнів відповідно до стратегії зростання. "ДТЕК Нафтогаз" здобув перемогу у
відкритому конкурентному аукціоні та придбав спецдозвіл на користування надрами
Будищансько-Чутівської ділянки. Також було підписано угоду про розподіл продукції (УРП)
щодо Зінківської площі. "ДТЕК Нафтогаз" стабільно демонструє високі показники. У 2020
році, незважаючи на складні умови для світової газодобувної галузі через низькі ціни на газ
і пандемію, ми продовжили системно інвестувати в розвиток українського газодобування:
за минулий рік інвестиції сягнули 3 млрд грн, що дало змогу продовжити динаміку
зростання відповідно до довгострокової стратегії розвитку. У 2021 році ми ставимо перед
собою ще більш амбітні цілі та продовжимо зміцнювати наш внесок у досягнення
незалежності України", - зазначив генеральний директор компанії Ігор Щуров. Як
повідомлялося, "ДТЕК Нафтогаз" у 2019 році збільшив видобуток природного газу на 0,7%
порівняно з 2018 роком - до 1,66 млрд куб. м. "ДТЕК Нафтогаз" - операційна компанія, що
відповідає за нафтогазовий напрям у структурі групи ДТЕК.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Компанія "Укргазвидобування" виплатила Misen
EUR2,8 млн судових витрат
21.01.2021

Misen Enterprises AB отримала компенсацію судових витрат від
"Укргазвидобування", "дочки" НАК "Нафтогаз України", в розмірі близько
EUR2,8 млн в арбітражному спорі про частку в майні спільної діяльності (СД)
відповідно до постанови Верховного суду України від 14 січня 2021 року, йдеться в
повідомленні Misen на її сайті.
"Виплати щодо компенсації частки Misen Enterprises AB і ТОВ "Карпатигаз" у
спільному майні, присуджене Складом арбітражу у справі SCC № V 2016/114, очікують
розгляду українських судів", - зазначила шведська компанія. Вона уточнила, що виплачена
компенсація судових витрат складається з наступних сум: EUR2 млн 739,78 тис., SEK344,42
тис., $ 7,97 тис. І GBP10,94 тис. Згідно зі звітом групи "Нафтогаз" за перше півріччя 2020
року, за результатами рішення Арбітражного інституту торговельної палати Стокгольма
група планує виплатити ТОВ "Карпатигаз" і Misen компенсацію за збільшення частки в
майні СД у розмірі 1,796 млрд грн. Як повідомлялося, "Укргазвидобування" восени 2015
року заявляло, що "Карпатигаз" і його акціонер Misen відмовляються виконувати
зобов'язання у рамках СД. Пізніше, 15 липня 2016 року УГВ звернулося до Стокгольмського
арбітражу з позовом про розірвання договору СД з "Карпатигазом" і Misen, а також про
стягнення збитків. Улітку 2018 року Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма
ухвалив часткове рішення (partial award) у справі. Суд встановив, що договір СД був
порушений з боку Misen (не повністю внесено частку в СД - лише $3,9 млн з $12,5 млн) і з
боку "Карпатигазу", який не поставив передбачені за договором вимірювальні станції.
Misen у кінці серпня 2020 року повідомила, що після винесеного 17 червня арбітражем
другого часткового остаточного рішення "дочка" НАК "Укргазвидобування", Misen і
"Карпатигаз" не змогли узгодити чисту вартість СД у відведені судом 60 днів. Відповідно,
сторони запросили у арбітражу додаткові 30 днів і повинні були повернутися до суду до
середини вересня цього року. Misen також зазначала, що спільно з "Карпатигаз" прагне
забезпечити виконання арбітражних рішень в Україні для отримання компенсації.
Шведська компанія нагадала, що арбітражний суд знизив її частку в СД з 50% до 23,9%, а
частку ТОВ "Карпатигаз" трохи збільшив - до 0,015% з 0,01%. "Нафтогаз" після рішення
арбітражу 17 червня повідомив, що суд задовольнив основні вимоги "Укргазвидобування" в
суперечці і що все майно спільної діяльності має бути передано у власність "дочки" НАК, яка
в свою чергу повинна виплатити суму компенсації "Карпатигаз" і Misen відповідно до
перерозподіленим часткам у СД. Водночас Misen заявила, що суд відкинув переважну
більшість доводів "Укргазвидобування" про оцінку СД, визначивши її на базі амортизованої
відновної вартості (DRC), і відхилив право на відшкодування збитків у разі нездатності
Misen внести повний внесок за СД. Арбітраж також постановив, що право власності перейде
"дочці" НАК тільки після виплати нею компенсації і зобов'язав "Укргазвидобування"
оплатити більшу частину судових і арбітражних витрат, понесених Misen і "Карпатигаз" у
рамках арбітражу.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Суд окончательно аннулировал ООО "Восточно Украинская группа"
специальное разрешение на пользование нарами Западно-Крымской
площади в Луганской области.
Соответствующее постановление Кассационный административный суд в составе
Верховного Суда принял 23 декабря 2020 года, пишут Наші гроші. Согласно материалам
суда, в октябре 2013 года Госгеонедр сроком на 20 лет выдала "Восточно Украинской
группе" специальное разрешение №4453 на пользование недрами Западно-Крымской
площади, расположенной в трех районах (до последней админреформы) Луганской области
– Попаснянском, Новоайдарском и Славяносербском (большая часть последнего находится
на неподконтрольной территории). Одним из условий відачи спецразрешения была
ежегодная отчетность фирмы по опытно-промышленной разработке. В 2016 г. Госгеонедр
получили информацию, что отчет за предыдущий год о движении запасов "Восточно
Украинская группа" не предоставила. Госгеонедр несколько раз предоставляла фирме
новые сроки для отчета, но информации не получила. После этого ведомство обратилось в
суд с иском об аннулировании спецразрешения. Однако Луганский окружной
административный суд и Донецкий апелляционный админсуд иск отклонили. Суды тогда, в
частности, указали, что в процессе аннулирования спецразрешения контролирующий
орган должен провести проверку работы недропользователя, но такой проверки проведено
не было. При этом все это время "Восточно Украинская группа" была зарегистрирована в
оккупированном Луганске, участия в судебных заседаниях не принимала. В Кассационном
суде Госгеонедр указала, что предыдущие суды не полно выяснили обстоятельства дела. В
частности, что подача отчетов – часть соглашения о пользовании месторождением.
Кассационный административный суд Верховного Суда установил, что Госгеонедр
использовала все способы, чтобы донести информацию о нарушениях соглашения. Так как
"Укрпошта" не доставляла письма в Луганск, Госгеонедр обратилась к фирме через газету
"Урядовый курьер", но ответа от "Восточно Украинская группа" не получила. Поэтому су
решил, что существуют правовые основания для удовлетворения жалобы госслужбы. ООО
"Восточно Украинская группа" с 2018 года прописано в Киеве. В конце прошлого года его
владельцем через Сейшельские компании "Авилла Групп Лимитед" стала харьковчанка
Маргарита Белошапкина. До этого бенефициаром указывали жительницу села Тоборивка в
Николаевской области Александру Кирьякову. В спецразрешении на Западно-Крымской
площадь указано, что месторождение содержит нефть и газ, в том числе, сланцевый газ.
"Восточно Украинская группа" также является владельцем спецразрешения на еще одно
месторождение со сланцевым газом – площадь Невская, расположенную в Кременском
районе Луганской области (район граничит с Харьковской обл.). Месторождение также
содержит сланцевый газ, специальное разрешение выдано до 2033 г. Оба спецразрешения
фирма получила в обход аукционов. Фирма является фигурантом расследования ГБР
относительно действий должностных лиц Госгеонедр в интересах частных лиц. В декабре
2019 г. следователи ГБР получили разрешение суда на обыск частной квартиры для
извлечения регистрационных документов "Восточно Украинская группа".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Укрнафта зберегла видобуток майже
на рівні 2019 року
27.01.2021

За підсумками 2020 року ПАТ «Укрнафта» зберегло показники
видобутку нафти і конденсату на рівні 2019 року - відповідно, 1,5 млн тонн і
1,13 млрд кубометрів. Про це повідомляє ukrinform.ua
"Обсяг видобутку рідких вуглеводнів склав 1,5 млн тонн, середньодобовий
видобуток нафти і конденсату – 4,1 тис. тонн/добу", - йдеться у повідомленні. Крім того,
природного газу було видобуто 1,13 млрд кубометрів - на 3% менше порівняно з 2019
роком, а показник середньодобового видобутку газу становив 3,1 млн кубометрів на добу.
Виробництво скрапленого газу компанія збільшила на 4,5% - до 117 тис. тонн. Хоча
Укрнафта працює на родовищах із суттєвим ступенем виснаженості, виробничі показники
вказують на те, що підприємству переважно вдалося компенсувати високі темпи
природного падіння видобутку, прокоментували у пресслужбі. Основну увагу Укрнафта
приділила операціям на наявному фонді свердловин і заміні критично зношеного
обладнання. Загалом за минулий рік Укрнафта провела 4 операції гідророзриву пласта,
завершила капітальний ремонт (КРС) на 133 свердловинах, виконала 24 операції за
допомогою колтюбінгових установок без бригади КРС, провела 15 операцій з інтенсифікації
видобутку та вивела з бездіяльності 107 свердловин. Завдяки цим заходам компанії
вдалося отримати додатково 145,4 тис. тонн нафти і конденсату та 79,4 млн кубометрів
газу. У компанії триває проєкт із упровадження дистанційного моніторингу роботи
свердловин, обладнаних установками електровідцентрових насосів (УЕВН). Торік кількість
таких свердловин у системі зросла на 34 одиниці - до 207 свердловин. У грудні 2020 року
«Укрнафта» відкрила в Прилуках новий сервісний центр з ремонту УЕВН – єдиний в Україні,
де проводять вхідний контроль нових УЕВН та ремонт УЕВН з оформленням протоколу
комп’ютерної перевірки. Заступник голови правління, виконавчий віцепрезидент
Укрнафти з видобутку і переробки Маврікій Калугін оцінив здобутки 2020 року як
"величнезне досягнення, беручи до уваги непрості умови". «Нам вдалося не лише зупинити
падіння, а й збільшити видобуток, причому з мінімальними інвестиційними ресурсами.
2020 рік став для нас найменшим за обсягом основних матеріальних витрат і капітальних
вкладень, але при цьому ми видобули лише на 0,9% менше нафти і на 3% менше газу, ніж у
попередньому році», - сказав Калугін. Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020 року ПАТ
"Укрнафта" повністю погасило податковий борг перед державою зі сплати ПДВ, податку на
прибуток та рентної плати, нарахованих штрафів та пені за несвоєчасну сплату грошових
зобов’язань. Загальний обсяг погашеного боргу сягнув 28,9 млрд грн. Погашення
податкового боргу відбулось в рамках реалізації угод між ПАТ "Укрнафта" та НАК "Нафтогаз
України" про купівлю-продаж природного газу. Відповідно до цих угод, Нафтогаз заплатив
Укрнафті 15,1 млрд грн за 2,061 млрд кубометрів природного газу 2006 року видобутку.
Крім того, Укрнафта отримало передоплату в розмірі 23,5 млрд грн за поставку природного
газу майбутнього видобутку. Компанія очікує здійснити поставки газу в рамках
передоплати протягом наступних років. Реалізація газових угод між компаніями стала
можливою після прийняття Верховною Радою законів 1005-ІХ та 1006-ІХ, а також
ухвалення постанови Кабінету Міністрів №1195.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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АО "Укрнефтебурение" объявило производственные
результаты за 2020 год

Госгеонедр выставила на аукцион четыре
нефтегазовых участка
28.01.2021

В условиях пандемии и рекордного падения цен на углеводороды,
негативно повлиявших на инвестиционные планы всех компаний
нефтегазовой отрасли, ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" сохранило лидерские
позиции в частной добыче углеводородов Украины.
Показатели добычи УНБ остались практически на уровне 2019 года, претерпев
незначительное падение: газ - на 1%, нефть и конденсат - на 7%. В 2020 году компания
вынужденно отказалась от бурения новых скважин, в то время как в 2019 году освоила
пять новых скважин. В 2020 году УНБ добыло 725,4 млн кубометра газа и 80,8 тыс. тонн
нефти и конденсата. В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа составила 844,3
млн кубометра, а нефти и конденсата - 86 тыс. тонн. Чтобы удержать уровень добычи, УНБ
внедрило значительные технологические обновления. В частности, ввело в эксплуатацию
современную пропановую холодильную установку (ПХУ). Пропускная способность
технологической линии с ПХУ позволяет подготовить до двух млн кубометров газа в сутки
на Сахалинском месторождении. Кроме этого компания отремонтировала скважину №35 с
применением новейшей снаббинговой установки. Таким образом удалось избежать
снижения дебита скважины и продлить межремонтный период. В течение 2020 года общая
сумма платежей в бюджет составила около двух млрд грн. Рентная плата за пользование
недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата - 882 млн грн. Из них 44
млн грн. попали в местные бюджеты: 17,6 млн грн. - в областной бюджет Харьковской
области, 17,6 млн грн. - в бюджет Краснокутского района и 8,8 млн грн. - в бюджеты
Алексеевского, Качаловского и Китченковского сельсоветов. ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года
разрабатывает
Сахалинское
нефтегазоконденсатное
месторождение.
Основные
направления деятельности компании - добыча природного газа, газового конденсата и
нефти. Компания эксплуатирует 32 газоконденсатные и нефтегазовые скважины. …
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Госгеослужба помогла развитию экзотического
газового проекта

04.02.2021

Государственная служба геологии и недр Украины объявила о
проведении 21 апреля аукционов по продаже четырех нефтегазовых лотов.
Об этом сообщается на сайте Госгеонедр.
«21 апреля недропользователей приглашают принять участие в аукционах по
продаже нефтегазовых лотов: три лицензии на геологическое изучение нефтегазоносных
недр, в т.ч. ИПР, с последующей добычей и одна — на добычу», — говорится в сообщении.
Согласно объявлению, речь идет об участке на Щербаковско-Шкурупиевской площади в
Полтавской области. На торги выставлено геологическое изучение нефтегазоносных недр,
с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). В рамках
лота, стоимость геологической информации составляет 7, 481 млн грн. Начальная
стоимость лота — 12,725 млн грн. На торги также выставлен участок на ЛючкивскоБерезовской площади в Ивано-Франковской области — геологическое изучение
нефтегазоносных недр, с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка
месторождений). Стоимость геологической информации составляет 2,216 млн грн.
Начальная стоимость лота — 7,314 млн грн. На торги также выставлен участок на
Юлиевском месторождении (Золочевский блок) в Харьковской области — добыча
природного газа, конденсата; сопутствующих полезных компонентов: этана, пропана,
бутана, гелия. Стоимость геологической информации составляет 4,840 млн грн. Начальная
стоимость лота — 58,743 млн грн. На торги выставлен участок на Восточно-Космацкой
площади в Ивано-Франковской обл.- геологическое изучение нефтегазоносных недр, с
последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений).
Стоимость геологической информации составляет 16,91 млн грн. Начальная стоимость
лота — 11,345 млн грн. По результатам первого месяца работы в 2021 году Госгеонедр
удалось провести прозрачные аукционы по продаже 11 специальных разрешений и
привлечь в государственный бюджет более 73 млн грн прямых поступлений. При этом в
результате открытой конкурентной борьбы цена лотов возрастала в десятки раз, а
некоторые лоты показали рекордный скачок стоимости: в 270 раз (участок Нимщин,
песчано-гравийное сырье) и в 142 раза (Тишивницкий участок, песчано-гравийная смесь).
Читать полностью >>>
По материалам oilpoint.com.ua
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Верховный суд Украины 27 января оставил в силе постановление
Киевского апелляционного админсуда от 29.03.2017 г., которым была
подтверждена законность решения о лишении лицензии ООО «Арабский
Энергетический Альянс ЮЭЙ». Автором этого решения является Полтавский
областной совет, принявший его еще 5 лет назад.
Действующей нормативной базой установлено, что именно местный орган власти
имеет решающий голос в вопросе согласования выдачи специального разрешения на
пользование недрами. Этим полтавчане в свое время и воспользовались. Ведь в случае с
«Арабским Энергетическим Альянсом» речь шла о претензии на получение разрешения на
разработку Северно-Яблунивского газоконденсатного месторождения, расположенного как
раз в Полтавской области. Но найти общего языка с местной властью в лице облсовета у
компании не получилось. Поэтому еще с первых лет незадавшегося сотрудничества
отношения бизнеса и власти перешли в зал судебных заседаний: в 2016 г. ООО подало иск к
облсовету с требованием обязать его согласовать выдачу лицензии. На этом пути
эффективным оказался только первый шаг. 26 декабря 2016 г. соответствующее заявление
было удовлетворено Окружным административным судом Киева, решение которого в
марте 2017-го отменил Киевский апелляционный админсуд, а сейчас – Верховный.
Внимательному читателю бросается в глаза трехлетняя разница между вынесениями
вердиктов апелляционной и высшей инстанций, ведь, как правило, она составляет не
больше года. В случае со схваткой между ООО «Арабский Энергетический Альянс ЮЭЙ» и
Полтавским облсоветом это неписанное правило тоже должно было сработать, но то что
«сталось не так як гадалось» совсем не означает потерянное время для компании. По
данным «ОЛИГАРХА», эта структура еще в октябре 2018 г. получила от Государственной
службы геологии и недр спецразрешение на разработку упомянутого СеверноЯблунивского газоконденсатного месторождения, из-за чего для компании схватка с
властями Полтавщины отошла на второй план. Как так получилось? Благодаря «Порядку
выдачи специальных разрешений на пользование недрами», утвержденному
постановлением Кабмина №615 от 30 мая 2011 г. Тогдашняя редакция этого документа
допускала несколько исключений для выдачи лицензия на внеконкурсной основе,
которыми и воспользовался «Арабский Энергоальянс». Если говорить предметнее, то
выдачу разрешения для этой структуры оформили на основании пункта 8.1,
предусматривающего оформление лицензии без проведения аукциона «в случае если
заявитель за собственные средства осуществил геологическое изучение участка недр и
подсчет запасов полезных ископаемых». Как правило, работы такого рода относятся к
категории камеральных (офисных) и заключаются в переработке геологической
информации, полученной еще во времена СССР. Соответственно, траты на такой вид работ
часто могут ограничиваться выплатами зарплат профильным сотрудникам предприятия.
Но даже этого оказалось достаточно для того чтобы интерпретировать их как «инвестицию
собственных средств». Сколько собственных тысяч гривен на тот момент вложил в
изучение Северно-Яблунивского месторождения «Арабский Энергетический Альянс ЮЭЙ»,
доподлинно неизвестно. Но тот факт, что на этом основании компания получила искомый
участок, только подлил масла в огонь пересудов о связях этой компании с влиятельными
местными бизнесменами. Прямых доказательств этому прессе до сих пор так и не
удавалось найти, потому что официальными бенефициарами ООО указываются некие
испанец Альфонсо Мануэль Лопес Торрес и граждане Саудовской Аравии Маджид Хусейн
аль Фарис и Раид Хабиб Абу Хамсин. Но источники «ОЛИГАРХА» говорят, что существенное
влияние на жизнь предприятия оказывает его бессменный директор Сергей Буров, одним
из основных бизнес-партнеров которого наши источники называют Сергея Ушинского. Их
имена широкой общественности ни о чем не говорят, но полного тезку Ушинского – Сергея
Борисовича Ушинского в заказных публикациях пресса упоминала в контексте связей с
владельцем группы «Фактор» Сергеем Тищенко. Последний уже давно известен как
ближайший соратник Сергея Пашинского, который в 2018 г., когда «Арабский
Энергетический Альянс ЮЭЙ» вне конкурса получил спецразрешение, был как раз на пике
своей влиятельности, имея статус народного депутата и одновременно главы комитета
Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Как сообщал
«ОЛИГАРХ», в прошлом году другая структура Тищенко ООО «Союз-Будресурсы», стала
владельцем лицензии на Ярмакивское нефтегазовое месторождение также из Полтавской
области. «Союз-Будресурсы» зарегистрировано на Factor Petroleum Ltd (Великобритания),
бенефициаром которой указана Елена Тищенко, бывшая супруга вышеупомянутого Сергея
Тищенко. В отличие от этого примера прямой связи тогдашнего карьерного успеха
Пашинского с оформлением лицензии «Арабским Энергоальянсом» в 2018 г. нет. Равно как,
наверное, некорректно увязывать между собой возникшие в прошлом году у Пашинского
сложности в отношениях с ГБР, с тем, что сейчас эта компания потерпела фиаско в
Верховном суде. Но факт остается фактом: окончательный и бесповоротный проигрыш
ООО Полтавскому облсовету не отменяет решения Госгеослужбы двухлетней давности о
выдаче лицензии на разработку Северно-Яблунивского месторождения. А значит у
«арабов» есть все шансы продолжить промысел в украинских газовых полях без
корректировки своих планов.
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
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Компания совладельца сети АТБ займется
добычей газа в Одесской обл..
06.02.2021

Антимонопольный комитет Украины выдал два разрешение Трайдент
Геоинвест Украина на покупку акций, превышающей 25% и 50% голосов в
высшем органе управления НПК "Укрнафтинвест".
Укрнафтинвест принадлежит лицензия на добычу газа на Белолесской и АлибейскоТраповской нефтегазовых площадях на территории Одесской обл. В ноябре 2019 года 100%
Укрнафтинвест хотела купить компания Regal Petroleum бизнесмена Вадима Новинского за
$40 млн. Однако стороны не смоги договорится о финальных условиях сделки. Согласно
госреестру юрлиц, основателем Трайдент Геоинвест Украина указан Геннадий Буткевич,
совладелец сети супермакетов АТБ. Напомним, 4 января 2019 года Совладелец АТБ
Геннадий Буткевич стал крупнейшим совладельцем ООО Атомные Энергетические системы
Украины. Компания имеет лицензии на геологическое изучение и разработку четырех
месторождений урановых руд в Днепропетровской и Николаевской областях. Отметим, 13
января 2020 года партнеры совладельца АТБ купили компанию по добыче золота.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Верховний Суд України підтвердив законність
спецдозволу Аркони
11.02.2021

Верховний Суд України (ВСУ) 4 лютого підтвердив законність видачі
спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів на СвистунківськоЧервонолуцькому родовищі (Полтавська обл.) ТОВ «Аркона Газ-Енергія».
ТОВ «Аркона Газ-Енергія» з березня 2020 року входить до групи компаній Smart
Energy та є українським активом британської публічної компанії Enwell Energy. Таке
рішення суду відкриває компанії можливість здійснювати повноцінну розробку родовища
та остаточно зупиняє цей судовий процес проти неї. ПАТ «Укрнафта» як позивач розпочало
судовий процес проти Державної служби геології та надр і компанії Аркона як відповідачів,
у ході якого Укрнафта оскаржувала законність видачі ліцензії Арконі у травні 2017 року.
Укрнафта була попереднім власником спеціального дозволу на розробку цієї площини,
проте він втратив чинність до його придбання відповідачем. Аркона та Держгеонадра
оскаржили претензії позивача. У липні 2020 року суд першої інстанції оголосив рішення на
користь Укрнафти, яке стверджувало, що видача ліцензії була незаконною. Проте в серпні
Аркона подала апеляцію стосовно відміни цього рішення до Шостого апеляційного
адміністративного суду м. Києва. 29 вересня суд задовольнив скаргу Аркони, скасував
рішення суду першої інстанції і відмовив в задоволенні позовних вимог. У листопаді 2020
року Укрнафта подала касацію до ВСУ щодо рішення Апеляційного суду. Вища судова
інстанція розглянула касацію та винесла рішення, яким ВСУ визнав аргументи Укрнафти
безпідставними, постановив припинити судовий процес проти Аркони та залишив у силі
рішення Апеляційного суду стосовно законності спецдозволу, виданого Арконі. Рішення
Верховного Суду є остаточним у цьому судовому процесі, тож спеціальний дозвіл на
розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища залишається діючим. «Ми вітаємо
рішення Верховного Суду. Воно не лише відкриває можливість для подальшого розвитку
газовидобутку України через розробку занедбаних родовищ, але й є важливим сигналом
для спільноти інвесторів щодо впорядкованості та передбачуваності українського бізнессередовища», - прокоментував Сергій Глазунов, Генеральний Директор групи компаній
Smart Energy та компанії Enwell Energy.
Читати повністю >>>
За матеріалами Смарт-Холдингу
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Генпрокуратура підозрює екс–топменеджера "Нафтогазу"
в 150-мільйонних збитках державі
15.02.2021

Прокурори Офісу Генпрокурора з'ясовують деталі операцій з
купівлі-продажу газу між державним НАК "Нафтогаз України" та
компанією "ЕРУ Трейдінг". Про це йдеться у листі Офіса Генепрокурора.
Слідчі вважають, що у період листопада 2018 року–січня 2019 року службові особи
"Нафтогазу", діючи за попередньою змовою, розробили "злочинну схему заволодіння
майном" "Нафтогазу" шляхом реалізації газу підконтрольним суб'єктам господарювання за
заниженими цінами. "В подальшому виручений газ продавався за ринковими цінами,
внаслідок чого були отримані надприбутки, спричинивши НАК "Нафтогаз України" тяжкі
наслідки", – йдеться у листі. За версією Офісу ГПУ, метою цієї операції було незаконне
збагачення. Прокурори нагадують, що у зв'язку зі зміною схеми продажу газу з 1 жовтня
2018 року постачання і продаж газу промисловим та комерційним підприємствам почав
реалізовуватися через новостворену дочірню "ГК Нафтогаз Трейдинг". "Однією з таких
приватних компаній стало ТОВ "Еру Трейдінг", кінцевим бенефіціарним власником якої до
9 лютого 2019 року був Фаворов Андрій Михайлович, який фактично з 26 листопада 2018
року працював у НАК "Нафтогаз України" на посаді директора дивізіону "інтегрований
газовий бізнес", мав статус члена правління, тимчасово здійснював повноваження голови
правління "Укргазвидобування"", – йдеться у листі. Досудовим розслідуванням
встановлено, що Фаворов за попередньою змовою з керівництвом "Нафтогазу" впродовж
листопада 2018 року – січня 2019 року організував продаж 147 млн куб. м. природного газу
по ланцюгу постачання від "Нафтогазу" до "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"
та до "Еру Трейдінг" за заниженою ціною близько 8,4 тис грн. за 1 тис. куб.м. "Вказаний
об'єм природного газу упродовж листопада 2018 – січня 2019 "Еру Трейдінг" реалізувало
"Укртрансгазу" за ринковою ціною близько 9,5 тис грн за 1 тис. куб. м", – зазначають слідчі.
Ймовірна сума збитків сягає 153,2 млн грн. Андрій Фаворов заявив, що історія з продажем
газу "ЕРУ Трейдинг" багато разів обговорювалася і перевірялася, і ніяких порушень, за його
словами, з його боку не було знайдено. "Я підозрював про те, що це готується, вже місяць
тому. Відразу після приходу, на мою думку," чуда-юда "на пост, в його випадку,
"недоміністра", ходили чутки, що він "лютує" і будуть "наслідки". Сама історія з продажем
газу ЕРУ Трейдинг багато разів обговорювалася і перевірялася. Спочатку внутрішнім
аудитом та службою безпеки НАКу, потім незалежними аудиторами з віденського офісу
KPMGb і наглядової ради НАК. Ніяких порушень з мого боку не було знайдено", - зазначив
Фаворов. "Для тих, для кого цікаві деталі, рекомендую почитати пост на моїй сторінці в ФБ.
Він був написаний по "гарячих слідах" два роки тому. Якщо коротко - в той момент я ще
навіть не вступив на посаду. Тоді там керував так назву "ставленик", близький пану
Вітренко, звільнення якого було мною ініційовано у зв'язку з виникненням
необґрунтованого багатотисячного боргу, що, на мою думку, має ознаки крадіжки. Мені
шкода, що особисті емоції пана Вітренко ввели в оману представників Генпрокуратури. Я
точно знаю, що ця справа немає ніяких перспектив. Думаю, що це дешевий піар-хід, який, на
мою думку, показує, що нічого запропонувати суспільству, крім старих образ і імпотентної
злоби", - додав він. Нагадуємо: Андрій Фаворов залишив посаду директора з інтегрованого
газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" 1 квітня 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Компании Ахметова и Фукса начали судиться за границы
месторождений для добычи газа

Суд заарештував частку Рудьковського в
"Нафтогазвидобування"
24.02.2021

Печерський районний суд Києва 2 лютого розпорядився накласти
арешт на акції ПАТ "Нафтогазвидобування", що належать компанії Salazie
B.V. Про це йдеться в рішенні суду, яке є в розпорядженні ЕП.
"Заборонити вносити в систему депозитарного обліку будь-які зміни, що стосуються
ідентифікації власників, і / або переходу права власності на цінні папери - прості
бездокументарні іменні акції, емітентом яких є ПрАТ" Нафтогазвидобування ", і які
обліковуються
на
рахунках
Salazie
B.V.
Заборонити
посадовим
особам
"Нафтогазвидобування" здійснювати виплату дивідендів від діяльності вказаного
товариства юридичним і фізичним особам, у тому числі тим, які є кінцевими бенефіціарами
Salazie B.V. ", - йдеться в рішенні суду. Рішення прийнято в рамках виробництва,
розпочатого за клопотанням прокурора Департаменту нагляду за органами безпеки,
фіскальної та прикордонною службами Офісу ГПУ. Звернення про арешт було оформлено
прокурором в січні 2021-го року. У його позові зазначалося, що знерухомлення акцій
необхідно для завершення досудового розслідування, яке проводить слідче управління
Головного
управління
СБУ.
Йдеться
про
кримінальному
провадженні
№12012000000000077, відкритому в листопаді 2012 року "за фактом умисного вбивства
Олега Семінського". Семінський - колишній керівник ПрАТ "Нафтогазвидобування". Він був
викрадений в 2012 році і протягом трьох років примусово утримувався. "Я на 100%
впевнений, що замовником мого викрадення був Микола Миколайович Рудьковський", говорив в інтерв'ю ЕП Олег Семінський. Також він говорив ЕП, що ПрАТ
"Нафтогазвидобування" створювалася на умовах приналежності йому 10% акцій її
статутного фонду. Ця домовленість була "понятійною" (а не зафіксованою документами. ЕП). Утримувачем свого пакета акцій Семінський називав Миколи Рудьковського, на брата
якого, Сергія Рудьковського, оформлена вищезгадана Salazie B.V. Salazie належить 25% (або
427 992 шт акцій) ПрАТ "Нафтогазвидобування". "Микола Рудьковський на думку сторони
звинувачення є організатором розслідуваних в даному кримінальному провадженні
злочинів", - йдеться в резолютивній частині згаданого рішення Печерського райсуду. Там
же вказується, що зібраними матеріалами підтверджується мотив викрадення і утримання
Олега Семінського: позбавлення його права вимоги у Рудьковського документарного
оформлення свого пакета акцій. В даний час мажоритарним власником ПрАТ
"Нафтогазвидобування" є група "ДТЕК" Ріната Ахметова. Так, 23.2098% акцій належить
ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (DTEK OIL&GAS B.V.), а її "дочці" ТОВ "НГД ХОЛДИНГ" - ще 24.7902%.
Також НГД Холдингз Б.В. належить 25% акцій ПрАТ. Доповнено позицією ДТЕК: У компанії
заявили, що рішення було прийнято судом в рамках суперечки, який стосується виключно
міноритарного акціонера ПрАТ "Нафтогазвидобування" - компанії Salazie B.V. "Арешт на
частину акцій ПрАТ "Нафтогазвидобування", які належать компанії Salazie B.V., і обмеження
пов'язані з таким арештом для їх акціонерів, не поширюються на акції ПАТ
"Нафтогазвидобування", що належать Групі ДТЕК, і їх акціонерів", - повідомили у ДТЕК.
"Група ДТЕК повідомляє, що дане рішення суду жодним чином не впливає на операційну
діяльність ПрАТ "Нафтогазвидобування".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

19.02.2021

Фундамент для конфликта между группами Павла Фукса и Раната
Ахметова был заложен 22 сентября т.г., когда Окружной админсуд Киева
признал противоправной бездеятельность Госгеонедр в части непринятия
решения о расширении границ Руновщинской нефтегазовой площади.
Тогда на противоположной стороне баррикад геологического ведомства было ООО
«Профи нафт», а структуры Ахметова вообще никак не фигурировали. Лицензию на
разработку данной территории «Профи нафт» получило в августе 2017 г. Спустя два года
компания захотела расширить площадь территории, объяснив инициативу выводами ГП
«Укргеофизика» «о том, что результаты проведения геологоразведочных работ
подтверждают факт, что площадь выходит за границы переданного в эксплуатацию
участка». Местный (Полтавский) облсовет, чье мнение важно в таких случаях, инициативу
лицензиата поддержал. У Госгеослужбы на этот счет оказалось другое мнение, но оно было
«подправлено» упомянутым решением суда. «Признать противоправными действия
Госгеонедр по возврату «Профи нафт» заявления с приложенными к нему документами о
расширении границ ранее выданной в пользование площади недр. Обязать ответчика
издать приказ о выдаче спецразрешения на пользование недрами Руновщинской площади
на основании заявления о расширении границ ранее переданной в эксплуатацию
площади», – говорилось в решении первой инстанции. Главой ООО «Профи нафт»
фигурирует Виталий Лупето, который является многолетним менеджером структуры «Ист
Юроуп Петролеум», ранее носившей название «Голден Деррик». Про эту компанию
«ОЛИГАРХ» уже сообщал ранее. В президентскую каденцию Виктора Януковича на нее
было оформлено около 30 спецразрешений на разведку и добычу углеводородов в разных
регионах страны. Такие успехи СМИ связывали с лоббированием бизнеса компании двумя
бывшими министрами Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком, которых называли
главными бенефициарами «Голден Деррик». Но после Революции достоинства в 2014 г.
ситуация для «Голден Деррик» и ее бенефициаров кардинально изменилась. Так, в марте
2014 года по инициативе Генеральной прокуратуры упомянутая выше Государственная
служба геологии и недр лишила «Голден Деррик» лицензий на разработку нефтегазовых
месторождений, а активы компании были арестованы. Компания пошла в суды с целью
возобновления своих лицензий. Очередь вышеупомянутой Руновщинской нефтегазовой
площади пришла в 2017 г., когда Госгеонедр выдала соответствующее разрешение на
основании соответствующей санкции суда. К тому времени «Голден Деррик» уже
назывался «Ист Юроуп Петролеум», при этом сама компания начала ассоциироваться
прессой с уроженцем Харькова Павлом Фуксом, который вошел в число крупных
бизнесменов после реализации московского проекта недвижимости MosCityGroup. Именно
его команде и приписывается процесс очистки бизнеса соратников Януковича от
токсичности. Как сообщал «ОЛИГАРХ», эта стратегия подразумевала создание при «Ист
Юроуп Петролеум» нескольких десятков новых юридических лиц, которое впоследствии
получили от «материнской» компании свои лицензии (по принципу: одной компании –
один участок). Таким образом, «Профи нафт» и досталась Руновщинская площадь. Но
полноценных прав собственности на «наследие Ставицкого» оказалось недостаточно.
Относительно быстро новоявленные компании-владельцы площадей углеводородов
столкнулись с тем, что искомые участки в свое время были «нарезаны» впопыхах – в одних
случаях накладывались друг на друга, а в других – не повторяли границ предполагаемых
залежей. После того как в вопросе распределения границ была проведена «домашняя
работа», лицензиаты занялись наведением соответствующего порядка в документах. Как
раз с этим и была связана инициатива ООО «Профи нафт». Но на этой стадии компания
споткнулась о влиятельного игрока. Речь идет про ООО «Нафтогазгеоразведка», которое
через DTEK Oil&Gas development B.V. контролируется Ринатом Ахметовым. Недавно эта
структура вступила в вышеупомянутый судебный процесс между Государственной службой
геологии и недр Украины и ООО «Профи нафт». Рассмотрение дела в суде апелляционной
инстанции назначено на следующую неделю – 25 февраля. …
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
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Державний регулятор затвердив план розвитку
АТ “Дніпрогаз” на 2021 рік
11.01.2021

НКРЕКП затверджено загальний обсяг фінансування заходів Плану
розвитку газорозподільної системи АТ «Дніпрогаз» у 2021 році на рівні 79
млн грн.
В рамках Плану розвитку 2021 року, затвердженого Постановою НКРЕКП № 2790 від
30.12.2020 року, АТ "Дніпрогаз" спрямує майже 31 млн грн на забезпечення безаварійного
та безперебійного функціонування системи газопостачання Дніпра. Решту коштів буде
використано для придбання газу для покриття виробничо-технологічних витрат,
модернізації автомобільного парку та спецтехніки, а також закупівлю обладнання для
роботи виробничих підрозділів компанії. З метою модернізації газорозподільної системи
фахівці компанії протягом року мають здійснити капітальний ремонт частини газопроводу
середнього тиску, а також провести реконструкцію більше 3 км газопроводів, замінити 32
газорегулюючі пункти, побудувати 3 нові станції катодного захисту газопроводів та
реконструювати 28 існуючих станцій електро-хімічного захисту газопроводів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Облгази під брендом РГК заявляють про 1,6 млрд грн
тарифних збитків у 2020 році
14.01.2021

Різке подорожчання газу на ринку в другому півріччі 2020 року
призвело до сумарних тарифних збитків 20 операторів газорозподільчих
мереж (ГРМ, облгази), що працюють під брендом РГК, за підсумками всього
минулого року в 1,6 млрд грн року, йдеться в повідомленні РГК у четвер.
"Головна стаття витрат - природний газ для технологічних потреб, який
газорозподільні компанії купують на тарифні кошти. Цінове ралі, що триває на
європейських хабах, демонструє, що діючі тарифи на розподіл вже не покривають всі
обґрунтовані витрати Операторів ГРС", - наголошується в прес-релізі. Згідно з ним, облгази
близько 40% отриманих тарифних коштів направляють на закупівлю природного газу для
технологічних витрат, а його вартість за липень - грудень на Українській енергетичній
біржі (УЕБ) зросла на 54% і на третину перевищила індикатив, закладений у тарифах на
розподіл. РГК заявляє, що аналогічна ситуація спостерігається і щодо тарифів на розподіл
природного газу, встановлений НКРЕКП на 2021 рік: "Цінове ралі, що відбувається на всіх
торговельних майданчиках Європи, робить практично неможливою купівлю газу
Операторами ГРС за актуальними ринковими цінами за рахунок коштів, закладених у
тарифах газорозподільних компаній". Зокрема, відповідно до прес-релізу, в тарифі на
розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена в 5850 грн / тис. куб. м, а на
торгах на європейському хабі TTF вартість січневого газу досягла 9650 грн / тис. куб. м. РГК
зазначила, що облгази під брендом РГК двічі, 29 і 30 грудня 2020 року, оголошували
закупівлю технологічного газу на УЕБ, проте жодна з компаній не отримала пропозицій про
покупку ресурсу на ринку за закладені в тарифі кошти. У прес-релізі наводиться посилання
на підписаний на початку червня минулого року Меморандум з МВФ, в якому українська
сторона взяла на себе зобов'язання, що НКРЕКП призведе тарифи на розподіл до повної
компенсації витрат. "Наслідком перекосів у регулюванні стане тарифне розбалансування на
рівні операторів ГРС і доведення їх до переддефолтного стану вже у першому півріччі 2021
р.", - вважають у РГК, додаючи, що іншим результатом може стати дисбаланс у відносинах з
Оператором ГТС України і погіршення його фінансового стану. Як повідомлялося, прем'єрміністр України Денис Шмигаль у кінці року доручив главі Міненерго Юрію Вітренку і
Антимонопольному комітету перевірити обґрунтованість недавнього підвищення тарифів
на розподіл газу, а на цьому тижні заявив про початок НКРЕКП перевірки всіх облгазів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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На Калущині планують створити сховище
нафти та газу

Владельцу сети АЗС, купившему топливо Кировоградской НК,
вручили подозрение
13.01.2020

Владельцу сети АЗС, который приобрел 10 тыс. л незаконно
изготовленного дизельного топлива с целью его дальнейшей реализации,
сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
«Одному из фигурантов дела сообщили о подозрении в совершении уголовного
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины, то есть приобретение для сбыта
и реализации незаконно изготовленных нефтепродуктов (дизельного топлива) в
количестве 10 тыс. л», — заявили в прокуратуре. Как рассказал enkorr и.о. начальника
Кировоградского управления Государственной фискальной службы Украины Матвей
Щербина, речь идет о сети АЗС, которая является фигурантом уголовного производства по
факту незаконного изготовления бензина и дизельного топлива без уплаты налогов ООО
«Кировоградская нефтяная компания» (КНК). Чиновник напомнил, что в ноябре прошлого
года правоохранители уличили КНК в изготовлении топлива и в дальнейшей его
реализации под видом растворителей, лакокрасочных компонентов и других товаров,
которые не облагаются акцизом. Тогда в ходе обысков на нефтеперерабатывающем
предприятии, у покупателя ресурса — сети АЗС и других фигурантов уголовного
производства было изъято 540 тыс. л топлива на сумму более 13,4 млн грн, почти 1,2 млн
грн и $22 тыс. наличными, компьютерную технику, накопители памяти, печати, документы,
черновые записи, автоцистерну. Изъятое имущество оценено в 14,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.ua
НАК “Нафтогаз” отчитался о падении производства бензина
и дизтоплива на Шебелинском НПЗ
28.01.2021

Шебелинский НПЗ в 2020 г. сократил переработку нефтяного сырья
на 10,6% (на 50,2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом — до 422,5 тыс.
тонн. Об этом сообщил нефтяной дивизион группы “Нафтогаз” в Facebook.
В ходе производственного процесса на мощностях завода также была осуществлена
переработка 16 тыс. тонн компонентов и 7 тыс. тонн поэтапной переработки. В декабре
2020 года переработка сырья на заводе составила 41,5 тыс. тонн, что на 5,3% (на 2,3 тыс.
тонн) меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Шебелинский НПЗ в 2020 году снизил
производство бензина на 6,3% (на 9,4 тыс. тонн) — до 139,7 тыс. тонн, дизтоплива — на
14,8% (на 13,1 тыс. тонн), до 75,2 тыс. тонн, мазута — на 39,1% (на 15,1 тыс. тонн), до 23,5
тыс. тонн. Кроме того, производство LPG в 2020 году составило 144 тыс. тонн. В “Нафтогазе”
также уточнили, что по итогам прошедшего года на 25% был увеличен физический объем
реализации нефтепродуктов и LPG через собственную сеть АЗС U.GO. В том числе Shebel92
— на 55%, Shebel95 — на 93%, Shebel ДТ — на 25% ShebelLPG — на 12%. Дополнительный
экономический эффект от реализации нефтепродуктов по долгосрочным годовым
контрактам группа оценивает в $3,5 млн. Кроме того, на 45% в денежном выражении
выросли объемы продаж сопутствующих товаров. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Співробітники ГУ ДФС у м. Києві припинили роботу мережі
по нелегальному виготовленню дизелю
12.02.2021

В ході слідства правоохоронці встановили, що протягом 2020-2021
років на території 4 областей група осіб організувала мережу з виробництва
та купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів.
Працюючи без жодних дозвільних документів чи відповідних ліцензій, зазначені
особи водночас не сплачували акцизний податок. Для здійснення незаконної діяльності,
організатори використовували підконтрольні їм товариства та майнові комплекси
підприємств - резервуари для зберігання палива, обладнання та устаткування. Наразі
слідством під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва встановлено ряд
таких суб'єктів господарської діяльності у Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській
та Київській областях. В результаті протиправних дій до державного бюджету фактично не
було сплачено понад 10 млн грн податків. Голова ДФС України Вадим Мельник зазначив, що
під час санкціонованого обшуку співробітники ГУ ДФС у м. Києві виявили чорнові записи, 1
200 000 літрів дизельного пального та 10 експериментальних зразків паливно-мастильних
матеріалів. Наразі до суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучені
торгово-матеріальні цінності. Розслідування триває.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДФС
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому
на $300 млн за захват "Укртатнафты"
24.02.2021

Высокий суд Лондона отклонил иск российской "Татнефти" на $294,3
млн к бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому,
Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко в рамках дела "Укртатнафты"
в связи с истечением срока исковой давности.
В своем решении судья ссылается на российское законодательство (ст. 196 ГК РФ),
согласно которому срок исковой давности составляет три года. "Применение трехлетнего
срока исковой давности в соответствии с российским законодательством означает, что
срок исковой давности "Татнефти" истек и его не следует отклонять как несовместимый с
английским публичным порядком", – говорится в решении. В "Татнефти" заявили, что не
согласны с решением суда. "Решение представляется односторонним и предвзятым, в нем
не дана оценка ряду фундаментальных вопросов, которые были поставлены перед судом,
прежде всего, в отношении самого факта хищения принадлежащих "Татнефти" денежных
средств, несмотря на то, что ответчики косвенно признали свое участие в нем. "Татнефть"
изучает возможности по подаче апелляции на данное решение", – сообщили в российской
компании. В апреле 2017 года "Татнефть" подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и
Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража
от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $144 млн
за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций. Российские суды
поддержали ходатайство "Татнефти". Кроме того, ранее "Татнефть" отстояла в британских
судах право подать повторный иск в Высокий суд Лондона к украинским бизнесменам
Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко
по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО
"Укртатнафта") с требованием возместить $334 млн ущерба и проценты. Ожидалось, что
суд рассмотрит иск в 2020 году. "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против
Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и
взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты". "Укртатнафта" была
создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе
Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам,
близким к "Татнефти", Министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще
8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Бан-БК» планує створити
підземне газо та нафтосховище у виснажених вуглеводневих пластах в
нафтогазовій провінції Івано-Франківської області.
Сховище планують створити в межах сіл Пійло, Кадобна, Верхня Калуського району.
Як альтернативу також розглядають територію в межах села Пасічна та м. Надвірна.
«Використання нафто газо сховищ в межах Надвірнянського та Калуського районів
забезпечить достатні надходження в бюджет України (ПДВ, прибуток, відрахування в
пенсійний фонд та інше) що би забезпечити оплату заробітної плати працівникам
підприємствам державного сектору економіки (вчителя, лікарі і т.п.)», - йдеться у
повідомленні компанії. «Використання вуглеводнево виснажених пластів по загально
прийнятій схемі дозволить в зимовий період зберігати до 120 тис. т нафти. Зберігання
природнього газу в межах виснажених нафтогазових пластів Калуського району до 8 млрд.
кубометрів, що відповідає по аналогії газо сховищам Богородчани, Угерськ», - йдеться у
повідомленні компанії. За даними ЄДРПОУ, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Бан-БК» є житель
Богородчан Боднарук Володимир Юрійович. Компанія зареєстрована в жовтні 2018 року.
Статутний фонд становить 100 тис. гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами galychyna.if.ua
ОККО офіційно заявила про купівлю Херсонської нафтоперевалки,
планує вкласти в модернізацію до $3 млн
03.02.2021

Група ОККО планує інвестувати до $3 млн у придбаний у січні 2021 р.
Херсонський нафтоперевалочний комплекс. Про це повідомляє служба
новин порталу interfax.com.ua
"За оцінками наших фахівців, обсяг інвестицій у модернізацію комплексу може
становити до $3 млн", - наводить слова віце-президента ОККО Юрія Кучабського пресслужба групи. Купівля комплексу допоможе створити потужну логістичну базу для більш
ефективного та мобільного забезпечення пальним автозаправних комплексів мережі на
півдні й сході України. Крім того, ОККО робить серйозний крок у диверсифікації джерел
постачань пального. "Отримавши власні портові потужності, ми отримуємо і прямий доступ
до середземноморського ринку нафтопродуктів. І за сприятливої кон'юнктури можемо
нарощувати обсяги імпорту в Україну пального з Греції, Болгарії, Туреччини, Туркменістану
тощо. Йдеться про 150-200 тис. тонн на рік", - зазначив Кучабський. Херсонський
нафтоперевалочний комплекс передбачає нафтогавань, де здійснюється розвантаження
танкерів і зберігання нафтопродуктів, а також нафтобазу, яка має доступ до залізничної
інфраструктури. Об'єкти з'єднані нафтопродуктопроводом. За оцінками компанії,
насамперед на об'єкті необхідно провести капітальний ремонт резервуарів із заміною
запірної
та
дихальної
арматури;
встановити
протипожежне
обладнання,
газовирівнювальну систему; замінити автоналивний пункт на сучасне автоматизоване
обладнання. Модернізація дасть змогу зробити функціонування нафтоперевалочного
комплексу безпечним та ефективним, привести його у відповідність із міжнародними
стандартами. У прес-службі нагадали, що влітку 2020 року для ОККО було відкрито дві
кредитних лінії по $35 млн з боку Європейського банку реконструкції та розвитку і
Міжнародної фінансової корпорації. Частину цих коштів компанія планує спрямувати на
реконструкцію нафтоперевалки в Херсоні. Реалізація проекту також сприятиме створенню
нових робочих місць у регіоні та збільшенню податкових надходжень до місцевого
бюджету. Як повідомлялося, раніше підконтрольну структурам бізнесмена Сергія Курченка
Херсонську нафтоперевалку у вересні 2014 року рішенням Приморського суду Одеси було
передано в управління ДП "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами" (ПЗНП).
Наприкінці липня 2019 року Київський райсуд Одеси передав нерухоме майно
нафтоперевалки вже в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Нафтогаз інвестує $146 млн у будівництво найбільшого
в Україні LPG заводу
17.02.2021

Дивізіон Нафтогаз Нафта побудує установку поглибленого вилучення
вуглеводнів на Хрестищенському відділенні з переробки газу поблизу
дожимної компресорної станціії у Харківській області.
«Будівництво Хрестищенського заводу з виробництва LPG дозволить нам збільшити
частку українських нафтопродуктів на вітчизняному ринку на 115 000 тонн на рік», зазначив директор з комерційних питань АТ Укргазвидобування Сергій Федоренко. Також
він додав, що весь процес займе близько 2,5 років, а перша партія готової продукції з заводу
очікується на початку 2024 р. Тендерні пропозиції на придбання установки поглибленого
вилучення вуглеводнів компанія приймає до 1 березня 2021 року. Очікувана вартість
закупівлі з урахуванням вартості життєвого циклу - $ 145,7 млн. Установка потрібна для
глибокої підготовки і переробки природного газу, щоб отримати від нього до 99,9% цінних
компонентів для виробництва зрідженого нафтового газу (LPG), газового конденсату і
відбензинений природного газу. Відзначається, що переможець тендеру повинен
забезпечити виробництво установки та постачання до місця розташування заводу в
Харківській області. Також переможець торгів зобов'язаний надати послуги з шеф-нагляду
за будівництвом і монтажем обладнання, здійснити нагляд за пуско-налагоджувальними
роботами, провести запуск заводу і навчити персонал. Liquified Petroleum Gas - зріджений
нафтовий газ. Являє собою суміш пропану і бутану, який використовується в якості палива,
холодоагенту в холодильниках і морозильниках, створення тиску в аерозолях (менш
шкідливий для озонового шару). Газ LPG на 30% утворюється в процесі переробки нафти і
на 70% - з родовищ природного газу і нафтових свердловин.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Компанія Дмитра Фірташа запускає продаж
дизельного палива для аграріїв
19.02.2021

Роздрібний напрямок азотного холдингу OSTCHEM – OSTCHEM RETAiL
почав продаж дизельного палива аграріям з доставкою в господарство. Про
це повідомляє портал mind.ua
Компанія продаватиме пальне виробництва України, Білорусії та Литви. Про це
йдеться в пресрелізі компанії. Зазначається, що під час проведення сільгоспробіт аграрій
використовує до 100 літрів дизельного палива на гектар, витрати на пальне складають
близько 15-20% усього сільгоспциклу аграрія. Аналітики Group DF оцінюють обсяг
українського ринку дизельного палива для агросектора – близько 40 млрд грн. OSTCHEM
RETAiL – роздрібний напрям холдингу OSTCHEM, що входить до азотного бізнесу Group DF,
який належить Дмитру Фірташу. OSTCHEM RETAіL створений у 2019 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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Суд арестовал нефтепродуктопровод
окружения Медведчука
24.02.2021

Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ
наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории
Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное
направление".
Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля запрещено распоряжение,
отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно
задействованы в обеспечении производственной деятельности 'этого комплекса. В
ведомстве уточнили, что имущество передадут в управление Национального агентства по
вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и
других преступлений (АРМА). До определения управляющего этим имуществом со стороны
АРМА оно будет находиться на ответственном хранении АО "Уктранснафта". Речь идет о
зданиях, сооружениях, линейных участках, технологических объектах и т.п.,
расположенных на территории Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской обл.
"Наложение ареста инициировано в рамках расследования обстоятельств передачи права
собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования, которые возможно причастны к
Российской Федерации. Эту схему НАБУ и САП расследуют с 2017 г.", – отмечается в
сообщении. Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский свои указом ввел в
действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры
для возвращения имущества нефтепродуктопровода государству. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых
государственная собственность оказалась в частных руках. Перед этим, 11 февраля,
детективы НАБУ совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении государственному эксперту, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из
государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.
Напомним, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в
собственность Украины нефтепродуктопровода, который через ООО "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и
решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению
Хозяйственного суда Ринвненской обл.. "Транснефть" вернула трубопровод себе. В 2015 г.
российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По
данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука. В конце сентября 2017 года
совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также
принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем
количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).
Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy
Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с
Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения. В марте 2019 года
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании
"Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО
"ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным
акционером компании.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net




Читайте также: Бизнес-партнер друга
Медведчука стал крупнейшим импортером
дизтоплива в Украину >>>

РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ТРЕЙДЕРИ. МЕРЕЖІ АЗС

ПриватБанк виграв у структур Коломойського
справу стосовно 247 АЗС
25.01.2021

ПриватБанк отримав право на повернення 247 автозаправних станцій
групи «Приват» Ігоря Коломойського. Про це повідомляє портал mind.ua з
посиланням на Finbalance
Верховний Суд 14 січня задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку та скасував
ухвалу Госпсуду м. Києва та постанову Північного апеляційного госпсуду, якими 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 судовими матеріалами, у
2016 році 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). Заборгованість компаній-лізингоотримувачів перед ПриватБанком перевищує 2
млрд грн, а націоналізований банк вживає заходи щодо розірвання відповідних договорів
фінансового лізингу та повернення об`єктів лізингу, які знаходяться в оренді в компанійзаявників. За даними ПриватБанку, на кінець ІII кварталу-2020 обсяг портфелю кредитів і
дебіторської заборгованості за фінансовим лізингом, який він пов`язує з колишніми
акціонерами, становив 217,3 млрд грн. Раніше Коломойський публічно заперечував
інформацію НБУ, що близько 95% корпоративного портфеля ПриватБанку, який
сформувався до націоналізації, – це були інсайдерські позики. Нагадаємо: раніше цього
місяця Верховний Суд скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про
визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності ПриватБанку на
київський готель «Мир». Таким чином держбанку вдалося отримати перемогу в боротьбі за
майно, яке було передане на баланс ПриватБанку до його націоналізації.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua

Киевский апелляционный суд утвердил мировое соглашение между
Коломойским-Куфтыревым и «БРСМ-Нафтой»
01.02.2021

Киевский апелляционный суд 1 февраля своим определением закрыл
производство по апелляционным жалобам 10 ассоциированных членов
общественной
организации
«Фонда
преодоления
последствий
Васильковской трагедии» на определение Деснянского районного суда
Киева от 3 ноября 2020 года, которым было утверждено мировое соглашение между
Фондом и компанией «Евро Смарт Пауер» – оператором группы компаний,
работающих под брендом «БРСМ-НАФТА». Решение суда в апелляционной инстанции
вступает в силу незамедлительно.
Согласно пункта 2 мирового соглашения:“для полного и окончательного
урегулирования судебного спора по иску стороны 1 («Фонд» – прим ред.), поданного в
интересах его ассоциированных членов в гражданском деле № 754/8602/18, сторона 2
(«БРСМ» – прим ред.) решила осуществить выплату по принципу «ex gratia» (принцип «ex
gratia» – осуществление выплаты добровольно, из искренних намерений, не признавая при
этом стороной 2 никакой юридической ответственности), с чем полностью соглашается
сторона 1, на счет стороны 1, в общей сумме 28450000 грн. (что эквивалентно 1000000
долларов США) на дату подписания этого соглашения (дальше – сумма выплаты). Согласно
Положению о порядке возмещения ущерба (утвержденного решением общего собрания
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«Фонда» от 27.04.2018), сумма денежных средств, выплачиваемая Стороной 2 на условиях
«ex gratia», подлежит распределению следующим способом: сумма эквивалентная 500000
долларов США по состоянию на дату подписания данного мирового соглашения, подлежит
перечислению непосредственно ассоциированным членам; 14225000 грн. (что
эквивалентно 500 000 долларов США по состоянию на дату подписания данного мирового
соглашения), подлежит оставлению в распоряжении Стороны 1. Однако, учитывая особое и
уважительное отношения Стороны 1 к каждому своему ассоциированному члену, принимая
во внимание признание стороной 1 глубины душевных страданий, которые они понесли в
результате События на нефтебазе, а также руководствуясь конституционными
принципами, согласно которым человек, его здоровье, честь и достоинство, его
нормальные и безопасные условия жизни являются основополагающими гарантиями
нормальной, долгой и счастливой жизни каждого человека и гражданина, Сторона 1
решила уменьшить размер принадлежащей ей в соответствии с Положением о порядке
возмещения ущерба части полученных средств до 25% – 7112500 грн. и увеличить за счет
такой части индивидуальное возмещение морального ущерба каждого из ассоциированных
членов до 75% от фактически полученной суммы – 21337500 грн. Также, сторонами
определен поименный список из 2225 физических лиц с с определением суммы
компенсации в общем размере 9589 гривен на каждого из лиц на общую сумму 21337500
гривен”. Определение апелляционного суда принято на основании отказа 10 апеллянтов от
рассмотрения своих жалоб по существу (апеллянты были недовольны причитающейся им
суммой в размере 9589 гривен на каждого, а также самой пропорцией распределения
денежного фонда компенсации между ассоциированными членами и правлением фонда).
Что заставило апеллянтов отказаться от своих жалоб — неизвестно, но учитывая методы
убеждения своих оппонентов со стороны «Фонда» и лиц стоящих за ним, в данном случае
наверняка был использован метод не «кнута», а «пряника». Полностью с историей
противостояния между «Фондом преодоления последствий Васильковской трагедии» и
компанией «БРСМ-НАФТА» можно ознакомиться в наших материалах: «У Игоря
Коломойского получился БРСМ» и «У Игоря Коломойского получился БРСМ. Часть 2».
Читать полностью >>>
© Денис Светлов
По материалам oligarh.media
Суд начал банкротство компании "Вог Ритейл"
из группы "Континиум"
02.02.2021

Хозсуд Волынской области открыл производство по делу о
банкротстве ООО "Вог Ритейл". Соответствующее решение суд принял 28
января, пишет biz.censor.net с ссылкой на Finbalance.
Суд также признал требования инициирующего кредитора (ООО "ТВ Сад",
оформлено на гражданку Кипра) на сумму 168,9 млн грн. Ранее компания "Вог Ритейл"
обеспечивала розничные продажи топлива в сети АЗС WOG, а также была поставщиком
питания в скоростных поездах "Интерсити+". В госреестре бенефициарами ООО "Вог
Ритейл" указаны Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети покойного нардепа Игоря Еремеева –
Роман и София. Этим физлицам принадлежит группа "Континиум" (среди ее активов – в
том числе сеть АЗС WOG). Как сообщалось, в октябре 2020 года Хозсуд Волынской области
открыл производство по делу о банкротстве ООО "Вог Трейдинг", которое принадлежит
тем же владельцам. 17 ноября 2020 года суд своими постановлениями признал требования
ряда кредиторов к ООО "ВОГ Трейдинг", в том числе ООО "Вог Ритейл" – на 1,6 млрд грн
(четвертая очередь), ООО "Нефтетрейд Ресурс" – на 730,6 млн грн (четвертая очередь), ООО
"Вог Трейд" – на 382 ,8 млн грн (четвертая очередь). Все эти компании связаны с группой
"Континиум". Кроме того суд признал требование кредиторов, связанных с Дмитрием
Фирташем: ЧАО "Концерн Стирол" – на 599 млн грн (в т.ч. 561 млн грн – четвертая очередь),
ЧАО "Укргаз-Энерго" – на 446,5 млн грн (четвертая очередь), ЧАО "Юкрейниан Кемикал
Продактс" – на 70,6 млн грн (четвертая очередь). Также признаны судом требования
Главного управления Налоговой службы в Волынской области на 188,7 млн грн (из них 93,6
млн грн – требования третьей очереди, а 95,06 млн грн – шестой очереди). Напомним, в
2018 г. Group DF Дмитрия Фирташа публично заявляла о кредиторских требованиях к сети
WOG на $460 млн. Вместе с тем, в Group DF отрицали, что она является миноритарным
акционером WOG (по данным СМИ, Д. Фирташ получил пакет акций сети в 2013 г. в рамках
погашения долга WOG перед банком "Надра"). В 2020 г. сообщалось, что бенефициары
группы "Континиум" начали тесно сотрудничать с группой "Приват" Игоря Коломойского ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
У Києві відкрили новий автозаправний
комплекс SOCAR
05.02.2021

SOCAR Energy Ukraine відкрила новий АЗК преміумкласу за адресою
проспект Бандери, 36 в Києві. Це 56 за рахунком локація в мережі паливного
оператора, а також 13 в Київському регіоні.
Брендова заправка зручно розташована для власників транспортних засобів, які
прямують у напрямку найбільших житлових районів столиці - Троєщини та Оболоні, а
також для відвідувачів спортивно-розважального комплексу X-PARK і ТРЦ Blockbuster Mall.
Площа торгового залу та магазину нового об'єкта - 120 м?. На АЗК встановлені три
двосторонні паливно-роздавальні колонки для реалізації світлих нафтопродуктів, а також
газовий модуль для заправки LPG на чотири пістолети. Автолюбителям пропонується
якісне пальне від європейського виробника Orlen, всі види фірмового пального Nano: А-98,
А-95, Diesel Nano і Diesel Nano Extro. В найближчому майбутньому на даному
автозаправному комплексі можна буде зарядити електромобіль. Новий АЗК традиційно
оформлений в сучасному індустріальному стилі, монохромному, з переважанням чорного
кольору. Трендовою «родзинкою» SOCAR залишаються незвичні рішення з використанням
полігональних поверхонь в інтер'єрі та екстер'єрі, дизайнерські меблі, а також стильні
світлодіодні екрани на ціновій стелі, на колонах і фризі навісу. Крім актуальної інформації
про погоду, ціни на пальне і курси валют, яскраві екрани дозволяють повідомляти гостям
SOCAR про акції та вигідні пропозиції від партнерів мережі. Серед додаткових сервісів підкачка шин, бізнес-куточок, пеленальний столик для самих маленьких гостей,
автоматична чистка взуття, пункт обміну валют. За бажанням можна скористатися
послугою попереднього замовлення, тобто оформити та забрати товари з маркету без
черги та не втрачаючи часу, або придбати готові страви в Buta Cafe, щоб смачно і ситно
поїсти вдома, у сімейному колі. Варто нагадати, що SOCAR - це комфортне місце на вашому
шляху, де крім правильного пального для автомобіля і висококласного сервісу, можна
знайти унікальні бренди зі світовим ім'ям. Гарячі напої від одного з найстаріших кавових
брендів Європи Julius Meinl або холодні кавові напої від Starbucks, східні солодощі Koska,
м'які іграшки Hansa, обладнання та посуд від італійського De'Longhi, крафтовий шоколад і
авторське морозиво Gelarty, ексклюзивні азербайджанські товари та багато іншого. А
фірмовий донер-кебаб і справжній азербайджанський плов, при приготуванні яких
використовується виключно халяльне м'ясо - стали візитною карткою SOCAR.
Читати повністю >>>
За матеріалами trademaster.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Андрій Собко призначено генеральним директором
компанії «Параллель»



16.02.2021

З 16 лютого новим генеральним директором компанії «Параллель»
призначено Андрія Собка, який раніше обіймав посаду операційного
директора. Він змінив Світлану Бишову, яка з 2019 р. керувала компанією.
«За останні два роки ми забезпечили умови для подальшого стабільного розвитку
«Параллелі»: зробили бізнес-систему більш стійкою до економічних змін, відкрили нові
можливості для поставок пального, розширення і поліпшення якості сервісів. Впевнена,
компанія і надалі буде досягати високих результатів», - зазначила Світлана Бишова. Андрій
Собко має 14-річний досвід у сфері нафтобізнесу. «Для мене велика честь і гордість очолити
професійну команду, яка змогла на такому динамічному і складному ринку не тільки
побудувати бізнес, а й стати одним з лідерів на сході країни. Це дає хороші перспективи для
зростання. Зараз ми готуємося до чергового витка у розвитку компанії. Попереду нас чекає
дуже багато цікавих проектів: кількісний і якісний розвиток мережі (зокрема ребрендинг
АЗК, розвиток мережі міні-маркетів, впровадження нових сервісів, інноваційних підходів в
організації бізнес-процесів), підвищення ефективності роздрібних, а також оптових
продажів, оновлення обладнання лабораторії якості. Планів дуже багато, і зараз
найважливіше - це сконцентруватися на їх якісній реалізації, тому що динаміка висока,
вибагливість клієнтів також висока, і потрібно бути кращими, щоб залишатися на ринку», повідомив новий генеральний директор «Параллелі». Нагадаємо, компанія «Нафтаінвест
2020» придбала у SCM корпоративні права на мережу АЗК «Параллель», розташовану у
Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. «Стати учасником ринку
пального було моєю метою, досягнення якої зайняло багато зусиль, і для реалізації якої
мною було витрачено багато часу. На сьогоднішній день частково реалізувати мрію мені
допоміг власний виробничий бізнес, що успішно розвивається, а також система
банківського кредитування, що дозволяє розвивати інвестиційні проекти. Припускаю, що
не останню роль у вирішенні продавця вибрати саме нашу компанію зіграло моє бажання
зберегти цей бренд, а також розвивати мережу «Параллель» у дусі і традиціях, які були
закладені при її створенні», - сказав власник «Нафтаінвест 2020» Олександр Дубінін. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Параллель»


ЕЛЕКТРОЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ

Компанию ElectroUA, заявляющую о лидерстве инвестиций
в зарядные станции, подозревают в мошенничестве



МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
МІНЕРАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
ПІЩАНО-ГРАВІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Львівщині рятують оборонну фортецю, яку бізнес хоче
перетворити на піщаний кар’єр
21.01.2021

На Львівщині захисники історичної спадщини та представники
влади відстоюють Миколаївську оборонну фортецю, як культурну пам'ятку,
щоб не дати бізнесменам перетворити її на кар'єр з видобування піску.
Як передає Укрінформ із посиланням на сайт Львівської ОДА, напередодні, 20 січня,
відбулася позачергова нарада членів консультативної ради, яка діє при департаменті
архітектури та розвитку містобудування ОДА. Архітектори, пам’яткоохоронці та експерти з
галузі культури зустрілися, аби відреагувати на ситуацію щодо Миколаївської фортеці,
частину якої вже кілька років різні зацікавлені особи намагаються перетворити на піщаний
кар’єр. Йдеться про пам’ятку історії місцевого значення №2967 Лв, комплекс оборонних
укріплень, створений у 1910-1914 роках ХХ ст. на території сучасного Миколаєва на
Львівщині, для захисту переправи через Дністер. Також фортеця прикривала дорогу на
Львів. У 1919 р. підрозділи УГА на укріпленнях Миколаївської фортеці стримували наступ
польських підрозділів, а до кінця 1954 року тут були дві криївки УПА. Як зазначають у
ЛОДА, у 2019 р. на замовлення Миколаївської районної ради науковці виготовили облікову
документацію на цю пам’ятку, надіслали до Міністерства культури, проте відповіді не
отримали. Днями до департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА
надійшов лист за підписом одного із заступників міністра культури. "В ньому (листі - ред.)
йдеться про те, щоб внести миколаївську фортецю як об’єкт культурної спадщини у перелік
пам’яток культурної спадщини області - відповідно до рішення експертної ради
Міністерства культури та інформаційної політики - відповідно до нової документації, яку в
департаменті не бачили", - зазначає пресслужба ЛОДА. Проблема в тому, що нову
документацію розробило КП ЛОР «Реставрація замків і палаців Львівщини» на замовлення
приватної структури, пояснює доцент Львівської політехніки, член консультативної ради
Василь Петрик. За його словами, замовник має намір облаштувати тут піщаний кар’єр. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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В Украине разгорается скандал в сфере инвестиций. Крупную
компанию ElectroUA, которая позиционирует себя как лидера на рынке
инновационных технологий, подозревают в мошенничестве.
Предприниматели увидели в деятельности компании финансовую пирамиду —
инвесторы, вложившие миллионы гривен, не могут вернуть свои средства. «Схему»
раскрыл сооснователь УкрИнвестКлуба Дмитрий Карпиловский, который вместе с
вкладчиками разбирался в ситуации. Как один из видов деятельности компания ElectroUA
предлагает предпринимателям инвестировать в глобальную сеть зарядных станций,
охватывающую всю территорию Украины. Сделка выглядит весьма привлекательно, ведь
популярность электромобилей растет, а значит, спрос на зарядки также будет расти,
принося прибыль своим владельцам. ElectroUA обещает инвесторам доход от такой
инвестиции 24-36% в год. Нужно только оплатить оборудование, а компания сама покупает
его, устанавливает, обслуживает и исправно платит партнерам проценты — так
называемую «арендную плату». По словам Карпиловского, первые инвесторы
действительно получали свои выплаты. Но потом, с 2019 года, начались задержки, а с марта
2020 года и вовсе перестали платить. Инвесторы не могут получить вложенные средства.
Говорят, что в компании их либо игнорируют, либо предлагают продлить договор на
невыгодных условиях с отсрочкой всех платежей. То есть на сегодняшний день люди
остались и без собственных средств, и без обещанных процентов. ...
Читать полностью >>>
По материалам fakty.ua
Як змінилася в Україні зарядна інфраструктура
для електромобілів

Мало-Кохнівський кар’єр збільшив видобуток
на 900 тисяч тонн
18.01.2021

У 2020 р. Мало-Кохнівський кар’єр видобув 2 494,4 тис. тонн копалин
(щебінь, гранвідсів, бут). Про це повідомляє служба новин інформаційноаналітичного он-лайн видання kop.net.ua
Це на 56,5% більше, ніж у 2019 році, коли було видобуто 1 594 тис. тонн продукції,
повідомили на підприємстві. Нагадаємо, в 2019 році СБУ і ДБР викрили рейдерів, які захопили
гранітні Мало-Кохнівський і Новогородецький кар’єри — двох підозрюваних посадили під
домашній арешт. Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області обрав міри
запобіжних заходів для Олександра Серебряника та Олени Єлісєєвої. Обох підозрюють в
участі у рейдерстві гранітних кар’єрів Полтавської та Житомирської областей. 5 і 6 червня
відповідно суддя Володимир Бондарчук вирішив посадити обох під цілодобовий домашній
арешт із носінням електронних браслетів. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру
судових рішень та офіційного сайту суду. У матеріалах справи організатором рейдерства
називають Олександра Серебряника. Упродовж січня-червня 2019 року він, бувши
засновником ТОВ «Оптимум фактор», заволодів майном кременчуцького ТОВ «МалоКохнівський кар’єр». Для цього він залучив директора свого підприємства Вячеслава Ганжу
та директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» Олену Єлісєєву. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kop.net.ua, poltava.to
З модернізації виробництва розпочала
новий рік компанія «Юнігран»

08.02.2021

Три роки тому видання «Економічна Правда» писало про
інфраструктуру для електрокарів в Україні та про те, наскільки зручно
пересуватися на електричному транспорті між містами.
За цей час кількість електромобілів у країні зросла в чотири рази – з 5,6 тис до 27,3
тис. Такі цифри наводять Мінінфраструктури та асоціація "Укравтопром". Кожен рік
українці купували в середньому по 7,2 тис електрокарів. Суттєве зростання попиту на
електричні автомобілі відбулося у 2018 році, коли з 1 січня був скасований ПДВ на імпорт
таких транспортних засобів. Ще раніше було скасоване мито 10%. Проте одна з причин
відмови від придбання електрокарів, яку часто називають автолюбителі, – відсутність
інфраструктури. Наскільки вона змінилася за останні три роки, чи встигає зарядна
інфраструктура за темпами росту ринку електрокарів? Наскільки змінилися технології
зарядки електромобілів і чи встигає за трендами Україна? Хто є найбільшими гравцями на
ринку зарядних станцій? Як самому встановити зарядну станцію? Чи реально
подорожувати між містами України на електрокарі?
Що змінилося в зарядній інфраструктурі. За останні три роки значно
збільшилася кількість зарядних станцій у країні. Ось дані двох найбільших українських
мереж. У 2017 р. до мережі "Автоентерпрайз" було підключено 1 417 зарядних станцій.
Зараз їх понад 3 тис. Ця мережа напередодні потрапила в скандал щодо лобіювання її
інтересів народним депутатом з фракції "Слуга народу" Олександром Куницьким. У липні
2020 року програма "Схеми" оприлюднила розслідування, яке показало, що депутат
рекламував послуги цієї мережі і навіть лобіював встановлення її зарядного пристрою у
дворі будинку, де розташовані парламентські комітети. Крім того, Куницький зареєстрував
законопроєкти, які мали на меті спростити роботу операторів мереж зарядних станцій.
Інша мережа – "Тока" – збільшила кількість зарядних станцій з 62 до 484. На початку 2018
року на ринок вийшов новий гравець – мережа електрозаправних станцій YASNO E-mobility,
підрозділ компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Мережа нараховує 28 станцій. "Інфраструктура в
Україні, особливо швидкісних зарядок, однозначно покращилася. У першу чергу завдяки
тому, що компанія ДТЕК та її мережа зарядок YASNO два роки тому почала встановлювати
швидкісні зарядки на трасах і в Києві", – каже співзасновник платформи бронювання
зарядних станцій Go To-U і Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида. За його словами,
власники електромобілів потребують швидких (від 50 кВт) і супершвидких (від 100 кВт)
зарядних станцій саме на трасах. Використання перших дозволяє лише за 30 хв поповнити
запас ходу на 125-140 км. За цей же час станція потужністю 120 кВт дасть 270 км ходу. Два
роки тому відсутність швидких і супершвидких зарядних станцій на трасах обмежували
подорожі електрокаром на далекі відстані. Зараз це обмеження частково зняте, принаймні
на трасах Київ-Львів, Київ-Одеса, Київ-Полтава. "Ринок в Україні сам себе регулює. У нас
немає активної підтримки держави в розбудові інфраструктури, тому цей ринок
розвивається за законами попиту і пропозиції", – підсумовує Шимоне-Давида.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Масштабна програма щодо оновлення обладнання і технологічних
процесів проводиться наразі на усіх трьох добувних підприємствах групи
компаній «Юнігран». Про це повідомляє прес-служба компанії.
У результаті модернізації планується збільшення виробництва щебеню зі стабільно
високими показниками якості. Модернізація технологічних ліній проходить у кілька етапів
— Пинязевицький кар’єр вже почав отримувати гірниче обладнання від найкращих
виробників. Головний інженер ПрАТ «Пинязевицький кар’єр», Андрій ЗАЙДЛІЧ, презентує
похилий грохот Sandvik SS 1233H, який буде встановлений після стадії первинного
дроблення для відбору шматків породного матеріалу розміром від 0 до 40 мм голкоподібної
та пластинчатої форми, що дасть змогу виробляти щебеневу продукцію високої якості.
Відзначимо, компанія «Юнігран» отримала нову вібропресувальну машину. У рамках
модернізації заводу з виробництва тротуарної плитки на інших неармованих бетонних
виробів, нову вібропресувальну машину RH 1500-4 VA німецької компанії НЕSS було
придбано днями для заміни морально застарілого обладнання цієї ж фірми, яке прослужило
близько 14 років. Вібропрес останнього покоління вироблятиме за восьмигодинну робочу
зміну 1500 квадратних метрів тротуарної плитки, що дасть можливість не лише збільшити
кількість продукції, а й значно покращити її якість.
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Юнігран»
Суд зобов’язав фірму в Житомирській області повернути 14 га землі,
на якій 15 років видобували щебінь
17.02.2021

На Житомирщині завдяки прокуратурі припинено незаконну оренду
понад 14 га земель промисловості. Про це 17 лютого повідомила
пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
«За позовом Новоград-Волинської місцевої прокуратури суд визнав недійсною
додаткову угоду про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки площею
понад 14 га, укладену Романівською райдержадміністрацією з приватним товариством та
зобов’язав повернути державі», - йдеться у повідомленні. Йдеться про те, що у січні 2006 р.
Романівською райдержадміністрацією, на підставі розпорядження облдержадміністрації,
надано товариству в оренду на 10 років земельну ділянку для розробки кар’єру та
будівництва цеху з виготовлення щебеню за межами смт Миропіль, в урочищі Кар’єр (землі
промисловості, нормативна грошова оцінка - 650 тис. грн). Однак, по закінченні терміну дії
договору, у порушення вимог чинного законодавства, з приватним товариством замість
нового договору оренди було укладено лише додаткову угоду. До того ж орган місцевої
влади перевищив свої повноваження, оскільки правом розпоряджатися землями
промисловості законодавець наділив винятково обласні державні адміністрації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами zhitomir.info
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Дрогобицька солеварня має
нового директора

Новотроицкое рудоуправление нарастило
чистую прибыль на 17,6%

05.02.2021

02.01.2021

ЧАО "Новотроицкое рудоуправление" (НТРУ, пос. Новотроицкий
Донецкой обл.) по итогам работы в 2019 году нарастило чистую прибыль на
17,6% по сравнению с 2018 годом – до 234,094 млн грн.
Согласно отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации
НКЦБФР, положительный финансовый результат до налогообложения за 2019 г. возрос на
14,9% - до 281,895 млн грн. При этом чистый доход предприятия в 2019 г. возрос на 13,6% до 1 млрд 48,643 млн грн. Его нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила
1 млрд 33,103 млн грн. Новотроицкое рудоуправление специализируется на добыче и
переработке металлургических известняков и доломитов. По данным НДУ на третий
квартал 2020 года, крупнейшим акционером Новотроицкого рудоуправления является
Triore Ltd - 99,9504%. Уставный капитал ЧАО составляет 29,338 млн грн, номинал акции – 1
грн. Новотроицкое рудоуправление и Докучаевский флюсо-доломитный комбинат (ДФДК)
входят во флюсо-доломитный бизнес инвесткомпании UMG, который объединяет активы
по добыче и переработке минерального сырья группы СКМ. UMG - инвестиционная
компания с фокусом на развитии бизнесов в сырьевой и перерабатывающей сферах.
Основана в 2006 г. группой СКМ. Портфель компании включает пять бизнесов: добыча
глины, добыча известняков и доломитов, переработка и реализация побочных продуктов
ТЭС, редких и технических газов, трейдинговый бизнес. Рыночная стоимость активов под
управлением UMG Investments по итогам 2019 г. превысила $500 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Инвестохиллс Веста" добилась заморозки активов Kagerol Holdings, которой
принадлежит Балаклавское рудоуправление в Севастополе
09.01.2021

Кипрский окружной суд Никосии по иску Финансовой компании
"Инвестохиллс Веста" запретил проводить любые операции с активами или
имуществом зарегистрированной на Кипре и принадлежащей гражданину
РФ Ашоту Малхасяну компании Kagerol Holdings Limited, которая владеет
ЧАО "Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького".
Согласно пресс-релизу финкомпании, до конца 2014 года компания Kagerol Holdings
Limited входила в "Смарт-Холдинг" украинского бизнесмена и народного депутата Вадима
Новинского и контролировала ЧАО "Балаклавское рудоуправление", находящееся сейчас на
оккупированной территории АР Крым. Это позволяло должнику длительное время
избегать выполнения своих обязательств. Задействование международных механизмов по
замораживанию активов должника позволят сделать процедуру взыскания или
переговорного урегулирования долга более эффективной. При этом уточняется, что
Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" в феврале 2019 года приобрела у Фонда
гарантирования вкладов физлиц пул активов обанкротившегося банка "Форум", среди
которых есть и долги предприятий бывшего акционера банка Вадима Новинского. Таким
образом, ФК "Инвестохиллс Веста" стала правопреемником права требования по кредитам
ЧАО "Балаклавское рудоуправление" с подтвержденными решениями украинских судов о
задолженности в размере 440 млн грн. В свою очередь основатель и управляющий партнер
ФК Андрей Волков в интервью km.ru отметил, что компания вернула государству за два
года, по состоянию на конец 2020-го, - 2 млрд грн: "Эти деньги получило не только
государство, но и вкладчики банков - через Фонд гарантирования вкладов". При этом ФК
занималась блокированием проблемных активов на территориях Донбасса и Крыма.
"Крупнейшим кейсом в этом направлении остается Балаклавское рудоуправление в
Севастополе. В 2019 г. "Инвестохиллс-Веста" выкупила активы банка-банкрота "Форум", в
том числе долги компаний его бывшего акционера Вадима Новинского. Речь идет о 440 млн
грн. По крайней мере, эту сумму подтвердили суды. Будучи правопреемником права
требования по кредитам рудоуправления, мы добились в Кипрском суде блокировки
активов Kagerol Holdings Limited", - констатировал Волков, добавив, что эта компания
принадлежит брату Новинского и контролирует рудоуправление, которое было
перерегистрировано согласно российскому законодательству. Основными активами
"Смарт-холдинга" в Крыму являлись Балаклавское рудоуправление им.Горького"
(Севастополь), Евпаторийский и Сакский заводы строительных материалов, входящие в
"Смарт-Нерудпром".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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UMG розширює портфель видобувного бізнесу через придбання акцій
АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»
19.01.2021

UMG Investments розширює портфель видобувного бізнесу через
придбання 67,86 % акцій АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (далі
— ЧВК) компанією VESCO Limited.
Угода дасть змогу VESCO розширити сортовий склад глин у портфелі та
запропонувати ринку нові марки, а підприємству — відновити конкурентні позиції.
Придбання ЧВК є логічним розширенням глиновидобувного бізнесу VESCO. Зручне
розташування підприємства й значний досвід команди VESCO в цій сфері дадуть змогу
ефективно інтегрувати його до структури бізнесу й привнести всі найкращі технологічні
практики, які вже сьогодні працюють у нашому гдинодобувному бізнесі. Теперішній стан
ЧВК і недоінвестованість його виробничої бази не давали змоги йому бути ефективним.
Роками підприємство втрачало конкурентні позиції через неефективність технологічних
процесів і структури управління активом. Проте, в UMG Investments впевнені, що успішний
досвід розвитку активів VESCO дасть змогу реалізувати потенціал активу. Зокрема, бізнесорієнтований підхід, докладне вивчення комерційних можливостей як профільних, так і
непрофільних напрямів і реорганізація процесів у бік максимальної ефективності мають
якнайшвидше зробити ЧВК помітним гравцем на ринку видобувної промисловості.
«Компетенція управлінських команд UMG Investments і VESCO підтверджена роками
ефективного управління профільними активами й довірою партнерів в Україні та за її
межами. Впевнений, що наш досвід і культура виробництва здатні перетворити ЧВК на
чергову історію успіху українського бізнесу», — зазначив генеральний директор UMG
Investments Андрій Горохов. «Приєднання Часівоярського комбінату до портфеля
видобутку корисних копалин UMG Investments було частиною візії з його подальшого
розвитку. Я хочу подякувати нашій талановитій інвестиційній команді портфеля Mining,
засновникам комбінату й управлінській команді VESCO за роботу над цим складним
проєктом і за віру в результат», — прокоментувала угоду директорка з інвестицій UMG
Investments Надія Казначеєва. Окрім сучасних бізнес-рішень, VESCO може запропонувати
громаді новий підхід до співпраці. Адже в основі наших бізнес-цінностей — надійне
довготривале партнерство з місцевою громадою.
Читати повністю >>>
За матеріалами СКМ
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У Фонді державного майна України підписали наказ та офіційно
призначили
нового
директора
державного
підприємства
«Солевиварювальний Дрогобицький завод» (м. Дрогобич).
Як повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод на своїй
сторінці у соцмережі, директором солеварні став Олег Петренко. «У листопаді 2019 р.
Дрогобицьку солеварню включили у список об’єктів на приватизацію. На території
перебуває дев’ять пам’яток архітектури місцевого значення та одна нововиявлена пам’ятка
археології. Територія солеварні поєднує охоронні зони двох пам’яток національного
значення – церкви Святого Юра, занесеної до спадщини ЮНЕСКО, та церкви Воздвиження
Чесного Хреста. У лютому Уряд передав підприємство з відання Міністерства сільського
господарства на Фонд державного майна України. А в листопаді останній провів конкурс на
керівника ДП. Ним обрали дрогобичанина, юриста Олега Петренка», – зазначив у дописі
Юрій Холод. Солеварний завод (Жупа) на вул. Солоний Ставок, 27 у Дрогобичі внесено до
переліку щойно виявлених пам’яток археології.
Читати повністю >>>
За матеріалами dyvys.info
ДП «Артемсіль» достроково виконало лютневий
план виробництва
19.02.2021

Державне солевидобувне підприємство «Артемсіль» 17 лютого
достроково виконало планове завдання з виробництва солі за місяць. Про це
повідомляє служба новин порталу agravery.com
При плані виробництва 158 тис. тонн солі на 17 лютого фактично випущено і
перероблено 167 тис. тонн. Про це повідомляє прес-служба компанії. «Щодо асортименту, то
вже більш ніж в два рази перевиконано план з виробництва солі без упаковки навалом. На
14% збільшилося виробництво фасованої солі. Зростання виробництва — результат
реалізації стратегічного плану „оздоровлення“ підприємства», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поряд з ефективними управлінськими рішеннями, грамотним
плануванням і переорієнтацією ринків збуту, збільшення обсягів навальної продукції також
сприяли погодні умови. «Незважаючи на всі труднощі, з якими зараз стикається
підприємство, з початку року нам вдалося досягти підвищення виробничих показників. Ми
не плануємо на цьому зупинятися. У наших планах продовжити роботу щодо підвищення
ефективності виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності
підприємства. Без цього комплексу оперативних заходів ДП „Артемсіль“ може не витримати
постійно наростаючу конкуренцію на світовому і внутрішньому ринках», — стверджує
Вікторія Луценко, керівник ДП «Артемсіль». Слід додати, що в 2021 році підприємство
збільшить інвестиції в оновлення і модернізацію виробництва до 250 млн грн. Одним з
основних напрямків стане заміна застарілого фасувального обладнання і випуск
оновленого асортименту упакованої продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Металлургические предприятия Украины сократили поступления
от экспорта черных металлов на 12%
05.01.2021

Металлургические предприятия Украины в 2020 году сократили
поступления от экспорта черных металлов, по оперативным данным, на
12% по сравнению с предыдущим годом – до $7,7 млрд.
Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС),
в декабре поступления от экспорта черных металлов составили $715,16 млн. При этом
Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 16,9% – до $1,04 млрд. В
декабре этот показатель составлял $87,32 млн. Кроме того, Украина в прошлом году
сократила экспорт металлоизделий на 15% - до $880 млн. В декабре их поставлено на
$81,53 млн. За этот период импорт металлоизделий снизился на 20% - до $870 млн. В
декабре их ввезено на $81,91 млн. Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году
снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом –
до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема
поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году
снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1 млрд 251,818 млн. Кроме того,
Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. За
этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Капитальные инвестиции в украинской металлургии
в 2020 году сократились на 52%
26.02.2021

Объем капитальных инвестиций в секторе “Металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий” в 2020 году
сократился на 52,6% по сравнению с 2019-м — до 18,8 млрд грн.
Всего капинвестиции в промышленности за 2020 год сократились на 43,6% по
сравнению с предыдущим годом — до 153,3 млрд грн., свидетельствуют данные
Государственной службы статистики. Доля металлургии и производства металлоизделий в
общем объеме капитальных инвестиций в промышленности в 2020 году составила 12,3%.
Динамика капитальных инвестиций в секторе “Металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий” в течение минувшего года выглядела так:
первый квартал — снижение на 27,5%; второй квартал — спад на 51,4%; третий квартал —
сокращение на 62,8%; четвертый квартал — снижение на 55%. Часть инвестиций горнометаллургические компании осуществляют в добывающей отрасли. В 2020 г. инвестиции в
этом секторе снизились на 53% — до 44,8 млрд грн. Их удельный вес в общем объеме
капинвестиций в промышленности составил 29,2%. Напомним, в 2019 году, по данным
Госстата, объем капитальных инвестиций в отрасли “Металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий” вырос до 30,49 млрд грн. Кредитный
портфель компаний ГМК Украины в 2020 г. вырос на 8,5% Отметим, кредиты крайне важны
для развития любого бизнеса. В 2020 году портфель кредитов компаний ГМК (металлургия
и добыча руды) вырос на 8,5% (1,8 млрд грн) — до 22,8 млрд грн. Из них 17,8 млрд грн
приходится на металлургию, 5 млрд грн — на предприятия по добыче железной руды. При
этом общий кредитный портфель украинских банков в прошлом году сократился на 4,4%
— до 1,05 трлн грн, корпоративного сектора — на 6,1%, до 795,4 млрд грн. Металлурги в
основном кредитуются на срок 1-5 лет (14 млрд грн) в иностранной валюте.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

В суд подали второй иск о банкротстве корпорации
"Индустриальный Союз Донбасса"
Один из крупнейших торговцев металлом приобретает
Днепровский меткомбинат ИСД
28.01.2020

Крупная компания по торговле металлами ООО "Оптимал Трейд"
подала заявку на приобретение целостного имущественного комплекса
ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК).
В сентябре 2020 года акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод"
переуступили ООО "Оптимал Трейд" права требования задолженности ПАО "ДМК" на
общую сумму 8,18 млрд грн. В последние годы "Метинвест" структурировал сделку по
покупке активов группы "Донецксталь". Кроме того, Хозсуд Днепропетровской обл. в
рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации – соответствующее постановление
суд вынес 16 октября 2020 г., управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого
ДМК с 2017 г. возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.
Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 2017 г. "Оптимал Трейд" с выручкой 17,3
млрд грн в 2019 году в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей
указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую Nerselia Holding Ltd.
Человек с такими же ФИО известен как бывший многолетний топ-менеджер в компаниях
Ахметова. Как сообщалось, Хозяйственный суд Днепропетровской области 31 мая 2019 года
открыл производство по делу о банкротстве "Днепровского металлургического комбината"
(ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"). Кредиторы
заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО
"Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн. В мае 2017
года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского
металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута
отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет
препятствовать работе комбината. В конце того же года нидерландская Metinvest B.V.,
материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу
части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в
корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения
задолженности предприятия за железорудное сырье. В конце 2016 года "Метинвест"
Рината Ахметова завил, что добился судебных решений о взыскании с предприятий,
входящих в ИСД задолженности и штрафных санкций на общую сумму более 9,7 млрд грн.
Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежал пулу российских инвесторов,
включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра
Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели
Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам
колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским
ВЭБом. При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит
российская госкорпорация "Внешэкономбанк", который также добился ареста пакетов
акций миноритарных акционеров. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
У «АрселорМіттал Кривий Ріг», схоже, розпочинається
новий сезон слідчих дій СБУ
09.02.2021

Співробітники Служби безпеки України 8 лютого 2021 року
повернулися на підприємство для перевірки гірничо-збагачувального
виробництва. Про це повідомляє прес-служба АМКР.
Як законослухняний та відповідальний бізнес «АрселорМіттал Кривий Ріг» завжди
активно співпрацює з усіма правоохоронними органами, впродовж останніх двох років особливо тісно. Раніше СБУ вже інспектувала об'єкти сталеплавильного, агломераційного,
коксохімічного виробництв, знайомилася з документацією підприємства. Цього разу візит
правоохоронців заплановано до гірничого департаменту підприємства у зв'язку з нібито
ухилянням від сплати податків і заниженням рентних платежів у 2015-2019 рр. Сьогодні
представники СБУ планують продовжити слідчі дії та зробити огляд території кар'єрів
підприємства з відбором зразків сировини. Компанія категорично відкидає необґрунтовані
звинувачення, вважаючи справу неправомірною, а підхід регуляторів до бізнесу - очевидно
вибірковим. Восени 2020 року СБУ вже провела на підприємстві слідчі дії на підставі
рішення Шевченківського районного суду м. Київ, пов'язані з податковими платежами.
Нагадаємо історію питання. Ще у 2019 р. Офіс великих платників податків здійснив планову
перевірку підприємства щодо дотримання податкового законодавства за попередні 4 роки.
Важливо, що результати такої перевірки були оголошені ще до її закінчення. Після
перевірки контролюючий орган збільшив податкові зобов'язання «АрселорМіттал Кривий
Ріг» на 7,9 млрд грн. Одне з найбільших донарахувань «АрселорМіттал Кривий Ріг» отримав
відносно рентної плати за користування надрами. Висновок податкових інспекторів
ґрунтувався на нібито неправильному визначенні підприємством об'єкта рентної плати.
Компанія скористалася законною підставою оскаржити отримані рішення у Державну
податкову службу України. Після неупередженого розгляду скарги донараховані
зобов'язання були частково скасовані. Рішення Державної податкової служби грунтувалося
на усталеній судовій практиці щодо подібних донарахувань. Суди різних інстанцій
неодноразово вказували, що об'єктом рентної плати є мінеральна сировина - залізна руда.
Таку методику розрахунку рентної плати «АрселорМіттал Кривий Ріг» вважає
обґрунтованою. Аналогічні перевірки нерідко закінчувалися у суді на користь бізнесу і зі
значними витратами для держбюджету через компенсації судових витрат на розгляд таких
справ. Так, відповідні рішення були винесені на користь основних промислових
підприємств Кривого Рогу. Наголошуємо, що факт скасування частини донарахувань по
податковій перевірці в установленому законом порядку не може розглядатися як злочин.
Навпаки, адміністративне оскарження є важливою гарантією прав і законних інтересів
бізнесу. Частина нескасованих донарахувань «АрселорМіттал Кривий Ріг» оскаржить у суді.
Судовий процес ще триває. Оскільки такі податкові зобов'язання є неузгодженими,
підприємство не може бути притягнуто до відповідальності за нібито ухилення від їх
сплати за ст. 212 Кримінального кодексу України. Такі дії правоохоронних органів прямо
порушують принципи оподаткування в Україні, зокрема, презумпцію правомірності дій
платника податків. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АрселорМіттал Кривий Ріг

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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Днепровский металлургический комбинат (ДМК), входящий в
корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), подал иск в
Хозяйственный суд Донецкой области о возбуждении банкротства ИСД.
Согласно определению суда от 8 февраля, исковое заявление ДМК от 2 февраля
поступило в Хозсуд Донецкой области 3 февраля. После устранения истцом недостатков в
иске, суд принял его к рассмотрению, присоединив материалы к ранее открытому делу по
аналогичному заявлению компании Indumet (Люксембург), которую связывают с
российским "Внешэкономбанком" (ВЭБ). Постановлением от 8 февраля подготовительное
заседание по заявлению ДМК было назначено на 10 февраля. Как сообщалось, в конце
января Хозяйственный суд Донецкой области принял к рассмотрению заявление компании
Indumet S.A. (Люксембург) об открытии производства по делу о банкротстве корпорации
"Индустриальный Союз Донбасса". По словам акционера ИСД Сергея Таруты, через
люксембургскую компанию контроль над активами корпорации пытается оформить
российский "Внешэкономбанк". Кроме того, 28 января Антимонопольный комитет
предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного
комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в
корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Рината
Ахметова. "Оптимал Трейд" – одна из крупнейших компаний по торговле металлами и
металлическими рудами, на рынке ее также связывают с Ахметовым. Кроме того, ФИО ее
основателя совпадает с данными одного из многолетних топ-менеджеров олигарха.
Напомним, Хозяйственный суд Днепропетровской области 31 мая 2019 года открыл
производство по делу о банкротстве "Днепровского металлургического комбината" (ДМК).
Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе
требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд
грн. При этом суд отклонил требования требования Indumet SA на 23,6 млрд грн и Indumet
Limited – на 13,8 млрд грн. Контрольный пакет акций ИСД через "Внешэкономбанк"
принадлежал пулу российских инвесторов. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются
украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в
Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при
реализации контракта с российским ВЭБом. При этом, по словам Таруты, за российскими
акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", который
также добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров. Основными акционерами
"Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима
Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Компания "Интерпайп" назначила гендиректором Храйбе из-за
ухода экс-гендиректора АМКР из компании
11.02.2021

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная
компания (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) вновь назначила своим генеральным
директором Фади Храйбе, возглавлявшего группу с 2016 года по 31 декабря
2020 года.
Согласно пресс-релизу компании в четверг, Храйбе вновь назначен гендиректором с
10 февраля 2021 года, он будет совмещать эту должность с позицией председателя Совета
директоров компании. В свою очередь Артем Поляков, который с 1 января 2021 года
занимал должность генерального директора, покинул компанию по личным причинам.
Кроме того, Денис Морозов назначен первым заместителем генерального директора
"Интерпайпа", ответственного за операционный блок вопросов. Сергей Кузьменко
назначен директором по экономике и финансам компании.Как сообщалось, в середине
декабря прошлого года "Интерпайп" назначил своим руководителем бывшего
гендиректора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР), а также экс-вице-президента группы
ArcelorMittal Артема Полякова. В свою очередь действовавший на тот момент гендиректор
"Интерпайпа" Фади Храйбе, возглавлявший группу с 2016 года, возглавил совет директоров
компании. Фади Храйбе приступил к исполнению обязанностей гендиректора
"Интерпайпа" 1 ноября 2016 года. До этого он занимал должности старшего вицепрезидента в компании Argo Investment, гендиректора судостроительной компании Nordic
Yards (2015-2016 гг.) и работал в The Boston Consulting Group. Отметим, компания
“Интерпайп” сообщила о досрочном полном выкупе евробондов со сроком погашения в 2024 г.
на сумму $309 млн 192,058 тыс., выполнив свои обязательства, взятые при проведении
реструктуризации задолженности в октябре 2019 г. Согласно распространенному прессрелизу компании, погашение осуществлено 26 января 2021 года. При этом напоминается,
что в октябре 2019 года “Интерпайп” объявил о реструктуризации своей задолженности,
которая была оформлена новым выпуском еврооблигаций-2024 и банковские кредиты на
общую сумму $400 млн. В течение прошлого года компания осуществила серию частичных
погашений еврооблигаций: в январе — на $98,5 млн, в августе — на $97 млн, в октябре —
на $32,4 млн, в декабре — $74,82 млн. 26 января 2021 года компания осуществила
последнее погашение в размере $6,5 млн. Кроме того, компания выплатила $90,8 млн
банковского долга. “Компания успешно завершила сложный этап, досрочно погасив
задолженность на общую сумму $400 млн. После реструктуризации компания направляла
все свободные средства на погашение долга перед кредиторами. Сейчас финансовое
состояние “Интерпайпа” устойчивое и стабильное, это позволяет нам начать новую
страницу и сосредоточиться на выполнении стратегии развития компании”, —
прокомментировал ситуацию директор по экономике и финансам “Интерпайпа” Денис
Морозов, которого цитирует пресс-служба. Согласно биржевому сообщении Interpipe
Holdings Plc от 15 января текущего года, компания известила держателей облигаций о
решении 26 января этого года осуществить очередное частичное погашение евробондов2024 на сумму $6 млн 472,126 тыс. “Интерпайп” в октябре 2019 года сообщил о завершении
реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее
основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном
10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была
уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под
10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце
2020 года. Срок погашения существующих новых облигаций ранее был обозначен 31
декабря 2024 года, ставка сохранена прежней — 10,25% годовых. Компания обязалась в
срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн “плюс”
начисленные и невыплаченные проценты. ТКК “Интерпайп” в январе-сентябре 2020 года
получила $162,46 млн чистой прибыли, тогда как завершила аналогичный период
прошлого года с чистым убытком в размере $60,71 млн. EBITDA компании за девять
месяцев прошлого года составила $216,39 млн, что на 8% превышает показатель за
аналогичный период прошлого года, выручка снизилась на 23% — до $660 млн,
капинвестиции — на 34%, до $27 млн. Чистый долг компании достиг минимального уровня
в $12 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся
практически до нуля (0,05x).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua, ukrrudprom.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Читайте также: Интерпайп не
имеет долгов и разрабатывает
финстратегию развития >>>
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Группа "Метинвест" перечислила в бюджеты всех уровней
22,1 млрд грн налогов и сборов
19.02.2021

Группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и
совместных предприятий в 2020 году перечислила в бюджеты всех уровней
22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше позапрошлогоднего уровня.
Согласно пресс-релизу компании, наибольшая выплата из общей суммы отчислений
группы – налог на прибыль. В прошлом году предприятия Метинвеста уплатили в казну
более 5,2 млрд грн такого налога, что на треть меньше, чем в 2019 году. Далее следует
единый социальный взнос, уплата которого выросла на 18% по сравнению с позапрошлым
годом – до 5,2 млрд грн. Замыкает тройку крупнейших платежей налог на доходы
физических лиц.: предприятия "Метинвеста" в прошлом году перечислили в бюджеты 4,7
млрд грн подоходного налога, это на 17% больше показателей 2019 года. Кроме того,
источниками наполнения государственного и местных бюджетов в 2020 году стали плата
за пользование недрами в размере 2,2 млрд грн, экологический налог – 789 млн грн и плата
за землю – 713 млн грн. Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что
всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали группе завершить год с сильными
операционными результатами, и в то же время отказаться от налоговых каникул ради
поддержки городов, где работают предприятия компания. "Когда бизнес может работать
эффективно даже в самых непростых условиях, в выигрыше оказываются все: и
сотрудники, и города, и государство. Как один из крупнейших налогоплательщиков
Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост
благосостояния украинцев", - подчеркнул топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.
В пресс-релизе поясняется, что сумма налогов, которые выплатили предприятия группы в
местные бюджеты в льготный период (в начале распространения коронавируса
"Метинвест" решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу, чтобы
поддержать его во время пандемии), превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на
недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым,
выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить
противоэпидемические мероприятия. Кроме того, криворожские предприятия
"Метинвеста" – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года
перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За
этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн,
из которых Кривой Рог получил 78 млн грн, резюмируется в пресс-релизе. Отметим, как
свидетельствуют данные аудированных консолидированных финансовых результатов
деятельности компании на 2020 год, Metinvest B.V. (Нидерланды) за 2020 год увеличила
чистую прибыль на 54% – до $526 млн, повысив маржу с 3% до 5%. При этом отмечается, что
общая выручка в 2020 году уменьшилась на 3% – до $10,45 млрд, EBITDA возросла на 82% –
до $2,2 млрд при росте маржи на 10 п.п. – до 21% с 11%. Общий долг компании к концу 2020
года снизился на 3% – до $2,94 млрд. В то же время объем денежных средств и их
эквивалентов увеличился с $274 млн до $826 млн. Чистый долг за указанный снизился на
23% – до $2,11 млрд. Капитальные инвестиции сократились на 37% – до $663 млн с $1,055
млрд. Напомним, Metinvest B.V. ократила задолженность по линии предэкспортного
финансирования на $45 млн – до $228 млн, осуществив досрочное погашение части этого
долга. Как отмечается в пресс-релизе компании, такой шаг стал возможным благодаря
высокой ликвидности группы на фоне благоприятной конъюнктуры на рынках стали и
железной руды. "Данное погашение обусловлено намерением освободить "Метинвест" от
запланированных выплат суммы основного долга в рамках кредитной линии в течение
последующих несколько месяцев, что обеспечит дополнительную гибкость в обслуживании
долгового портфеля и подчеркнет предусмотрительность группы в управлении своими
обязательствами", - констатируется в пресс-релизе. Как сообщалось, в апреле 2018 года
"Метинвест" рефинансировал задолженность на сумму $2,271 млрд, выпустив два транша
облигаций на сумму $1,592 млрд и получив кредитную линию предэкспортного
финансирования на сумму $765 млн. Это крупнейший к настоящему времени выпуск
еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком
погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном
секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества
инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов. Совместными менеджерами
сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба - лондонские отделения), Natixis (Франция),
а также UniCredit Bank (Германия).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, oligarh.media, interfax.com.ua

Читайте также: ГК "Метинвест"
в прошлом году нарастил
производство >>>

 ЗАЛІЗОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Black Iron оценивает реализацию железорудного проекта в $505 млн
04.01.2020

Канадская горнорудная компания Black Iron оценивает расходы на
строительство нового железорудного производства в Кривом Роге
Днепропетровской области на уровне до $505 млн.
Согласно подсчетам Black Iron, из $505 млн расходов на технико-экономическое
обоснование (ТЭО) приходится $452 млн. К расходам в рамках ТЭО добавлены финансовые
и налоговые расходы, за исключением механизма перерасхода средств или гарантии,
которая может потребоваться кредиторам с преимущественным долгом, в размере
дополнительных 5-15%. Black Iron намерена покрыть расходы за счет следующих
источников финансирования: роялти-финансирование – $100 млн; строительные
компании – $65 млн; прямое банковское финансирование – $260-300 млн; договор о
покупке будущей железорудной продукции со сталелитейной компанией или международным торговым домом. Компания на данный момент проводит двухэтапный процесс отбора
претендентов на потенциальных инвесторов. Напомним, Black Iron заключила
предварительное соглашение с институциональным инвестором из США о возможности
привлечения $100 млн на железорудный проект. Компания до этого получила необязательные условия договора от глобальных инвестиционных банков на сумму $260-300 млн в
качестве первого залогового финансирования. Десять лет назад Black Iron купила за $13
млн у группы EastOne кипрскую компанию GEO-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями на разработку двух рудных месторождений в Днепропетровской обл: Шимановского
и Зеленовского. Как сообщил в интервью GMK Center CEO Black Iron Мэтт Симпсон, в планах
предприятия начать строительство нового железорудного производства к концу в 2021 г.
Запуск предварительно запланирован на 2023 год. Предварительный срок окупаемости
проекта – 2,9 лет. Запасы сырья насчитывают 411 млн т, срок службы проекта – 17 лет.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
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Администрация КЖРК констатирует рост зарплат работников
в зависимости от добытой руды
06.01.2021

Администрация Криворожского железорудного комбината (КЖРК)
констатирует рост зарплат работников в декабре в зависимости от добытой
руды. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно официальной информации компании во вторник, в частности, на шахте
"Родина" у лучших бригад средняя зарплата достигла 34,620 тыс. грн, у другой – 23,976 тыс.
грн. Достигшие лучших показателей на шахте "Гвардейская" получат среднюю зарплату по
бригаде 32,433 тыс. грн, другая бригада – 44,972 тыс. грн, третья – 31,183 тыс. грн, на шахте
"Терновская" – 31,444 тыс. грн, 40,259 тыс. грн и 31,529 тыс. грн. "Сейчас на шахтах
комбината благодаря повышению производительности труда заметна тенденция
увеличения объемов производства, в результате чего происходит рост уровня заработной
платы работников", - отмечается в официальной информации компании, при этом
приводятся данные по добыче и зарплатам на участках. Как сообщалось, 3 сентября
горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним
присоединились работники других шахт предприятия. Администрация КЖРК с 1 сентября
повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам
повышена зарплата еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт только
21 чел. оставался на утро 15 октября в шахте "Жовтнева". 15 октября вечером было
подписано соглашение между администрацией и представителями трудового коллектива.
Горняки прекратили забастовку и вышли на поверхность. КЖРК в 2020 году снизил выпуск
товарной железной руды подземной добычи на 13,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 3 млн 811,984 тыс. тонн. По данным предприятия, в декабре
КЖРК произвел 363,284 тыс. тонн товарной руды, тогда как в ноябре - 301,5 тыс. тонн,
октябре – 308 тыс. тонн, сентябре - 82,2 тыс. тонн, августе – 287 тыс. тонн, июле - 376 тыс.
тонн. При этом в декабре шахта "Жовтнева" произвела 29,005 тыс. тонн товарной руды (за
2020 год – 508,205 тыс. тонн), шахта "Родина" – 121 тыс. тонн (1,077 млн тонн),
"Гвардейская" – 103,828 тыс. тонн (1 млн 167,328 тыс. тонн) и "Терновская" – 109,451 тыс.
тонн (1 млн 60,451 тыс. тонн). В ноябре шахта "Жовтнева" произвела 35 тыс. тонн товарной
руды (за 11 мес.-2020 – 479,2 тыс. тонн), шахта "Родина" – 95 тыс. тонн (955 тыс. тонн),
"Гвардейская" – 86,5 тыс. тонн (1 млн 63,5 тыс. тонн) и "Терновская" – 85 тыс. тонн (951
тыс. тонн). КЖРК в 2019 году снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи
на 4% по сравнению с предыдущим годом - до 4,397 млн тонн. Шахта "Жовтнева", "Родина",
"Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК". КЖРК специализируется на
подземной добыче железной руды. Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций
комбината. КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное
управление предприятием осуществляет группа "Приват".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Южный ГОК закрыл аглоцех из-за отсутствия спроса, построит фабрику
окомкования по выпуску высококачественных окатышей
01.02.2021

ЮГОК ликвидировал агломерационный передел после консервации
доменного цеха ЧАО "ДМЗ" вследствие ремонта с конца октября-2019 по май2020 и перехода завода на агломерат Покровского ГОКа.
Наблюдательный совет предприятия утвердил закрытие производства еще в
сентябре 2020 года, а в феврале 2021 года подрядная организация приступит к демонтажу
оборудования, зданий и сооружений. "Агломерационный цех прекратил выпуск
железорудного сырья в октябре 2019 года. Причина – консервация доменного передела на
Днепровском металлургическом заводе. Южный ГОК поставлял на предприятие 95%
выпущенного агломерата. С учетом долгосрочных планов развития набсовет комбината
решил не возобновлять работу цеха", - констатируется в пресс-релизе. При этом
отмечается, что предприятие сохранило трудовой коллектив - сотрудников перевели на
работу в другие структурные подразделения. На решение об остановке цеха повлияла
также техногенная нагрузка аглопроизводства на окружающую среду - после закрытия
цеха комбинат на 96% сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу - пыли,
оксида углерода, диоксида азота и серы. "В будущем на месте аглоцеха планируется
построить фабрику окомкования. Цель – выпуск DR окатышей с содержанием железа более
67%. Сырье пользуется спросом у металлургов, поскольку используется в выплавке стали,
минуя доменный передел", - уточняется в пресс-релизе. В свою очередь генеральный
директор ЮГОКа Константин Федин отметил, что ликвидация агломерационного передела
на ЮГОКе - в первую очередь, соблюдение законодательства Украины о переходе к
европейским экологическим стандартам. "Важно, чтобы предприятие выпускало
высокомаржинальную продукцию с минимальными последствиями для окружающей
природной среды. Закрытие цеха – шаг на пути к созданию экологически чистого
предприятия", - подчеркнул топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба. Директор по
персоналу и социальным вопросам ЮГОКа Лилия Ваховская добавила, что администрация
ЮГОКа сохранила коллектив аглоцеха: "Около 250 сотрудников, пожелавших продолжить
трудиться на комбинате, получили рабочие места в других структурных подразделениях
предприятия. В том числе, за счет аглоцеха сформировали персонал созданного в 2020 году
комплекса сгущения пульпы". В другом пресс-релизе сообщается, что Южный ГОК ввел в
эксплуатацию комплекс сгущения пульпы, которому нет аналогов в Украине. Комплекс
построили за два года - с 2018-го по 2020-й. Гидротехническое сооружение позволит в 10
раз снизить объем перекачиваемой в шламохранилище пульпы, что также обеспечит до
40% экономии электроэнергии. В результате снизится эконагрузка на окружающую среду
за счет сокращения использования технической воды. Разработчиком технологии
выступила немецкая компания Engineering Dobersek, проектную документацию
предоставил
отраслевой
государственный
институт
"УкрНИИводоканалпроект".
Оборудование изготовила индийская TENOVA mining. Генеральный строительный подряд
обеспечило криворожское предприятие "СУ-7". Гендиректор ЮГОКа отметил, что
предприятие непрерывно развивается и модернизируется., а комплекс сгущения пульпы центральный объект новой технологии сгущения, гидротранспорта и складирования
шламов. Объект позволит отказаться от использования устаревших пульпонасосных
станций и в полтора раза снизить расход электричества на перекачку хвостов. Сгущение
пульпы - технология рациональной утилизации отходов обогащения полезных
ископаемых. По классической схеме жидкие отходы обогащения руды перекачиваются на
хвостохранилище. После оседания твердых частиц осветленная вода повторно
используется в производственном цикле, а шламы складируются. С технологией сгущения
пульпы хвосты поступают в специальные емкости. С помощью безопасных химических
реагентов вода отделяется от твердых частиц пустой горной породы. Образовавшаяся
пастообразная пульпа отправляется на хвостохранилище, а вода возвращается на
комбинат. При этом экономится электроэнергия и сокращается площадь шламохранилища.
Такую технологию используют горные компании Индии, США и Бразилии. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Ferrexpo збільшує виробництво
DR-окатків

Фонд госимущества назначил аукцион на право аренды
государственного рудника Ахметова
16.02.2021

Компанія Ferrexpo продовжує нарощувати виробництво продукції
високої якості — DR-окатків (Direct reduction iron pellets — окатки для
технології прямого відновлення заліза).
Це продукція вищого переділу зі збільшеним вмістом заліза та низькою
концентрацією домішок, що високо оцінюється в сучасній металургії бездоменного
виробництва сталі. Так, у 2020 р, Компанія значно збільшила обсяги виробництва окатків із
вмістом заліза більше 67%, досягнувши показника більше 300 тис. тонн і стала першою
компанією на території України, що почала промислові поставки DR-окатків для своїх
споживачів. Ferrexpo і надалі планує збільшувати частку високоякісних окатків у
загальному портфелі продукції, яка виробляється, що дозволить задовольнити вимоги
кращих світових споживачів стали. «Наша мета - постійно збільшувати обсяги виробництва
окатків преміальної якості (в т.ч. і для бездоменного виробництва сталі), що дозволить
зміцнити позиції Ferrexpo як надійного постачальника цієї продукції для наших клієнтів.
Наявний досвід поставок окатків підвищеної якості підтверджує затребуваність нашої
нової продукції найкращими світовими виробниками сталі. Увесь вироблений у 2020 році
обсяг даної продукції був відправлений першокласному споживачеві даних окатків на завод
у штаті Техас (США). Для наших клієнтів важливі підвищені металургійні властивості
окатків, також такі окатки є більш екологічно чистими, тому що при бездоменному
виробництві сталі шляхом прямого відновлення заліза викиди СО2 в атмосферу
зменшуються в рази», - відзначили в Ferrexpo. Компанія постійно модернізує своє
виробництво у відповідності до найкращих світових практик. Зокрема, в 2020 році на
Полтавському ГЗК (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, що входить до Групи Ferrexpo)
реалізований комплекс проєктів збільшення виробництва збагачувальних фабрик Групи
Ferrexpo, інвестиції в який склали понад $100 млн. Усього в розвиток українських активів
Компанії Ferrexpo протягом останніх 20 років було інвестовано понад $3 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmetprom.org

25.02.2021

ФГИ Украины проведет аукцион по аренде единого целостного
имущественного комплекса ГНПП "Укрмеханобр" в Кривом Роге,
специализирующегося на открытой добыче железной руды.
Конкурс по аренде предприятия состоится 1 марта, а крайний срок подачи заявок –
28 февраля.. "Сейчас договор на передачу в аренду является одним из крупнейших в
Украине и, по данным Фонда, занимает 27-е место в рейтинге ТОП-30 договоров аренды
государственного имущества. Так, плата за аренду по данному договору составляет около
12 млн грн ежегодно", – отмечается в объявлении. Согласно обнародованным данным,
добыча сырой руды предприятием в 2019 г. составила 458,7 тыс. тонн. ФГИ подчеркивает,
что объект аренды не подлежит приватизации. Напомним, сейчас арендатором единого
целостного имущественного комплекса ГНПП "Укрмеханобр" является "Мариупольский
металлургический комбинат имени Ильича" (ММК) из группы "Метинвест" Рината
Ахметова и Вадима Новинского. Договор аренды с ним был заключен в 2005 г. сроком на 15
лет, который истек в июле 2020 года. Плата за аренду по данному договору составляет
около 12 млн грн ежегодно. Как сообщалось, летом 2016 г. Минэкономики неоднократно
заявляло, что не намерено продлевать договор аренды имущественного комплекса
"Укрмеханобр" с ММК им. Ильича, при этом не исключало его аренду или приватизацию в
будущем. В "Метинвесте" в свою очередь называли такое решение "попыткой рейдерского
захвата". ММК им. Ильича также обратился в суд с просьбой признать право предприятия
на продление аренды до 2027 г. "Укрмеханбор" обеспечивает 90% потребности доменного
цеха ММК им. Ильича и 40-50% потребности его аглофабрики в руде. При этом арендная
плата за использование государственного ГОКа за 11 лет составила 36 млн грн. ММК
специализируется на производстве листового проката, железорудного агломерата,
передельного чугуна, литых и катаных слябов, бесшовных и сварных труб и газовых
баллонов. Предприятие входит в группу "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

«Метинвест» сконцентрировал 100% акций
Северного ГОКа
16.02.2021

Metinvest B.V. (Нидерланды) в 2020 году увеличила свою долю в ЧАО
"Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, Кривой Рог
Днепропетровской обл.) до 100% с 96,8%.
Согласно обнародованным консолидированным финансовым результатам за 2020 г.,
в разделе "финансовый денежный поток" констатируется, что общая сумма выплаченных в
2020 году дивидендов составила $100 млн, "при этом $50 млн было направлено на
приобретение неконтролирующей доли участия (3,2% акций - ИФ) в Северном ГОКе". При
этом в отчете не уточняется, у кого приобретались акции. По данным НДУ на четвертый
квартал 2020 года, в собственности Metinvest B.V. находилось 2 млрд 245 млн 403,837 тыс.
штук простых именных акций, или 96,8336% уставного капитала. СевГОК по итогам 2019
года, согласно годовому отчету, снизил чистую прибыль на 2,6% по сравнению с 2018
годом - до 7 млрд 994,978 млн грн, доналоговую прибыль на 3%, до 9 млрд 592,031 млн грн.
При этом чистый доход возрос на 9,1%, до 28 млрд 472,960 млн грн. Нераспределенная
прибыль к концу 2019 года составляла 32 млрд 604,593 млн грн. Комбинат
специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья. 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".
Уставный капитал СевГОКа - 579,707 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ЦГОК направил €680 тыс. на обновление
парка крупной техники
24.02.2021

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК) направил €680
тыс. на приобретение нового самоходного автокрана LiebherrLTM1055 в
автотранспортный цех. Об этом сообщил сайт Кривого Рога.
Новая машина имеет грузоподъемность 55 т при вылете стрелы 40 м. Кран может
выполнять ряд функций с помощью пульта дистанционного управления. Внутри кабина
оснащена видеокамерами для дополнительного обзора в важных точках, а также
специальными датчиками и системами защиты от аварийных ситуаций. Автокран имеет
полный привод, что позволяет ему без затруднений передвигаться по бездорожью, в том
числе по транспортным путям карьеров и отдаленным цехам в любую погоду. Техника
может выполнять разные виды работ – строительно-монтажные для ремонта кровли,
фасадов, остекления, обслуживания крупного карьерного оборудования и при его сборке.
Как сообщал GMK Center, ранее ЦГОК инвестировал более 106 млн грн в модернизацию
трех экскаваторов Глееватского и Артемовского карьеров. Центральный ГОК входит в
пятерку крупнейших производителей железорудного сырья Украины. Специализируется на
добыче и производстве ЖРС: концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также
окатышей с содержанием железа 63,9%.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
Метинвест инвестировал в экологические проекты
Ингулецкого ГОКа 2,6 млрд грн
25.02.2021

В 2020 году компания Метинвест направила более 2,6 миллиарда
гривен на реализацию экологических инициатив Ингулецкого комбината.
Об этом пишет metallurgprom.org
Благодаря инвестициям удалось снизить выбросы в атмосферу на 5,8% (по
сравнению с 2019 годом). Ингулецкий ГОК реализует комплексную экологическую
программу. Благодаря этому удается снизить влияние на окружающую среду. В прошлом
году был проведен ряд экспериментов, которые подтвердили свою эффективность.
Впервые на территории комбината высевали рожь. Злаковыми засеяли 6,5 гектара на
первой очереди хвостохранилища. Среди новаций – увеличение площади блоков, которую
обрабатывают спецреагентом перед взрывом. Сейчас это 21%, вместо 13%. Также заменили
само закрепляющее вещество: экологи применяют лексол, а не бишофит, как это было в
2019 году. Предприятие соблюдает график полива дорог и пылящих поверхностей. Для
этого используют 7 гидромониторов. А в теплый сезон комбинат дополнительно арендует
еще две единицы техники. Во время строительства карт хвостохранилища сухие
поверхности пляжей фиксируют культуральной жидкостью - смесью семян рапса и
полезных веществ (азота, калия, фосфора, органических полимеров). А для закрепления
карт предприятие начало использовать эко фиксатор PG-100. Сотрудники отдела охраны
окружающей среды озеленяют микрорайон Ингулец, промплощадку ИнГОКа, а также
высаживают деревья и кустарники в поселке Вольный. Продолжилась работа и с научными
организациями. Сейчас на Ингулецком ГОКе проходит экологический аудит, по
результатам которого будут разработаны программы с наиболее рациональными
решениями для снижения воздействия на окружающую среду.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
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АО "Запорожкокс" увеличило производство
продукции на 3,1%
06.01.2021

ЧАО "Запорожкокс" в 2020 году увеличило производство продукции
на 3,1% по сравнению с предыдущим годом - до 853,12 тыс. тонн. Об этом
сообщает портал fixygen.ua
По данным компании, в декабре произведено 73,7 тыс. тонн доменного кокса, в
ноябре – 67,6 тыс. тонн. 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
Компания "Метинвест" скупила 100% акций
коксохимического завода
17.02.2021

Metinvest B.V., материнская компания группы "Метинвест", в 2020 г.
увеличила свою долю в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ,
ранее – "Евраз-Днепродзержинский КХЗ") с 97% до 100%.
Согласно обнародованным финансовым результатам "Метинвеста" за 2020 г., в 2019
г. доля "Метинвеста" в ДКХЗ составляла 49,4%. По данным Национального депозитария на
четвертый квартал 2020 г., в собственности Metinvest B.V. находилось 97,0073% уставного
капитала ДКХЗ. Как сообщалось, в октябре 2020 г. кипрская Barlenco Ltd., аффилированная с
группой "Метинвест", объявила о принудительном выкупе акций (squeeze-out) у
миноритариев ЧАО "ДКХЗ". ЧАО "ДКХЗ" получило 21 октября 2020 г. уведомление от
компании Metinvest B.V. о достижении доминирующего контрольного пакета акций в
предприятии. Тогда уточнялось, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% до
97,01%. При этом совокупное владение "Метинвестом" акций в ДКХЗ (с аффилированной
компанией Barlenco Ltd которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.
Читать полностью >>>
По материалам kurs.com.ua
Закрити "Коксохім". Харківська міськрада
пише Зеленському
24.02.2021

Депутати Харківської міськради звернулися до президента, прем'єрміністра, голови
Комітету
ВР
з
питань
екополітики,
голови
Держеконіспекції, прокурора Харківської області.
Звернення стосується роботи підприємства "Коксохім". У документі сказано, що
незважаючи на рішення суду про призупинення роботи підприємства на час перевірок,
"Коксохім" не зупиняє виробництво коксу. "Я хочу сказати, що ми сьогодні з вами
приймаємо дуже важливе звернення про численні порушення діяльності Харківського
коксового заводу "Новомет". Я багато останнім часом буваю в районах міста і хочу сказати,
що від усіх жителів висловлюю обурення і вимогу до всіх органів, включаючи і прем'єрміністра, і главу держави, і ОДА, і Комітет Верховної Ради з екології, і екологічну службу. Те,
що сьогодні діється з викидами, які виробляє коксовий завод, він працює вночі, в
основному, люди задихаються, смог стоїть неймовірний, нас наближають до екологічної
катастрофи, люди хворіють. Ми з вами більше не можемо цього терпіти. Були неодноразові
зустрічі з керівництвом заводу, їх обіцянки, що замовлять найкращі фільтри і будуть
працювати. Я за те, щоб працювали заводи наші, але якщо вони труять людей, як ми
можемо до цього ставитися? Я пропоную, щоб ми всі разом прийняли це звернення. Я
перший разом з вами готовий йти до суду, до цих керівників недбайливих для того, щоб ми
разом з вами зупинили екологічну катастрофу. Я прошу вас підтримати цей проєкт
рішення", — сказав в. о. міського голови Ігор Терехов. "За" проєкт рішення проголосували
82 депутати. "Просимо вас, шановний Володимире Олександровичу, взяти ситуацію із
забрудненням атмосферного повітря під час проведення діяльності "Новомета" під
особистий контроль, дати доручення необхідним установам в межах своїх повноважень", —
йдеться в офіційному зверненні. У залі Харківської міськради виступив також автор петиції
про закриття "Коксохіму" Олександр Константинов. Він сподівається, що тепер цю "ракову
пухлину" на тілі Харкова, можливо, закриють.
Читати повністю >>>
За матеріалами 2day.kh.ua
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Україна в 2020 році скоротила експорт
феросплавів на чверть

Ассоциация «УАВтормет» прогнозирует спад ломозаготовки в 2021 году на 6-9%
13.01.2021

Українські металурги в 2020 р. скоротили експорт феросплавів на
25% в порівнянні з 2019 роком – до 625,6 тис. т. У грошовому виразі експорт
впав на 27,5% – до $660,02 млн.
У грудні українські металурги скоротили виручку від експорту феросплавів на 15% в
порівнянні з відповідним місяцем 2019-го – до $48,7 млн. За місяць феросплавні
підприємства експортували 47,3 тис. т продукції. Це на 19,6% менше, ніж у грудні 2019 року.
Частка феросплавів у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України становила 1,4%.
Основні напрямки експорту – Нідерланди, Китай і Туреччина. Як повідомляв GMK Center, у
2019 році Україна скоротила експорт феросплавів у натуральному виразі на 7,8% в
порівнянні з 2018 роком – до 833,6 тис. т. У грошовому виразі експорт феросплавів знизився
на 6,9% – до $910,2 млн. Феросплави в Україні виробляють Нікопольський завод
феросплавів, Запорізький завод феросплавів, Побузький феронікелевий комбінат,
Краматорський феросплавний завод, Покровський гірничо-збагачувальний комбінат,
Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат і «Енергосталь».
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center
Ферросплавный бизнес группы «Приват» возвращается
к общегосударственным тарифам

11.01.2021

В 2021 году заготовка металлолома в Украине может сократиться на
6,2-8,8% по сравнению с предыдущим годом – до 2,8-2,88 млн т. Такой
прогноз опубликовала ассоциация «УАВтормет».
В ассоциации ожидают, что поставки лома металлургам за этот год сократятся на 34,8% по сравнению с 2020 годом – до 2,75-2,8 млн т. Также в ассоциации прогнозируют, что
в нынешнем году экспорт металлолома из Украины вырастет на 67-123% – до 60-80 тыс. т.
А импортные поставки этого сырья в Украину увеличатся на 13-89% – до 30-50 тыс. т.
«УАВтормет» предполагает, что выпуск стали в 2021 году сохранится на уровне
предыдущего года – 2-2,05 млн т. По уточненным данным ассоциации, объемы заготовки
металлолома в стране в 2020 году снизились на 8,6% по сравнению с 2019 годом – до 3,07
млн т. Поставки лома на метпредприятия сократились на 3,9% – до 2,9 млн т. Как сообщал
GMK Center, ранее «УАВтормет» прогнозировал падение ломозаготовки в 2020 году на 810% по сравнению с 2019 годом.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
 СТАЛЕПЛАВИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

08.02.2021

Шестой апелляционный административный суд отменил решение
Окружного админсуда Киева от 23.01.2020 г., которым было удовлетворено
требование АО «Никопольский завод ферросплавов».
Речь идет о претензиях этого предприятия к Нацкомиссии по регулированию
энергетики и коммунальных услуг в части принятия ею постановления №1622 от 1 августа
2019 г. Ним тогда регулятор утвердил тарифы на услуги диспетчерского (оперативнотехнологического) управления ЧАО «НЭК «Укрэнерго». А это вызывает логичный вопрос:
причем здесь «Никопольский ферросплавный»? Но ответ лежит на поверхности.
«Укрэнерго» является оператором магистральных линий электропередачи по всей
Украине, которые в свою очередь используются для доставки электрической энергии на
отечественные промышленные предприятия. Логично, в их числе «Никопольский завод
ферросплавов», в глазах которого срабатывает простая экономическая логика: чем выше
тарифы «Укрэнерго», тем больше расходы предприятия. В данном конкретном случае
ставка для НЭК была увеличена Национальной комиссией с тогдашних 5,74 грн/МВт-час до
8,9 грн./МВт-час. То есть – в полтора раза. Такой резкий рост был связан с тем, что в
структуру тарифа «Укрэнерго» были включены затраты, которые ранее лежали на ГП
«Энергорынок» – предприятии, долгие годы игравшем роль посредника между
производителями электроэнергии и ее региональными поставщиками, «облэнерго». Но
НЗФ эти изменения не очень интересовали. Предприятие исходило из того, что его печи
работают на электричестве, и потребляют сотни тысяч мегаватт-часов в месяц, а расходы
на их закупку занимают весомую часть в себестоимости производимой продукции.
Соответственно, хозяин НЗФ днепровский магнат Игорь Коломойский старался сделать все
для того чтобы сократить эти «косты». Эта логика и привела юристов завода в суд, в
котором ими был поставлен вопрос про отмену упомянутого постановления НКРЭКУ. …
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
Никопольский завод ферросплавов сократил
выпуск продукции на 3,9%

Днепровский металлургический комбинат увеличил
выпуск общего проката на 13,3%
06.01.2021

ДМК, входящий в корпорацию "ИСД", в 2020 году увеличил выпуск
общего проката, по оперативным данным, на 13,3% по сравнению с
предыдущим годом - до 2,54 млн тонн.
В прошлом году ДМК нарастил выплавку стали на 15,2% - до 2,56 млн тонн, чугуна на 19,2%, до 2,36 млн тонн, агломерата – 40,2%, до 4,06 млн тонн. Согласно официальной
информации предприятия со ссылкой на планово-экономическое управление, в декабре
было выпущено 242,093 тыс. тонн товарной металлопродукции. "С плюсом завершили
декабрьское задание в доменном, конвертерном и прокатном цехах. В агломерационном
цехе плановое задание выполнено на 98,2%, произведено 363,704 тыс. тонны агломерата", констатируется в сообщении. При этом в доменном цехе в минувшем месяце выпущено
218,749 тыс. тонн чугуна, в том числе товарного – 21,149 тыс. тонн. Выплавка стали в
конвертерном цехе достигла 226,131 тыс. тонн, в том числе товарной – 161,091 тыс. тонн.
Общий выпуск проката составил 71,255 тыс. тонн. ДМК в декабре отгрузил заказчикам
242,662 тыс. тонн товарной металлопродукции. Кроме того, сообщается, что в 2020 году в
прокатном цехе комбината освоено производство новых видов продуктов, что позволило
удержать позиции ДМК на рынке металлопродукции. В течение года на ДМК выполнены
капремонты 84 объектов на сумму почти 555 млн грн. Особое внимание уделено комплексу
ремонтов агрегатов и оборудования основных производственных цехов. Бюджет
программы капинвестиций (без учета капремонтов) в 2020 году составил 244 млн грн.
Затраты на инвестпроекты, направленные на поддержание и развитие производства,
составили 197 млн грн. Самый большой объем финансирования – 92 млн грн – направлен
на замену подъемно-поворотного стенда МНЛЗ-2 в конвертерном цехе, сейчас ведутся
пусконаладочные работы. Сам стенд улучшенной модификации стоит 106 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) в
январе текущего года сократил выпуск продукции на 3,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 40,27 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) во
вторник, за январь-2021 НЗФ нарастил выпуск силикомарганца на 0,3% - до 37,83 тыс.
тонн, но снизил ферромарганца и других ферросплавов - на 42,2%, до 2,44 тыс. тонн. В
декабре завод произвел 36,23 тыс. тонн ферросплавов, ноябре - 35,18 тыс. тонн, октябре –
35,48 тыс. тонн, сентябре - 35,2 тыс. тонн, августе - 35,34 тыс. тонн, июле - 52,43 тыс. тонн.
Ранее гендиректор НЗФ Владимир Куцин в ходе селекторных совещаний сообщил об
увеличении спроса на ферросплавы вслед за ростом спроса, поэтому плановое задание на
февраль было увеличено. На состоявшемся 16 февраля оперативном совещании
отмечалось, что плановое задание на февраль в объеме 48 тыс. тонн НЗФ выполняет. Также
продолжается разогрев еще трех печей. "Разогрев идет по графику: печи №№7 и 16
разогреты на 60%, печь №8 - на 40%", - констатировал начальник ПТО Игорь Филиппов,
которого цитирует корпоративное издание "Электрометаллург". Отметим, Хозяйственный
суд Киева своим решением от 22 января удовлетворил иск АО "НЗФ" и признал
прекращенными все его обязательства перед государственным "Приватбанком". Как
сообщили в пресс-службе финучреждения, "Приватбанк " планирует обжаловать это
решение, передает Интерфакс-Украина. "Банк считает и процесс рассмотрения дела, и само
решение незаконным и планирует его оспорить", – сообщили в "Приватбанке". Согласно
определению суда, обнародованному в Едином госреестре судебных решений, речь идет о
возобновляемой кредитной линии размером в $14 млн (около 390 млн грн), которую банк
предоставил НЗФ 2 февраля 2009 года со сроком возврата кредита до 1 февраля 2010 года и
которая упомянута в иске банка в США к его экс-владельцам.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина в январе сократила выпуск
ферросплавов на 9,2%
23.02.2021

Ферросплавные предприятия Украины в январе 2021 года сократили
выпуск продукции на 9,2% по сравнению с январем 2020 года – до 54,55 тыс.
т. Об этом сообщает gmk.center
За январь Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ, ЗЗФ) сократили
выпуск силикомарганца на 6,7% по сравнению с январем 2020 года – до 42,12 тыс. т.. НЗФ,
ЗЗФ и Краматорский ферросплавный завод (КФЗ) за месяц сократили производство
ферромарганца на 44,5% по сравнению с январем 2020 – до 6,33 тыс. т. КФЗ в январе
простаивал (в январе 2020 – 6,4 тыс. т). Производство ферросилиция снизилось на 73,2%,
до 5,82 тыс. т, металлического марганца – на 86,7%, до 0,28 тыс. т. Покровский и
Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, МГОК) за месяц нарастили выпуск
марганцевого концентрата на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
– до 107,53 тыс. т. При этом МГОК произвел 29,03 тыс. т концентрата (падение 8,2%), ПГОК
– 78,5 тыс. т (+7,7%). По итогам 2020 года ферросплавные предприятия Украины нарастили
производство продукции на 28,6% по сравнению с 2019 – до 746,4 тыс. т. Выпуск
ферросиликомарганца сократился на 30,4% – до 559,9 тыс. т, а ферросилиция – на 2,8%, до
60,8 тыс. т. Производство ферромарганца выросло на 28,4% – до 123 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
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АО "Донецксталь" заключило мировое
соглашение с кредиторами
16.01.2021

Внеочередное собрание акционеров ЧАО "Донецксталь"
металлургический завод" 15 января приняло решение об одобрении
мирового соглашения (Settlement Deed) в рамках дела, находящегося на
рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда.
Как пишет Finbalance, одобрено мировое соглашение с структурами Рината
Ахметова. Так одобрено мировое соглашение с такими структурами: Barlenco LTD (связано
с Ринатом Ахметовым), Itineris Holdings Limited (кредиторы); Energotrading Limited, ЧАО
"Шахтоуправление "Покровское", ЧАО "Макеевкокс", ЧАО "Донецкий металлургический
завод", Fintest MCP Limited (заемщики). Как отмечается, в рамках мирового соглашения ЗАО
"ДМЗ" обязуется в полном объеме выплатить кредиторам сумму в размере 835 млн долл и
уплатить для ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" 500 млн долл в гривнах по курсу НБУ на
дату выплаты, которую ПАО "ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в
соответствии с условиями мирового соглашения. Стоимость активов ЧАО "ДМЗ" по данным
последней годовой финансовой отчетности – 7,955 млрд грн. Также констатируется, что
акционеры ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод" одобрили сделку с Energotrading
Limited и Fintest MCP Limited на сумму до 75 млн долл. В августе 2018 года группа
"Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского заявила, что за 190 млн долл
приобрела до 24,99% акций нескольких угольных предприятий группы "Донецксталь" (в т.
ч. Шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика). При
этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01% акций, которые
были оформлены на кипрские Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%),
Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинскую Treimur Investments Limited (24,99%), которые
также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод". В августе 2018
года также сообщалось, что компания Fintest Trading Co Limited (Кипр), в собственности
которой находилось 100% акций ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод", продала по
24,989999% акций для Metinvest BV (Нидерланды), Altana Ltd, Misandyco Holdings Ltd (обе Кипр), виргинской Treimur Investments Ltd. и вышла из состава акционеров предприятия. 1
октября 2020 года АМКУ разрешил компании Metinvest B.V. приобрести контроль над
"Шахтоуправлением "Покровское", Обогатительной фабрики "Свято-Варваринская", ООО
"Индастриал Коал Холдинг" и другими компаниями. В августе 2013 года "Донецксталь" металлургический завод" и Energotrading Limited (Гонконг) выступили заемщиками
синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и
$275 млн со сроками погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки были
ING Bank NV (Нидерланды), ИНГ Банк Украина, Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк
(группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank
International AG (Австрия), Райффайзен Банк Аваль, East-West United Bank SA (Люксембург).
Согласно годовому отчету за 2019 год, "Донецксталь" - металлургический завод" имело
32,44 млрд грн обязательств и обеспечений, из которых задолженность по процентам 15,53 млрд грн, налоговые обязательства - 0,67 млрд грн, кредиторская задолженность 0,38 млрд грн, текущие обязательства по утраченным активам - 0,49 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Завод "Интерпайп Сталь" сократил
выплавку стали на 15,5%

Украина снизила экспорт титаносодержащих
руд и концентрата на 23%
23.02.2021

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе т.г.
сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 15,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 55,2 тыс. тонн.
В декабре 2020 года было выплавлено 61,8 тыс. тонн стали. В целом в 2020 году
компания снизила выплавку стали на 11,2% по сравнению с 2019 годом – до 758,7 тыс.
тонн. Отметим, в январе 2021 г. инновационному заводу «ИНТЕРПАЙП Сталь» исполняется 9
лет. Это первый металлургический завод, построенный в Украине с нуля за годы
Независимости, и крупнейшая зеленая инвестиция в отечественную промышленность
стоимостью $1 млрд (вместе со смежными производствами). Строительство «ИНТЕРПАЙП
Стали» позволило закрыть экологически грязное мартеновское производство и сократить
выбросы СО2 почти в 10 раз. Благодаря этому завод уже сегодня соответствует
европейским экологическим стандартам и целям European Green Deal на 2050 год: его
выбросы не превышают 250 кг СО2 на тонну стали. Кроме того, валовые выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу сократились в 2,5 раза, потребление газа – в 8 раз.
«ИНТЕРПАЙП Сталь» оснащена современной системой пыле- и газоочистки по
евростандартам. Образованная при выплавке стали пыль оседает на фильтрах, а потом
гранулируется. На заводе также построен замкнутый цикл водоснабжения, благодаря
которому в реку Днепр не попадают промышленные сбросы. Более того, за счет защитного
кожуха dog-house вокруг электропечи уровень шума соответствует евронормам. Денис
Морозов, директор по финансам и экономике, ИНТЕРПАЙП: «Компания ИНТЕРПАЙП еще 9
лет назад инвестировала около $1 млрд. в строительство нового металлургического завода
по самым жестким европейским экологическим стандартам. Тогда вопрос экологической
модернизации промышленности не стоял так остро, как сейчас. Но наш пример доказывает,
что в Украине декарбонизация промышленности возможна. Каждый инвестпроект может и
должен иметь и экономическую, и экологическую составляющую. Можно не только
мечтать о европейском пути, но и самим строить Европу в Украине».
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, interpipe.biz
Днепровский металлургический завод потратит
15 млн грн на энергосбережение

10.02.2021

Украина в январе текущего года снизила экспорт титаносодержащих
руд и концентрата в натуральном выражении на 23% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 40,330 тыс. тонн.
Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС),
в денежном выражении экспорт титаносодержащих руд и концентрата снизился на 17,8% до $10,342 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Китай (40,10% поставок в
денежном выражении), Турцию (25,31%) и Чехию (12,09%). Украина в указанный период
импортировала 100 тонн титаносодержащих руд из Сенегала на сумму $89 тыс., тогда как в
январе-2020 ввезла из этой страны 78 тонн титаносодержащих руд на сумму $55 тыс. Как
сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в
натуральном выражении на 13,5% по сравнению с предыдущим годом - до 536,868 тыс.
тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 10,5% - до $138,339 млн. При этом
основной экспорт осуществлялся в Мексику (17,98% поставок в денежном выражении),
Чехию (16,99%) и РФ (10,02%). Украина в 2020 году импортировала 1,010 тыс. тонн
титаносодержащих руд из Сенегала (96,84%) и США (3,16%) на сумму $855 тыс., тогда как в
2019 году – 791 тонну руды из Сенегала (99,82%) и Вьетнама на $556 тыс. В Украине в
настоящее время титаносодержащие руды добывают в основном в ЧАО "Объединенная
горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский
горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горнообогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), а также на ООО "Междуреченский
ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба ООО - Иршанск Житомирской обл.). Кроме того,
производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепр) построила ГОК на Бирзуловском
месторождении мощностью 240 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Холдинговая
компания Velta Group Global Ltd. зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
У Держгеонадрах звернули увагу на протести маріупольців
проти видобутку цирконію
12.02.2021

22.02.2021

Днепровский металлургический завод (ДМЗ), входящий в DCH Steel
группы DCH Александра Ярославского, в 2020-2021 гг. направит на
реализацию программы энергосбережения более 15 млн грн.
В пресс-службе завода рассказали, что в прошлом году крупные ремонты выполнены
на свечах сгорания избытка доменного и коксового газа, что позволило избежать утечек
энергоресурсов. На сегодня практически завершены работы по замене наружного
освещения территории предприятия. В прокатном цехе № 2 установили 7 частотных
преобразователей на вентиляторы обдува электродвигателей клетей № 1-8, заменили на
энергосберегающие около 70 светильников в трех пролетах. Также заменено освещение на
конвейерах С-4 и У-1 коксохимической площадки. На предприятии рассчитывают, что
модернизация освещения значительно снизит потребление электроэнергии. Кроме того,
улучшатся условия труда, поскольку освещенность от светодиодных ламп гораздо выше.
Отметим, ЧАО "ДМЗ" по итогам 2020 г. сократил выпуск готового проката на 68,4% по
сравнению с 2019 годом – до около 140 тыс. тонн из-за простоя вследствие ремонта с конца
октября-2019 по май-2020. В декабре завод произвел 20 тыс. тонн проката, тогда как в
августе-ноябре ежемесячно выпускал по 22 тыс. тонн. Выплавку стали в 2020 году ДМК
сократил на 66%, до 175 тыс. тонн (в декабре – 28 тыс. тонн), чугуна - на 67,3%, до 160 тыс.
тонн (25 тыс. тонн). Как сообщалось, 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 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".
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org, fixygen.ua

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Державна служба геології та надр України звернула увагу потенційних
учасників запланованого на найближчий понеділок аукціону з продажу
спецдозволу на ділянку під Маріуполем з покладами цирконію на триваючі
протести місцевих громад.
Голова Держгеонадр Роман Опімах настійно рекомендує, щоб до прийняття рішення
про участь в аукціоні та інвестування в придбання спецдозволу відбулася зустріч з
громадою, під час якої повинні бути дані відповіді на всі поставлені запитання людей. Про
це він сказав вчора в ефірі телеканалу «Донбас». «Ми не збираємося вводити в оману. У
ситуації, яка склалася, навряд чи хтось погодиться заплатити гроші за спеціальний дозвіл,
ризикуючи їх втратити, не розпочавши роботи. Всі розуміють, що без злагодженої діалогу з
місцевими жителями, конструктиву не буде », - сказав Опімах. В Держгеонадрах нагадали,
що закони України передбачають обов'язкове проведення громадських обговорень та
отримання позитивного висновку з оцінки впливу на навколишнє середовище на етапі
початку здійснення діяльності з видобутку природних ресурсів. «Спеціальний дозвіл на
розробку Азовського ділянки цирконієвих руд і інших рідкоземельних матеріалів
передбачає проведення геологічних досліджень, без проведення промислової розробки.
Тобто мова не йде про видобуток на території ділянки без отримання нового спецдозволу
на видобуток », - заявили в службі. Два рази жителі села Нікольського під Маріуполем вже
зупиняли початок розробки цирконію - в 2004 і 2012 роках. В цьому році протести почалися
30 січня після рішення виставити на торги ділянку з цирконієм. 11 лютого за селищем
Нікольське на численний мітинг проти розробки кар'єру з цирконієм вийшли жителі
Маріуполя, сіл і селищ Мангушський і Нікольського районів. Мітингувальники тимчасово
перекривали трасу на Запоріжжі, організувавши невпинне ходіння через дорогу. Нагадаємо,
що перші торги по цьому об'єкту, 12 січня 2021, не відбулося через відсутність зацікавлених
інвесторів. Процедура проведення аукціонів передбачає, автоматичне оголошення
повторних торгів через 30 днів і через 15 днів, в разі повторного відсутності претендентів.
Раніше повідомлялося, що представники Маріупольського району звернулися до органів
центральної влади. Керівництво та представники ради зібрали звернення громад, що
входять до складу району, депутатських фракцій і груп, депутатів місцевих рад,
громадських організацій з проханням звернутися до органів центральної влади з
пропозицією створити комісію з вивчення можливої загрози при розробці Азовського
ділянки з Азовським рудопроявлений цирконій-редкоземельного зруденіння .
Читати повністю >>>
За матеріалами metallurgprom.org
Украина и Евросоюз углубляют сотрудничество по
производству литий-ионных аккумуляторов

Турки купили в Украине золоторудный участок
на онлайн-аукционе
24.12.2020

Впервые выставленный на онлайн-аукционе золоторудный
участок был куплен компанией с конечным владельцем в Турции. Об этом
сообщает издание korrespondent.net
Государственная служба геологии и недр провела электронные аукционы по
продаже 13 специальных разрешений на разработку участков с полезными ископаемыми, в
числе которых золото, марганцевые руды, подземные воды и опока, сообщает пресс-служба
Госгеонедр. Отмечается, что в ходе конкурентной борьбы общая стоимость лотов выросла в
шесть раз – с 6,5 млн грн до 38,4 млн грн. В результате торгов золоторудний лот Желтоводский участок - сроком на пять лет приобрело ООО Спыс Украина, которое
заплатило за лот 5,73 млн грн при стартовой цене в 4,4 млн рн. Согласно открытых
реестров, ООО Спыс Украина зарегистрировано во Львове, компания создана в 2010 году. Ее
конечным бенефициарным владельцем указан гражданин Турции Чакмак Фират.
Напомним, партнеры совладельца АТБ купили компанию по добыче золота. Новыми
учредителями ООО "Лира Майн Минералз", у которого есть спецразрешение на добычу руд
золота в Кировоградской области, стали Александр Настенко и Виталий Якименко - бизнеспартнеры совладельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. Смена собственников
произошла в ноябре 2019-го. Бывший бенефициар Владислав Диброва остался в компании
на должности директора. Как пишут Наші Гроші, кроме этой компании, Настенко и
Якименко считаются основателями целого ряда предприятий, специализирующихся на
добыче полезных ископаемых. Например, компания Атомные Энергетические Системы
Украины имеет три разрешения на геологическое изучение недр, в том числе на разработку
месторождений урана. Конечным бенефициаром компании числится Буткевич, а Настенко
и Якименко - ее миноритарными участниками. Ранее Петров и Якименко владели
компанией Укргаздоба, бенефициаром которой сейчас считается Буткевич. Издание также
отмечает, что Буткевич выкупил две фирмы у Александра Павлюченко Нефтегазэнергопром и Центральная нефтегазотранспортная компания. Павлюченко был
помощником экс-депутата прошлого созыва Верховной Рады Игоря Котвицкого.
Последний, по данным НГ, является партнером министра внутренних дел Арсена Авакова
по газовому бизнесу.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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Украина и ЕС будут сотрудничать в области сырья и производства
аккумуляторов. О новом направлении сотрудничества договорились
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии
Шефчович, сообщили в Государственной службе геологии и недр Украины.
Речь идет, в частности, об изготовлении литий-ионных аккумуляторов, спрос на
которые сегодня резко возрастает в связи с курсом ЕС к климатически нейтральному
континенту. Украина имеет огромный нераскрытый потенциал в сфере добычи лития и
кобальта. Это та область, где мы можем выйти на ведущие позиции в мире, привлекать
инвестиции, создавать перерабатывающие предприятия и новые рабочие места. ЕС готов
поддержать Украину в этом направлении, а потому расширит программу технической
поддержки на дополнительных 800 000 евро. «Мы ценим доверие европейских партнеров
и, как Государственная геологическая служба, приложим максимум усилий, чтобы со своей
стороны создать комфортные условия для реализации программы стратегического
партнерства в этом направлении», - прокомментировал председатель Держгеонадр Роман
Опимах. Регулятор с целью привлечения инвестиций в добычу минералов будущего в
Украине, в том числе и лития, уже подготовил ряд инвестиционных предложений, и
представил их на международном уровне. Напомним, Государственная служба геологии и
недр Украины подготовила три литиевых инвестиционных предложения - Шевченковский
участок, Крутая Балка, участок Добра. Также недропользователям предлагают для
разработки объекты с залежами титана, никеля, кобальта, хрома, молибдена, тантала,
циркония и других критических минералов.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
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Запорожский титано-магниевый комбинат продемонстрировал первые
результаты программы финансового оздоровления
17.02.2021

ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», государственной
долей которого управляет ФГИ Украины, с декабря 2020 функционирует без
задержек выплаты заработной платы.
Одновременно с этим, в конце января 2021 года, ООО «ЗТМК» перешло на закупку
электроэнергии в НАЭК «Энергоатом» на украинской энергетической бирже, что является
фактором снижения себестоимости производства на комбинате и частью плана
финансового оздоровления. Полный расчет по зарплатным долгам и заключенные
контракты с НАЭК «Энергоатом» являются составными частями программы финансового
оздоровления ООО «ЗТМК», разработанной новым менеджментом предприятия, рассказали
в пресс-службе ФГИ Украины. Восстановление производственного потенциала ООО
«ЗТМК», невозможность возвращения комбината к практике неуплаты предприятием
государственного сектора экономики за электроэнергию являются приоритетами
политики Фонда государственного имущества в сфере корпоративного управления. В
соответствии с программой финансового оздоровления и модернизации ООО «ЗТМК»,
предусматривается введение в эксплуатацию нового оборудования во втором и третьем
квартале 2021 года, что позволит увеличить объемы производства и выйти на уровень
безубыточности. «ЗТМК постепенно начал выходить из кризиса. Комбинат рассчитался с
долгами по заработной плате, восстановил ритмичное производство и реализацию
продукции, что позволяет своевременно и в полном объеме выплачивать заработную
плату. Полноценная реализация программы финансового оздоровления ЗТМК позволит
комбинату стать одним из драйверов экономического роста Запорожской области», отметили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
В АТ «ОГХК» провели кадрові оновлення
напередодні приватизації
24.02.2021

На Вільногірській філії «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (АТ
«ОГХК») призначений новий керівник з метою уникнення корупційних
ризиків напередодні приватизації.
Керівником філії призначено Криштопа Володимира Миколайовича. Накази про
звільнення з ВГМК колишніх керівників Прокопенка О.І., Золотоноші К.М. та Баранника
М.М. видані 24 лютого 2021 року. Підставою звільнення стали грубі порушення ними
трудових обов’язків, в результаті чого виникли підстави для звільнення згідно з п.1 ч.1
ст.41 КЗпП України. Порушення були виявлені як за напрямом комерції (Золотоноша К.М.),
напрямом безпеки (Баранник М.М.), так і в цілому в управлінні філією та безпідставному
перевитрачанню коштів філії (Прокопенко О.І.). «Напередодні приватизації підприємства
нам вкрай необхідно, аби всі департаменти «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії»
працювали злагоджено, заради єдиного спільного результату. Якщо немає розуміння і
довіри, то й мети не досягнемо. Розуміючи це, ми прийшли до спільного рішення правління
– провести кадрові зміни на Вільногірській філії. Новим керівником призначено Криштопа
Володимира. Це людина з відмінним досвідом управлінця та надійною репутацією», —
повідомив т.в.о. голови правління АТ «ОГХК» Артур Сомов. Відзначимо, проведення аукціону
з приватизації АТ «ОГХК» заплановано на кінець 1 – початок 2 кварталу 2021 року. Про це
повідомив Фонд державного майна України, в управлінні якого перебуває підприємство.
Необхідною умовою проведення аукціону має стати розблокування Верховною Радою
великої приватизації, яка була зупинена через епідемію COVID-19. Стартова ціна
«Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» буде визначена радником із приватизації, після чого
її затвердить Кабінет міністрів. Наразі в компанії працює аукціонна комісія, яка формує
приватизаційні умови, що згодом будуть направлені до Уряду для затвердження. До складу
комісії входять представники влади та суміжних підприємств-лідерів галузі, органи
контролю. Зокрема, це представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі,
Міністерства фінансів, СБУ, Фонду держмайна, Дніпропетровської та Житомирської
облдержадміністрацій, а також безпосередньо т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов і
голова первинної організації ПМГУ філії «ВГМК» Федір Клименко, який діє з правом
дорадчого голосу.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «ОГХК»
ОАЕ зацікавлені у випуску титанової
продукції спільно з Україною
25.02.2021

Velta Holding US Inc. підписала тристоронню угоду про наміри з KIZAD,
про залучення інвестицій для будівництва заводу з виробництва титанових
виробів за власною інноваційною технологією компанії в ОАЕ.
Velta Holding US Inc. через дочірні підприємства в Україні володіє
гірничозбагачувальним комплексом з видобутку титанової руди. У 2020 та 2021 роках
компанія отримала два патенти на революційну технологію виробництва металічного
титану та його сплавів, яка знижує їхню вартість у 4 рази та зводить виробничі відходи до
нуля. З 2009 року ОАЕ дотримуються національної політики зниження залежності
економіки країни від видобутку та експорту нафти. Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів
відомий своєю підтримкою технологічних проектів та високоякісною інфраструктурою для
них. «KIZAD, дочірня компанія Abu Dhabi Ports, є ключовою локацією для приваблення
нових підприємств, оскільки уряд ОАЕ – лідер з просування та впровадження інноваційних
технологій», - сказав Андрій Бродський, генеральний директор і головний акціонер Velta
Holding, під час підписання Меморандуму. «Ми вітаємо рішення Velta Holding інвестувати у
відкриття великого підприємства з виробництва титану в центрі Металевого кластеру
KIZAD, де сьогодні розташовано декілька провідних світових виробників металевої
продукції. KIZAD буде тісно співпрацювати з Velta Holding, щоб задовольнити її унікальні
потреби в регіоні та забезпечити її експансію на нові та слаборозвинені ринки», - сказав
Самір Чатурведі, генеральний директор KIZAD. Меморандум зафіксував наміри KIZAD та
Velta Holding вступити у стратегічне партнерство та побудувати перший повністю
інтегрований завод, від сировини до кінцевого продукту, на території KIZAD. Меморандум
викликав зацікавлення деяких інституційних інвесторів в ОАЕ, які прагнуть інвестувати в
проекти з вироблення кольорових металів в ОАЕ. Velta Holding US Inc. володіє українською
компанією ТОВ ВКФ «Велта», якій належать два ресурсні активи - Лікарівське та
Бирзуліське родовища. На базі останнього 11 років працює комплекс з видобутку та
переробки титанової сировини. «Велта» займає 2% частки світового ринку титанової
сировини і є експортно-орієнтованою компанією. До складу холдингу також входить
дослідницький центр Velta RD Titan, який розробив та запатентував інноваційну
технологію виробництва металічного титану в 2020 році та титанових сплавів у 2021 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами Velta LLC

Читайте також: Велта зробила доступними
та екологічними сплави титану >>>

Участок с залежами меди в Волынской области Украины
подорожал на аукционе в 483 раза
25.02.2021

Состоялись е-аукционы по продаже специальных разрешений на
пользование недрами, среди предложений были участки с залежами
медных руд. Об этом сообщает metallurgprom.org
Участники аукциона, организованного Государственной службой геологии и недр
Украины, соревновались за право получить специальное разрешение на геологическое
изучение и опытно-промышленную разработку медных руд «рудоносного поле ЗалесыШменьки». Участок богатый медью находится в Волынской области, срок пользования
недрами составляет 5 лет. В конкурентной борьбе участие приняли 5 предприятий, победу
одержало то, что предложило самую высокую цену – 20 566 000 гривен, подняв планку
первоначальной стоимости в 483 раза. «Украина импортирует медь в значительных
объемах, несмотря на имеющиеся залежи - ориентировочные запасы этого металла
составляют около 95 000 тонн. Увеличение добычи меди поспособствует обеспечению
отечественной промышленности собственным сырьем. Это новые рабочие места, налоги и
уменьшения импорта», - пояснил председатель Госгеонедр Роман Опимах.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
Голова Держгеонадр провів робочу зустріч з
керівниками міжнародних компаній
26.02.2021

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах зустрівся з
президентом Medgold Resources Corporation Джеремі Крозьєром та керівником
українського представництва компанії Avellana Gold Андрієм Смоліним.
Учасники зустрічі обмінялися досвідом щодо державного регулювання сфери
користування надрами в Україні, Сербії, Канаді та Великобританії. Зокрема обговорили
актуальне питання необхідності оновлення типових програм робіт та наближення їх до
сучасних вимог проєктного менеджменту. Роман Опімах презентував гостям Інвестиційний
атлас надрокористувача, що містить вакантні ділянки надр для придбання їх на аукціонах,
зокрема, з покладами мінералів, які використовуються для інноваційних технологій – літій,
титан, ніобій, цирконій, золото тощо. «Переважна більшість об’єктів надрокористування
потребують геологічного вивчення до початку розробки. З метою нарощення мінеральносировинної бази та залучення великих інвестицій нам важливо залучати «піонерські»
компанії, які спеціалізуються на підготовці ділянок надр до видобування», – повідомив
Роман Опімах. Іноземні партнери відзначили, що мінерально-сировинна база України
нараховує багато перспективних об’єктів для геологічної розвідки, які в подальшому
можуть стати великими інвестиційними проєктами. Medgold Resources Corporation –
міжнародна компанія, що займається розвідкою і розробкою родовищ золота та
дорогоцінних металів по всій Європі. Авелана Голд – міжнародна інвестиційна компанія, що
працює в Україні з 2016 року та інвестує в розробку родовищ поліметалічних руд. Є
бенефіціаром ТОВ «Карпатська Рудна Компанія», що володіє спеціальним дозволом на
видобування руд золота на Мужіївському родовищі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ
 ТРУБИ

ИНТЕРПАЙП начал поставки трубной
продукции для Qatar Petroleum
10.02.2021

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП осуществила
первые поставки труб в адрес Qatar Petroleum, одной из крупнейших
нефтедобывающих компаний на Ближнем Востоке.
Qatar Petroleum планирует использовать продукцию на оншорных месторождениях
нефтегазоносного бассейна Dukhan Field. Согласно спецификациям Национальной
нефтяной компании Катара, поставляемые линейные трубы должны соответствовать
самому жесткому, третьему уровню «sour service» для работы в среде с высоким
содержанием сероводорода. Предварительная квалификация продукции ИНТЕРПАЙП для
Qatar Petroleum потребовала более трех лет совместной работы в Катаре и Украине.
Финальным этапом стал детальный аудит заводов Компании на предмет соответствия всем
спецификациям и техническим требованиям клиента. Его проводила международная
инспекционная компания Bureau Veritas, номинированная Qatar Petroleum. Андрей Бурцев,
директор по продажам труб ИНТЕРПАЙП на рынок Украины, Европы, Африки, Азии и
Ближнего Востока: «Контракт с Qatar Petroleum — это важный рубеж в развитии
ИНТЕРПАЙП на Ближнем Востоке. Мы прошли сложный и многолетний путь переговоров,
аудитов и преквалификаций перед тем, как отгрузить первые трубы. Национальная
нефтяная компания Катара очень избирательна и осторожна в выборе поставщиков,
поэтому начало сотрудничество с QP в очередной раз подтверждает репутацию
ИНТЕРПАЙП как первоклассного и надежного поставщика труб для глобальных флагманов
нефтегазового бизнеса».
Читать полностью >>>
По материалам ИНТЕРПАЙПа

Компания "Сентравис Продакшн Юкрейн" намерена
привлечь кредит на сумму EUR35 млн
23.02.2021

ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine),
входящее в холдинг Centravis Ltd., намерено привлечь кредит на сумму EUR35
млн, что в эквиваленте составит 1 млрд 177,477 млн грн.
Как сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку, решение об осуществлении крупных сделок - получение эмитентом
кредита – приняли акционеры 18 февраля текущего года. При этом компания в качестве
залога передает имущество на сумму 2 млрд 655,980 млн грн. Стоимость активов эмитента,
согласно данным последней годовой финансовой отчетности, составляет 4 млрд 626,745
млн грн. Соотношение рыночной стоимости имущества или услуг, являющихся предметом
сделки, к стоимости активов эмитента, по данным последней годовой финансовой
отчетности, - 25%. Компания не указывает структуру, у которой планируется привлечь
кредит. Как сообщалось, вопреки резкому спаду мировой экономики, спровоцированному
пандемией коронавируса, основные показатели работы "Сентравис" в 2020 году остались
практически на уровне докризисного 2019-го. Объем производства составил 19,05 тыс.
тонн. Показатель EBITDA в увеличился два раза по сравнению - до EUR14 млн. Объем
реализации составил 19,8 тыс. тонн труб. "Сентравис" - один из крупнейших мировых
производителей бесшовных нержавеющих труб, основан в 2000 г. Его производственные
мощности расположены в Никополе (Днепропетровская обл.). "Сентравис" входит в топ-10
мировых игроков, поставляет продукцию Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung,
Volkswagen и другим компаниям. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Читайте также: ИНТЕРПАЙП в 2020 году сократил
продажи трубной и ж/д продукции >>>

.

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

Співпраця: (044) 235-51-1

Читайте также: Компания «Сентравис»
закрыла кредит ВТБ Банка >>>

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

Выпуск труб в Украине за январь
упал на 13%

Дочь Сергея Таруты возвращает завод
бывшим бизнес-партнерам
23.02.2021

Основные трубные предприятия Украины в январе 2021 года снизили
производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 13,1%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,7 тыс. тонн.
Как сообщили в объединении "Укртрубопром", в частности, предприятия
объединения за прошлый месяц сократили производство труб на 24,5% - до 29 тыс. тонн,
передает Интерфакс-Украина. При этом, по предварительным данным, выпуск труб на
"Интерпайп-НТЗ" за первый месяц года возрос на 5,9% - до 12,6 тыс. тонн (в декабре – 15,3
тыс. тонн), но упал на "Интерпайп НМТЗ" - на 86,4%, до 0,6 тыс. тонн (4,6 тыс. тонн).
"Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 30,7% - до 14,2 тыс. тонн (22,2 тыс.
тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) простаивал, как и в январе-2019.
"Сентравис" сохранил производство на уровне января-2019, выпустив 1,5 тыс. тонн
нержавеющих труб (1,6 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" также сохранил выпуск, выпустив
0,1 тыс. тонн труб (0,1 тыс. тонн). Не входящий в объединение "Укртрубопром"
Мариупольский меткомбинат (ММК) им.Ильича снизил выпуск труб на 7,3% - до 13,9 тыс.
тонн (в декабре – 12,3 тыс. тонн), "Коминмет" увеличил на 19,6% - до 12,8 тыс. тонн (14,9
тыс. тонн). Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила выпуск труб на 16,3% по
сравнению с предыдущим годом - до 854 тыс. тонн. В частности, предприятия объединения
"Укртрубопром" за прошлый год сократили производство труб на 24,8% - до 538 тыс. тонн.
При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" упал на 33,7% - до 145 тыс. тонн, на "Интерпайп
НМТЗ" - на 23,9%, до 78,6 тыс. тонн. "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на
16,5% - до 293,7 тыс. тонн. ДТЗ произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в 2019 году выпустил
17,6 тыс. тонн этой продукции. "Сентравис" сократил производство на 9,3%, до 19,05 тыс.
тонн нержавеющих труб. Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 42,9% - до 1,6 тыс. тонн
труб. ММК им. Ильича снизил выпуск труб на 4,2% - до 151,6 тыс. тонн, "Коминмет"
увеличил на 12,2% - до 164,6 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Завод Хеви Метал, на котором окрашивают стальные рулоны, у дочки
нардепа Сергея Таруты могут выкупить ее бизнес-партнеры — семья
Рисухиных. Они же намерены запустить еще один такой же завод.
Компания Метипол, которая принадлежит семье Рисухиных, уже в марте получит
операционный контроль над заводом Хэви Метал (Николаевская область), которым они
владеют вместе с Татьяной Тарутой — дочкой нардепа Сергея Таруты. “Между нами и
партнером достигнута договоренность о выкупе его доли и возобновлении работы под
нашим управлением. Я надеюсь, что уже в марте мы сможем вернуться полноценно на этот
рынок как производитель Metipol”, — сказал Денис Рисухин, директор Metipol, во время
своего выступления на Национальной конференции участников рынка стального
строительства. С января 2020 год мажоритарная доля в заводе принадлежит Маракортио
Холдингз Лимитед (Кипр), бенефициаром которой является Татьяна Тарута. Предприятие
начало работу в 2019 году. Его запуском занималась команда менеджеров, связанных с
семьей бизнесменов Рисухиных. Предприятие поставляло продукцию потребителям под
брендом Metipol. В ноябре прошлого года в Metipol заявили о выходе из оперативного
оправления заводом и передаче дел новой управленческой команде во главе с Натальей
Башинской. В то же время источник НВ Бизнес, приближенный к мажоритарному
акционеру, на условиях анонимности сообщил, что окончательная договоренность еще не
достигнута. Денис Рисухин также сообщил, что Metipol планирует запустить до конца года
еще одну линию по покраске проката. При этом он не уточнил локацию нового
производства. По его данным, в Украине может появиться еще несколько подобных
предприятий, что связано с возможным введением антидемпинговых пошлин в отношении
окрашенного плоского проката из России и Китая. По данным Metipol в 2020 году видимое
потребление оцинкованного плоского проката в Украине сократилось на 4% до 321 тыс.
тонн, а окрашенного — увеличилось на 10,7% до 373 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Metipol и Модуль-Украина заявили о планах наращивать производство
на фоне антидемпинга по китайской стали

 ІНШЕ РІЗНЕ
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Украинские производители металлоконструкций
нарастили выпуск продукции на 6,5%
23.02.2021

Украинские производители металлоконструкций по итогам 2020 г.
нарастили выпуск продукции на 6,5% по сравнению с 2019 г. – до 147 тыс.
тонн, следует из отчета Украинского центра стального строительства (УЦСС).
"Ключевые производители металлоконструкций увеличили производство, причем
увеличилось и количество импорта металла в Украину. Сократилось влияние
коммерческого сектора – нежилого строительства, но в то же время отмечаем
существенный рост инфраструктурного строительства. Например, в Польше 50% заказов –
именно инфраструктура, и мы идем именно в этом направлении", – сообщил
исполнительный директор УЦСС Вячеслав Колесник в ходе IX Национальной конференции
участников рынка стального строительства во вторник. По его словам, карантинные
ограничения не повлияли значительно на результаты работы предприятий. Потребление
металлоконструкций выросло за счет госпрограмм и проектов "Большое строительство",
"Дороги к границам", "Путешествуй по Украине", "Малое Карпатское кольцо", программы
восстановления мостов и др. "Существенно возросли отгрузки в сегменте дорожных
ограждений. Только на Запорожский мост было отгружено более 16 тыс. тонн металла", –
отметил Колесник. При этом Украина следует европейскому тренду по увеличению
удельной доли крупных производителей металлоконструкций – в 2020 году доля
предприятий, которые произвели более 5 тыс. тонн продукции, увеличилась на 5% и
составила 48% общего числа. По данным УЦСС, по итогам 2020 года экспорт
металлоконструкций возрос вдвое по сравнению с 2019 годом и составил 10,9 тыс. тонн, в
основном за счет экспорта общестроительных конструкций. При этом импорт в прошлом
году увеличился в пять раз – до 12,3 тыс. тонн, преимущественно за счет ввоза инженернотранспортных конструкций. "Впервые за последние годы мы зафиксировали
отрицательный баланс экспортно-импортных операций. Это результат роста
инфраструктурного строительства – импорт конструкций под дорожное строительство
составил 5,2 тыс. тонн. Это продукция, заказ на которую недополучили украинские заводыпроизводители", – указал Колесник. Кроме того, крупные заводы были менее
заинтересованы в выходе на экспортные рынки из-за достаточного объема заказов на
внутреннем рынке. Наибольший объем экспорта металлоконструкций приходился на
Россию (32%), Польшу (20%), Молдова (14%), Беларусь (6%). При этом около 4% экспорта
пришлось на Германию, что подтверждает наличие экспортного потенциала отрасли. В
географической структуре импорта 32% приходится на Турцию, 12% – Польшу, 10% –
Казахстан. По данным УЦСС, эти страны поставляли в основном дорожные конструкции.
Еще 18% импорта пришлось на Беларусь, откуда было ввезено более 75% строительных
конструкций. В то же время по итогам года сократился импорт фасованного проката на
19%, а также продолжилась тенденция сокращения импорта труб на 8%. "Думаю, это
произошло за счет лучшей работы украинских трейдеров, более гибкой ценовой политики
и увеличения наличия на складах", – отметил Колесник. Согласно прогнозу эксперта, в 2021
году потребление металлоконструкций вырастет за счет вероятного ослабления
карантинных ограничений и восстановления экономики, увеличения коммерческого
строительства и продолжения программ инфраструктурного направления. "Мы ожидаем
увеличения заказов от горно-металлургических комплексов и стабильных заказов от
сельского хозяйства. Есть несколько крупных проектов в ритейле, которые тоже могут
существенно повлиять на количество металлоконструкций. Ожидаем также роста
экспорта", – сообщил Колесник. "Надеемся, что с развитием инфраструктурных проектов,
мостового строительства, мы увидим реальные инвестиции в украинские ЗМК – в
оборудование, системы менеджмента качества, персонал", – добавил он.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Украинские предприятия Metipol и «Модуль-Украина» заявили о
планах наращивать производство проката с полимерным покрытием. Об
этом сообщает служба новостей портала uaprom.info
Компании рассчитывают занять место китайских производителей окрашенного
металла, в отношении которых на сегодня ведется антидемпинговое расследование. В ходе
конференции УЦСС директор Metipol Денис Рисухин сообщил о планах компании запустить
дополнительную линию по покраске металла на заводе Heavy Metal в Первомайске
Николаевской обл. На сегодня мощности предприятия составляют 72 тыс т окрашенного
металла в год. По данным Рисухина, Metipol планирует сконцентрировать управление
заводом в собственных руках. Возобновить полноценную работу предприятия обещают
уже весной текущего года. «Между нами и партнером достигнута договоренность о выкупе
его доли и возобновлении работы под нашим управлением. Я надеюсь, что уже в марте мы
сможем вернуться полноценно на этот рынок как производитель Metipol», – сообщил
Рисухин. Также, «Модуль-Украина» в течение 2022-2023 гг. планирует модернизировать
производственные мощности, что позволит нарастить выпуск окрашенного проката с
нынешних 70 тыс т до 110-120 тыс т, отметил в ходе конференции представитель
компании. На предприятии планируют обновить линию подготовки поверхности
оцинкованного проката, а также увеличить скорость на линии покраски. В 2020 году
потребление проката с полимерным покрытием в Украине, по данным УЦСС, составило 362
тыс т. (+15% к показателям 2019). На внутреннее производство пришлось 48 тыс т, что в
2,3 раза больше, чем в прошлом году. Импортные поставки в Украину составили 321 тыс т
(+9%). Причем основной объем импорта прибыл из Китая, на который приходится 46%
всего потребления окрашенного металла в Украине. Экспорт составил 7,8 тыс т.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
"Модуль-Украина" намерена модернизировать линию по выпуску проката с
покрытием с увеличением производительности наполовину
24.02.2021

ООО "Модуль-Украина" (Каменец-Подольский Хмельницкой обл.)
намерено модернизировать существующую линию Fata-Hunter (Италия) по
нанесением полимерного покрытия на оцинкованный рулонный металл.
"У нас большие планы по модернизации нашей линии. Мы увеличим скорость
покраски, готовы производить 70 тыс. тонн и продавать – это ближайшая перспектива. На
будущее – в 2022-2023 гг. – есть дальнейшие варианты, которые прорабатываются, по
улучшению входного оцинкованного подката улучшенного качества поверхности
покраски. И там возможность выйти до 110-120 тыс. тонн", - пояснил представитель
предприятия на IX Национальной конференции участников рынка стального
строительства в Киеве во вторник. По его словам, рассматривается возможность импорта
плоского проката улучшенного качества для последующей оцинковки и окраски. Это
позволит увеличить объем производства. При этом представитель "Модуль-Украина"
выразил уверенность, что совместно с компанией Metipol, управляющей заводом "Хеви
Метал" (Heavy Metal, Первомайск Николаевской обл.) по выпуску листового окрашенного
металлопроката, можно в ближайшем будущем удовлетворить потребителей данной
продукции в Украине при значительном сокращении импорта, в частности из Китая.
"Вместе с Metipol победим Китай (на украинском рынке – ИФ)", - сказал представитель
компании. Производственные мощности ООО "Модуль-Украина" состоят из линий
оцинкования и холодной прокатки Delta Brands, Inc. (США) и линии производства
полимерного покрытия Fata-Hunter (Италия). Данное оборудование было установлено в
2000-х годах. Годовая производственная мощность линии оцинкования - 200 тыс. тонн,
линии нанесения полимерного покрытия - 80 тыс. тонн. Компания "Юриа Холдингз
Лимитед" (Кипр) владеет 100%-ной долей ООО, конечный бенефициар – Екатерина Коваль
(Киев). Уставный капитал ООО – 300,5 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.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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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Співпраця: (044) 235-51-1
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ХІМІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ООО "Титановые инвестиции" изменило план высвобождения
сотрудников своего филиала в Армянске
29.01.2021

Ostchem Фирташа отменила решение АМКУ о
принудительном разделении через суд
28.12.2020

Северный апелляционный хозяйственный суд 28 декабря признал
незаконным решение АМКУ от 5 сентября 2019 года о принудительном
разделе группы Ostchem и наложении на нее штрафа в размере 107 млн грн.
Таким образом суд апелляционной инстанции подтвердил решение Киевского
Хозяйственного суда Киева от 29 июля. Решение было принято по иску трех предприятий
Ostchem ("Северодонецкое объединение Азот", Черкасский "Азот" и "Ривнеазот"), входящих
в Group DF. Решение означает также незаконность наложения на "НФ Трейдинг Украина"
штрафа в размере 107 млн грн. Как сообщалось, Антимонопольный комитет 5 сентября
2019 года по делу о злоупотреблениях группы Дмитрия Фирташа на рынке минеральных
удобрений в 2014-2017 годах наложил штраф на ООО "НФ Трейдинг Украина" в размере 107
млн грн, а в отношении компаний "Северодонецкое объединение "Азот", "Ривнеазот" и
"Азот" (Черкассы) решил применить принудительное разделение. Как пояснял глава АМКУ
Юрий Терентьев, рассоледованием Комитета установлена систематическая перепродажа
внутри группы по завышенным ценам природного газа, являющегося основным сырьем
при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости
их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений. Другим
нарушением глава АМКУ указывал остановку заводами с марта по июнь 2017 года (сезон
весенне-полевых работ) производства азотных минеральных удобрений, что привело к
недопоставке товара аграриям. "Основанием" для остановки заводов стало сознательное
непроведение расчетов за поставки газа и даже неистребование уже оплаченного группой
газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство
удобрений. АМКУ считает, что если бы три основных отечественных завода-производителя
азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один
субъект - группа Ostchem, установленные злоупотребления были бы невозможны", –
подчеркивал Терентьев. В Group DF через холдинг Ostchem входят заводы Черкасский
"Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкий "Азот". Менеджмент Дмитрия Фирташа также
контролирует государственный "Сумыхимпром". Как пишет biz.censor.net, 86% в Ostchem
принадлежит Фирташу. Еще 14% – народному депутату от "Оппозиционного блока" Юлии
Левочкиной, сестре Сергея Левочкина – партнера Фирташа по телеканалу "Интер" и эксглаве Администрации президента Виктора Януковича.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
ДП «Укрхімтрансаміак» встановило два абсолютні рекорди
з транзитного транспортування аміаку
11.01.2021

Упродовж минулого року державне підприємство «Укрхімтрансаміак»
відтранспортувало до резервуарів-сховищ Одеського припортового заводу у
режимі «транзит» 2 512 252 тонни рідкого аміаку.
Це абсолютний рекорд з транзитного транспортування, починаючи з 1979 року (з
моменту запуску магістрального аміакопроводу). Про це проінформував керівник
держпідприємства Вадим Трунов. «Для усього трудового колективу ДП «Укрхімтрансаміак»
досягнення такого значимого результату – вагомий здобуток і відмінна мотивація для
подальшої продуктивної роботи. Переконаний, що активно осучаснюючи підприємство та
продовжуючи модернізацію, як основу безпечної експлуатації аміакопроводу, ми будемо й
надалі технічно здатні втримати на такому ж високому рівні обсяги з транспортування», висловив сподівання В.Трунов. Окрім того, станом на 31 грудня 2020 р. встановлено ще
один рекорд з транзитного транспортування: відтранспортовано 1 999 806 тонн аміаку
виробництва ПАТ «Тольяттіазот».
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «Укрхімтрансаміак»
Газовщиков и полицейских не допустили на Днепразот
для отключения газа за долги
19.01.2021

Днепропетровскгаз сообщил что в соответствии с Постановлением
КМУ №1687 АО «Днепроазот» обязано прекратить потребление газа в связи с
задолженностью в размере более 200 млн. грн.
Специалисты Днепропетровскгаза 18 января в 9:00 прибыли в АО «Днепроазот»,
чтобы зафиксировать этот факт и опломбировать оборудование, однако столкнулись с
сопротивлением со стороны сотрудников Днепроазота. Об этом нашему сайту сообщила
пресс-служба АО «Днепропетровскгаз». «На предприятии отказались предоставить
газовщикам доступ к оборудованию, - отмечается в сообщении. – О чем был составлен
соответствующий акт. Оператор ГРМ был вынужден вызвать полицию и сообщить о
препятствовании законным действиям газораспределительной компании. Никто из
представителей Днепроазота не вышел к газовщикам и полиции. Кроме того, копию акта о
недопуске к газовому оборудованию также не приняли». Поэтому, в 14:00 18 января
компания Днепропетровскгаз начала поэтапное ограничение распределения природного
газа на Днепроазот. Как известно, АО «Днепропетровскгаз» заявил о намерении повысить
тариф на транспортировку газа для АО «Днепразот». Будучи категорически несогласным с
данным намерением, АО «Днепразот» высказало свою позицию в открытом обращении к
Президенту Украины, премьер-министру Украины, АМКУ, НКРЭКУ, правоохранительным
органам. Кроме того, подробные разъяснения приведены в интервью, которое
коммерческий директор АО «Днепразот», Андрей Пустовойт, дал информагентству УНИАН.
Анализируя грядущее повышение тарифов на распределения газа, наше предприятие
указало на последствия такого решения для производства АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ на АО
«Днепразот». Именно себестоимость азотных удобрений, а НЕ ХЛОРА (как об этом
ошибочно пишет госпожа Загребельская), на 80% состоит из стоимости газа и его
транспортировки-распределения. Тот факт, что производственная деятельность АО
«Днепразот» в свою очередь на 90% – производство азотных удобрений (и только 10% –
производство хлора и натра едкого), что, кстати, хорошо известно экспертам рынка,
определяет существенность для нашего предприятия справедливой и соответствующей
состоянию рынка стоимости транспортировки-распределения газа. Кроме того, дискуссия в
профессиональной среде по данному вопросу оказалась настолько острой, что даже
привлекла внимание сторонних экспертов – в частности, свое мнение по данному вопросу в
интервью изданию «Дело» высказал Карел Хирман, один из ведущих экспертов по
энергетике в Европейском Союзе. Карел Хирман в прошлом – председатель
наблюдательного совета компании Transpetrol (Словакия), экс-советник по энергетическим
вопросам премьер-министра Словакии, эксперт эксперт по энергетике Стратегической
группы советников по поддержке реформ при КМУ. Господин Хирман известен своей
незаангажированной позицией и исключительно высокими профессиональными
качествами. По мнению господина Хирмана (с которым я полностью согласен), тариф на
транспортировку газа для АО «Днепразот» должен быть снижен, и тому есть
исключительно экономические причины (безотносительно к персонам бенефициаров как
«Днепразота», так и «Днепропетровскгаза»).
Читать полностью >>>
По материалам dv-gazeta.info, focus.ua
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ООО
"Титановые
инвестиции"
(Москва)
изменило
план
высвобождения сотрудников своего филиала в Армянске на севере Крыма
(прежнее название химзавода - "Крымский титан").
"Принимаемые меры позволили снизить число высвобождаемых сотрудников с 400
до 240 чел", - говорится в пресс-релизе. "Титановые инвестиции" согласовали программу
трудоустройства высвобождаемых сотрудников с Минпромполитики Крыма. В настоящее
время на заводе идет внутренняя ротация. "Часть высвобождаемых сотрудников переходит
на свободные вакансии по смежным направлениям в другие подразделениях предприятия
и на создаваемые места на новых производствах: в ближайшее время будут запущены в
работу цех по производству удобрений и линия нейтрализации кислых стоков, увеличено
производство на участке пигментной двуокиси титана", - цитирует пресс-служба
"Титановых инвестиций" директора филиала Эдуарда Курмачева. Кроме того, вопрос
трудоустройства сокращаемых работников проработан с руководством химпредприятий АО "Крымский содовый завод" и АО "Бром" в соседнем с Армянском Красноперекопске.
Проведены предварительные переговоры с администрациями еще двух крымских
предприятий: ООО "Кабельный завод "Крымкабель" и ПАО НПО "Йодобром". Сообщается,
что к 25 января завод покинул 91 человек (из них 87 по соглашению сторон, еще четверо
решили уйти по сокращению до истечения срока предупреждения об увольнении), до 1
марта уйдут еще 49 сотрудников по соглашению сторон. В феврале прекратит выпуск
продукции цех концентрации серной кислоты и цветных пигментов, в котором числится
более 120 человек. Большая часть работников будет переведена на работу в цех "Аммофос"
по производству удобрений и на отдельный участок пигментной двуокиси титана."Более
двух третей высвобождаемых сотрудников либо уже получают пенсию, в том числе по
вредности, либо намерены выйти на пенсию сразу после увольнения", - отмечают
"Титановые инвестиции". Ранее, в октябре 2020 года, "Титановые инвестиции" заявили, что
готовят среднесрочный план вывода из кризиса своего филиала в Армянске. План
предусматривает частичное сокращение персонала, а также реструктуризацию долга перед
банками и поставщиками энергоресурсов, модернизацию производства. Отмечалось, что
сохраняющаяся "советская производственная и организационная структуры" и
взаимозависимость населения моногорода Армянска и градообразующего предприятия
вынуждали сохранять штатную численность и поддерживать жизнедеятельность
убыточных направлений производства. В результате завод накопил миллиардные долги,
что "ставит под угрозу существование предприятия как такового". В декабре стало
известно, что УК "Крымского титана" намеревается высвободить порядка 10% работников
предприятия, профсоюз выступил против. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО
"Титановые инвестиции" принадлежат кипрской Letan Investments Ltd. Group DF
украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в октябре 2018 года распространила прессрелиз, в котором заявила, что остается собственником "Крымского титана", но "не имеет к
этому активу доступа". В отношении "Титановых инвестиций" в феврале 2018 года по
заявлению ВТБ введена процедура наблюдения. В начале этого года суд заменил в реестре
кредиторов банк с требованиями в размере 2,5 млрд рублей на ООО "Титановые
технологии". Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции" - крупнейший
производитель диоксида титана на территории бывшего СССР и в Восточной Европе.
Помимо диоксида титана, который используется для производства красок, пластмассы и
бумаги, предприятие выпускает серную кислоту, минеральные удобрения (фосфогипс),
сырье для строительства (сульфат железа), красители (красный пигмент) и т.п. C 2014 года
Крым находится под контролем России, Украина и другие страны мира этого не признают.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
У 2020 році НВП «Зоря» перерахувало до бюджету
майже 85 мільйонів гривень податків
08.02.2021

НВП «Зоря», одне з провідних промислових підприємств України, в
минулому році збільшило податкові відрахування до державного і місцевого
бюджетів на 13,6%.
За підсумками 2020 року містоутворююче підприємство НВП «Зоря» перерахувало до
бюджетів різних рівнів 84,9 мільйона гривень. Зокрема, відрахування до державного
бюджету України склали 70,5 млн грн, а до місцевих бюджетів підприємство перерахувало
14,4 млн грн. «Не дивлячись на всі складнощі, з якими ми зіткнулися в минулому році, нам
вдалося забезпечити ефективну роботу виробництва, зберегти робочі місця і стабільну
виплату заробітних плат. Важливо також те, що збільшилися відрахування до бюджетів усіх
рівнів. Ми розуміємо, що, сплачуючи податки, інвестуємо в розвиток міста, регіону та
країни в цілому. В кінцевому рахунку, це сприяє якісній роботі охорони здоров'я, соціальної
сфери, розвитку інфраструктури для жителів Рубіжного, Кремінної, Попасної», – зазначив
генеральний директор НВП «Зоря» Олександр Чернецов. Крім обов'язкових відрахувань,
НВП «Зоря» спільно з благодійним фондом «Кришталеве джерело» щорічно реалізує ряд
соціально значущих проектів. Так, на закупівлю медичного обладнання для боротьби з
коронавірусом і засобів індивідуального захисту для медичних установ регіону було
виділено кілька мільйонів гривень. Тривають і проекти, які роблять життя городян більш
затишним і комфортним. Регулярно надається допомога ветеранам і жителям регіону, які
опинились у складних життєвих ситуаціях.
Читати повністю >>>
За матеріалами НВП «Зоря»
АТ «Рівнеазот» випустив за 2020 рік
понад 1,8 млн тонн добрив
10.02.2021

За результатами роботи 12 місяців 2020 року, ПрАТ «Рівнеазот», що
входить в групу підприємств азотного бізнесу Group DF, випустив 1,81 млн
тонн продукції.
Зокрема, підприємством минулого року було вироблено: 47,165 тис. тонн аміаку
водного технічного, 567,615 тис. тонн аміачної селітри, 7,418 тис. тонн аміачної селітри (у
вигляді плаву), 214,732 тис. тонн ВАС (вапняково-аміачної селітри). Підприємство також
виробило 379,438 тис. тонн технічного аміаку, 588,9 тис. тонн неконцентрованої азотної
кислоти, 145,2 т. азоту рідкого. «Ми продовжуємо реалізовувати затверджену акціонером
бізнес-стратегію. В її основі – розвиток промислових майданчиків, збільшення обсягів
виробництва, підвищення продуктивності та зниження собівартості», – прокоментував
Михайло Заблуда, голова Правління ПрАТ «Рівнеазот». За словами керівника «Рівнеазоту» у
2020 році прийнятна ціна на основну сировину (природний газ) дозволила підприємству
максимально завантажити потужності та перевиконати виробничий план. «Ключовий
підсумок року – поступове витіснення імпортерів. Є декілька причин цього. Перша – ціна на
базові азотні добрива у вітчизняних заводів у 2020 р. виявилась кращою, ніж в імпортерів.
Друге – якість. Ми модернізуємо підприємство – капітальні інвестиції перевищили 120,6
млн грн. за рік. Інвестиції дають можливість забезпечити виробіток добрив, якість яких
повністю відповідає міжнародним стандартам. Ми переконані, що минулий рік став ростом
недовіри до імпортерів. У 2020 р. з’явилася велика кількість випадків, коли поставляються
неякісні імпортні добрива, контрафакт, або взагалі постачальники відмовляються
розглядати рекламації фермерів», – підкреслив голова Правління ПрАТ «Рівнеазот». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Group DF
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Нафтохіміки освоїли випуск нової обгортуючої
поліетиленової плівки

У 2020 році в модернізацію Черкаського «Азоту»
інвестовано 324,1 млн гривень
12.02.2021

У цеху з виробництва галоїдопохідних етилену, їх полімерів і
співполімерів ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» виробляють не тільки основний
товарний продукт – поліетилен високої густини з різними властивостями й
широким спектром використання.
Тут виготовляють і три види плівок – обгортуючу, покривну та мішкову для
фасування поліетилену в мішки по 25 кг та упакування в палети й доставки автомобільним
чи залізничним транспортом до споживачів. Однак для випуску плівок доводиться
використовувати специфічний лінійний поліетилен низької густини іноземного
виробництва. «Донедавна ми виробляли обгортуючу плівку з лінійного поліетилену
американської компанії Dowlex, яка має свої заводи в Швейцарії. Іспанії, Німеччині та
Голландії, – пояснює ситуацію начальник цеху з виробництва галоїдопохідних етилену, їх
полімерів і співполімерів Володимир Дейнека. – А для виготовлення покривної плівки та
мішкового рукава використовували лінійний поліетилен виробництва компанії Аramco з
Саудівської Аравії, яка теж має свої представництва в Європі. Але різниця в цінах на цю
сировину для виробництва плівок була суттєвою. Придбання поліетилену торгової марки
Dowlex обходилося значно дорожче ще й через невеликі обсяги, що замовлялись для
поставок. Однак питання грошових витрат на цю сировину нам врешті-решт вдалося
вирішити». «На виготовлення плівки для обгортання палет з поліетиленом власного
виробництва використовувалося приблизно 5 тонн на місяць або всього 60 тонн на рік
лінійного поліетилену виробництва компанії Dowlex, – доповнює колегу заступник
начальника виробництва етилену і поліетилену Ярослав Шепіда. – Але за якісними та
іншими показниками він фактично не мав явних переваг над поліетиленом компанії
Аramco. Тому наше завдання полягало в тому, щоб перейти на виробництво всіх видів
плівок з лінійного поліетилену компанії Аramco й відповідно відмовитися від дорогого
поліетилену американської компанії». Задля цього довелося попрацювати з технічною
документацією, пошукати необхідну інформацію на вебсайтах, підібрати технологічні
параметри роботи екструдера для виробництва плівок тощо. Підключили до цієї роботи
інженерно-технічних працівників цеху й спільно вирішили завдання щодо випуску
обгортуючої плівки, використовуючи для цього лінійний поліетилен компанії Аramco та
добавки. Потім визначили режим роботи екструдера, кількість, параметри й рецептуру
поліетилену й добавок, описали весь процес виробництва й обговорили його з
машиністами. Спочатку випустили пробну партію плівки – 400 кг. Зробили лабораторний
аналіз механічних, клеючих та інших властивостей плівки. Результати виявилися
очікуваними. За клеючими властивостями вона була навіть кращою, а за механічними –
нічим не гіршою від обгорткової плівки, яку виробляли з лінійного поліетилену
американської компанії Dowlex. Це дало підставу відмовитися від її поліетилену та перейти
на випуск обгорткової плівки з поліетилену компанії Аramco.
Читати повністю >>>
За матеріалами ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»

Читайте також: Нафтохіміки підготували
чергову партію півчаш електролізерів >>>

AZMOL British Petrochemicals реалізував масштабний
освітній проект: «АГРОВЕСНА-2021»
15.02.2021

AZMOL British Petrochemicals спільно з виробником сільськогосподарської техніки JOHN GREAVES та заводом турбокомпресорів «ТУРБОКОМ»
реалізували масштабний освітній проект «АГРОВЕСНА-2021».
В рамках проекту технічні фахівці компаній-партнерів відвідали 8 регіонів України і
провели навчальні семінари для представників інженерних служб підприємств сільськогосподарської галузі. Навчальні семінари та тренінги є частиною стратегії розвитку AZMOL
British Petrochemicals і демонструють позитивні результати по отриманню теоретичних
знань і практичних навичок в області застосування моторних, трансмісійних, гідравлічних
олив, пластичних мастил і охолоджуючих рідин. «АГРОВЕСНА-2021» стартувала у
Бердянську. Тут гості відвідали виробничі цехи AZMOL British Petrochemicals і JOHN
GREAVES, де ознайомилися з усіма етапами виробництва і контролю готової продукції, а по
завершенню екскурсій в навчальному центрі AZMOL British Petrochemicals взяли участь у
тренінгу, під час якого дізналися про асортимент продукції, що випускається, та її
експлуатаційні властивості. В ході семінарів фахівці AZMOL British Petrochemicals
познайомили учасників з повним комплексом продукції, що випускається, докладно
розповіли про всі особливості застосування інноваційних мастильних матеріалів, технічних
і економічних перевагах використання високоякісних продуктів AZMOL, а також про
проведені успішні випробування на сучасній сільськогосподарській техніці підприємств
України. Команда експертів AZMOL British Petrochemicals планує продовжити традицію
професійного навчання фахівців інженерних служб. Освітній проект «АГРОВЕСНА-2021» є
гідним прикладом взаємної підтримки і об'єднання національних виробників України.
Читати повністю >>>
За матеріалами AZMOL BP

АТ «ОПЗ» нарощує темпи відвантаження
продукції на ринок України
19.02.2021

В Україні набирає обертів комплекс проведення весняно-польових
робіт. Перед початком нового посівного сезону основна увага учасників
ринку агросектору традиційно спрямована на ринок мінеральних добрив.
Саме добрива суттєво сприяють врожайності та якості сільськогосподарської
продукції, збільшуючи прибутки підприємців. Враховуючи коливання агрокліматичних
умов та необхідність удобрювати та пересівати культури в деяких регіонах по кілька разів,
потреба у мінеральних добривах стабільно зберігається та зростає надалі. АТ «ОПЗ» є
одним з провідних підприємств України з виробництва мінеральних добрив, впевнено
обіймає провідні місця з експорту продукції серед українських виробників у своїй галузі, а
також є одним з лідерів із забезпечення потреб національного ринку. З початку 2021 року
спостерігається тенденція щодо збільшення показників відвантаження карбаміду
виробництва АТ «ОПЗ» на внутрішній ринок. Зокрема, з початку року було відвантажено
більш ніж 16,5 тис тонн продукції на автомобільний транспорт насипом і в упакованому
вигляді для вітчизняних замовників, відповідно до заявок споживачів продукції. Одночасно
з цим з початку 2021 року на внутрішній ринок країни було відвантажено понад 10,5 тис
тонн аміаку, з яких залізничним транспортом – 10 тис тонн, автомобільним транспортом –
близько 500 тонн. Попри суттєві ускладнення, пов’язані з тривалим погіршенням
метеорологічних умов, показники відвантаження карбаміду автомобільним транспортом за
січень поточного року стали рекордними за останні 4 роки. Високі результати у
відвантаженні продукції на внутрішній ринок були досягнуті завдяки організованій
взаємодії всіх заводських підрозділів, залучених до процесу відвантаження, зокрема цеху з
виробництва карбаміду, цеху з виробництва аміаку, цеху перевантаження карбаміду, цеху
перевантаження аміаку, цеху комплектації устаткування та матеріалів, автотранспортного
цеху, залізничного цеху, управління логістики, відділу збуту та інших. «Цей напрямок
роботи неможливо зазначити видом діяльності будь-якого окремого цеху, відділу чи
служби. Це комплекс заходів багатьох підрозділів підприємства, в якому кожен відіграє
більшу чи меншу, але свою важливу роль», – зазначив директор з логістики та збуту АТ
«ОПЗ» Вадим Мінжирян. Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» продовжує
оптимізувати виробничий процес та нарощувати темпи відвантаження продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «ОПЗ»

Читайте також: Одеський припортовий
завод - підсумки 2020 р. >>>

ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
 ПОЛІМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПЛАСТМАСИ)

Читайте також: Новий продукт AdBlue від
AZMOL отримав сертифікат від VDA >>>

Українські підприємства з перероблення пластику
отримають інвестиції
02.02.2021

У 2020 році Сєвєродонецький «Азот» випустив
понад 840 тис. тонн мінеральних добрив
17.02.2021

За результатами роботи 12 місяців 2020 р. Сєвєродонецький «Азот»,
що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, випустив
843,16 тис. тонн мінеральних добрив (у 2019 році – 384,09 тис. тонн).
Зокрема, підприємством випущено 444,38 тис. тонн аміачної селітри, 352,04 тис.
тонн карбаміду, 4,42 тис. тонн аміаку водного технічного, 42,32 тис. тонн КАС (карбамідоаміачна суміш). Також на підприємстві випущено 432,86 тис. тонн аміаку, 7,49 тис. тонн
діоксиду вуглецю рідкого, 19,08 тис. метрів куб. кисню медичного газоподібного в балонах.
«Порівнюючи з 2019 роком, ми більш ніж удвічі наростили випуск мінеральних добрив. Такі
показники стали результатом відновлення на підприємстві повного виробничого циклу,
запуску в роботу цеху виробництва аміаку 1-А. Ми відзначаємо зростання за всіма
продуктами, які випускаємо. Важливим моментом стала можливість, завдяки відновленню
власного виробництва аміаку, включити в роботу потужності цеху виробництва
карбаміду», – зазначив Леонід Бугайов, Голова Правління ПрАТ« СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ». За словами керівника підприємства, відновленню виробничого
потенціалу сприяла низка факторів, зокрема, прийнятна для виробників мінеральних
добрив ціна основної сировини – природного газу. Ще один фактор, ключовий саме для
Сєвєродонецького «Азоту», – відновлення надійного електропостачання. Підприємство є
споживачем електроенергії 1 категорії, для його роботи потрібні два незалежних джерела
електроенергії. Цю умову було виконано із введенням в експлуатацію у 2020 році підстанції
«Кремінська»: «Азот», а разом з ним уся Луганська область були знову підключені до
Об’єднаної енергосистеми України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Group DF
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У 2020 році в модернізацію Черкаського «Азоту» інвестовано 324,1
млн грн (входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF). Про це
повідомляє прес-служба компанії.
«324,1 млн грн капітальних інвестицій у 2020 році – це на 66% більше рівня
фінансування у 2019 році. Ми продовжуємо технічне переозброєння чинних виробництв,
модернізацію та розвиток наших ключових промислових майданчиків. У 2020 році ми
реалізували декілька важливих інвестиційних проєктів. Мета капітальних інвестицій
залишається незмінною – безпека та надійність виробництва, зниження собівартості
продукції, підвищення ефективності виробництва
та, зрештою, збільшення
маржинальності бізнесу в цілому. 157,4 млн грн. витрачено на проведення капітальних
ремонтів, 88,6 млн грн було спрямовано на завершення розпочатих раніше програм, 72,5
млн грн – на виконання поточних заходів з модернізації. Відновлення та модернізація
основних фондів підприємства залишаються серед пріоритетів. Капітальні інвестиції
дозволяють підприємству залишатись конкурентоздатним, як на українському ринку, так і
на глобальних ринках», – підкреслив Віталій Скляров, Голова Правління ПрАТ «АЗОТ».
Вчасна модернізація і капремонти дозволяють надалі нарощувати виробництво добрив,
зокрема, карбамідо-аміачної суміші, яка завойовує все більший попит на ринку. Найбільш
масштабними проєктами (інвестиціями в основні фонди) ПрАТ «АЗОТ» у 2020 році стали:
модернізація цеху М-5 (18 млн грн); монтаж установки розчинення некондиційного
карбаміду в цеху М-2 (11,3 млн грн); капітальний ремонт та модернізація в цехе ОПСВ (7,5
млн грн); монтаж лінії дрібного фасування карбаміду та вагононавантажувача в цеху М-2
(5,4 млн. грн). Після завершення будівництва в цеху М-2 лінії фасування продукції у мішки
по 50 кг, торік було змонтовано вагононавантажувач для мішків, що значно спростило та
пришвидшило процес відвантаження продукції залізничним транспортом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Group DF

Компанія Recycling Solutions, використовуючи досвід у стратегічному
поводженні з вторинною сировиною, пропонує власникам підприємств з
перероблення пластику капіталовкладення від 2 млн доларів.
Українська компанія Recycling Solutions, що експортує сировину з перероблених
побічних продуктів і відходів української промисловості та інвестує в бізнес-проєкти
стійкого розвитку, розпочала пошук партнерів у новій для себе царині — сфері вторинних
пластмас. Компанія інвестуватиме від 2 млн млн доларів у підприємства та проєкти з
перероблення полімерних відходів. Станом на 2018 рік загалом у світі переробляють 20%
пластику, у ЄС — 32,5%, а в Україні цей показник сягає всього лише 12,5%. Згідно з чинними
директивами ЄС, цільовий вміст переробленого пластику в ПЕТ-пляшках від 2025 р. має
становити 25% і 30% — у всіх пластикових пляшках, починаючи з 2030 р. Також згідно з
Європейським пактом з пластмас, що є важливим кроком на шляху створення циркулярної
економіки для пластику та першою наднаціональною ініціативою, встановлюється, що в
середньому щонайменше 30% переробленої пластмаси можна використовувати в
одноразових пластикових виробах і пакованні до 2025 р. Членами Європейського пакту з
пластмас вже є 15 країн та 66 компаній. З 2019 по 2027 рр. очікується щорічне зростання
ринку перероблення пластмас на 6,6% за рівнем прибутку та 8,8% за обсягом. Наша країна
вже рухається в напрямку реалізації розширеної відповідальності виробника. Поступово
збільшується рівень роздільного збору побутових відходів серед населення. Такі зміни
створюють передумови для розширення виробничих потужностей українських
підприємств і виходу на світовий ринок переробленого пластику. «Ми шукаємо партнерів,
що поділяють цінності нашої компанії і прагнуть будувати сталу країну. Об’єднання досвіду
Recycling Solutions у створенні доданої вартості для продуктів з вторинної сировини та
експертизи компаньйонів сприятимуть розвитку галузі перероблення пластику в Україні та
переходу до сталої економіки циклічного типу», — говорить Дмитро Ануфрієв, генеральний
директор Recycling Solutions. Інвестування отримають підприємства, що переробляють усі
види термопластиків, на готову продукцію або проміжну сировину, таку як флекси,
гранули, волокно. Важливим критерієм є дійсне функціювання підприємства на момент
отримання фінансування від Recycling Solutions, тобто отримання EBITDA від 2 млн доларів
Читати повністю >>>
За матеріалами СКМ

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Невдовзі у Кропивницькому запрацює новий сучасний
завод з виготовлення пінопласту
25.02.2021

Три роки тому у Кіровоградській області, за активної участі
Кіровоградської регіональної ТПП, розпочалася реалізація інвестпроєкту з
будівництва заводу, що вироблятиме пінополістирол.
Інвестором проєкту виступила компанія Євробуд, що розпочала свою діяльність у
2004 році, а сьогодні є одним із лідерів у галузі виробництва пінопласту в Західній Україні.
«Сьогодні компанія Євробуд доставляє власну продукцію лише на 10 областей Західної
України. Тож нашою метою стало розширення географії продажів, забезпечення якісною
продукцією жителів іншої частини України. Обрали м. Кропивницький, з центрального
регіону, ми зможемо з мінімальними транспортними витратами доставляти продукцію
щонайменше у десять областей центральної та південно-східної України», - розповідає
керівник ТОВ «Євробуд центр» Роман Волков. Не останню роль у виборі регіону відіграла
Кіровоградська РТПП. «У 2017 р/ ми звернулись до президента Кіровоградської РТПП Ірини
Саєнко із проханням допомогти нам реалізувати проєкт на Кіровоградщині. Важко
переоцінити організаційну допомогу, що ми отримали – усі питання вирішувалися на місці
оперативно, чітко, якісно. Можу сміливо стверджувати: Торгово-промислова палата – це не
просто бренд, це команда фахівців, здатних надати бізнесу необхідну допомогу у вирішенні
будь-яких інформаційно-організаційних питань!», - зазначає Роман Волков. Будівництво
підходить до завершення. Виробничі потужності зведено у промзоні м. Кропивницького, по
вул. Мурманській. Загальна площа будівель близько 8000 м.кв., земельної ділянки – майже
4,5 га, з них більше 2 га призначено під забудову. Вже збудовано виробничий цех, парову
котельню, що працює на пеллетах місцевого виробника, склад, автобокс для ремонту
автомобілів, трансформаторну підстанцію… Днями розпочато пуско-налагоджувальні
роботи та отримано перший готовий виріб. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
 ПАКУВАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Паперова фабрика на Харківщині виготовила першу
в Україні партію екоскотчу
05.02.2021

Зміївська паперова фабрика за ідеєю харківського видавництва
«Ранок» першою в Україні виготовила екологічний скотч. Про це розповів
автор ідеї, директор видавництва Віктор Круглов.
«Ми друкуємо книжки на папері з вторсировини, який виробляє фабрика, а
замовлення – це більше 100 тисяч посилок на рік - змушені запаковувати за допомогою
скотчу, і таке пакування вже неможливо переробити, бо скотч прилипає до обгортки. Тому
пригадалося, як колись усі заклеювали на зиму вікна паперовими стрічками, намащені
крохмалем, і подумав, чи можна таке зробити промисловим методом. І от інженери та
хіміки трішки «почаклували» з синтезованим крохмалем», - розповів Круглов. За його
словами, виготовлений екоскотч повністю розкладається природнім способом менш ніж за
пів року. Єдина складність – такий скотч треба перед наклеюванням змочити звичайною
водою. «Ми зараз розробляємо устаткування, яке дозволить швидко зволожувати стрічку і
швидко пакувати посилки. Перший ручний пристрій ми вже маємо», - зазначив Круглов.
Директор видавництва підкреслив, що екоскотч вони виготовили першими в Україні, поки
це експериментальна партія, загалом кілька кілометрів стрічки, але планується випуск у
промисловому масштабі, що дозволить знизити ціну такого продукту. «Зараз ціна одиниці
практично в два рази вища за звичайний скотч, але випуск більшими партіями буде
дешевший», - запевнив Круглов, додавши, що вже отримав десятки дзвінків від компаній,
які зацікавилися екологічною клейкою стрічкою та хочуть її використовувати в своїй
роботі. «Є чудовий відгук, попит на таку продукцію, дуже приємно, що кількість соціально
відповідальних компаній, які турбуються про екологію, зростає. Тому ми сподіваємося, що
випуск екоскотчу на Зміївській фабриці стане масовим – не лише для нашого видавництва,
а й для інших замовників», - резюмував Круглов. Зміїівська паперова фабрика заснована в
1893 році братами Монаковими. Наразі на ній працюють майже 200 людей. Підприємство
переробляє більше 500 тонн вторсировини щомісяця. Першим в Україні почало в
промислових масштабах переробляти упаковки Tetra Pack. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua


ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Суд визнав недійсним договір оренди заводу "Росава", який
уклали без погодження з НБУ
23.02.2021

Господарський суд Київської області 09 лютого 2021 року в рамках
справи №911/2498/18 про банкрутство ПрАТ “Росава” задовольнив
клопотання ліквідатора цієї компанії.
Тим самим суд визнав недійсними договір оренди цілісного майнового комплексу,
який попередній ліквідатор ПрАТ “Росава” уклав з ТОВ «Преміорі», а також договір
суборенди, який ТОВ «Преміорі» уклало з ТОВ «Росава Тайерс». Суд зобов’язав ТОВ
«Преміорі» і ТОВ «Росава Тайерс» усунути перешкоди в користуванні майном і звільнити
відповідні приміщення. Таке рішення Госпсуд Київської області ухвалив на підставі того, що
майно банкрута було передане в оренду без погодження із НБУ і фінкомпанією
“Інвестохіллс Веста” як заставними кредиторами, чим було порушено вимоги ст. 9 Закону
України «Про іпотеку», ст. 203, 586 Цивільного кодексу. При цьому ліквідатор ПрАТ “Росава”
зауважував, що майно було передане в оренду за цінами, нижчими від ринкових. Як писав
Finbalance, в судових матеріалах щодо кримінального провадження №12020110000000949
наводилася інформація, що як і «Росава», компанія «Преміорі» виробляє шини. Причому
зазначалося, що в компаній спільна адреса, телефон бухгалтерії, а торгова марка
«PREMIORRI» розміщена на сайті «Росави». Крім того, констатувалося, що за договором
оренди майна від 01.04.2020, все рухоме та нерухоме майно ПрАТ «Росава» було передане в
оренду ТОВ «Преміорі»(за адресами Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91 і
вул. Леваневського, 83), а орендна плата мала складати 932 тис грн (без ПДВ) за місяць.
Водночас стверджувалося, що станом на вересень відповідні коштів на рахунки ПрАТ
«Росава» не надходили. 25.09.2020 Святошинський райсуд м. Києва за клопотанням
прокуратури Київської області наклав арешт на частки в статутному капіталі ТОВ
“Преміорі” (його загальний розмір - 2500 грн), які належать компанії “Преміоррі ЛТД” (500
грн) і Глиняному Леоніду Петровичу (2000 грн). За даними ЦВК, особа з таким же ім`ям,
будучи заступником гендиректора ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль"
(пов`язують з Костянтином Жеваго, - ред.) на виборах у 2019 р. була кандидатом у нардепи
від 92 округу (в Київській області), але зрештою відмовилася балотуватися. Крім того,
станом на кінець 2019 р. Леонід Глиняний був главою наглядової ради АТ "Білоцерківська
теплоелектроцентраль", а станом на квітень 2020р. - членом наглядової ради підприємства.
Контекст >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Як країни захищають своє
машинобудування
19.01.2021

Видання «БізнесЦензор» публікує головне з дослідження інституту
GROWFORD про те, як інші країни захищають свою промисловість. І що в
цьому напрямку робить Україна?
Наприкінці листопада 2020 року інститут GROWFORD опублікував своє дослідження
"Вимоги щодо локалізації в публічних закупівлях як інструмент підтримки національної
промисловості: міжнародний досвід та пропозиції для України". Засновники інституту:
політик Віталій Ковальчук, що обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента
Петра Порошенка, підприємець Надія Гладкевич, що очолює групу компаній "Реноме", яка
займається ІТ-технологіями та фінансист Віталій Ломакевич, який в 2014 році був членом
Ради Нацбанку. Дослідження присвячене стану індустріального розвитку України та
шляхам промислового протекціонізму. Найбільш цікавими в дослідженні є кейси з
використання промислового протекціонізму різними країнами. БізнесЦензор публікує
стислий конспект цього дослідження.
Як Україна захищає свою промисловість >>>
© Василь Мельник
За матеріалами biz.censor.net
Промисловий безвіз буде масштабований на всі
галузі промисловості
18.02.2021

Процес переговорів України і ЄС по «промислового безвізу»
проходить за трьома секторами промислової продукції: низьковольтному
електроустаткування, електромагнітної сумісності обладнання та машин.
Але відразу після успішного визнання від ЄС щодо перших трьох секторів, успішна
практика буде поширена на всі інші види промисловості. Про це розповів міністр розвитку
економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко. «Підготовка до
підписання промислового безвіза - це складний і комплексний підхід. До переговорів
притягнення до 10 органів центральної виконавчої влади, координуються Мінекономіки.
Наше завдання - щоб оцінна місія поїхала з розумінням, що у нас система правильно
врегульована, що є обладнання і можливість оцінки, наші органи відповідають системі
оцінки ЄС », - прокоментував І.Петрашко. За його словами, продукція, вироблена в Україні,
якщо вона потрапляє на ринок ЄС потребує повторної сертифікації, але з «промисловим
безвізом» все буде відбуватися набагато простіше. Українські виробники і експортери
зможуть маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (РЄ) і вільно
продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації. «Промисловий безвіз - це дуже
амбітна мета. Це процес, який міг початися ще 15 років тому. Але нарешті він отримав
дійсно потужні результати і прогнозовані перспективи », - додав міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами metallurgprom.org

 ПРОМИСЛОВЕ & ВИРОБНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ

Бахмутський завод “Вістек” хоче стати банкрутом - підприємство
не може погасити кредит
19.01.2021

Наприкінці 2020 р. акціонери ПрАТ “Машинобудівний завод “Вістек”
зібралися на загальні збори, на яких вирішили оголосити про банкрутство.
Для цього підприємство подало до суду.
Загальна сума, яку не може виплатити підприємство — понад 100 млн гривень. Що
зараз відомо, на якій стадії банкрутство та що це означає читайте в матеріалі. Передісторія.
Як з’ясувало Вільне радіо з судових рішень з ЄДРСР, у 2013 році ПАТ “Акціонерний
комерційний промислово-інвестиційний банк” дав кредит ПрАТ “Машинобудівний завод
“Вістек” на 120 мільйонів гривень під ставку 20% річних. Повернути їх потрібно було до
жовтня 2014 року. Але коли термін вийшов, представники заводу кілька разів укладали з
банком угоди, згідно з яким змінювали графік погашення боргу та зменшували сам борг,
адже періодично вносили кошти. Але погасити кредит повністю так і не вийшло. Тож ПАТ
“Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” звернувся до суду, щоб
стягнути борг з заводу. Станом на кінець грудня 2020 року цей борг становив понад 117
млн гривень: майже 95 млн грн заборгованість по кредиту, 8.5 млн — відсотки, 11.6 млн
пеня по кредиту, а також штрафи та судові збори. У березні 2020 року Господарський суд
ухвалив рішення стягнути борг, а у листопаді наклав арешт на кошти, рухоме та нерухоме
майно “Вістеку” та відкрив справу про примусове стягнення грошей. Але грошей, щоб
заплатити борг, у заводу немає. Вирішили оголосити про банкрутство наприкінці 2020
року. Журналісти Вільного радіо дізнались з Загальнодоступної інформаційної бази даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів
(НКЦПФР), що ПрАТ “Машинобудівний завод “Вістек”, який знаходиться в Бахмуті, скликав
загальний збір акціонерів 26 грудня. Серед питань з порядку денного було прийняття
рішення звернутися до суду, щоб відкрити справу про банкрутство. А вже через 3 дні після
зборів, 29 грудня 2020 року, “Вістек” подав заяву до Господарського суду Донецької області
про відкриття провадження у справі про банкрутство. Але суд віддав назад заяву на
дооформлення, щоб завод надав більше доказів своєї неплатоспроможності. Чи внесли
правки юристи нам наразі дізнатися не вдалося. До чого призведе банкрутство? В
роз’ясненні українського адвокатського об’єднання AO ALGIZ зазначається, що банкрутство
— це не завжди веде до ліквідації підприємства. Тож, можливо завод ще буде існувати.
Просто під час суду можливо буде обрати мирову угоду, за якою завод може запросити
відстрочку або санацію — це коли підприємству потрібно зробити все, щоб покращити
фінансовий стан бізнесу і почати віддавати борги. Якщо ж почалась процедура ліквідації
підприємства, то завод припиняє виготовляти продукцію, він одразу не повинен нікому
платити податки чи збори, а також припиняє нараховуватись пеня і штрафи за боргом.
Майно підприємства можуть продати, щоб розрахуватись з боргами. Зазначимо, згідно з
даними НКЦПФР, станом на 3 квартал 2020 року найбільшими власниками заводу є
українські компанії ПАТ “УКРПІДШИПНИК”, в якої є 66,6% акцій, ТОВ “Вістек” — 8,3% акцій
та кіпрська компанія “VIS LIMITED” — 24,9% акцій. Нагадаємо, бахмутський завод “Вістек”
також має найбільші борги по зарплаті серед підприємств міста. Станом на осінь 2020 року
завод не виплатив понад 14 млн грн своїм працівникам. Додамо, колишній гендиректор
заводу Ордаш Дадашов і його заступник з маркетингу фігурують у кримінальній справі
щодо фінансування тероризму. Слідчі запевняють, що ці топ-менеджери заводу постачали
обладнання на шахти окупованої території. Возили електроди, високоміцні ланцюги та
ковальсько-пресоване обладнання через Росію.
Читати повністю >>>
За матеріалами freeradio.com.ua
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РГК открыла новый завод по производству
газового оборудования в Днепре

ГП "Электротяжмаш" считает некорректной информацию о ненадлежащем
качестве электродвигателей для транспорта
22.01.2021

Региональная газовая компания построила "с нуля" современный
автоматизированный завод по производству газового оборудования RGC
Production в Днепре.
Мощность производства - 1000 единиц шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП)
и узлов учета газа в год. Первый подобный завод был открыт во Львове полтора года назад,
сообщает пресс-служба РГК. Современный автоматизированный завод RGC Production в
Днепре был построен в рекордные сроки - за шесть месяцев. Он будет обеспечивать
потребности в современном газорегулирующем оборудовании восточные и южные
регионы Украины, где проживает более 5 млн семей, потребляющих природный газ.
"Региональная газовая компания активно модернизирует газораспределительные сети
современным газовым оборудованием собственного производства. Наши специалисты
полностью контролируют производственные процессы на всех стадиях, а импортные
комплектующие поставляются в Украину по международным контрактам с европейскими
производителями, - говорит Алексей Тютюнник, операционный директор РГК. - Мы
планируем динамично наращивать долю современного газового оборудования на
украинском рынке и уже изучаем возможности экспорта продукции RGC Production в
страны ЕС". На инновационном заводе RGC Production в Днепре будет производиться 1000
единиц продукции в год. Современные шкафные газорегуляторные пункты предназначены
для модернизации газораспределительных сетей в Днепропетровской, Запорожской,
Харьковской областях, а также в городах Днепр, Харьков и Кривой Рог. По состоянию на
начало 2021 в этих регионах насчитывалось около 2500 ШГРП, которые находятся в
эксплуатации более 20 лет и нуждаются в замене. "При строительстве нового завода RGC
Production учтен опыт производства во Львове. В Днепре установлено самое современное
оборудование, в частности, станок лазерной резки металла и сразу два сварочных робота, говорит директор завода Дмитрий Рубель. - Также установлена мощная камера запекания
порошковых красок. Она позволит наносить толстый слой пластифицированной краски и
продлить срок эксплуатации оборудования до 30 - 35 лет вместо стандартных 18-ти".
Региональная газовая компания продолжает активно масштабировать бизнес по
производству современного газового оборудования по всей территории Украины. Уже
начато строительство современного автоматизированного завода RGC Production в
Виннице. "Сейчас происходит возведение помещения для последующего завода RGC
Production в Виннице, - говорит руководитель проекта RGC Production Александр Волович. Он будет обеспечивать модернизацию газораспределительных сетей современным
газовым оборудованием в Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой и Житомирской обл."…
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

Читайте также: РГК открывает два новых
роботизированных завода >>>

Производитель самоспасателей DEZEGA в 2021 фингоду
планирует увеличить доход на 5%
22.01.2021

Выпускающая средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) компания DEZEGA в 2021 финансовом году (апрель 2021-март 2022)
ожидает прироста дохода на 5% по сравнению с 2020 фингодом, сообщил
председатель совета директоров Антон Сакович.
По его словам, рост дохода ожидается, в первую очередь, за счет заключения
крупного дилерского договора о глобальном сотрудничестве с международным
производителем и разработчиком решений в сфере безопасных укрытий в чрезвычайных
ситуациях компанией MainARC Systems , роста потребления в ЮАР и Индии, а также вывода
нового самоспасателя CARBO. Сакович уточнил, что сотрудничество с MineARC
предполагает глобальную дистрибуцию шахтных изолирующих самоспасателей Ci-30 KS,
1PVM KS, изолирующих дыхательных аппаратов (респираторов) типа Р-30ЕХ, а также
учебных самоспасателей и регенеративных учебных комплектов к ним. Кроме того,
MineARC будет оснащать свои камеры спасения самоспасателями DEZEGA. Говоря об итогах
2020 года, Сакович пояснил, что они будут подведены только в мае текущего года, однако
сообщил, что в натуральных показателях за девять месяцев 2020 фингода (апрель-декабрь)
объем продаж самоспасателей возрос почти на 40% , тогда как реализация респираторов
сократилась на 42%."Продажи респираторов сократились, поскольку их не обновляют в
рамках экономии инвестиционных бюджетов, в том числе из-за пандемии, вызванной
коронавирусом", - отмечает Антон Сакович. География продаж продукции предприятия более 40 стран мира, но основные из них страны Таможенного союза и Украина,
европейские страны, ЮАР, Индия, Турция и страны Латинской Америки. "Доля экспорта на
внешние рынки: ЮАР, Индия, Австралия, Польша, другие страны Евросоюза, Латинской
Америки и другие составляет порядка 35%. Турцию и Украину мы считаем внутренними
рынками", - пояснил глава совета директоров. Он сообщил, что сегодня под торговой
маркой DEZEGA продукцию для рынка Украины и всех внешних рынков выпускает завод
DEZEGA SP (Измир, Турция), за исключением стран Таможенного союз, для которых
продукцию выпускает Южно-Уральский завод спасательного оборудования (ЮЗСО, Россия).
Как сообщалось, открытый осенью 2017 года завод в Турции был ориентирован на
обеспечение поставок на те рынки, которые ранее закрывал находящийся сейчас на
неподконтрольной территории Украины Донецкий завод горноспасательной аппаратуры
(ДЗГА).) Характеризуя прошедший год, Сакович отметил, что компания смогла сохранить
рабочие места (на сегодня их около 400) и не сокращать персонал из-за пандемии, однако
пришлось приостановить расширение штата сотрудников. "У нас очень специфический
бизнес и сложная продукция, поэтому зачастую персонал необходимо обучать почти с нуля
и "погружать" в тематику. А учитывая нашу географию продаж, практически на всех
позициях требуется знание хотя бы одного иностранного языка. Поэтому наем персонала –
непростой и зачастую длительный процесс", - отмечает глава совета директоров. Сакович
добавил, что на сегодня численность оптимальна для выполнения операционных и
стратегических задач, а также для обозначенного на ближайшие 2-3 года роста. В то же
время DEZEGA и в условиях пандемии продолжала полноценно работать и выполнять
контрактные обязательства в бесперебойном режиме, в полном объеме и в обозначенные
сроки. "Да, в связи с кризисом, существенно снизилась платежеспособность заказчиков, а в
некоторых случаях – и спрос на такую специфическую продукцию, как наша. Тем не менее, у
нас добавилось рынков сбыта: мы заключили договора с новыми важными и
стратегическими партнерами", - говорит глава компании. Он сообщил, что в 2021 году
DEZEGA планирует запустить в серийное производство новый респиратор Р-70, а также
вывести на рынок Европы и Австралии новый самоспасатель CARBO-60. "Это в большей
степени продукты-каннибалы, поэтому роста производства мы не ожидаем, но ожидаем
прироста дохода порядка 5%, в большей степени за счет турецкого производства. Также
планируем выход на рынок средств коллективной защиты с фильтрами регенеративными",
- отметил Сакович. Он также рассказал, что компания с учетом масштаба мирового кризиса
пересмотрела инвестиционный портфель и вкладывала средства только в наиболее
рентабельные проекты. "Нам пришлось заморозить ряд продуктовых проектов и сократить
затраты, но мы продолжили и будем продолжать инвестировать в развитие нашего
производства в Турции. Также мы запустили антикризисную систему управления, которая
включает особую процедуру бюджетирования. Вследствие введенных карантинных
ограничений нам удалось сократить затраты на аренду офисных помещений и
командировочные сотрудникам (а учитывая такую широкую географию, как у нас, это
большая статья затрат)", - отметил он. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ГП "Завод "Электротяжмаш", выпускающий в том числе тяговые электродвигатели для транспорта, считает, что переход некоторых производителей
троллейбусов в Украине на комплектацию двигателями Рижского
электромашиностроительного завода вместо продукции "Электротяжмаша" никак не
связан с плохим качеством двигателей, отмечает пресс-служба завода.
По информации на сайте предприятия, в 2019 году на гарантийном сопровождении
завода находилось 199 таких асинхронных тяговых электродвигателей АД903, и согласно
проведенному гарантийному анализу эксплуатации, показатель их надежности превысил
необходимый параметр (0, 96%), составив 0, 98% (максимальный показатель — 1%).
"Поэтому утверждать о ненадлежащем качестве электродвигателей нельзя", - считают на
предприятии. Как сообщалось, в конце декабря 2020 года гендиректор Черниговского
автозавода (ЧАЗ) Андрей Савченко сообщил, что завод перешел на комплектацию своих
троллейбусов рижскими двигателями, которые "значительно лучше (по качеству), и
производитель предоставляет систему скидок". В свою очередь пресс-служба
"Электротяжмаша" информирует, что завод в адрес ЧАЗ отгрузил 24 электродвигателя
АД903У1, выполнив все взятые обязательства в полном объеме. В сообщении отмечается,
что всего за 2018-2020 гг. завод отгрузил 213 электродвигателей, основными заказчиками
которых были "Богдан Моторс", ЧАЗ, Управляющая компания холдинга "Белкомунмаш"
(Беларусь), Торговый дом "Электрон", также электродвигатели закупало ООО
"МАЗтранссервис" (дилер белорусского МАЗа). Агентству "Интерфакс-Украина" в прессслужбе "Богдан Моторс" отметили, что выпускающий троллейбусы луцкий завод также
использует продукцию латвийских производителей, но "это только диверсификация
поставок, а не отказ от продукции отечественного производителя". "Более того, проект с
"Электротяжмашем" был начат именно по инициативе "Богдан Моторс" в рамках
импортозамещения продукции из РФ", - отметили в пресс-службе. Пресс-служба
"Электротяжмаша" уточняет, что тяговый электродвигатель АД903 разработан
инженерами завода, серийный выпуск начат в 2015 году, и затем неоднократно вносились
улучшения в его конструкцию. "Продукция завода эксплуатируется в 50 странах мира и
проверена временем. Однако нередко заказчика приходится искать за рубежом, тогда как в
Украине продолжают покупать продукцию, аналогичную нашей, но иностранного
производства. Речь о победе в тендере компании "Литан" на поставку в Николаев 60
троллейбусов,
которые
комплектуются
электродвигателями
Псковского
машиностроительного завода (Россия). Электродвигатели с такими же параметрами
производит и наш завод - не лучше ли поддержать отечественного производителя?" –
резюмируют на госпредприятии. "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. В январе-сентябре 2020 года завод нарастил
убыток в 12,7 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 360,97 млн грн, чистый
доход сократился в 2,2 раза – до 635,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В Україні налагодили виробництво
самохідних сталевозів
26.01.2021

Завод «Дніпроважмаш» освоїв випуск нового виду продукції – машин
для перевезення сталі. Про це повідомляє портал SpecMachinery.com.ua,
передає лужба новин shotam.info
Повідомляється. що АТ «Дніпроважмаш» вперше виготовив і відвантажив сталевоз –
новий для себе тип продукції із лінійки заводського технологічного транспорту.
Замовником устаткування виступив металургійний комбінат Євраз НТМК. Сталевоз СС-1752500 призначений для транспортування навантажених і порожніх сталерозливних ковшів
місткістю 175 тонн в киснево-конвертерному цеху. Він становить собою самохідну
платформу, що складається з рами, яка спирається на два приводи пересування. Сталевоз
також обладнаний автозчепленням із дистанційним механізмом розчеплення та
скребковим пристроєм для очищення рейкового шляху від викидів металу і шлаку.
Особливий акцент був зроблений на його надійності і безпеки в процесі експлуатації.
Середній термін експлуатації виробу – 15 років. Як повідомляє SpecMachinery.com.ua,
раніше «Дніпроважмаш» традиційно виготовляв інші види заводського технологічного
транспорту: шлаковози, чавуновози, штовхачі металургійні, платформи і візки різного
призначення. Так, окрім сталевоза, за минулий рік підприємство поставило своїм
замовникам 1 вагоноштовхач, 3 штовхачі металургійних, 2 чавуновози і 11 шлаковозів.
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
Китайская Shenzhen MTC инвестирует $13 млн в телевизоры
KIVI в рамках стратегического партнерства
02.02.2021

Международная компания-производитель телевизоров KIVI с
центральным офисом в Украине подписала соглашение о стратегическом
партнерстве и глубокой интеграции с одним из крупнейших производителей
электроники компанией Shenzhen MTC (Китай, Шэнчжэнь).
"В 2021 году в рамках подписанного соглашения китайский производственный
гигант инвестирует более $13 млн только в развитие новой линейки смарт-телевизоров
KIVI 2021. Инвестиции будут направлены на разработку новых аппаратных и программных
решений для существенного роста производительности и реализации ряда инновационных
технологий, новых дизайнерских решений, а также улучшение качества изображения и
звука", - отмечается в сообщении украинской компании во вторник. Документ также
предусматривает реализацию ряда инновационных проектов, направленных на развитие
продуктов под торговой маркой KIVI в течение следующих пяти лет. "Мы несколько лет
присматривались к бренду KIVI и его команде. Нас заинтересовали их ежегодная динамика
роста, успешная экспансия на европейские и азиатские рынки, а также очень
профессиональный подход к развитию продукта и ведению бизнеса. Поэтому наша
компания приняла решение более сфокусированно взаимодействовать с KIVI, поделиться с
ними своей экспертизой и ресурсами", - пояснил президент Shenzhen MTC Форест Оу. Вицепрезидент по производству и инновациям KIVI Евгений Руденко считает, что глубокое
взаимодействие с Shenzhen MTC, даст мощный импульс бизнесу компании и выведет его на
новый виток развития. Как сообщалось, KIVI в 2020 году выпустила свой миллионный
телевизор с начала работы и планирует уже в 2022 году достичь порога в 2 млн устройств.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Харківський "Електроважмаш" виготовив
обладнання для Київської ГАЕС

Днепропетровский стрелочный завод получил
прибыль в размере 462 млн грн
04.02.2021

Завод виготовив і відвантажив компоненти для модернізації обода й
остова ротора гідрогенератора СВ1-733/130-36 УХЛ4 гідроагрегату ст. № 4.
Про це повідомляє kh.depo.ua
У реконструкції гідроагрегатів Київської ГАЕС ПрАТ "Укргідроенерго" спільно беруть
участь ДП "Завод "Електроважмаш" та АТ "Турбоатом". Контракти були підписані на
модернізацію гідроагрегатів ст. №№ 2, 4, 6. Нагадаємо, гідроагрегат ст. № 2 введено в
промислову експлуатацію після реконструкції у 2019 році, ст. № 6 – у 2020-му.
"Електроважмаш" поставив для обох машин гідрогенераторне обладнання. Державне
підприємство "Завод "Електроважмаш" спеціалізується на розробці та виробництві
потужних гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів для теплових і
атомних електростанцій, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних
підйомників, водяних насосів зрошувальних каналів, тягового електрообладнання для
залізничного та міського транспорту. Завод поставляє продукцію в Індію, Казахстан,
Бангладеш та інших країн по всьому світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kh.depo.ua
КрКЗ: Співпраця з компанією GIANETTI
FAD WHEELS SRL Італія
04.02.2021

GIANETTI FAD WHEELS SRL знаходиться в CERIANO LAGHETTO, MONZA E
BRIANZA, Італія, і є великим виробником автомобільних запчастин. Про це
повідомляє прес-служба ПрАТ «КрКЗ».
У січні 2021р. для подальших переговорів про співпрацю ПрАТ «КрКЗ» були
відправлені дослідні зразки колісної продукції компанії GIANETTI FAD WHEELS SRL (Італія).
За результатами позитивних випробувань дослідних зразків колісної продукції ПрАТ
«КрКЗ» вже найближчим часом планує укласти довгостроковий контракт на поставку коліс,
ободів та деталей коліс на GIANETTI FAD WHEELS SRL Італія. Відзначимо, ПрАТ
«Кременчуцький колісний завод» з лютого 2021р. відновив поставки ободів на завод колісних
дисків STARCO Beli Manastir d.o.o. Після проведення ряду переговорів, ми раді повідомити ,
що ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» з лютого 2021р. відновив поставки ободів на
завод колісних дисків STARCO Beli Manastir d.o.o. Нагадаємо, ПрАТ «КрКЗ підписав контракт
з новым партнером АТ «АгромашХолдинг KZ» (Казахстан) на поставку колісної продукції,
яка почнеться з березня 2021р. АТ «Агромашхолдинг KZ» (Казахстан) - підприємство, яке
виробляє
зернозбиральні
комбайни,
трактори,
сівалки,
борони
та
іншу
сільськогосподарську техніку. З 2007 року АТ "Гомсільмаш" і АТ "Агромашхолдинг KZ" в
Казахстані спільно збирають зернозбиральні комбайни під брендом ESSIL. У жовтні 2019
року АТ «Агромашхолдинг KZ» розширив кордони і став офіційним дилером
«Костанайського тракторного заводу», який є головним і ексклюзивним виробником
техніки марки «Кіровець» в Казахстані.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «КрКЗ»
Завод «Корум Світло шахтаря» виготовив гірничошахтне обладнання для трьох українських шахт
04.02.2021

На харківському машинобудівному заводі «Корум Світло шахтаря» 29
січня відбулася передача гірничо-шахтної техніки виробництва Corum Group
(ДТЕК) для українських вугільних підприємств.
Устаткування виготовили на замовлення шахт ДТЕК Енерго «Павлоградська» і
«Білозерська», а також шахтоуправління «Покровське». На заході були присутні Михайло
Потапов, в.о. генерального директора Corum Group, Олександр Ковальчук, генеральний
директор «Корум Світло шахтаря», Олександр Бекешко, директор шахтоуправління
«Павлоградська» і радник голови Харківської обласної державної адміністрації Марк
Беккер. На майданчику слюсарно-складального цеху «Корум Світло шахтаря»
презентували: очисний комбайн CLS550P для шахти «Павлоградська», спеціально
розроблений для відпрацювання тонких пластів; забійний скребковий конвеєр СПЦ271М04.20 для шахти «Павлоградська»; нову розробку, яка ще не має аналогів в Україні, прохідницький комплекс (КНФ) для шахти «Павлоградська»; найпотужніший комбайн,
призначений для відпрацювання пластів потужністю до 3 метрів - КДК 500 і забійний
скребковий конвеєр СПЦ271М-24.25.1 для шахти «Білозерська»; нову трансформаторну
підстанцію з системами управління типу КТПВ-1000 / 6-1,2 для шахтоуправління
«Покровське». Олександр Бекешко, директор ДТЕК шахтоуправління «Павлоградське»
високо оцінив якість виконаної роботи і зазначив: «Шахти «ДТЕК Павлоградвугілля»давно і
плідно співпрацюють з Харківським машинобудівним заводом «Корум Світло шахтаря». І я
впевнений, що комбайн CLS550P, призначений для 427 лави шахти "Павлоградська",
дозволить нам працювати ефективно і безаварійно. В результаті нова техніка від
харківських машинобудівників допоможе нам добувати вугілля для зміцнення
енергонезалежності України». Виконання замовлень для вугледобувних підприємств дають
заводу «Корум Світло шахтаря» стабільність і впевненість у завтрашньому дні, розвиток
виробництва в регіонах і робочі місця для жителів Харкова.
Читати повністю >>>
За матеріалами СКМ
Предприятие авиапрома "ФЭД" увеличил чистую
прибыль более чем в 2,7 раза

06.02.2021

АО "Днепропетровский стрелочный завод" по предварительным
данным, завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 462,23 млн грн, что
в 3,3 раза больше, чем в 2019 году.
Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке общего собрания
акционеров 26 марта, на его рассмотрение вынесен вопрос о распределении полученной
прибыли и утверждении размера дивидендов. Проектом решения собрания предусмотрено,
что из полученной прибыли в фонд дивидендов планируется направить 280,02 млн грн, на
пополнение оборотных средств – 182,21 млн грн. Дивиденды планируется выплатить в
размере 1100 грн на одну акцию (номиналом 10,5 грн). Уставный капитал АО – 2,67 млн
грн. Как сообщалось, в 2019 году чистая прибыль ДнСЗ сократилась в 3,2 раза к
предыдущему году - до 138,46 млн грн. По информации на сайте ДнСЗ, дивиденды в
размере 470 грн на акцию выплачиваются с 22 сентября 2020 года по 28 февраля текущего
года. По данным публикации НКЦБФР, нераспределенная прибыль ДнСЗ к началу текущего
года составила 1 млрд 839 млн грн против 1 млрд 599 млн грн годом ранее. Текущие
обязательства общества за год возросли в 2,3 раза – до 101,53 млн грн, а долгосрочные,
увеличившись на 4 млн грн, составили 118 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
выросла на 11,6% и к 1 января 2021 года составила 413 млн грн, активы в целом
увеличились на 17% - до 2 млрд 065 млн грн. По данным НКЦБФР на третий квартал 2020
года, в частности, 20,154% акций АО "ДнСЗ" принадлежит Джонен Кепитал Лимитед (Кипр),
5% владеет Загид Краснов, его сыновьям Руслану и Артему принадлежит соответственно
10% и 11,228% акций, еще 18,2959% - гражданке Израиля Виктории Корбан (сестра
бизнесмена Геннадия Корбана – ИФ). В числе акционеров, владеющих более 5% акций АО
"ДнСЗ", также глава правления Сергей Тараненко (почти 10%), Ирина Тараненко (8,658%),
финдиректор Валерий Крячко (7,3%). ДнСЗ выпускает различные типы стрелочных
переводов для магистрального и промышленного транспорта, метрополитенов. Основная
продукция - стрелочные переводы для скоростных и высокоскоростных магистральных
путей со скоростью прохождения пассажирских поездов до 200 км/час. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Royal Philips назначила Максима Кузнецова на должность
главы в регионах Европы и СНГ
09.02.2021

Голландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и
медицинское оборудование, назначила Максима Кузнецова на должность
главы в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ.
Как сообщается в пресс-релизе компании, он будет руководить командой из 1,6 тыс.
сотрудников в 30 странах. Кузнецов присоединился к компании в 2005 году и занимал
различные позиции в сфере продаж и маркетинга. С 2012 года он руководил бизнесом
компании в Украине, с 2014 года - направлением "Потребительские товары" в России,
Беларуси и Центральной Азии. В ноябре 2017 года он возглавил региональное
подразделение Philips в России, Беларуси и Центральной Азии. Philips работает более чем в
100 странах, штат насчитывает около 80 тыс. сотрудников. Компания занимает
лидирующие позиции в мире в области медицинской визуализации, мониторинга
пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Госкосмос уволил директора
завода "Арсенал"
09.02.2021

Госкосмос уволил директора завода "Арсенал" ГКАУ с 3 февраля
уволило директора ГП "Завод "Арсенал" (Киев) Игоря Волощука из-за
значительного ухудшения показателей деятельности завода и его
постоянной убыточности.
"Показатели утвержденных финансовых планов не выполняются, происходит рост
кредиторской задолженности предприятия при одновременном уменьшении объемов
реализации продукции и дебиторской задолженности", – сказано в сообщении. Согласно
приказу, врио руководителя завода назначен главный инженер Иван Мосьпан. ГКАУ
уточнило, что сумма непокрытого убытка завода достигла на сегодняшний день 108,7 млн
грн, количество работников уменьшилось почти в 16 раз – до 206, а объемы реализации
продукции в долларовом эквиваленте в 2019 году составили лишь треть объемов 2012
года. "За 17 лет на этой должности господин Волощук полностью угробил подчиненный
ему завод как стратегическое космическое предприятие, зато предоставил ему вторую
жизнь, сделав из него жемчужину столичной недвижимости застройщиков всех мастей и
масштабов", – прокомментировал увольнение директора "Арсенала" нардеп Дмитрий
Наталуха в Facebook. Он утверждает, что за время деятельности Волощука "в пользу тех или
иных девелоперов было отчуждено более 60 тыс. кв. м земли, в основном в центре столицы,
ориентировочной стоимостью около 1 млрд грн, более 10 корпусов и объектов
недвижимости общей площадью более 40 тыс. кв. м и рыночной стоимостью более 2,3 млрд
грн". Ранее Наталуха в парламенте указывал, что судья Печерского суда Киева Сергей Вовк
17 декабря 2020 года запретил увольнять Волощука, и критиковал Минстратегпром за
отсутствие кадровых решений по заводу "Арсенал". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

04.02.2021

Предприятие авиапрома АО "ФЭД" (Харьков) в 2020 году увеличило
чистую прибыль более чем в 2,7 раза по сравнению с аналогичным
показателем 2019 года – до 253,91 млн грн.
Согласно опубликованным в системе раскрытия информации НКЦБФР данным к
повестке дня общего собрания акционеров 12 марта, нераспределенная прибыль "ФЭДа" к
1 января 2021 года составила 928,49 млн грн – на 36,2% больше, чем годом ранее. Проектом
решения собрания предусмотрено из полученной чистой прибыли направить на выплату
дивидендов 15 млн грн, остальные 238,91 млн грн оставить нераспределенными.
Дивиденды планируется выплачивать с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. Активы "ФЭДа",
согласно публикации, за 2020 год выросли на 14,3% - до 1 млрд 349 млн грн, в том числе
суммарная дебиторская задолженность - на 68%, до 214,51 млн грн. Текущие обязательства
за год сократились на 20% - до 361,26 млн грн, долгосрочные составили 51,44 млн грн (на
47% больше). Чистая прибыль на одну простую акцию (номиналом 500 грн) составила
29,04 тыс. грн против 10,65 тыс. грн годом ранее. В повестку дня собрания внесены, в
частности, вопросы отзыва и избрания главы, членов набсовета и ревизора. ЧАО "ФЭД" –
одно из ведущих предприятий Украины, специализируется на разработке, производстве,
сервисном обслуживании и ремонте агрегатов авиационного, космического и
общемашиностроительного назначения. Экспортирует более 60% продукции в страны
Евросоюза, Китай, Южную Корею, Индию, ОАЭ. По состоянию на третий квартал 2020 года,
более 97% акций компании владеет глава правления Виктор Попов. Согласно финотчету в
НКЦБФР, в 2019 году "ФЭД" сократил чистую прибыль на 2,8% к предыдущему году – до
93,07 млн грн, чистый доход снизился на 28% - до 609,23 млн грн. К началу 2020 года в
компании работало более 900 чел.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

39

Завод «Запорожкран» построит 5 кранов
для железной дороги в США
10.02.2021

Финская компания Konecranes, которой принадлежит завод
«Запорожкран», получила заказ на строительство пяти RTG-кранов для
американского ж/д оператора «Южная железная дорога Норфолка».
Стороны оформили заказ в декабре 2020 года. По условиям сделки, два крана
поставят на интермодальный терминал Landers Yard в Чикаго, а три – на интермодальный
терминал Inman Yard в Атланте. Срок поставки – декабрь 2021 года. Краны RTG благодаря
гибридным приводам смогут эффективно работать на интермодальных рельсовых путях.
Краны имеют электрический привод с питанием от аккумулятора и дополнительно от
дизельного генератора. При нормальном использовании краны питаются исключительно
от аккумулятора. Во время пикового потребления параллельно используются аккумулятор
и дизельный генератор. Энергия от торможения сохраняется и используется для
подзарядки аккумулятора. Все пять гибридных RTG кранов будут оснащены
интеллектуальной функцией автоматического управления, которая удерживает кран на
заранее запрограммированном участке пути. «Этот контракт является частью концепции
Ecolifting от Konecranes, направленной на минимизацию занимаемой площади и улучшение
качества оборудования для контейнерных терминалов. От экологичных дизельных
приводов до гибридизации и полностью электрифицированных систем ? мы продолжим
создавать оборудование, потребляющее меньше природных ресурсов при эксплуатации», –
говорится в сообщении Konecranes. Напомним, что в 2019 году «Запорожкран» изготовил
79 портовых кранов для порта Вирджинии в США – агентство Virginia Port Authority. …
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
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Правоохоронці викрили експрацівника заводу ім.Патона
на розкраданні 20 мільйонів

На аукционе так и не нашлось желающих купить запорожский
«Завод полупроводников» за 170 миллионов

14.02.2021

Ексголові правління ПАТ «Дослідний завод зварювального
устаткування Інституту електрозварювання ім..Євгена Оскаровича Патона»
повідомили про підозру у розкраданні майна підприємства в особливо
великих розмірах та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.
Сталося це 12 лютого. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає "24
Канал". За даними слідства, зловмисник продав будівлю, яка належала заводу,
підконтрольному собі підприємству. Мова йде про велике приміщення у центрі Києва на
вулиці Саперне поле. Фігурантами кримінального провадження окрім колишнього
керівника інституту проходять також член правління заводу та директор фірми, яка стала
власницею будівлі. Як стверджують прокурори, зловмисники уклали договір купівліпродажу об'єкту в елітному районі міста із компанією, якою самі ж володіли. Вартість, за
яку інститут фактично продав будівлю, була значно занижена. Після оборудки ексголова
правління оформив на об'єкт право власності. Згідно з висновками експертів, держава від
такої схеми втратила 20 мільйонів гривень. Колишнього посадовця підозрюють в
розкраданні держмайна в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом. У приміщеннях всіх фігурантів справи проходять обшуки. Якщо
провину підозрюваного доведуть в суді, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення із
позбавленням права обіймати певні посади. Також служителі Феміди можуть конфіскувати
майно зловмисника. Подробиці того, як колишній голова правління провів оборудку з
майном заводу, розповідає правозахисник ГО «Стоп корупції» Роман Литвин. «Ми тоді
розбиралися із територією заводу (там близько 5 га), на якому почали з’являтися
оголошення про те, що там має бути ЖК «Healthy City». Потім почали розбиратися в ситуації
– яким же чином цей завод «вийшов» із державної власності. Ми з'ясували, що одночасно
разом із заводом з державної власності вийшла не лише територія заводу з майновим
комплексом, а й гуртожиток на Саперному полі, 9А», – розповідає він. За словами Литвина,
трохи пізніше виявилося, що приміщення та гуртожиток були відчужені в рахунок
статутного капіталу однойменної фірми. «Тобто, була створена така ж сама ТОВ «Завод ім.
Патона», в яку перевели цей майновий комплекс. У гуртожитку, що на Саперному полі, 9А,
більше 20 кімнат, тобто там декілька поверхів були у власності сина і у власності
колишнього директора заводу. Тобто вони виводили таким чином майно. Спочатку на ТОВ,
а та ТОВ їм продавала. Також вони мали великий офіс (приблизно 140 кв. м.) за цією ж
самою адресою, що і компанія забудовника ЖК «Healthy City». Це до речі забудовник
компанії, яка будувала «Новопечерські Липки» і «Бульвар фонтанів». Було заниження ціни
цього об'єкту, вони оцінили його в 1,5 млн грн і собі тихенько перевели. Це все відбувалося
за погодженням колегії Національної академії наук, яка знаходиться на Володимирській. Всі
рішення про виведення цього майнового комплексу до статутного капіталу приватних
компаній приймалися колегіально. Ніхто відповідальності за це нести не буде. Але рішення
повинні були прийматися за погодженням фонду держмайна. Тому, що ця компанія, цей
завод ПАТ ім. Патона перебував в стадії банкрутства і ліквідації. Зазвичай, такі заводи
віддавалися в приватні руки під інвестиційні угоди. Якщо завод дозволяє на своїй ділянці
будувати ЖК, то 10% квартир, які там будуть збудовані, будуть віддані працівникам,
наприклад заводу ім. Патона. Натомість ми побачили що цей завод взагалі безкоштовно був
переданий разом із гуртожитком на Саперноу полі, 9А», – зазначив правозахисник.
Читати повністю >>>
За матеріалами stopcor.org
Верховный Суд вернул государству цехи
завода "Большевик", – ФГИ
18.02.2021

Кассационный суд поддержал позицию Фонда госимущества по делу о
отчужденного имущества АО "Первый киевский машиностроительный
завод" (завод "Большевик"), отклонил требования ООО "Агромил
Дистрибьюшн" и оставил в силе решение о возвращении в собственность
государства 5 объектов предприятия.
Как сообщает пресс-служба ФГИ, решение суда имеет большое значение для
приватизации предприятия, ведь восстановление целостности имущественного комплекса
АО "ПКМЗ" гарантирует привлечение максимума инвестиций в госбюджет на предстоящем
аукционе. В Фонде напомнили, что указанные 5 объектов завода были незаконно проданы
на торгах ГП "СЕТАМ" в октябре 2019 году. Фонд госимущества сразу отстранил директора
предприятия и обратился в суд для отмены торгов и возвращение зданий завода. В
прошлом году Фонд добился признания торгов торов недействительными, 5 незаконно
отчужденных объектов должны были вернуться в состав АО "ПКМЗ". Однако отмены этого
решения в Верховном Суде требовало ООО "Агромил Дистрибьюшн", которое незаконно
завладело имуществом предприятия. "Однако Кассационный суд принял решение в пользу
государства и поставил точку в деле, все требования указанной компании были отклонены.
Такая позиция высшей инстанции станет основой для победы в трех других судебных
процессах по незаконно отчужденному имуществу "Большевика", и тогда целостность
"Большевика" будет окончательно восстановлена", – надеются в Фонде. В сообщении также
отмечается, что сейчас НАБУ осуществляет процессуальное производство по уголовному
делу по признакам правонарушений должностных лиц АО "ПКМЗ", ООО "Агромил
Дистрибьюшн", ООО "ФК "Меридиан", должностных лиц Драбивского районного ОГИС
ГТУЮ в Черкасской области и ГП "СЕТАМ" при отчуждении и реализации имущества АО
"ПКМЗ", в результате чего государству в лице Фонда государственного имущества Украины
был нанесен ущерб в особо крупном размере. Как сообщалось, Киевский горсовет
планирует выкупить цех №5 у АО "Первый Киевский машиностроительный завод" для
достройки Шулявского путепровода. В декабре 2019 года Киевская прокуратура и Служба
безопасности Украины провели обыски на заводе "Большевик" (с 2018 года – "Первый
киевский машиностроительный завод", ПКМЗ) в связи с продажей почти 6,4 тыс. кв. м
принадлежащих предприятию помещений на организованных госпредприятием "СЕТАМ"
торгах, несмотря на действующий запрет. Находящийся в госсобственности "Большевик"
основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 получило
название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик",
которое в 1994 году стало ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на
базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме
дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научнопроизводственного предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ". В
настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное
оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей,
угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в
аренду. Согласно отчету предприятия на его сайте, в январе-июне 2020 года оно получило
почти 6 млн грн чистого убытка против 8,9 млн грн в первом полугодии 2019 года, чистый
доход вырос на 21,8% - до 59,43 млн грн. На 1 июля текущего года на заводе работало 315
человек. KPMG, согласно информации на его сайте, работает в Украине c 1992 года,
предоставляет аудиторские, налогово-юридические, консультационные услуги, и услуги
форензик. Согласно госреестру, в стране зарегистрированы ООО "КПМГ-Украина", на 100%
подконтрольное британской KPMGLimited, и ЧАО "КПМГ Аудит", в котором "КПМГ-Украина"
владеет 30%, а 46,0169% принадлежит Анне Пархоменко и 23,9831% – Андрею Цымбалу.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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В среду, 17 февраля 2021 г., так и не состоялся аукцион от
«Укрэксимбанк», где пытались пустить с молотка здания и сооружения
«Завода полупроводников» стоимостью в 170 миллионов гривен.
В этот лот входили здания и постройки завода, среди которых боксы
автотранспорта, химический корпус, трансформаторная подстанция, градирня, насосная
станция, складские помещения, производственные цеха, инженерно-лабораторный корпус,
столовая и другая недвижимость, расположенная на улице Тепличной. Вся недвижимость
имеет удовлетворительное или же условно пригодное состояние. В описании к лоту
указано, что по результатам проведенной проверки спасателями было признано, что
«Завод полупроводников» является объектом повышенной опасности. Также необходимо
провести процедуру дегазации, на которую уйдет порядка 6 месяцев с расчетом 54805
гривен в сутки. Имущество промышленного назначения пытались реализовать в рамках
дела о банкротстве предприятия, однако предложений от потенциальных покупателей так
и не поступило. Ранее мы писали также о том, что банк пытается также продать за 320,3
миллиона гривен принадлежавшие заводу машины и оборудование, инструменты,
приборы, инвентарь, инвестиции, автотранспорт, объекты незавершенного строительства.
Читать полностью >>>
По материалам 061.ua
Черкаський приладобудівний завод
пустять «з молотка»
19.02.2021

Фонд державного майна України анонсував старт позачергового
аукціону з приватизації акцій “Черкаського приладобудівного заводу”. Про
це повідомляє пресслужба відомства.
За даними Фонду, аукціон запланований на 1 березня 2021 року. В рамках заходу на
продаж буде виставлено майже 99% пакет акцій заводу. Відзначимо, що саме підприємство
спеціалізується на випуску електротехнічних приладів для автотракторної та
автомобільної промисловості України з моменту 2004 року. Зараз же в основному завод
заробляє здачею приміщень в оренду і налічує в собі всього лише 25 співробітників.
Загальна площа об’єкта 21 га. Стартова ціна акцій 14 452 823 гривень. Заявки на участь в
аукціоні приймаються до 28 лютого. Нагадаємо, що всього близько 100 державних
підприємств різної спрямованості виставлять на приватизацію в першому кварталі цього
року. У Фонді держмайна відзначили, що зараз йде активна підготовка об’єктів. Збирається
інформація, готуються віртуальні кімнати даних, тизери.
Читати повністю >>>
За матеріалами fbc.ua
Директор ГП "Ивченко-Прогресс" связывает большие надежды с новой
госпрограммой развития авиапромышленности
24.02.2021

Проект государственной научно-технической программы развития
авиапромышленности до 2030 г. реалистичен и нацелен на сохранение
лидерских позиций авиационного двигателестроения Украины в мире.
"С учетом экономического состояния нашего государства, программа
минимизирована по затратам, но нацелена на развитие высоких технологий и авиационной
промышленности", – сказал директор госпредприятия (ГП) "Ивченко-Прогресс" Игорь
Кравченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Он напомнил, что срок
действия предыдущей аналогичной госпрограммы закончился в 2009 году, и ни одно
следующее правительство так программу развития авиации и не приняло. "За ближайшие
два года в области авиадвигателестроения ГП "Ивченко-Прогресс" планирует
сертифицировать двигатель Д-436-148ФМ для самолета Ан-178, а также для развития
линейки самолетов дальнейшего улучшения Ан-148 и Ан-158. Думаю, что пункты этой
Программы будут успешно выполнены, поскольку над двигателем работаем уже давно, и
самолет Ан-178 уже с опытными двигателями летает. Нам нужно завершить работы по
этому двигателю и выполнить его сертификацию", – сказал директор ГП "ИвченкоПрогресс". По его словам, в рамках Программы-2030 может быть разработан новый
двигатель, который, возможно, будет внедрен через 6-8 лет - это совершенно новый
двигатель АИ-28, который придет на замену двигателю 148-ФМ. "В последние годы мы
внедряли новые разработки только за счет собственных средств, которых явно не хватало.
Также будет создан новый вертолетный двигатель большей мощности", – уточнил
Кравченко. Директор ГП "Ивченко-Прогресс" считает, что принятие программы будет
способствовать развитию и вертолетного бизнеса. "Если вертолет, который модернизирует
и делает "Мотор Сич", стоит порядка EUR5 млн, то новый вертолет, который Украина
покупает, это EUR25 млн – в гражданской модификации, а в военной – EUR35 млн! Разница
в 5-7 раз!" – подчеркнул Кравченко. Он добавил, что вертолеты в настоящее время
занимают в объеме производства "Мотор Сич" более 20%. "Реализовано порядка 100
вертолетов, хотя ими на предприятии стали заниматься с нуля, у них есть покупатели", отметил директор "Ивченко-Прогресс". Директор напомнил, "Мотор Сич" – это 18 тыс.
рабочих мест непосредственно на предприятии и десятки тысяч мест у смежников, таких
как "Ивченко-Прогресс", ФЭД, "Коммунар". Кравченко подчеркнул, что поскольку
программа проработана всеми основными исполнителями, то на сегодняшний день
никаких изменений документ не требует. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Новокраматорський машинобудівний завод зберіг обсяги
продажів і виробництва на рівні 2019 року
24.02.2021

Новокраматорський машинобудівний завод (Краматорськ, Донецької
області) підвів підсумки господарської діяльності в 2020 році. Основні
техніко-економічні показники відображають позитивну динаміку.
У порівнянні з 2019 роком обсяг продажів склав 100,9%, випуск товарної продукції 100,4% (у тому числі на експорт - 118,2%), відвантаження товарної продукції - 100,2%.
Середньомісячна зарплата працівників НКМЗ в порівнянні з 2019 роком збільшилася на
6,9% і склала 17329 грн. При цьому середньомісячна зарплата одного сдельщика виросла на
8,5%, склавши 22801,2 грн., Одного верстатника - на 13,3% до 27329,5 грн. В числі
найбільших замовлень, виконаних підприємством у 2020 році - підйомно-поворотний
сталерозливний стенд для Дніпровського металургійного комбінату (Кам'янське, Україна),
два млини Південному гірничо-збагачувальному комбінату (Кривий Ріг, Україна),
потужний
рудно-грейферний
перевантажувач
для
металургійного
комбінату
«Запоріжсталь» (Україна), чотири прохідницькі комбайни П-110 гірникам Караганди
(Республіка Казахстан), два відвалоутворювача для Навоїйського гірничо-металургійного
комбінату (Республіка Узбекистан). Новокраматорський машинобудівний завод - велике
машинобудівне підприємство із замкнутим циклом виробництва, що спеціалізується на
випуску
прокатного,
металургійного,
ковальсько-пресового,
гірничорудного,
гідротехнічного, підйомно-транспортного і спеціалізованого устаткування.
Читати повністю >>>
За матеріалами metallurgprom.org

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

Співпраця: (044) 235-51-1

Читайте також: НКМЗ вирішив закрити
представництво в Києві >>>

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

Завод "Росатома" в Украине отчитался
о росте продаж на 70%

Гелікоптери Airbus Н125 вже рік допомагають
охороняти український кордон
24.02.2021

ПАО
"Энергомашспецсталь",
владельцем
которого
является
российский "Атомэнергомаш" (, в 2020 году реализовала продукцию на 3,32
млрд грн, что на 71% больше, чем в 2019 году.
Как сообщает пресс-служба предприятия, выпуск продукции за 2020 год увеличился
на 37,6%. При этом объем экспорта в общей реализации составил 94,4%. За минувший год
ЭМСС отгрузил заказчикам 21,43 тыс. тонн продукции. Ключевыми объектами поставок в
2020 году стали АЭС "Куданкулам" (Индия), "Аккую" (Турция), "Тяньвань" (Китай) и
"Сюйдап" (Китай). По мнению ЭМСС, значимым событием 2020 года стало освоение новой
технологии изготовления хвостовиков и дисков роторов низкого давления, что позволило
успешно пройти квалификацию компании General Electric и приступить к серийному
производству изделий для строящейся в Турции АЭС "Аккую". В сообщении со ссылкой на
и.о. директора по маркетингу и сбыту ПАО "ЭМСС" Юрия Шпортько отмечается, что на 2021
год портфель заказов у предприятия заполнен. Согласно плану, в 2021 году запланировано
изготовить и реализовать продукции не менее чем на 3,04 млрд грн. "В 2020 году завод
получил ряд серьезных заказов. Важным направлением станет производство
крупногабаритных отливок для судовой энергетической системы. Также будут
продолжены работы по производству заготовок для строящихся АЭС Индии, Турции и
Китая. Рассматриваются перспективы поставок продукции в Египет для АЭС "Эль-Дабаа".
Помимо этого, мы планируем поставки валковой продукции на новые рынки США, Канады,
Мексики и Китая", - заявил он. ЭМСС – крупнейший украинский производитель
специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства
для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего
машиностроения. Напомним, что ПАО "Энергомашспецсталь" получило в 2019 году, по
предварительным данным, чистую прибыль в размере 866,37 млн грн, тогда как в 2018
году чистый убыток составлял 293,62 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
ЧАО “Запорожтрансформатор» подписал выгодный
контракт с аргентинской компанией
25.02.2021

ЧАО “ЗТР» подписало контракт с ведущей Аргентинской компанией в
отрасли передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения Transener S.A.
на изготовление и поставку трех реакторов РОМ-55125/525-Т1.
Оборудование будет установлено на подстанции ET Puelches взамен старого
оборудования. ЗТР давно сотрудничает с компанией Transener S.A. и осуществил уже не
одну поставку для данного Заказчика. В целом, на аргентинском рынке завод присутствует
ещё с 70-х годов и за эти годы туда было поставлено много трансформаторного и
реакторного оборудования. Последний заказ в Аргентину был исполнен в 2014 году. В
конце 2017 года было принято решение вернуться на аргентинский рынок. С этой целью
представители завода выезжали в Аргентину, где совместно с представителем ЗТР были
проведены переговоры о возобновлении отношений с аргентинскими энергетическими
компаниями. Результатом данной работы стала победа в тендере и подписание контракта.
Подготовка к тендеру и получение этого заказа длились около 6 месяцев. Главными
конкурентами были бразильские производители, в частности ABB (Бразилия). Следует
отметить, что при поставках в Южную Америку львиную долю затрат составляет
логистика,
что
зачастую
делает
производителей
с
других
континентов
неконкурентоспособными. Поэтому для того, чтобы бороться в этом тендере с местными
производителями и дать лучшее ценовое предложение, ЗТР удалось проработать с
транспортными компаниями возможность отгрузки реакторов контейнерными линиями,
что значительно удешевило логистику данного заказа и позволило конкурировать с
бразильскими компаниями. Отдельно стоит сказать о том, что необычным в данном
проекте является требование предусмотреть в реакторе обмотку собственных нужд на
250В, что несвойственно для данного типа оборудования. Однако это было очень важно
для Заказчика, т.к. на объекте установки отсутствуют другие источники энергоснабжения
оборудования собственных нужд. Конструкторский отдел ЗТР успешно справился с этой
задачей. Также стоит отметить, что допуск к тендеру получили далеко не все компании,
желающие в нем участвовать. Претенденты должны были иметь опыт по проектированию
и производству аналогичного оборудования (однофазных реакторов с максимальным
напряжением 550 кВ) не менее 10 лет. Данное требование значительно сузило круг
участников и дало ЗТР возможность конкурировать в тендере только с серьезными
соперниками. Получение данного заказа именно украинским предприятием говорит о том,
что несмотря на все сложности украинский производитель с достоинством может
представлять свою страну на мировом рынке.
Читать полностью >>>
По материалам akzent.zp.ua

Читайте также: ЗТР получил заказ из Малайзии на
поставку 2-х шунтирующих реакторов >>>

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Мінстратегпром та "Укроборонпром" зайнялися відновленням
виробництва Ан-74 на ХДАВП
16.01.2021

ДК "Укроборонпром" вивчає можливість відновлення виробництва
літаків Ан-74 на ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство"
та включення їх до державного оборонного замовлення.
На нещодавній нараді з врегулювання проблемних питань підприємств-учасників
"Укроборонпрому" обговорювали, зокрема, можливість відновлення виробництва літаків
Ан-74 на ДП "ХДАВП", а також внесення змін до нормативно-правових актів для поліпшення
умов випуску продукції оборонного призначення. "За результатами наради було прийнято
ряд рішень, які стосуються важливості включення до державного оборонного замовлення
постачання літаків Ан-74 в інтересах Збройних сил України, проведення законодавчих
ініціатив щодо покращення фінансового стану ДП "ХДАВП", внесення змін до законодавства
України з питань ціноутворення продукції військового призначення та авансування
державних контрактів за державним оборонним замовленням", - повідомив віце-прем'єр міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у Facebook. За
його словами, в нараді взяли участь представники центральних органів виконавчої влади,
керівництво "Укроборонпрому" і його окремих підприємств. Літак Ан-74 - модифікація
літака Ан-72. Він призначений для здійснення льодової розвідки й транспортних
перевезень під час забезпечення науково-дослідних робіт у Центральному Арктичному
басейні та Антарктиді. Літак може бути переобладнаний в умовах експлуатації у вантажний
і санітарний варіанти.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Компания "Прогрестех-Украина" привлечена к программе
по возобновлению полетов Boeing 737 MAX
18.01.2021

ООО "Прогрестех-Украина", входящее в международный холдинг
Progresstechgroup, будет привлечено к программе по возвращению в
эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, сообщается на сайте компании.
"Компания Boeing вскоре непременно покинет зону высокой турбулентности, в
которую она попала после остановки в марте 2019 года полетов 737 MAX. Программа по
возвращению в эксплуатацию нового поколения среднемагистральных самолетов Boeing
успешно выполняется, в том числе с участием украинской инженерной команды", цитируется в сообщении директор "Прогрестех-Украина" Антон Кульчицкий. Он напомнил,
что в декабре 2020 года 737 MAX выполнил первые коммерческие рейсы после отмены
моратория на его полеты Федеральной авиационной администрацией США (Federal
Aviation Administration, FAA). Ожидается, что в ближайшее время процесс возвращения
воздушного судна в эксплуатацию значительно ускорится. Кроме этого, Boeing уже
возобновил поставки самолета и получил первый после 20-месячного перерыва большой
заказ на 737 MAX. По словам Кульчицкого, "Прогрестех-Украина" поддерживает Boeing в
коммуникации с эксплуатантами по ТО и подготовке к полетам ранее приобретенных ими
воздушных судов, которые не поднимались в небо уже почти два года. Инженеры
украинской компании также обрабатывают и обобщают результаты вычислений на
прочность элементов конструкции самолета. Это поможет сервисному центру Boeing
быстро и эффективно реагировать на запросы авиакомпаний, которые постепенно
возвращают свои 737 МАХ в расписание авиарейсов. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компанія «Мотор Січ» модернізує грузинські
військові вертольоти

Одеський авіаційний завод передав військовим
модернізований літак Л-39М1

24.01.2021

30.12.2020

ДП "Одеський авіаційний завод", передало до військової частиниексплуатанта Повітряних Сил ЗСУ відремонтований і модернізований
навчально-тренувальний літак Л-39М1.
Це вже другий літак цього типу, модернізований у 2020 році на ДП "ОАЗ" і переданий
до військового підрозділу Міністерства оборони. Таким чином, завод своєчасно і якісно
виконав обов’язки в загальному комплексу державних заходів з забезпечення повного і
незалежного від інших країн циклу підготовки та підтримання льотних навичок льотчиків
винищувальної і штурмової авіації в Україні. На літаках встановлені модернізовані авіаційні
двигуни АІ-25ТЛШ з поліпшеними технічними характеристиками, що дозволяє у сукупності
з встановленою сучасною системою об’єктивного контролю БУР-4-1-07 розширити
діапазон учбових справ і значно підвищити безпеку льотної підготовки. Підприємство
ретельно забезпечує експлуатацію раніше відремонтованої і модернізованої авіаційної
техніки. Наближається термін ремонту модернізованих раніше на підприємстві літаків Л39М, які є результатом набагато більш поглибленої у порівнянні з модифікацією Л-39М1
модернізації Л-39С, здійсненної в тісній кооперації з підприємствами-співвиконавцями.
Поряд з модернізованим двигуном АІ-25ТЛШ і бортовим універсальним реєстратором БУР4-1-07, на Л-39М встановлено сучасний літаковий бортовий тренажерний комплекс БТК-39,
при цьому органи керування літаком, прицільна головка, та окремі елементи кабіни
виготовлені таким чином, щоб максимально наблизити інформаційне поле кабіни до
інформаційного поля бойових літаків-винищувачів і штурмовиків. Апаратні та програмна
частини авіакомплексу виготовлені в Україні в рамках програми імпортозаміщення. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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Рік тому, 3 січня, до Києва прилетіли два гвинтокрили Н125 від
французької компанії Airbus Helicopter, які у 4-5 разів більш економічні, у
порівнянні з Мі-8, інформує прес-служба ДПСУ.
Протягом року у прикордонній службі гвинтокрили підтвердили свою ефективність
та економічність, налітавши майже 460 годин. У 2020-му році їх застосовували для
навчання льотного та технічного складу, поєднуючи з повітряним моніторингом тієї чи
іншої ділянки державного кордону України. За цей час у Держприкордонслужбі України
підготували 6 фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також 64 механіки, які здатні
забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів для їхньої ефективної експлуатації.
У 2020 році для Н125 облаштували два ангари у Харківській області, по одному ангару в
Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара у
Чернігівській області. У 2021 році українське прикордонне відомство очікує отримати ще
десять гелікоптерів Airbus Н125. Планується, що ці машини уже прибудуть з необхідним
оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної
(морської) економічної зони України. У рамках виконання міжурядової угоди з
Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення
єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту Держприкордонслужба України
загалом очікує отримати 24 нових вертольоти Airbus Helicopter Н125.
Читати повністю >>>
За матеріалами sprotyv.info

Компанія «Мотор Січ» проведе капітальний ремонт і модернізацію
грузинських військових вертольотів Мі-8. Про це повідомляє служба новин
інформаційного агентства mind.ua
На сторінці Міноборони Грузії у фейсбуці повідомляється, що у Тбілісі сформовано
тристоронній меморандум між «Мотор Січ», державним військовим науково-технічним
центром «Дельта» і «Тбілавіамшені» (Тбіліський авіаційний завод). «У рамках візиту
української делегації ДБОУ «Дельта» було сформульовано ще далі і перейде на новий етап.
В рамках Меморандуму про співробітництво у галузі розвитку військового підприємництва
партнери реалізовуватимуть спільні проекти, які покриватимуть капітальний ремонт і
модернізацію багатофункціонального шведського двигуна Мі-8», – наголошується у
повідомленні. Як зазначили у Міноборони, співробітництво з «Мотор Січ» спрямоване на
розвиток військової промисловості і модернізацію літаків. Зазначені сили оборони
підприємства вже працюють над ремонтом швейцарських авіаційних двигунів і редукторів.
Нагадаємо, в Україні почалося виробництво лопатей для гвинтокрилів на запорізькому
підприємстві «Мотор Січ», яке спеціалізується на виготовленні та ремонті авіаційних
складових. Завод уже провів успішні випробування деталей. Про це повідомив Президент
України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області, йдеться на
офіційному сайті глави держави. «Це дуже символічно для незалежності нашої країни, й це
дуже патріотично, що ми виробляємо наші сучасні українські лопаті, які раніше купували
лише в Росії», – наголосив президент. Він також зазначив, що сьогодні були успішно
проведені випробування гвинтокрилів: «Вони вперше полетіли на українських лопатях», –
підкреслив Зеленський.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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Ан-178 для армії: Антонов планує завершити
збірку фюзеляжу навесні

Smart Maritime Group в 2020 году отремонтировала
55 судов и построила 2 корпуса
16.02.2021

ДП "Антонов" почало роботи з виробництва трьох військовотранспортних літаків Ан-178 для ЗСУ та до 31 травня планує завершити
збірку фюзеляжу першого з трьох Ан-178.
"На даний момент проводиться підготовка стапеля для складання фюзеляжу літака,
будуються його агрегати, закінчена підготовка виробництва для виготовлення крила. До 31
травня "Антонов" планує завершити складання фюзеляжу першого з трьох Ан-178, а потім –
провести стиковку крил, хвостового оперення та інших елементів планера", – сказано в
повідомленні держконцерну Укроборонпрому. Відзначимо, Кабінет Міністрів України надав
Державному підприємству "Антонов" держгарантію за залученим кредитом на 2 млрд
980,17 млн грн, відповідну гарантійну угоду підписано 31 грудня 2020 р. Держгарантію
надано згідно з постановою Кабміну №1352 від 29 грудня 2020 року, яка має гриф "Для
службового користування". Як повідомлялося, наприкінці минулого року Міноборони в
присутності та за сприяння президента Володимира Зеленського уклало держконтракт на
замовлення літаків на чотири роки. На першому етапі йдеться про три нові військовотранспортні літаки Ан-178, які отримають Збройні сили України. Вони можуть
використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки
посадочним і парашутним способами, а також для транспортування вантажів. Постачання
першого серійного літака буде здійснено після завершення сертифікаційних випробувань
та отримання сертифіката типу на літак Ан-178-100Р і планується в 2023 році. Раніше
договір на постачання Ан-178 було підписано із зарубіжним замовником. ДП "Антонов" за
січень-вересень 2020 року скоротило виручку на 3,2% - до 3 млрд 524,09 млн грн, тоді як
чистий прибуток - на 18,7%, до 495,6 млн грн. У 2019 році його чистий прибуток упав у 3,5
раза - до 447,98 млн грн, а виручка - на 33,1%, до 5 млрд 998,66 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-news.liga.net
Одеський авіаційний завод випускатиме
вертольоти Bell UH-1 Iroquois
26.02.2021

На Державному підприємстві "Одеський авіаційний завод", яке
входить до складу Концерну, планується запуск ліцензованого виробництва
вертольотів класу Bell UH-1 Iroquois.
Про це під час робочого візиту на підприємство повідомив генеральний директор
Укроборонпрому Юрій Гусєв. Оганізація виробництва сьогодні перебуває на завершальній
стадії. Перший борт повинен бути виготовлений вже до 30-річчя Незалежності України,
тобто влітку 2021 р. Проєкт фінансується за рахунок інвестиційних коштів. “Зазначу, що
пріоритетом для Одеського авіаційного залишається забезпечення потреб в озброєнні та
військовій техніці головного замовника – Міністерства оборони України. Щоб збільшити
обсяги виробництва на підприємстві, ми плануємо створити спеціалізовану школу для
навчання нових авіаконструкторів. Подібна філія може з’явитися на базі Одеського
політехнічного університету”, – заявив Юрій Гусєв. Bell UH-1 Iroquois – американський
багатоцільовій вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Г’юі" (Huey). Одна з
найвідоміших і масових машин в історії вертольотобудування. Серійно виробляється з 1960
року. Відтоді було випущено значну кількість військових і цивільних модифікацій
вертольота. Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" – одне з найстаріших
авіаційних підприємств України та Європи, створене у 1911 р. Спеціалізується на ремонті
літаків МіГ-21, МіГ-23, МіГ-27, Л-39; модернізації літаків МіГ-21 і Л-39; ремонті агрегатів
літаків МіГ-29, Ан-12, Ан-24, Ан-26 і Як-40; ремонті авіаційних двигунів різних марок та їх
агрегатів; сервісному обслуговуванні; виготовленні запасних частин і навчанні персоналу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Гендиректором судостроительного завода "Океан"
назначен Виктор Цоклан
22.01.2021

Владелец судостроительного завода "Океан" Василий Капацына 21
января
представил
коллективу
нового
генерального
директора
предприятия. Им стал Виктор Цоклан.
Об этом Капацына сообщил во время встречи с трудовым коллективом, на которой
состоялось представление нового руководителя, сообщает пресс-служба предприятия.
Капацина отметил, что возлагает большие надежды на Виктора Цоклана как на
эффективного управленца, и рассчитывает на его опыт, когда перед "Океаном" стоят новые
вызовы и задачи. Со своей стороны Цоклан подтвердил, что видит большой потенциал
завода "Океан", и приложит все усилия, чтобы вернуть предприятие на мировой уровень.
"Самое главное, что мы с командой сейчас должны сделать – это подготовить максимально
технические и технологические условия на предприятии для судостроения и судоремонта,
а также наладить связи с международными партнерами", - назвал Цоклан свои цели на
ближайшие месяцы. Виктор Цоклан родился в 1965 году. Окончил Львовское высшее
военно-политическое училище. После службы в армии окончил юридический факультет
Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Занимал должности
заместителя начальника Николаевского морского торгового порта, руководителя аппарата
Высшего административного суда Украины, заместителя министра юстиции Украины и
занимался правовым сопровождением инвестиционных проектов в странах Европейского
Союза. В 2004 году Виктору Цоклану указом Президента Украины присвоено звание
Заслуженного юриста. Как сообщал БЦ, Николаевский судостроительный завод "Океан"
совместно с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики будут
реализовывать проект по строительству серии кораблей класса корвет для Военно-морских
сил Украины. Справка: Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется
на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением
до 350 тыс. тонн. Завод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком,
технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной
акваторией площадью 42 га. В декабре 2018 владельцем судостроительного завода "Океан"
стал Василий Капацына. С тех пор завод начал восстанавливать производство:
изготавливать баржи и выполнять судоремонтные заказы. Кроме того, "Океан" изготовил
металлоконструкции для мостов на Владимирской горке, Шулявского путепровода в Киеве,
моста через Северский Донец в станице Луганской и моста в Запорожье.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Smart Maritime Group (SMG, Херсон), объединяющая Херсонскую и
Николаевскую верфи, в 2020 году произвела модернизацию и ремонт 55
судов, а также построила 2 корпуса танкера-химовоза.
Консолидированная выручка подразделений компании от реализации товарной
продукции по итогам года составила порядка 375 млн грн, что на 22% меньше, чем в 2019
году. Снижение выручки обусловлено пандемией коронавируса, которая усилила
негативные тренды на сырьевых рынках, дестабилизировала рынок фрахта и, как
следствие, снизила потребности в обновлении и ремонте флота у потенциальных
заказчиков. В прошлом году SMG построила и передала нидерландской VEKA Group 2
насыщенных корпуса танкеров-химовозов (проект Cavalli) «SYNERGY» и «MONTEVERDІ». На
стапелях SMG были реализованы 3 проекта глубокой модернизации. Наиболее значимым
из них являлись проекты модернизации сухогрузов «Gelius 1» и «Dremora 2». Оба судна
были удлинены за счет вставки, стали двухтрюмными и получили прирост дедвейта на
45% и 38%, соответственно. В 2020 году на металлообрабатывающих мощностях компании
были реализованы контракты на сумму более 30 млн грн. Ключевым проектом стало
изготовление металлоконструкций для строительства моста через Днепр. Грузовые
терминалы SMG в прошлом году обработали 299 тыс. тонн грузов (снижение на 13%),
обеспечив доходы на уровне свыше 31 млн грн. Херсонская верфь SMG получила новый
подходной канал к своему грузовому терминалу. Теперь он обслуживает суда с осадкой до 7
метров. Сумма налогов и сборов, уплаченных компанией в бюджеты всех уровней, за 2020
год составила 50,7 млн грн. в том числе, в местные бюджеты - 17 млн грн. На выполнение
программы модернизации производственных мощностей направлены 20 млн грн
инвестиций. «Этот год мы начали на позитивной ноте – реализацией контракта на
модернизацию 6 костеров голландской компании EemsWerken. К сожалению, мы пока не
ожидаем кардинального улучшения ситуации в отрасли, тем более в отечественном
судостроении. В последние годы заказы на судостроение и модернизацию приходят только
от иностранных заказчиков. Это связано с тем, что государственная политика Украины в
отношении судоходства и судостроения не является стимулирующей, а скорее наоборот –
дискриминационной. Один из последних примеров - принятый в декабре закон о
внутреннем водном транспорте. Документ не только не способствует развитию
отечественного судоходства и судостроения, а фактически ограничивает их в правах», отметил генеральный директор SMG Дмитрий Красников.
Читать полностью >>>
По материалам Smart Maritime Group
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На АСРЗ заявляют о неправомерных действиях госорганов
в отношении предприятия
04.02.2021

На Азовском судоремонтном заводе заявляют о неправомерных
действиях государственных органов в отношении предприятия. Об этом
сообщает портал cfts.org.ua
В Управляющей компании "Мариупольская инвестиционная группа" (УК "МИГ")
сообщили, что 1 февраля 2021 года капитаном Мариупольского морского порта было
вынесено распоряжение "О запрете швартовки судов к гидротехническим сооружениям
акватории ООО "СРЗ" (причалов и котлована ДОКа), тем самым полностью блокируя работу
предприятия и выполнение обязательств компании перед клиентами. "Основанием
данного распоряжения, по мнению чиновника, послужило окончание срока действия
разрешительных документов Регистра судоходства Украины (до 31.12.2019). Однако на
сегодня правомерных оснований для подобного запрета нет", - говорится в сообщении. В
компании отметили, что с 2019 г. ООО "СРЗ" активно взаимодействует с ГП "АСРЗ" и ФГИУ в
рамках процесса передачи имущества целостного имущественного комплекса Азовский
судоремонтный завод с баланса ООО "СРЗ" на баланс ГП "Азовский судоремонтный завод".
До момента подписания акта приема-передачи ЦИК АСРЗ, все обязательства по
технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонтам сооружений и
оборудования лежат на ООО "СРЗ". "На протяжении всего времени предприятие в полном
объеме выполняет обязательства по надлежащему поддержанию целостности и сохраности
имущественного комплекса, в том числе гидротехнических сооружений", - добавили в УК
"МИГ". Также отмечается, что согласно ст.5 Закона Украины "О временных мерах на период
проведения антитеррористической операции" - действие документов разрешительного
характера, выданных субъектам хозяйствования, работающим в зоне АТО, срок действия
которых истек в период ее проведения, считаются такими, действие которых продлено на
период проведения АТО, таким образом, свидетельства о пригодности гидротехнических
сооружений акватории ООО "СРЗ" являются действующими в настоящее время. Кроме того
сообщается, что на сегодня на рейде стоит 3 судна, уже номинированных под погрузку и
выгрузку с причалов ООО "СРЗ". Напомним, через причалы Азовского судоремонтного
завода за первое полугодие 2020 года было перевалено 117 тыс. т грузов, что в 2,4 раза
больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство» планує виконати
контракти по зміцненню обороноздатності держави
16.02.2021

ПрАТ «УДП» звернулося до Міністерства інфраструктури України,
Міністерства оборони України та посольства Великої Британії для залучення
підприємства до військового кораблебудування в рамках нещодавно
укладених міжнародних договорів з Туреччиною та Великобританією.
Відповідний лист було направлено у грудні 2020 року. Зокрема, ПрАТ «УДП» планує
виконувати контракт на базі відокремленого структурного підрозділу Кілійського
суднобудівельно-судноремонтного заводу (КСБСРЗ). КСБСРЗ – це найбільше індустріальне
підприємство на Дунаї, з достатнім індустріальним та інтелектуальним потенціалом, і 70річною історією для вирішення будь-яких завдань з будівництва та ремонту флоту, а також
випуску суднового машинобудування. Завод спеціалізується на будівництві самохідних та
несамохідних суден (ліхтери, суховантажні та нафтоналивні баржі та танкери різного
класу); виконує всі види ремонту річкових самохідних та не/самохідних суден; буксирівштовхачів, суден технічного та допоміжного флоту Дунайського та Чорноморського
басейнів, а також басейну Північного моря. За 2020 рік в умовах пандемії COVID-19,
кваліфіковані фахівці КСБСРЗ своєчасно та якісно виконали контракти з докового ремонту
та суднобудування: відремонтовано 24 судна, замовник ПрАТ «УДП»; побудовано баржі SLG22 за власним проектом, замовник ПрАТ «УДП»; відремонтовано 12 суден для сторонніх
замовників; відремонтовано 2 катери морської охорони в/ч 1560: «Тернопіль» проекту
1400 «Гриф» та судно РВК проекту 376А. «Ми запросили представників Міністерства
оборони України відвідати КСБСРЗ та ознайомитися з можливостями заводу. КСБСРЗ є
одним з найбільш стратегічних підприємств у регіоні та має надзвичайно великий
потенціал для розвитку суднобудування, зокрема й будівництва військових кораблів. Ми
впевнені, що КСБСРЗ зможе на виконати замовлення на якісному та високу рівні. Зокрема,
виконання контакту з будівництва 8 катерів класу Barzan дозволить вивести завод на
новий рівень, розвивати підприємство, посилити його позиції на міжнародному ринку», –
підкреслив в.о. голови правління ПрАТ «УДП» Олексій Хомяков. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «УДП»
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Минобороны выделило почти 3,8 млрд гривен для строительства
первого из 5 корветов класса "Ada"
19.02.2021

Министерство обороны Украины в паспортном бюджете на 2021 год
предусмотрело выделение средств для постройки корвета "Ada", который
будет построен в Турции.
Для строительства первого корвета выделили 3,788,506 млрд гривен, его поставка в
Украину ожидается в следующих бюджетных кварталах. Первый корвет типа "Ada" будет
полностью построен на турецких верфях. Раннее стоимость постройки одного корвета
оценивалась в 8 млрд гривен. На данный момент неизвестно, 3,8 млрд гривен это полная
сумма или часть. В Минобороны заявляют, что торжественная закладка корабля
произойдет уже через несколько месяцев. "В 2022 мы получили первую партию катеров
Mark VI. Через несколько месяцев будет заложен корвет. И для этого всего нужен
подготовленный личный состав", — заявил Командующий ВМС Украины Алексей
Неижпапа. При этом также не сообщается о том, какая именно компания построит корвет.
Также неизвестно и вооружение, которое получит военный корабль. Корвет класса "Ада"
предназначен для противокорабельных операций и патрулирования в открытом море.
Первый корабль для нужд турецких ВМС был заложен в 2007 году, а введен в эксплуатацию
в 2011. На данный момент у турков есть 4 корабля данного класса — F511 "Хейбелиада",
F512 "Боюкада", F513 "Бургазада", F514 "Киналиада".
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
«НІБУЛОН» в робочому режимі спустив на воду вже
шостий несамохідне судно проекту NBL-91
18.02.2021

Першу серію цих судів з 4 одиниць суднобудівний-судноремонтний
завод «НІБУЛОН» побудував в 2016 р. Сьогоднішня подія означає
завершення будівництва вже другий серії судів, що свідчить про успішність
проекту NBL-91.
Хресної матір'ю нового судна стала крановщица транспортно-логістичного ділянки
Олена Ільюшкіна. За давньою традицією під оплески суднобудівників вона розбила об борт
символічні пляшки шампанського, і директор заводу Володимир Жмур дав команду на
старт спуску судна. За 15 хвилин потужне спусковий пристрій перемістило замовлення на
воду, після чого буксири перевели його в добудовних пірс, де стартували заключні роботи і
випробування механізмів. Нагадаємо, основні характеристики судна: довжина - 90 м,
ширина - 16 м, висота борту - 4,2 м, загальна місткість вантажних трюмів - 5050 куб. м і
вантажопідйомність - 3000 тонн. Його призначення - виконання перевезень генеральних і
навалювальних вантажів в будь-який період року всіма внутрішніми водними шляхами
України. Судна проекту NBL-91 є універсальними і демонструють хорошу роботу на всіх
українських річках, але перші з них були побудовані спеціально для відродження
судноплавства на річці Південний Буг. І саме завдяки комплексному підходу «НІБУЛОНа» до
вирішення цієї проблеми заробила головна водна артерія півдня країни. У 2019 компанія
транспортувала понад 800 тис. . різних вантажів саме Південним Бугом і продовжує
працювати для збільшення обсягів перевезених вантажів річками. Тепер внутрішніми
водними шляхами країни ходить уже 6 несамохідних суден проекту NBL-91 під прапором
«НІБУЛОНа», а загальна чисельність флоту компанії досягла позначки 85 одиниць.
Читати повністю >>>
За матеріалами metallurgprom.org
Завод "Кузница на Рыбальском" заплатил Минобороны 790 тыс. грн
штрафа за срыв контракта для ВМС Украины
25.02.2021

Прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона
обеспечено выполнение решения суда о взыскании с ЧАО "Завод "Кузница на
Рыбальском" более 790 тыс. грн штрафных санкций в пользу МОУ.
Установлено, что коммерческое предприятие нарушило условия одного из
государственных контрактов и не поставило Военно-Морским Силам Украины
обусловленную соглашением продукцию специального назначения. В феврале 2020 г.
спецпрокуратурой в интересах Министерства обороны Украины к ЧАО "Завод "Кузница на
Рыбальском "предъявлено исковое заявление о взыскании штрафных санкций за
нарушение условий государственного контракта. "С целью досудебного урегулирования
договорных отношений, Министерством обороны в адрес коммерческого предприятия
неоднократно направлялись письма с требованиями сообщить о состоянии выполнения
условий контракта и дату начала государственных испытаний заказанных изделий, однако
все претензии остались без ответа", - говорится в сообщении. Хозяйственный суд Киева
удовлетворил исковое заявление прокуратуры в полном объеме, с предприятиянарушителя взысканы штрафные санкции за нарушение условий государственного
контракта на поставку продукции военного назначения. Сейчас средства в полном объеме
перечислены на счета Министерства обороны Украины
Читать полностью >>>
По материалам censor.net
 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

У грудні ЗЕРЗ відремонтував
7 електровозів
04.01.2021

В останній місяць 2020 р. Запорізький електровозоремонтний завод
здійснив ремонт 7 локомотивів Укрзалізниці. Про це повідомила пресслужба
підприємства на сторінці Facebook.
8 грудня після проведення капітального ремонту відправлено електровоз серії ЧС4
№ 183 до структурного підрозділу “Локомотивне депо Київ-Пасажирський” регіональної
філії “Південно-Західна залізниця”; 11 грудня працівниками заводу після проведення
капітального ремонту відправлено електровоз серії ВЛ80т № 1846 до виробничого
підрозділу “Локомотивне депо Знам’янка” регіональної філії “Одеська залізниця”; 19
грудня після проведення капітального ремонту було відправлено електровоз серії ЧС4 №
198 до “Локомотивне депо Київ-Пасажирський” регіональної філії “Південно-Західна
залізниця”; 24 грудня на заводі відремонтували електровоз серії ВЛ80к № 074, далі
локомотив направлено до структурного підрозділу “Локомотивне депо Козятин”
регіональної філії
“Південно-Західна залізниця”; 29 грудня було відремонтовано
електровоз серії ЧС7 № 171. Після проведення капітального ремонт, локомотив був
відправлений до структурного підрозділу “Дніпровське локомотивне депо” регіональної
філії “Придніпровська залізниця”; 31 грудня було закінчено капітальний ремонт двох
електровозів серії ВЛ80к № 104 та №218, що відправилися до структурного підрозділу
“Локомотивне депо Козятин” регіональної філії “Південно-Західна залізниця”. Нагадаємо, у
листопаді Запорізький електровозоремонтний завод здійснив капітальний ремонт 6
електровозів. Раніше голова правління компанії Володимир Жмак анонсував виділення 400
млн грн на ремонт локомотивів до кінця поточного року. Крім цього, він пообіцяв
спрямувати 4,7 млрд грн на капітальний ремонт тяги наступного року.
Читати повністю >>>
За матеріалами railinsider.com.ua
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За минулий рік УЗ відремонтувала понад
13 тис. вантажних вагонів
12.01.2021

У 2020 р. УЗ оновила різними видами ремонту 13 232 вантажних вагонів.
Такі дані опублікувала філія “Головний інформаційно-обчислювальний центр”
на порталі Data.gov.ua.
Зокрема, за останній квартал було оновлено 3,3 тис. вагонів. Витрачено на їх ремонт
понад 261 млн грн. По кварталах ситуація наступна: перший квартал – 4 505 од.; другий
квартал – 3 015 од.; третій квартал – 2 382 од; четвертий квартал – 3 331 од. Усього на
ремонт вагонів УЗ витратила понад 1,2 млрд грн. Раніше в УЗ звітували, що після 11 місяців
найбільше було відремонтовано піввагонів – 5953 тис. од. На другому місці зерновози –
1066 вагонів. Наступного року УЗ має намір виготовити 3 тис. нових та модернізувати
понад 5,4 тис. вантажних вагонів. Вагони планують виготовити на власних заводах.
Відзначимо, УЗ в 2020 році різними видами ремонту оновила 1404 пасажирські вагони. З них
13 вагонів пройшли капітально-відновлювальний ремонт. Загалом упродовж поточного
року проведено деповський ремонт 953 вагонів та капітальним ремонтом оновлено 451
вагон. Також проведений капітально-відновлювальний ремонт 13 пасажирських вагонів.
Капітально-відновлювальний ремонт (КВР) одного вагона обходиться Укрзалізниці вдвічі
дешевше, ніж придбання нового. Нагадаємо, в січні – листопаді 2020 року Укрзалізниця
виконала значний обсяг робіт з ремонту тягового рухомого складу. Зокрема, було
модернізовано та капітально відремонтовано 100 локомотивів, а також проведено ще
близько 4,5 тис. поточних ремонтів електровозів та тепловозів. Зокрема, із 100 локомотивів
капітально відремонтовано та модернізовано 49 електровозів та 51 тепловоз, на загальну
суму понад 1,1 млрд грн. Відповідні роботи були виконані на локомотиворемонтних
заводах. Крім цього, в умовах локомотивних депо регіональних філій УЗ упродовж 11
місяців виконано близько 4,5 тис. поточних ремонтів локомотивів, у тому числі понад 3,5
тис. ремонтів електровозів та 1,2 тис. тепловозів, на загальну суму понад 1,3 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами railinsider.com.ua, uz.gov.ua
Полтавський вагонобудівний завод групи «ТАС»
розпочав виробництво цистерн
20.01.2021

Десять
залізничних
цистерн
виробництва
Полтавського
вагонобудівного заводу групи «ТАС» поповнили вагонний парк «ТАСЛогістик». Про це повідомляє портал railexpoua.com
Оператор рухомого складу «ТАС-Логістик» отримає нові залізничні цистерни, які для
нього виготовив Полтавський вагонобудівний завод. Про це REUA розповів директор
компанії «ТАС-Логістик» Володимир Іващенко. Він зауважив, що парк «ТАС-Логістик»
поповнить чергова партія цистерн для харчових продуктів. Цього разу – 10 одиниць, та
вони не останні. Компанія планує придбати у Полтавського вагонобудівного заводу ще 90
цистерн. На зауваження щодо профіциту рухомого парку в Україні Володимир Іващенко,
директор «ТАС-Логістик», відповів, що рішення придбати нові цистерни компанія прийняла
з огляду на якість відповідного наявного вагонного парку: «99% ринка – переоформлені
нафтобензинові цистерни, завезені з СНД з вичерпаним терміном експлуатації. В РФ,
наприклад, заборонено перевозити олію в цистернах з-під нафтопродуктів. Рано чи пізно і
ми до цього прийдемо… Поки ж це більше про перспективу, а ніж про окупність».
Нагадаємо, рік тому REUA писав, що Група «ТАС» придбала виробничий корпус, який раніше
належав підприємству «Полтавахіммаш», а також отримала право власності на цю
нерухомість. Мета придбання – збільшити присутність групи у реальному секторі
економіки та диверсифікувати розвиток промислового сектора. Група «ТАС» заявиляла, що
інвестуватиме у модернізацію виробництва, розширить номенклатуру продукції та охопить
нові ринків збуту. Насамперед, виробництва вітчизняних залізничних та автомобільних
цистерн, які вкрай необхідні українському бізнесу для перевезення виготовленої продукції
як у межах країни, так і на експорт. Зауважимо, що до складу фінансово-промисловою
групою «ТАС» окрім полтавського активу входять «ТАС-Логістик» та «Дніпровагонмаш».
Засновником і основним акціонером групи є Сергій Тігіпко. Два роки тому компанія «ТАСЛогістик» заявила, що збирається збільшити власний парк до 2 000 вагонів у
короткостроковій перспективі та до 10 000 вагонів у найближчі 5-7 років. Вже у вересні
2019 року «ТАС-Логістик» отримала від компанії «ОТП Лізинг» близько 400 млн грн для
придбання 750 вагонів-зерновозів. У червні 2020 року компанія «ОТП Лізинг»
профінансувала придбання залізничним оператором «ТАС-Логістик» (Київ) ще 350
зерновозів з підвищеною вантажопідйомністю (об’ємом 126 м3). Всі зерновози були
виготовлені Дніпровагонмашем.
Читати повністю >>>
За матеріалами railexpoua.com
В Україні залишилось 5 вагонобудівних
підприємств
27.01.2021

Кількість працюючих підприємств у вагонобудівній галузі України
за останні 9 років скоротилася більш як у 3,5 раза - з 18 підприємств у
2011 році до 5 підприємств у грудні 2020 року.
Про це йдеться у листі від підприємств вагонобудівної галузі до Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомляє пресслужба
Мінекономіки. Зазначається, що у вагонобудівній галузі України за останні 9 років
відбулось рекордне скорочення кількості робочих місць у галузі – в 2,5 раза. Падіння
обсягів реалізації вантажних вагонів вітчизняними підприємствами в 2020 році порівняно з
2011 роком становить близько 90%. Катастрофічно, в 53 рази, знизився експорт вантажних
вагонів. За інформацією пресслужби, у листі до Мінекономіки підприємства вагонобудівної
галузі вітають ініціативу міністерства про введення обмежень щодо строку експлуатації
певних типів вагонів. «Подальша експлуатація застарілих вантажних вагонів руйнує колії,
ремонт та відновлення яких відбувається за державний кошт. Застарілий парк викликає
щоденні техногенні ризики, в т.ч. в пасажирських перевезеннях, які використовують ті ж
самі колії», - йдеться у листі. Як наголошується, для врегулювання проблем залізничної
галузі та підтримки національних вагонобудівних підприємств, Мінекономіки у співпраці з
Укрзалізницею, Мінінфраструктури та іншими органами виконавчої влади працюють над
впровадженням ініціативи щодо кардинального оновлення парку вантажних вагонів
України. В основі ініціативи - запровадження обмежень щодо строку експлуатації певних
типів вагонів, зокрема піввагонів та зерновозів. Так, експерти Мінекономіки розробили
сучасну модель ринку вантажних залізничних вагонів України. Модель показує, що в
результаті обмежень дефіциту рухомого складу по піввагонах та зерновозах у 2021 році не
буде. Натомість, ці нововведення стимулюватимуть попит на замовлення нових вагонів в
українських вагоновиробників. Всі напрацювання покладено в основу наказу
Мінінфраструктури, який оприлюднено на сайті для публічного обговорення. Як
повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" у 2020 році придбало за власні кошти 28
пасажирських вагонів та 1 406 – оновило різними видами ремонту. У 2021 році
Укрзалізниця планує забезпечити власні потужності з ремонту вагонів, локомотивів та
обладнання значним обсягом замовлень, заявляв у середині січня голова правління
компанії Володимир Жмак. Зокрема, на ремонт вагонів мають спрямувати 7 млрд грн.
Відзначимо, за минулий рік в Україні виготовили 3 241 вантажний вагон, що на 70,1% менше,
ніж у 2019 р. У грудні було вироблено 197 вагони, що на 63% менше, ніж у грудні 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua, railinsider.com.ua
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АТ «Укрзалізниця» потребує комплексного реформування
і прозорості у прийнятті рішень

Швейцарская Stadler может локализовать
производство на КЭВРЗ

08.02.2021

ПрАТ «Дніпровагонмаш» переконане, що в умовах глобальної
економічної кризи та пандемічних обмежень реформування й модернізація
залізничної галузі є надзвичайно важливим елементом економічного
зростання країни.
Механізм виведення АТ «Укрзалізниця» з критичного стану передбачає насамперед
такі структурні перетворення, як: зменшення монополізації, створення конкурентного
середовища на ринку перевезень і рівних умов для всіх його учасників (в т.ч. і доступу до
інфраструктури), оновлення рухомого складу, підтримку вітчизняних вагоновиробників та
перевізників тощо. І хоча торік завдяки прийнятим рішенням покращено операційну
діяльність, зафіксовано зменшення дефіциту локомотивів та збільшення швидкості руху
вантажних вагонів, однак збитковість галузі та критичний технічний стан рухомого складу
вимагають швидких, дієвих і конструктивних кроків щодо продовження модернізації галузі
і, відповідно, збільшення її рентабельності. Зокрема, з метою підвищення
конкурентоздатності залізничних перевезень, стимулювання попиту на продукцію
вітчизняного виробника та мінімізації ризиків виникнення аварійних ситуацій і
техногенних катастроф, вважаємо за необхідне переглянути чинні технічні аспекти
процедур продовження термінів експлуатації вантажних вагонів та правил їхньої
експлуатації. Діалог з учасниками ринку, публічне обговорення усіх ініціатив, урахування
кращого міжнародного досвіду та європейських стандартів – основні складові успішної
трансформації галузі, спрямовані на ефективний розвиток національної транспортної
системи України та виведення її з багаторічного збиткового піке. Модернізацію
Укрзалізниці, розпочату зі створення вертикально-інтегрованих бізнес-підрозділів щодо
пасажирських і вантажних перевезень, розвитку інфраструктури, ремонту та виробництва
рухомого складу - з відповідним розмежуванням регуляторних функцій, прозорістю усіх
процедур і чіткою логістикою - важливо продовжувати! Реформи не сприймають режиму
«стоп-кран». Зупинившись на тиждень, можемо так і залишитися у форматі стагнації і
розвалу галузі. Спільними зусиллями нам потрібно продовжити реформування
«Укрзалізниці» і вивести стратегічне підприємство на рівень прибутковості.
Читати повністю >>>
За матеріалами TAS Group
Hyundai локалізує виробництво швидкісних
поїздів в Україні
23.02.2021

Hyundai Corporation, великий виробник залізничної техніки та
інфраструктури, розповіла про умови, на яких продовжить співпрацю з
Україною для розвитку швидкісного залізничного сполучення.
«Корпорація Hyundai, як довгостроковий партнер, бажає приєднатися до плану
розвитку залізничного транспорту України. На цьому етапі ми готові надати фінансування
для декількох проєктів. Особливо ми зацікавлені в будівництві швидкісної залізниці і
постачання 10 нових швидкісних електричних поїздів з 90 вагонами HRCS2», – повідомив
віцепрезидент підрозділу комерційного транспорту і енергетики Hyundai Corporation Юн
Сук Чой на Всеукраїнському форумі «Україна 30». Також було оголошено про переговори з
урядом країни на предмет фінансової підтримки українського проєкту. «Ми також з
нетерпінням чекаємо готовності підтримки України в транспортних проєктах з боку уряду
Південної Кореї. Ми з урядом Кореї обговорюємо новий проєкт з наданням 10 швидкісних
поїздів Фонду співробітництва та економічного розвитку й очікуємо найближчим часом
офіційної відповіді від уряду України», – уточнив Юн Сук Чой. Представник Hyundai
запросив міністра інфраструктури Владислава Криклія відвідати виробництво в Південній
Кореї та зазначив, що компанія готова частково передати технології виробництва в
Україну. «Також корпорація Hyundai має намір почати детальні переговори про можливість
інвестування в Україну та передачу технологій для локалізації виробництва складних
систем», – заявив віцепрезидент Hyundai. Зі свого боку, Владислав Криклій зазначив, що з
Hyundai планується підписання меморандумів, згідно з якими на розробку пре-ТЕО для
реалізації проєкту швидкісного залізничного сполучення в Україні буде виділено грант у
розмірі $2 млн. Делегація МІУ та УЗ відправиться до Південної Кореї вже в березні. За
висновками візиту буде розпочато підготовку відповідної міжурядової угоди.
Читати повністю >>>
За матеріалами root-nation.com
На Крюковском вагонзаводе объяснили, почему
покупают ж/д колеса в России
24.02.2021

Крюковский
вагоностроительный
завод
начал
закупать
железнодорожные колеса в Российской Федерации из-за более низкой цены.
Об этом в комментарии LIGA.net сообщил совладелец и президент КВСЗ
Владимир Приходько.
"Сегодня на комплектацию подвижного состава по многим позициям Украина не
производит ничего вообще. Либо ты соберешь вагон, купив у иностранной фирмы
комплектацию, либо – не соберешь. В январе появился новый поставщик на эту продукцию
и она оказалась значительно дешевле, чем украинская", – заявил Приходько. По его словам,
комплектующих для ж/д вагонов, которые производит Украина, недостаточно для рынка.
Те продукты, которые Украина производит в достаточном объеме, неконкурентны из-за
завышенной цены, считает Приходько. Он подчеркнул, что все закупки КВСЗ проводит в
соответствии с законодательством. По данным БизнесЦензор, в январе 2021 года КВСЗ
закупил 655 ж/д колеса у российского АО "Евраз Нижнетагильский металлургический
комбинат". Такого количества колес хватит для сборки 81 грузового вагона. В 2020 году
Евраз НТМК поставил Крюковскому заводу 1975 ж/д колес, а ПАО "Уралкуз" – 1500 ж/д
осей. 200 т поглощающих агрегатов КВСЗ закупил у Брянского завода, отмечает издание.
Еще 50 тонн пневмооборудования украинскому заводу поставили АО "Трансмаш" и АО
"Транспневматика". Отметим, Крюковский вагоностроительный завод в январе 2021 года
произвел всего 23 грузовых вагона, что на 90,9% или на 230 вагонов меньше, чем в
аналогичном месяце 2020 года. Как сообщили в управлении экономики Кременчуга со
ссылкой на данные предприятия, в январе 2021 года КВСЗ не произвел ни одного
пассажирского вагона и локомотива, как и в январе 2020 года. В феврале 2021 года
предприятие работает 11 дней. Как сообщалось, Крюковский вагоностроительный завод в
2020 году произвел 1 569 грузовых вагонов, что на 70% или на 3 668 вагонов меньше, чем в
2019 году. Кроме этого, КВСЗ в прошлом году произвел 26 пассажирских вагонов, тогда как
в 2019 году – 18 штук. В 2019 году завод выпустил 5,28 тыс. грузовых вагонов, что на 43,2%
больше, чем годом ранее (3 686 единиц), а также увеличил чистую прибыль
(неконсолидированную) на 70% по сравнению с 2018 годом – до 828,87 млн грн, чистый
доход КВСЗ вырос на 50,7% – до 8,31 млрд грн. Крюковский вагоностроительный завод
занимается разработкой и производством грузовых и пассажирских вагонов. Строит и
ремонтирует вагоны метро, локомотивы и электропоезда. В 2019 году прибыль компании
составила 828,8 млн грн. По данным госреестра юрлиц, владельцы КВСЗ – Skinest Finants
(25%) и Osauhing Delantina (25%), Capital Management GmbH (25%) и Transbuilding Service
Limited (20,07%). Бенефициары компаний – глава набсовета Владимир Приходько, его жена,
эстонский бизнесмен Олег Осиновский и председатель совета директоров российского
Завода металлоконструкций Станислав Гамзалов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net, biz.censor.net
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Компания Stadler, которая специализируется на производстве
железнодорожного подвижного состава, изучает возможности локализации
производства на Киевском электровагоноремонтном заводе (КЭВРЗ).
"Компания Stadler рассматривается как один из потенциальных поставщиков
подвижного состава для анонсированного Президентом Украины Владимиром Зеленским
проекта по интеграции железной дороги с городской транспортной системой – City Express
– за счет объединения крупных городов с их городами-спутниками в единое транспортное
пространство", – говорится в сообщении пресс-службы УЗ. По словам директора филиала
"Пассажирская компания" Александра Перцовского, в настоящее время "Укрзализныця"
готова делиться своим видением и планами реализации проекта с потенциальными
инвесторами и будет принимать решения, исходя из технико-экономического обоснования,
экономического эффекта и степени локализации производства.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
УЗ объявила тендер на закупку 100 пассажирских
вагонов на 3 млрд грн
25.02.2021

АО «Укрзалізниця» объявила в системе Prozorro.Публічні закупівлі
тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей стоимостью 3,044 млрд
грн. Всего четыре лота.
Железнодорожный оператор планирует закупить: вагон пассажирский купейный
спальный – 51 ед. за 1,510 млрд грн; вагон пассажирский купейный спальный типа СВ – 12
ед. за 349,1 млн грн; вагон пассажирский купейный спальный, оборудованный для
перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле – 20 ед. за 633,7 млн грн; вагон
пассажирский купейный спальный, оборудованный для перевозки пассажиров с
инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда – 17 ед. за 551,3 млн грн.
Аукцион назначен на 5 мая. Срок подачи заявок – до 30 марта. Поставки вагонов, по
условиям тендера, планируется завершить до конца года. Напомним, что «Укрзалізниця» в
2021 году собирается закупить 85 пассажирских вагонов вместо ранее планируемых 100.
Государство впервые предусмотрело в бюджете 4 млрд грн на развитие ж/д
инфраструктуры и пассажирских перевозок. В 2021 году УЗ намерена инвестировать в
обновление подвижного состава и строительство инфраструктуры 27 млрд грн. Это в два
раза больше по сравнению с 2020 годом. В планах УЗ отремонтировать на собственных
производственных мощностях более 300 локомотивов. Ж/д перевозчик хочет направить на
их модернизацию 4 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

Скільки трамваїв придбали міста
України в 2020 році
05.01.2021

Рік, що минув, приніс гарні новини для тролейбусів, однак
трамвайний ринок залишається в стані стагнації - кількість придбаних
трамваїв складає всього 49, з яких 40 - вживані вагони.
Лише 5 міст купувало трамваї, з яких найбільш активним був Дніпро - там придбали
35 вживаних вагонів з Лейпцига. Нові вагони були представлені переважно частково
низькопідлоговими вагонами, збудованими на базі нових кузовів та відремонтованої
ходової. Ще 2 машини - вагони 71-414К від польського виробника Pesa, які надійшли до
Києва. Окрім цього, в Запоріжжя надійшло 6 вагонів Tatra KT4DM, які поки не придбані
містом і знаходяться в приватній власності. Засмучують новини із Житомира, де міські
чиновники почали озвучувати плани щодо демонтажу останньої трамвайної лінії. В
листопаді компанія Татра-Юг відвантажила 7 трамвайних вагонів К1Е6 до Александрії,
Єгипет, таким чином завершивши виконання замовлення на 15 вагонів. Крім цього,
компанія Еталон продемонструвала частково низькопідлоговий вагон TR3100, який планує
запропонувати містам як ще один варіант модернізації вагонів Tatra T3 із заміною кузова.
Як передає SpecMachinery.com.ua, ситуація на трамвайному ринку загалом невтішна, але
хочеться вірити, що 2021-й рік принесе більше хороших новин.
Читати повністю >>>
За матеріалами specmachinery.com.ua
В Києві найближчими днями запрацює перший поїзд, модернізований
силами КП «Київський метрополітен»
16.02.2021

Вагоноремонтний завод КП «Київський метрополітен» уперше
самостійно провів модернізацію рухомого складу. Відремонтовано зчеп із 5ти вагонів моделей 1981-1984 років випуску.
«Практично ми маємо новий поїзд метро – зручний як для пасажирів, так і для
машиніста. Корпус вагонів зроблено зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів
забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки. У вагонах – нове дверне
обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних
світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер,
дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом. Також уперше у київському
метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у
салоні вагонів, що відображає схему лінії метрополітену та місцезнаходження поїзда в
реальному часі під час руху лінією», – повідомив заступник голови Київської міської
державної адміністрації Олександр Густєлєв. Олександр Густєлєв звернув увагу, що у
модернізованому поїзді підвищено надійність роботи електрообладнання та пожежної
безпеки. Усі матеріали й обладнання для капітального ремонту були закуплені у
вітчизняних постачальників через систему електронних закупівель ProZorro. Вартість
модернізованого поїзда з 5-ти вагонів склала 35 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Для Дніпровського метрополітену хочуть закупити вагони
китайської CRRC з наскрізними проходами

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

15.02.2021

Представники міської влади Дніпра побували в Стамбулі, де
ознайомилися з ходом будівництва нових станцій метрополітену, а також
рухомим складом, що працює в Стамбульському метрополітені.
Зокрема, були оглянуті вагони метро виробництва китайської компанії CRRC,
збирання яких виконується в Туреччині, і які можуть бути закуплені для метрополітену
Дніпра в перспективі декількох років. Про це розповів заступник міського голови Дніпра
Михайло Лисенко, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.
“Відвідали Стамбул для огляду будівництва станцій метро на різних етапах, які нас
чекають. І також оглядаємо рухомий склад, який нам необхідний для придбання в місто
Дніпро при запуску нового метрополітену, оскільки існуючі вагони вже відпрацюють на той
момент, коли буде запущено метро (а це 2024 рік), свій нормативний термін”, – повідомив
Лисенко. Станції будує компанія Limak, яка виступає підрядником будівництва нових
станцій метро в Дніпрі. “Оглядаємо один з найбільш ймовірних вагонів для придбання
метрополітену міста Дніпро. Виробництва китайської компанії CRRC. Проводиться збірка
основних вузлів і агрегатів в Туреччині. З усіх пропозицій, які ми розглядали та дивилися на
сьогоднішній день, по співвідношенню ціна/якість поки це оптимальний варіант. Будемо
розглядати ще інші. Але це краща пропозиція”, – заявив Лисенко. У знятому відеоролику
заступник мера Дніпра розповів, чим саме сподобався даний варіант. Він похвалив якість
збірки, а також зазначив, що “корпус вагона виконаний з алюмінію, що важливо для
транспорту, який буде використовуватися у вологому середовищі”, експлуатаційна
швидкість – 120 км/год. У вагонах є система відеоспостереження, місця для багажу,
електронні інформаційні табло, “антивантдальні” сидіння, система кондиціонування. Втім,
щодо останньої чиновник сумнівається. “Будемо думати, чи варто брати систему
кондиціонування, оскільки у нас досить прохолодно в метро”, – заявив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Компания "Татра-Юг" поставит 20 низкопольных трамваев
в Киев: подписан контракт
25.02.2021

Компания ООО "Татра-Юг" официально стал победителем тендера на
поставку трамваев в город Киев. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на
AllTransUA.
Контракт подписан между "Киевпастрансом" и "Татра-Юг" как ведущим партнером
объединения. В "Татра-Юг" данную информацию подтвердили еще на минувшей неделе,
однако компания ожидала официального обнародования информации на сайте ЕИБ.
Отмечается, что предприятие предложило поставить в Киев 20 трамваев. Согласно
условиям тендера, длина вагонов будет от 26 метров, количество посадочных мест - 60, а
общая пассажировместимость составит 300 пассажиров (±15%). По условиям договора,
поставка первой партии трамваев должна состояться в течение 24 месяцев с даты
получения авансового платежа. Стоимость контракта составила 24 591 283 евро без НДС.
ЦТС писал, что в конце декабря прошлого года компания "Татра-Юг" победила в тендере на
поставку новых трамвайных вагонов в Киев. Там проинформировали, что получили акцепт
тендерной пропозиции "Татра-Юг". Однако подписание контракта затягивалось из-за
жалобы, поданной другим участником торгов. "Относительно закупки информируем, что за
указанный бюджет тендера нами было предложено 20 единиц новых низкопольных
вагонов, другим участником торгов (консорциум "Электронтранс") 14 единиц, а третий
участник (консорциум "Белкоммунмаш") выдвинул предложение в 10 единиц трамвайных
вагонов", - пояснили тогда в "Татра-Юг". Напомним, что тендер был объявлен 6 сентября
2019 года. По нему закупка новых трамваев длиной не менее 26 м для "Киевпастранса"
предусмотрена за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Ожидаемая цена закупки составляла 24,893 млн евро. Помимо трамваев поставщик должен
будет предоставить сопутствующие товары и услуги, включая поставку комплекта
обязательных запасных частей и расходных материалов, технической документации, ввод в
эксплуатацию и гарантийную деятельность.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 в цілому

АМКУ дав дозвіл на злиття
Peugeot та Fiat
31.12.2020

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл на
приєднання компанії Peugeot S.A. (PSA) до компанії Fiat Chrysler Automobiles
N.V. (FCA). Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що ця концентрація є транснаціональною угодою, яку розглядали
одночасно у 21 юрисдикції: Європейському Союзі, США, Китаї, Японії, Індії, Південній Кореї,
Південній Африці, Єгипті, Марокко, Ізраїлі, Швейцарії, Бразилії, Чилі, Мексиці, Аргентині,
Росії, Сербії, Тунісі, Македонії, Албанії та Туреччині. За результатами аналізу інформації,
одержаної під час дослідження, Комітетом, зокрема, було встановлено наступне. Ринок
автомобілів Сегменту «А» в Україні є непопулярним та попит на такі автомобілі з року в рік
зменшується. Разом з цим група PSA вже ухвалила рішення про вихід із сегменту А та
прогнозна сукупна частка учасників концентрації на ринку нових автомобілів у найближчі
3 роки буде нижчою 35 %. Зростання попиту на автомобілі сегменту ЛКТЗ в Україні
призводить до зростання обсягу відповідного ринку. На ринку присутня продукція 22
автовиробників, які конкурують між собою. Також спостерігається зменшення сукупної
частки учасників концентрації. Частки конкурентів учасників концентрації на ринку
автомобілів сегменту «М» значно менші за сукупну частку Групи PSA і Групи FCA. Разом з
цим учасники концентрації не планують випускати нові транспортні засоби в сегменті «М»
у найближчі роки, а група FCA взагалі припинить після 2023 року постачання автомобілів
цього сегменту в Україну. Однак, попри такі плани учасників концентрації, сукупна частка
групи PSA і FCA на відповідному ринку до 2023 року залишатиметься значною. Комітетом
було встановлено, що заявлена концентрація не призводить до монополізації та суттєвого
обмеження конкуренції на товарних ринках України, окрім ринку оптової торгівлі
автомобілями у сегменті «М». Враховуючи зазначене, а також те, що зобов’язання,
запропоновані учасниками концентрації, загалом не суперечать інтересам учасників ринку
оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, Комітет надав дозвіл на заявлені дії та наклав
зобов’язання, якими обумовлено здійснення концентрації на ринку оптової торгівлі
автомобілями сегменту «М» в Україні. Відзначимо, на заводі групи FCA у польському місті
Тихи з другої половини 2022 року вироблятимуть електромобілі та гібриди марок Jeep, Fiat
та Alfa Romeo. Для цього планується введення в дію нових виробничих ліній, що дозволить
притягнути понад 200 млн дол. інвестицій на автозавод і створити нові робочі місця.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Кабмін значно розширив і деталізував класифікацію
транспортних засобів
06.01.2021

Кабінет Міністрів України значно розширив і деталізував
класифікацію експлуатованих транспортних засобів, до яких
пред'являються єдині вимоги до конструкції і технічного стану.
Відповідні зміни закріплені оприлюдненою на сайті уряду постановою №7 від 5
січня 2021 року. Згідно з постановою, як і раніше, транспортні засоби класифікуються за
чотирма категоріями - L (мототранспортні засоби), M (пасажирські транспортні засоби), N
(вантажні автомобілі) і O (причепи та напівпричепи). Водночас якщо раніше транспортні
засоби категорії L (мототранспортні засоби) були розбиті на сім підкатегорій L1-L7 (дво- і
триколісні мопеди, мотоцикли, мотоцикли з бічним причепом, мототрицикл, легкий
мотоквадрацикл і квадрацикл), то тепер їх стане 36 із додатковим розбиттям на
підкатегорії. Пасажирські транспортні засоби категорії М (чотириколісні і більше)
класифікувалися підкатегоріями М1 - легкові авто, М2 - автобуси та спеціалізовані авто
максимальною масою до 5 тонн і М3 - масою понад 5 тонн, то тепер ця категорія розбита на
11 підкатегорій і підкласи. Категорія N (вантажні автомобілі), раніше розбита на три
підкатегорії, та О (причепи і напівпричепи), на 4 підкатегорії залежно від маси, новою
класифікацією не змінені. Для позначення підкатегорії колісних ТЗ спеціального або
спеціалізованого призначення до літер і цифр, що означають категорію, додаватиметься
літера S (M1S, N2S тощо). Для позначення транспортних засобів категорій М та N
підвищеної прохідності, як і раніше, до них додаватиметься літера G (наприклад, М1G), а
для спеціалізованих або спеціальних ТЗ підвищеної прохідності - літери GS.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
В Україні стартувала локалізація виробництва
електрокарів і зарядних станцій

Укравтопром: произодство автомобилей
в январе упало на 29%

23.02.2021

10.02.2021

В январе предприятия украинского автопрома изготовили 604 ед.
автосредств, что на 29% меньше, чем в первом месяце 2020 года. Об этом
говорится в сообщении Ассоциации "Укравтопром".
Больше всего в прошлом месяце было изготовлено легковых автомобилей – 576 шт.
(на ЗАЗе – 325, на "Еврокаре" – 251). "Несмотря на то, что в январе текущего года
статистику в этом сегменте формировали два предприятия – ЗАЗ и "Еврокар", а не одно, как
год назад, выпуск легковых автомобилей упал почти на 27%", – говорится в сообщении.
Выпуск коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать
информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил четыре штуки, что вдвое
меньше, чем годом ранее. Все они изготовлены на заводе "Черкасский автобус". Также
упало производство автобусов – на 58%. За месяц в Украине было изготовлено 24 автобуса.
Наибольшее количество выпустил "Черкасский автобус" – 15 шт. На ЗАЗе сообщили о
производстве 8 автобусов. Январский результат Часивярского автобусного завода – 1 шт.
Отметим, украинцы в 2020г. приобрели и зарегистрировали 85,5 тыс. легковых автомобилей,
что на 3% меньше показателя 2019 г. "По сравнению с другими европейскими рынками
падение автопродаж в Украине не выглядит столь драматично. Однако причиной тому
является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто, сложившаяся
еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности
населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой
либерализации импорта подержанных машин, которая кардинально поменяла структуру
спроса на авторынке Украины", - сообщается на сайте ассоциации. По данным ассоциации, в
структуре авторынка 80% пришлось на первичные регистрации ввезенных подержанных и
20% - новых легковых авто. При этом в 2020 году на рынке новых авто шесть из 12 месяцев
демонстрировали позитивную динамику к аналогичным месяцам предыдущего года:
январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6%), декабрь
(+7%), тогда как негативный итог формировался в марте (-15%), апреле (-47%), мае (-15%),
августе (-16%), октябре (-6%) и ноябре (-17%). По данным "Укравтопром", лидером рынка
новых легковых авто, как и в 2019 году, стала Renault – 14,36 тыс. зарегистрированных ед.
(на 2% меньше, чем годом ранее), а самой продаваемой моделью этой марки стала Renault
Duster - 5,534 тыс. регистраций. На втором месте Toyota, нарастившая продажи на 6% - до
13,315 тыс. ед., в том числе зарегистрировано 5,689 тыс. компактных кроссоверов Toyota
RAV-4, который стал и бестселлером года. Третий результат сохранила Kia, несмотря на
падение регистраций на 20% - до 6,089 ед. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net, fixygen.ua
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Локалізація виробництва електрокарів в Україні дозволить створити
нові робочі місця і збільшити частку автовиробництва в ВВП держави. Про
це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
«Кількість електромобілів в Україні стає дедалі більше, тому одним з ключових
питань для нашого Міністерства є популяризація екологічних видів транспорту і створення
розвиненої мережі зарядної інфраструктури, яка дозволила власникам електрокарів
комфортно пересуватися не тільки в межах населених пунктів, а й в міжміському
сполученні. Для цього ми спільно з ЄІБ ми оновлюємо близько 1000 одиниць громадського
транспорту в 29 містах, готуємо пілотний проект зі встановлення швидкісних електричних
зарядних станцій на головних магістралях країни, а також локалізуємо виробництво
електрокарів в Україні. У першому читанні вже прийнятий законопроект, який передбачає
стимули для виробництва електромобілів, зарядних пристроїв та їх комплектуючих. А це
нові робочі місця і збільшення частки автовиробництва в ВВП країни», - зазначив
Владислав Криклій під час Всеукраїнського Форуму «Україна 30« Інфраструктура». За його
словами, ще одним пріоритетом для відомства залишається цифровизация сектора і
впровадження важливих цифрових ініціатив в сфері транспорту. Зокрема, системи
мультимодальних перевезень пасажирів за єдиним квитком Digital Ticket, системи
мультимодальних вантажних перевезень Е-карго, 100% цифровизация послуг Укрпошти
тощо. «Минулого тижня всі із захопленням дивилися на посадку марсохода NASA, тому що
людина мріє про надшвидкості і надможливості. Як міністр я хочу бачити Україну
технологічної та сучасної. Для цього ми інтегруємо українську транспортну систему в
світову, ціфровізуем транспорт і вводимо інтелектуальну транспортну систему, будуємо
сучасну інфраструктуру, а також лібералізуємо перевезення - ліквідуємо бар'єри на шляху
вантажів і пасажирів », - зазначив Владислав Криклій.
Читати повністю >>>
За матеріалами metallurgprom.org
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ВАНТАЖНО-ІНЖЕНЕРНИЙ

Львівський «Електрон» у квітні представить
перший електробус

Працівники “АвтоКрАЗу” вимагають у суді
повернути зарплатні борги
11.02.2021

В квітні 2021 р. у Львові з’явиться зразок електробуса, який завод
«Електрон» виготовляє на замовлення концерну приватних перевізників
«Екопастранс». Про це пише specmachinery.com.ua
У жовтні вже планують приступити до виготовлення партії. Як відомо, «Електрон»
упродовж наступних трьох років має вготовити 200 електробусів для Львова на замовлення
приватних перевізників. Нині відбувається проєктування електробуса. На квітень 2021
року в «Екопастрансі» сподіваються побачити експертний взірець, а приступити до його
сертифікації у липні. Відповідно, у жовтні-листопаді розпочнеться виготовлення партії.
Очікується, що новий вітчизняний електробус буде низькопідлоговим, оснащеним
кондиціонером та матиме довжину 10 метрів. Машина повинна проїхати 250 км на одному
заряді. Стверджується, що вартість одного електробуса істотно залежати від системи
кондиціонування. Якщо система кондиціонування буде неповною, або з рідинним
опаленням, то ціна буде приблизно 200 тисяч євро за електробус. Якщо буде електрична
повна система – то ціна становитиме 280-290 тисяч євро. Система працюватиме не лише на
охолодження, а й на обігрів. Якою буде ця система, на підприємстві наразі вирішують. Як
повідомляє SpecMachinery.com.ua, 10 вересня 2020 року у Львові підписали меморандум про
закупівлю 250 електробусів. Їх впродовж трьох років має виготовити концерн «Електрон».
Читати повністю >>>
За матеріалами specmachinery.com.ua
АО "Черкасский автобус" увеличило
чистый убыток вдвое
23.02.2021

АО "Черкасский автобус" завершило 2020 год, по предварительным
данным, с чистым убытком в размере 80 млн грн, что в 2,1 раза больше, чем
годом ранее (38,42 млн грн).
Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке дня
общего собрания акционеров АО, намеченного на 2 апреля, непокрытый убыток компании
к началу текущего года составляет 110,85 млн грн (годом ранее – 31,19 млн грн). Согласно
проекту решений собрания, полученный за 2020 год убыток планируется покрыть за счет
прибыли последующих периодов, а плановый показатель прибыли на текущий год
составляет 14,2 млн грн. Завод за прошлый год нарастил текущие обязательства на 61% –
до 180,52 млн грн, долгосрочные не изменились и составляют 93,18 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность компании на начало текущего года составила 43,91 млн грн
против 22,69 млн грн годом ранее. Собственный капитал составляет 59,34 млн грн, в том
числе уставный капитал не изменился – 162,97 млн грн. Как сообщалось со ссылкой на
данные ассоциации "Укравтопром", в 2020 году "Черкасский автобус" выпустил 316
автобусов – на 28%, или на 125 единиц, меньше, чем годом ранее, и 51 коммерческий
автомобиль (в 2,4 раза меньше). Всего в Украине в минувшем году выпущено 699 автобусов
(на 20% меньше), а коммерческая линейка полностью сформирована "Черкасским
автобусом". АО "Черкасский автобус" создано на базе Черкасского авторемонтного завода и
с 2000 года выпускает автобусы на агрегатной базе ISUZU различных модификаций. В
последние годы также выпускает коммерческие автомобили на японской агрегатной базе.
До 2011 года завод входил в состав корпорации "Богдан", а затем его новым владельцем
стал закрытый паевой венчурный инвестфонд "Зета" под управлением КУА "Изи Лайф", а
предприятие зарегистрировало торговую марку автобуса – Ataman. По данным НКЦБФР,
еще на начало 2020 года инвестфонд владел более 80,07% акций АО, официальный
дистрибьютор предприятия ООО "Украинский автобус" – 19,0225%. Однако на четвертый
квартал прошлого года в составе собственников – ООО "Инвестиции в развитие" (Киев) с
пакетом 24,79%, член набсовета Александр Дорош с таким же пакетом акций, глава
правления Виталий Раабе (почти 5,4%), экс директор-распорядитель Фонда
гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин (6,7158%), а также Константин
Коваленко (9,2658%), Иван Лозовой (почти 5,4%) и Анна Супрун (почти 8,25%).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
У новому тролейбусі «Богдан т70117» для луцька
встановили бактерицидні рециркулятори
24.02.2021

Спеціалісти ДП «Автоскладальний завод № 1» працюють для
вдосконалення транспортних засобів «Богдан» і намагаються забезпечити
якісне, комфортне та безпечне перевезення пасажирів громадським
транспортом.
В умовах пандемії COVID-19 працівники луцького автозаводу «Богдан» винайшли
спосіб для запобігання швидкому розповсюдженню вірусу в межах транспортного засобу.
26 жовтня 2020 року було отримано патент №144745 на корисну модель «Спосіб очищення
та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів». Суть цього способу
полягає у встановленні в транспортних засобах бактерицидних опромінювачів двох типів.
Першим тролейбусом, у якому встановили такі пристрої для очищення та знезараження
поверхонь і повітря салонів став «Богдан Т70117» для Луцька. Зокрема, в салоні тролейбуса
встановлені 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори.
Опромінювач-рециркулятор бактерицидний – це пристрій закритого типу, який може
використовуватися постійно під час руху тролейбуса, незалежно від присутності чи
відсутності пасажирів в салоні. Він є абсолютно безпечним і не потребує провітрювання
приміщення салону транспортного засобу. Відзначимо, Луцьк отримав вже десять нових
тролейбусів «Богдан Т70117». 16 лютого 2021 року відбулася офіційна передача наступної
партії тролейбусів для Луцька. Участь в передачі тролейбусів взяли луцький міський голова
Ігор Поліщук, представники Луцької міської ради, представники КП «Луцьке підприємство
електротранспорту» та журналісти. Цього разу місто отримає ще 4 тролейбуси «Богдан
Т70117» виробництва ДП «Автоскладальний завод № 1». Відтак, загалом у місті
курсуватимуть вже 10 нових тролейбусів «Богдан Т70117». Поповнення тролейбусного
парку є надзвичайно актуальним на даний момент, адже це дозволить значно
розвантажити пасажиропотік в умовах карантину. Нагадаємо, ДП «Автоскладальний завод
№ 1» розпочало роботу з виготовлення тролейбусів «Богдан Т70117» для міста Суми. На
даний час вже готовий до укомплектування перший пофарбований кузов тролейбуса. 23
червня 2020 року між ДП «Автоскладальний завод № 1» та КП СМР «Електроавтотранс» був
підписаний договір про поставку 19 одиниць тролейбусів «Богдан Т70117». «Богдан
Т70117» – це 12-метровий низькопідлоговий тролейбус, призначений для міського
користування, та загальною пасажиромісткістю 105 осіб, з них – 34 місця для сидіння.
Тролейбус зручний у використанні для пасажирів пріоритетної категорії, оскільки він
обладнаний спеціальним відкидним пандусом, а також кріпленням для фіксації візка в
салоні. Варто зазначити, що тролейбусний парк міста Суми наразі налічує 16 тролейбусів
виробництва луцького автозаводу «Богдан». У липні 2019 року був виконаний договір на
поставку 4 тролейбусів «Богдан Т70117» для міста.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
.
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Читайте також: Нові тролейбуси «Богдан» –
вже на маршрутах столиці >>>

05.01.2021

Майже рік працівники “АвтоКрАЗу” чекають на свою заробітну плату.
Загальна заборгованість із виплати заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ на
сьогодні сягнула 60 млн гривень.
У жовтні міська влада Кременчука надала юридичну допомогу працівникам заводу
щодо підготовки масових позовів до суду щодо виплати зарплати. Проте Київський суд
відхиляє позови кразівців, вимагаючи конкретні розрахунки від позивачів. Але без
бухгалтера та інформації від відповідача це зробити нереально, – пояснив начальник
юридичного департаменту виконкому Кременчука Валерій Мирошніченко. Наразі
працівники надсилають листи до керівництва заводу з вимогою надати їм довідки про суму
заборгованості по зарплаті, повідомляють Кременчуцькі новини.
Читати повністю >>>
За матеріалами np.pl.ua
Укроборонпром проведе інвентаризацію Рівненського
авторемонтного заводу
06.01.2021

Керівник ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв доручив провести
інвентаризацію ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод», яка
передуватиме передачі підприємства до Фонду державного майна України.
"Рівненський автомобільний ремонтний завод востаннє виконував держзамовлення
ще у 2005 році. Спілкуючись з представниками трудового колективу, я почув думку про те,
що свої виробничі потужності завод вже не відновить і виконувати важливі для ОПК
замовлення неспроможний. Наразі наше першочергове завдання - забезпечити проведення
інвентаризації та виконання рішення Уряду про передачу підприємства до ФДМУ. За
результатами мого візиту я дав низку доручень", - зазначив Гусєв за результатами візиту на
підприємство. За словами керівника Укроборонпрому, процедура приватизації заводу
обов’язково має передбачити погашення боргів із заробітної плати, які накопичилися на
підприємстві за останні роки. Він нагадав, що завод як такий, що втратив своє значення для
обороноздатності країни, постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року
виключений зі складу ДК "Укроборонпром" та підлягає передачі до Фонду державного
майна України. "Власне, це і передбачено концепцією трансформації Укроборонпрому, в
результаті якої буде створено сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного
управління, а частину таких підприємств, як цей рівненський завод, буде передано до
ФДМУ", - зазначив Гусєв. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Шведский производитель автомобилей Scania заявил о
сокращении инвестиций в Украине из-за судов
15.01.2021

Крупнейший европейский производителей автомобилей Scania
заявил о пересмотре инвестиционных планов в отношении Украины. Об
этом сообщает служба новостей портала biz.censor.net
Пересмотр инвестиционных планов происходит после того, как бывший украинский
дилер "Фирма Журавлына" выиграл безосновательный иск о взыскании с компании 123
млн грн упущенной выгоды. Об том генеральный директор ООО "Скания Украина" Хокан
Йюде сообщил изданию Новое время. По словам топ-менеджера, главная причина, почему
Scania не спешит увеличивать инвестиции в Украину, – отсутствие системы правосудия в
стране. Он пояснил, что у компании есть собственный "богатый" опыт вынужденного
общения с судовой системой Украины. Это связано с компанией "Фирма Журавлына",
бывшим дилером, с которым Scania прекратила сотрудничество из-за того, что его
деятельность не соответствовала стандартам ведения бизнеса Scania CV AB и условиям
договоров. Гендиректор "Скания Украина" напомнил, что в ответ представители дилера
подали безосновательный иск о взыскании с компании Scania якобы упущенной выгоды и
вымышленного долга по уплате сервисного вознаграждения за предоставление дилерских
услуг в 2005 - 2017 годах. При этом "Журавлына" просила суд взыскать со Scania сервисное
вознаграждение по ставке, в несколько раз превышающей определенную договором и по
контрактам, к заключению которых фирма не имела никакого отношения. По словам
Хокана Йюде, исковые требования о взыскании более 123 млн грн с иностранного
инвестора основывались только на самостоятельно составленных компанией таблицах без
всякого документального подтверждения. Однако, проигнорировав все доводы Scania о
безосновательности требований и фактическом отсутствии доказательств, судья
Хозяйственного суда Киевской области Светлана Чонгова удовлетворила иск в полном
объеме – взыскала с дистрибьютора Scania в пользу ООО "Фирма "Журавлына" средства в
размере более 123 млн грн. Сейчас представители шведской компании оспаривают это
решение в апелляционном суде. Хокан Йюде подчеркнул, что подобные ситуации
неприемлемы и являются "красной карточкой" для других инвесторов, которые
предпочитают страны, где их инвестиции и активы защищены. Напомним, Scania является
одним из лидеров европейского автомобилестроения, и одним из крупнейших
иностранных инвесторов в Украине. За последние годы компания заплатила в украинских
бюджет 97,8 млн евро в виде налогов. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Вінницький “45 завод” проінспектував
шеф «Укроборонпрому»
17.02.2021

Півтори тисячі автозаправників та цистерн для бійців на Схід
виготовив Вінницький “45 експериментальний механічний завод”,
починаючи з 2014 року. Про це повідомляє news.vn.ua
А ще унікальний, перший і єдиний в Україні авіазаправник, для обслуговування
літаків Нацгвардії. «Сьогодні я побачив, що підприємство має перспективу,- зауважив Юрій
Гусєв під час пресконференції .- Адже підприємство працює і виготовляє відповідну
продукцію. Можу сказати, що є над чим працювати: є певні проблеми, але поряд з тим, і
перспективи для розвитку», – сказав Юрій Гусєв. Керівник концерну «Укроборонпром»
зазначив, що наразі йде активна робота над реформуванням оборонно-промислового
комплексу. В першому читанні прийнято законопроект 3822, який передбачає
корпоратизацію і дозволяє залучати на оборонні підприємства інвесторів, зокрема і
закордонних. «Головним завданням, яке поставив Президент України Володимир
Зеленський перед командою Укроборонпрому – це трансформація і забезпечення Збройних
Сил України якісною технікою та оснащенням. В той самий час, ми розширюємо своє
представництво на глобальному ринку. Буквально вчора ми повернулись з ОАЕ, де було
підписано ряд договорів, угод і меморандумів на загальну суму понад $3 млрд, з них понад
$1 млрд – це угоди і договори для розвитку військово-технічного співробітництва з ОАЕ. Це
не стосується конкретно даного підприємства, але загалом це буде потужний вплив на
розвиток вітчизняних підприємств оборонної галузі»,– підкреслив Юрій Гусєв.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.vn.ua
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ХТЗ проводить масштабну модернізацію
виробництва

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

17.02.2021

Українське тракторобудування перебуває
на межі зникнення – експерт
02.02.2021

Виробництво
в
Україні
найбільш
затребуваних
у
сільськогосподарських підприємствах тракторів потужністю понад 59 кВт
постійно зменшується і наближається до межі зникнення.
Про це заявив науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріальнотехнічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»,
к.е.н. Ярослав Навроцький, повідомляє сайт інституту. За його словами, протягом 2017–
2020 років воно скоротилося майже у 4 рази (!): з 3295 тракторів у 2017 році — до 827
одиниць торік. Водночас імпорт нових сільськогосподарських тракторів аналогічної
потужності за цей же період щороку перевищував 5 тис. одиниць (крім 2018 року), що є
свідченням домінування на ринку тракторів закордонних машин, зауважив експерт. У 2017
році до України було ввезено 5063 тракторів, у 2018 році — 4297, у 2019 році — 5727, а
минулого року — 5178 тракторів. До того ж, потужним конкурентом придбання нових
вітчизняних тракторів є купівля сільгоспвиробниками вживаної зарубіжної техніки. У 2020
році з 1499 одиниць різноманітної агротехніки, яка вже була у використанні, ввезено
близько 500 тракторів потужністю більш ніж 59 кВт. Висока популярність вживаних
імпортних тракторів обумовлена їх доступною ціною, високою якістю та економічністю, —
пояснив Ярослав Навроцький. Торік мінімальна митна вартість імпортованих вживаних
тракторів потужністю понад 130 кВт складала лише 10776 дол. США, а середня — 43314
дол. США. Навіть при високому податковому навантаженні (~0,29) ціни на них — 13901,04
дол. США і 55875,06 дол. США відповідно — є конкурентними у порівнянні з цінами на нову
вітчизняну техніку, підкреслив науковець. Адже, за даними переліку вітчизняної техніки та
обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за
рахунок бюджетних коштів, нова машина Харківського тракторного заводу потужністю 132
кВт ХТЗ-150К-09.172.00 має повну вартість 1 542 000 грн або 57195,8 дол. США.
Характерною рисою українського тракторобудування є вкрай низький експортний
потенціал, зауважив Ярослав Навроцький. Якщо у 2017 році закордонні поставки
вітчизняних тракторів потужністю понад 59 кВт становили 419 одиниць, у 2018 році — 145,
то у 2019 році зменшилися до 41 одиниці, а торік склали лише 39 тракторів. Основною
причиною поступового зменшення експортного потенціалу є втрата ринків збуту в
Російській Федерації, яка тривалий час була найбільшим імпортером українських
тракторів, пояснив вчений. В різні роки частка поставок до цієї країни становила від 77 %
до 93 %. На відміну від вітчизняних аграріїв, які протягом 5–6 років з початку воєнних дій
РФ проти України успішно здійснили диверсифікацію ринків збуту сільськогосподарської
продукції, українські виробники сільськогосподарських машин виявилися менш гнучкими.
Це й не дивно, адже численні недоліки вітчизняних тракторів — застарілі технології їх
виробництва, неекономічність, незручність обслуговування, ненадійність та недосконала
ергономіка — призводять до їх повної або часткової непристосованості до сучасних
технологій точного землеробства, де широко застосовується супутникова навігація,
оптимізація норм внесення посівного матеріалу, добрив та засобів захисту рослин за
допомогою комп’ютерних технологій, — зауважив Ярослав Навроцький. На його думку,
досягнути рівня технологій виробництва тракторів як у сучасних провідних виробників
буде важко. Однак першочергові заходи для виведення тракторобудування з критичного
стану мають бути сконцентровані на двох напрямках. По-перше, придбання та установка в
Україні сучасних іноземних технологій, технологічних ліній або й цілих виробництв, що
підвищить конкурентоспроможність вітчизняних тракторів, збільшить кількість робочих
місць та надходжень до бюджету. По-друге, необхідно зосередитися на виробництві
малопотужних тракторів для малих фермерських господарств та особистих селянських
господарств за доступною ціною та вищої якості, що створить сприятливі умови для
матеріально-технічного забезпечення малих форм господарювання та скорочення імпорту
сьогодні дешевшої техніки з Китаю, — підсумував Ярослав Навроцький.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
Купівля української техніки в рамках держпідтримки
зменшилась на 35%
03.02.2021

В середньому на 35% знизилась кількість придбаної техніки і
обладнання для польових робіт вітчизняного виробництва в рамках
програми «часткової компенсації» в порівнянні з 2019 роком.
У грошовому виразі ситуація аналогічна, в середньому -33% по всім категоріям
техніки в порівнянні з 2019 роком. Найбільше просідання показали комбайни – на 98% – в
2020 році було придбано лише 1 одиницю, в той час як в 2019 році 26 одиниць. Найменше в
грошовому еквіваленті просіли сівалки і обприскувачі – на 4% і 18%, відповідно. По
обприскувачах це, зокрема, викликано й тим, що у 2020 році зросла кількість придбаних в
рамках програми самохідних оприскувачів (до 12 одиниць), середня вартість яких складала
близько 2,1 млн грн (діапазон цін від 1 до 4,5 млн грн.), і зростання середньої вартості
причіпних обприскувачів до 380 тис. грн (у 2019 – 357 тис. грн). Аналогічна ситуація
виникла і з придбанням сівалок – середня вартість одиниці техніки зросла майже на 16% (з
345 тис. грн до 400 тис. грн), в тому числі збільшилась кількість придбаних посівних
комплексів. «Загальна ситуація, яка виникла внаслідок економічних, кліматичних факторів
та сovid-19, безпосередньо вплинула і на показники ефективності програми часткової
компенсації вартості придбаної української с/г техніки – відбулося зниження купівлі
основних типів польової техніки. Однак, згідно даних, спостерігається зростання купівлі
більш дорожчої техніки, зацікавленість у купівлі самохідних обприскувачів і збільшення
закупівель посівних комплексів на перевагу традиційним сівалкам», - зазначає Олег
Нестеров, координатор комітетів УКАБ.
Читати повністю >>>
За матеріалами УКАБ
Завод Кобзаренка відправив сільгосптехніку до Індії
08.02.2021

ТОВ «Завод Кобзаренка» вперше здійснив поставку техніки до Індії. Як
повідомили в пресслужбі компанії, відправлено 6 перевантажувальних
бункерів ПБН-16 та 4 зернопакувальні машини ЗПМ-180.
«Плануємо і надалі працювати, відправляти їм техніку. Замовник співпрацює з
місцевими аграрними компаніями», — додали в ТОВ «Завод Кобзаренка». Нагадаємо, 10-12
листопада 2020 року в Києві на території МВЦ Лівобережний відбулась Міжнародна
спеціалізована виставка «Комунтех-2020». Завод Кобзаренка представив 9 одиниць
техніки: пилосос для збирання листя; снігомет шнеко-роторний; автомобільний відвал з
боковою секцією; комунальна дорожня щітка; захват для гілок; бетонозмішувач навісний;
пожежна цистерна; тракторний самоскидний причеп для комунальних потреб;
самоскидний причеп зі сталі HARDOX для перевезення важких матеріалів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
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Харківський тракторний завод (ХТЗ) проводить масштабну
модернізацію виробництва зі зміною обладнання та оновленням технологій.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Одним із прикладів модернізації стало створення нової ділянки механічної обробки
деталей. Із цією метою закуплено і введено в експлуатацію прогресивне обладнання
виробництва Японії та Німеччини», — йдеться в повідомленні. Крім того, на ХТЗ з'явився
новий цех по литтю деталей, що працює за технологією ЛГМ (лиття по моделях, що
газифікуються). «Дана технологія дозволяє збільшити точність лиття при значному
зменшенні витрат на обладнання і матеріали, скоротити число технологічних операцій і
звести до мінімуму кількість відходів виробництва», — підкреслили у компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
KMZ Industries заключил контракт с "Пауэр Корн Трейд"
на оснащение линейного элеватора
25.02.2021

KMZ Industries заключил контракт с ООО "Пауэр Корн Трейд" (Киев) на
комплексное оснащение нового линейного элеватора мощностью 42 тыс.
тонн единовременного хранения, который строится в Прилуках.
В настоящее время уже изготавливается оборудование для первой очереди (всего
планируются три очереди строительства): силос на плоском основании общей емкостью
хранения 12,635 тыс. куб. м, комплексный барабанный сепаратор мощностью 150
тонна/час, зерносушилка Brice-Baker и транспортное оборудование (цепные транспортеры
и нории) производительностью 100 тонна/час. "Аграрное направление компания-заказчик
освоила недавно, а строительство элеватора для нее – вообще новое дело, поэтому здесь
важна и наша экспертная помощь. Раньше зерно здесь сушили мобильной сушилкой и
продавали продукцию, что называется, с колес, но впоследствии решили, что нуждаются в
более мощном стационарном сушильном и очистном оборудовании и современных
емкостях для хранения, чтобы работать и с собственным, и с давальческим сырьем", цитирует пресс-служба руководителя регионального представительства KMZ Industries
Владислава Переходько. В компании не уточняют участников тендера на поставку
оборудования, отмечая, что это были и иностранные компании, но КМЗ единственный
предложил комплексное решение "под ключ", что стало решающим аргументом при
выборе поставщика. "Поскольку заказчик несколько ограничен в бюджете на
строительство такого мощного как для фермерского хозяйства комплекса, его проект
сделан "на вырост", с возможностью возведения в несколько очередей. Уже в мае здесь
получат первое оборудование и приступят к монтажу – это даст возможность осенью
принять зерно первого сезона и начать получать прибыль, которую инвестируют в
следующие очереди: в частности, доставят новые силосы для временного хранения зерна,
еще одну зерносушилку Brice-Baker", - отмечает Переходько. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Читайте также: KMZ Industries поставит
оборудования для хранения комбикорма >>>

 ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

У 2021 році в Україні буде створено Агентство
оборонних технологій
06.01.2021

Створення Агентства оборонних технологій планується у 2021 році в
Україні, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічний
галузей промисловості Олег Уруський.
За словами міністра, таке Агентство посприяє створенню перспективних зразків
збройної військової техніки (ЗВТ). Крім того, як повідомляє прес-служба Міністерства з
питань стратегічних галузей промисловості, Мінстратпром у перспективі об'єднається з
"Лігою оборонних підприємств України" з метою створення умов і для державних, і для
приватних компаній. На сьогодні, як наголосив Уруський, на особливому контролі уряду
перебуває імплементація закону України "Про оборонні закупівлі". Планується, що вже у
січні вдасться ухвалити всі необхідні документи, щоб він запрацював. Уже завершено
обробку "Стратегії розвитку ОПК", - повідомили у прес-службі Мінстратпрому.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Стратегічні підприємства "Укроборонпрому" трансформують у
новий оборонний холдинг "Оборонні системи України"
12.02.2021

Стратегічні підприємства державного концерну "Укроборонпром"
трансформують у новий оборонний холдинг "Оборонні системи України",
повідомила прес-служба ДК "Укроборонпром".
"Підприємства "Укроборонпрому", які мають стратегічне значення для
обороноздатності нашої країни, будуть трансформовані у новий оборонний холдинг
"Оборонні системи України". Підприємства будуть об’єднані за напрямами у 6 галузевих
субхолдингів: авіаремонтний, бронетехніки, радарних систем, морських систем,
високоточного озброєння, боєприпасів та спецхімії", - йдеться в повідомленні. ДП "НВК
"Прогрес", відомий керованими артилерійськими снарядами типу "Квітник", зокерма,
увійде до складу майбутнього субхолдингу "Боєприпаси та спецхімія". Повідомляється, що
згідно з дорожньою картою трансформації, державні оборонні підприємства в результаті
корпоратизації отримають можливість створювати спільні підприємства з вітчизняними та
іноземними партнерами, а також досягати синергії і кращих результатів за рахунок обміну
майном, ресурсів і технологій. "Місією утворення галузевого субхолдингу "Боєприпаси та
спецхімія" є розробка і виробництво новітніх та перспективних зразків засобів ураження
для забезпечення поточних та майбутніх потреб Сил безпеки та оборони держави", розповів генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв. Зазначається, що
ніжинський "Прогрес" має стратегічне значення для економіки і безпеки України. Крім
продукції військового призначення, підприємство спеціалізується на виробництві медичної
техніки, зокрема на сучасних офтальмологічних апаратах. Ключовим призначенням
"Прогресу" є забезпечення потреб армії і підприємство входить до п'ятірки світових
виробників артилерійських коригувальних снарядів. "Впродовж останніх років
підприємством проведено глибинну модернізацію "Квітника" задля повного
імпортозаміщення російських компонентів, які раніше застосовувались в конструкції цього
виробу. Минулого року макетні зразки 152-мм керованого артилерійського снаряду
успішно пройшли полігонні випробування, готові до попередніх та державних випробувань,
та наступного серійного виробництва в рамках держоборонзамовлення", - розповів
директор ДП "Науково-виробничий комплекс "Прогрес" Олександр Матюхін.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 АВТО & БРОНЕТЕХНІКА

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Харківське КБ Морозова має замовлення
на понад 70 БТР-4

Львівський завод Укроборонпрому вкотре довів здатність
ремонтувати високоточну техніку
04.02.2021

Харківське конструкторське бюро імені Морозова цього року має
замовлення на понад 70 БТР-4, але потрібно перевірити готовність і
можливість виконати його. Про це повідомляє ukrinform.ua
Як передає Укрінформ, про це сказав віцепрем’єр-міністр – міністр з питань
стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на нараді в Харківській
облдержадміністраціїх. «Харківське конструкторське бюро імені Морозова цього року вже
має замовлення на понад 70 БТР-4. Під час візиту на підприємство в мене буде два
завдання: подивитись спочатку на готовність виконати це державне оборонне замовлення
підприємством і друге - я б хотів обговорити з фахівцями, співробітниками ті проблеми, які
є на сьогодні у виробництві цієї техніки», - сказав Уруський. Як пповідомляв Укрінформ, КБ
має великі фінансові труднощі, воно фактично застрягло в боргових зобов’язаннях.
«Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова» — розробник
бронетанкової техніки, за радянських часів підприємство відігравало ключову роль у
створенні броньованих гусінних машин. Наразі бюро спеціалізується на розробці важких
гусеничних машин (танки, важкі БМП, інженерні та ремонтно-евакуаційні машини);
розробці колісних машин 4х4, 6х6, 8х8, багатоцільових шасі 10х10; розробці і виготовлення
комплексних та тактичних тренажерів на динамічних платформах для будь-яких видів
бронетехніки, дистанційно керованих бойових модулів з озброєнням калібру від 7.62 мм до
30 мм; серійному виготовленні бронетранспортерів БТР-4Е та машин на його базі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Спецпрокуратура оштрафовала Львовский
бронетанковый завод на 6,2 млн грн
17.02.2021

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере
центрального региона оштрафовал Львовский бронетанковый за
невыполненные сроки ремонта техники в 2016 году.
Прокуратура Министерства обороны подавало иск против завода из-за нарушения
условий контракта предприятием. Контракт был подписан в 2016 году. Он касался ремонта
бронетехники, который был выполнен со значительным опозданием. Из-за срыва сроков
поставки, завод оштрафовали на 6,2 млн гривен. На данный момент сумма штрафных
санкций выплачена в полном объеме и уже находится на счетах Министерства обороны
Украины. Львовский бронетанковый завод — государственное предприятие
бронетанковой промышленности. Завод ремонтирует, модернизирует и переоборудует
бронетехнику. ЛБЗ основан в 1944 году. Входит в состав "Укроборонпрома". Это уже не
первый иск от Министерства обороны против львовского завода. В 2018 году завод был
оштрафован на 5,17 млн гривен за поставку 40 некачественных двигателей для танков Т72. В контракте был прописан пункт, в котором предусматривалось взыскание 20%
стоимости контракта, если товар некачественный или недоукомплектован. Напомним, в
сентябре 2019 года НАБУ открыло дело против директора госпредприятия. Его
подозревали в сокрытии 4,6 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
На базе Киевского бронетанкового завода планируют
создать индустриальный парк
24.02.2021

Укроборонпром на следующей неделе представит правительству
концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка на
базе Киевского бронетанкового завода.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом на пресс-брифинге сказал
генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев. "На следующей неделе мы
представляем для Премьер-министра, членов правительства, для народных депутатов
концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка на базе Киевского
бронетанкового завода. Эта концепция позволит бронетанковому завода получить новый
импульс развития и для других предприятий ", - сказал Гусев. Он добавил, что целый ряд
предприятий оборонной промышленности требует переоснащения и модернизации.
Реализация концепции оборонно-промышленного индустриального парка, по его словам,
позволит этим предприятиям получить современные помещения, переоснащение и тому
подобное. Он напомнил, что у предприятий Укроборонпрома более 14 млрд долга. "Это
означает, что нам нужно существенно менять и подходы к управлению предприятиями
оборонно-промышленного комплекса, и соответственно делать более современными и
модерными эти производства", - сказал Гусев. Он добавил, что обращался с просьбой к
Президенту и получил поддержку главы государства по вопросу рассмотрения дорожной
карты трансформации Укроборонпрома на заседании СНБО. Также Гусев напомнил, что в
первом чтении одобрен законопроект о реформе Укроборонпрома. По его словам, второе
чтение законопроекта ожидается в течение месяца.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

31.12.2020

ДП "Львівський радіоремонтний завод" (ЛРРЗ) в 2020 р. успішно
опанувало ремонт за технічним станом і перейшло до планових ремонтів
мобільних зенітних ракетних комплексів малої дальності 9К330 "Тор".
За словами представників ЛРРЗ, виконання такого складного замовлення для
їхнього невеликого підприємства – дуже відповідальне завдання. Його вдалося виконати
завдяки наполегливій праці фахівців заводу. Суттєву допомогу львів’янам надали колеги по
Концерну: державні підприємства "Генератор", "Оризон-Навігація", "НДІ "ШТОРМ" і
"Балаклійський ремонтний завод". Випробування відремонтованих комплексів на полігоні,
розташованому в Херсонської області, довели належну якість робіт, які виконали фахівці
підприємства, та високу ефективність бойових машин. У 2021 році львівське підприємство
планує продовжувати ремонт за технічним станом зенітних ракетних комплексів "Тор".
Варто зазначити, що в рамках реформування Концерну Львівський радіоремонтний завод
має стати частиною галузевого холдингу "Радарні системи". До цього об’єднання також
увійде низка підприємств, діяльність яких наразі координує управління радіолокації,
радіозв’язку та спеціального приладобудування Укроборонпрому.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Завод «Маяк» освоїв виробництво
ЗІП для ЗУ-23
05.01.2021

Завод «Маяк» освоїв виробництво ЗІП (запасні частини, інструменти,
приладдя) для спареної 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23. Про це
повідомила пресслужба підприємства у себе на сторінці у Facebook.
Зараз запущено серійне виробництво запасних частин, інструментів та приладь. На
підприємстві також анонсують початок серійного виготовлення ЗІП для капітального
ремонту спареної 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23. В Україні вже локалізували
виробництво самої ЗУ-23 (2А13) та у квітні 2020 р. вона проходила випробування на
Рівненському полігоні. Виробництвом зенітної установки займалась компанія «Українська
бронетехніка», до складу якої входить «Рубін-2017», що вже представляв український
аналог 73-мм протитанкового гранатомету СПГ-9 – «Ланцея». Раніше в Україні вже
локалізували стволи 2А14 до ЗУ-23, провело цю роботу ДП «КБ «Артилерійське озброєння»,
а виріб КБА 40, за результатами випробувань, засвідчив покращення тактико-технічних
характеристик у порівнянні з радянським зразком. Створення цього ствола відбувалося за
власні обігові кошти. ДП “Конструкторське бюро “Артилерійське озброєння” розробило
робочу конструкторську документацію, та за власною технологією виготовило дослідні
зразки 23 мм стволів КБА 40 для ЗУ-23, на заміну стволів – 2А14 радянського виробництва.
23-мм спарену зенітну установку ЗУ-23 призначена для знищення повітряних цілей, а
також ураження живої сили противника, його легкоброньованих та вогневих засобів в
умовах будь-якої місцевості та у будь-яку пору року.
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.in.ua
Завод «Лорта» модернізував комплекс
«Оболонь-А»
08.02.2021

Завод «Лорта» модернізував комплекс управління вогнем артилерії
«Оболонь-А». Про це повідомляє служба новин інформаційно-аналітичного
порталу mil.in.ua
Машина управління вогнем артилерії 1В26-1 дозволяє у автоматичному режимі
здійснювати планування вогню, передачу цілевказівок кожному вогневому засобу,
розгортання бойових машин з маршу і відкриття вогню за декілька секунд. Оновленню
комплексу відбулось в ході його доведення під час проведення державних випробувань, що
розпочалися у 2019 р. Базова версія оснащувалась панорамним прицілом ПНК-6 розробки
та виробництва Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад» з
Черкас. На модернізованій машині управління вогнем артилерії встановлено новий
панорамний приціл. Новий приціл трьох канальний, в якому є телевізійний та
тепловізійний канали, далекомір та кутовий привід високої точності. Даний прилад
дозволяє командиру навести машину на об’єкт який він хоче розвідати, дальність до якого
може складати до 15 км, і миттєво отримати дані про місцерозташування цілі та передати
інформацію для прийому рішення про ураження. Для порівняння далекомір на
панорамному прицілі ПНК-6 дозволяв виявляти цілі на відстанях до 9500 метрів у день, а
вночі – до 4000 метрів за допомогою тепловізійного каналу. КАУ «Оболонь-А» – це
автоматизована система управління нового покоління і високого інтелектуального рівня.
Під час розробки блоків машин комплексу використана сучасна елементна база провідних
зарубіжних виробників.
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.in.ua
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Десантники и спецназовцы получат украинские
бронеавтомобили Козак-2М1
25.02.2021

Наконец-то новая боевая бронированная машина «Козак-2M1»
отечественного производства поступит в украинскую армию. Об этом
сообщает служба новостей портала autocentre.ua
Первые поставки в десантно-штурмовые войска и Силы специальных операций ВСУ
должны состояться уже во второй половине 2021 года, сообщает Defence Express. На
доработку и испытания этих машин с учетом требований спецподразделений ушло
несколько месяцев. Отметим, что «Козак-2М1» разработан столичным НПО «Практика», в
2019-2020 гг. успешно прошел государственные испытания и в апреле прошлого года был
рекомендован к принятию на вооружение. «Козак-2М1» по сравнению со своим
предшественником «Козак-2» отличается не только кузовом, но и улучшенными ходовыми
качествами. Здесь применена независимая подвеска всех колес – с ходом 260 мм. Машина
обладает внушительным клиренсом в 500 м и может преодолевать броды глубиной до 1,2
м. Запас хода увеличен до 1000 км. По уровню баллистической защиты от стрелкового
оружия модель соответствует стандарту STANAG 4569 level 2, а по противоминной защите –
level 3a. Основным вооружением является пулемет калибра 12,7-мм установленный на
бронированной турели. «Козак-2М1» имеет полную массу 12 т иможет перевозить до
восьми человек (2+6). Машину приводит в движение турбодизель IVECO рабочим объемом
5,9 л и мощностью 280 л. с., с которым работает 6-ступенчатая механическая КП ZF.
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
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Запуски европейских космических ракет с украинским
двигателем возобновятся в марте
08.01.2021

Французская Arianespace планирует возобновить запуски ракетносителей легкого класса Vega в конце первого квартала 2021 года. Об этом
сообщается на сайте компании.
"После аномалии, произошедшей во время миссии Vega 16 ноября 2020 года, запуск
ракеты-носителя запланирован на конец Іквартала 2021 года. Рекомендации Независимой
комиссии по расследованию инцидента будут выполнены Avio, основным промышленным
подрядчиком Vega в рамках рабочей группы под сопредседательством Arianespace и ESA", –
сказано в сообщении. В 2020 году удалось сформировать портфель заказов на пуски 12
космических ракет, в том числе Ariane 5, Ariane 6, "Союз", Vega и Vega С. В частности,
компания в 2021 году ожидает заказы на несколько запусков для компании OneWeb, запуск
телескопа NASAWebb, а также спутников для европейской навигационной системы Galileo.
В 2020 г. европейский оператор пусковых услуг осуществил 10 запусков: три – Ariane 5,
пять – "Союз" и два – Vega, что на один больше, чем в предыдущем году.Из этих 10 запусков
семь были чисто коммерческими. Напомним, маршевый двигатель РД-843 четвертой
ступени
ракеты-носителя
Vega
разработан
государственным
предприятием
"Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" и изготовлен государственным
предприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им.
А.М. Макарова". Как сообщалось, 16 ноября 2020 года легкая ракета-носитель Vega
Европейского космического агентства после старта из-за неполадки в работе двигателя не
смогла вывести на орбиту испанский и французский спутники SEOSat-Ingenio и Taranis. В
"Южмаше", который поставляет двигатель украинского производства РД-843 …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Украина подписала меморандум о
запуске ракет из Австралии
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Государственное космическое агентство Украины (ГКА) заключило
меморандум о взаимопонимании с частной компанией CosmoVision Global
Corp. из Австралии. Об этом сообщает посольство Украины в Австралии.
Компания CosmoVision Global Corporation занимается космическими разработками и
собирается запускать украинские ракетоносители. “Меморандумом предусмотрено начало
сотрудничества между ГКА и австралийской компанией с целью запуска с космодрома в
Кейп-Йорк (штат Квинсленд, Австралия) украинских ракетоносителей серии ЗенитАвстралия для обеспечения вывода на орбиту государственных и коммерческих
космических аппаратов производства Украины, Австралии, а также других стран”, –
говорится в сообщении дипломатов. Известно, что CosmoVision Global Corporation основали
наши соотечественники. Ее гендиректор – Илья Осадчук, проживающий с 1997 года в
Сиднее, исполнительный директор – экс-глава ГКА Андрей Жалко-Титаренко, живущий в
Канаде. Сейчас компания ждет разрешение властей на начало строительства космодрома.
Объект планируют возвести за два года. Первые пуски CosmoVision запланированы на
2023-2024 год. Специалисты рассчитывают на четыре-пять ежегодных запусков. В
компании подчеркнули, что их ракетоносители работают на нетоксичных, экологически
чистых видах топлива. Запускать будут только полностью электрические спутники,
токсичное топливо использовать не намерены.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua

Президент підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу
щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих
видів сільськогосподарської продукції» № 1115-ІХ.
Документ передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% за операціями з
постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської
продукції, зокрема: великої рогатої худоби, свиней, молока незбираного, пшениці та жита,
ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, свиріпи або ріпаку,
соняшнику та інших олійних культур. Закон спрямований на забезпечення підтримки
сільськогосподарського товаровиробництва в Україні, залучення інвестицій у галузь та
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства. Також
реалізація норм закону знизить мотивацію платників податку до оптимізації податкових
зобов'язань з ПДВ за операціями з відповідною продукцією, що зменшить втрати бюджету
та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Підприємства ДКА України припинили членство
в Асоціації «Космос»

Кабмін розподілив обов'язки між міністерствами
АПК, економіки та екології
09.02.2021

Відповідно до Наказу ДКА від 22.01.2021 № 10 КБ «Південне», ВО
«Київприлад», ПАО «Хартрон», КП СПБ «Арсенал», ДНВП «Об’єднання
Комунар», ДП НДТІП припинили членство в Асоціації «Космос».
Підставою для прийняття відповідного Наказу ДКА стало припинення
необґрунтованих витрат підприємств і установ, які входять до сфери управління ДКА, та
унеможливлення незаконного відчуження об’єктів державної власності. Окрім того, дана
Асоціація, певною мірою, за допомогою інструментарію, прописаного у її статуті, виходила
за межі лише громадського об’єднання, привласнюючи невластиві такій формі організації
функції. Важливим є факт конфлікту інтересів одного з бенефеціарів Асоціації, компанії
якого фігурують у справах, де ДКА є позивачем або потерпілою стороною. Васильєв В.В.,
який фактично контролює Асоціацію «Космос», є також бенефіціаром підприємств, які були
залучені до банкрутства ДАХК «Київський радіозавод», зокрема ТОВ «Спілка нерухомості»
(наразі ТОВ «Електропрайд»), яка була ініціюючим кредитором у справі про банкрутство
ДАХК. Протягом 2003-2006 рр. у приватну власність оточення, пов’язаного з Васильєвим
В.В., через санацію ДАХК «Київський радіозавод» та заставу перейшов контрольний пакет
акції ПАТ «Елміз», відтак було повністю завершена приватизація стратегічного
підприємства на базі виробничої площадки ВО «Київський радіозавод». Надалі, протягом
2015-2016 рр. знову через банкрутство було відчужено акції ПАТ «Гарантспецсервіс» (25 %
+ 1 акція), ПАТ «НВК «Курс» (50 % + 1 акція), ПАТ «Енергетичний завод «Енергетик» (25 % +
1 акція), ПАТ «Інструментальний завод-У» (25 % + 1 акція), ПАТ «Ремонтно-механічний
завод «Модуль» (1,57 % акцій), ПАТ «Схід» (25 % + 1 акція), ПАТ «Контур» (25 % + 1 акція),
ПАТ «ПiСiБi-Радiозавод» (100 % акцій), ПАТ «Транспортник» (25 % + 1 акція), ПАТ
«Дослідно-експерементальний завод «Каскад» (25 % + 1 акція) та ПАТ «Київський
радіозавод» (50 % + 1 акція). З них ПАТ «Гарантспецсервіс», ПАТ «НВК «Курс» та ПАТ
«Київський радіозавод» на момент продажу були стратегічними підприємствами. Акції
підприємств були відчужені на ПАТ «Елекон» та ТОВ «Мікромодуль», бенефіціар яких
відомий керівникам підприємств космічної галузі. Наразі тривають судові процеси, у яких
ДКА є стороною та намагається повернути акції підприємств у власність держави,
скасувавши грабіжницькі аукціони. Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України. Враховуючи вищевикладене, передбачені обов’язки учасників Асоціації
«Космос», які розповсюджуються на державні підприємства суперечать законодавству,
існує наявний конфлікт інтересів щодо участі підприємств космічної галузі в Асоціації, яка
знаходиться під впливом особи, що контролює акції господарських товариств, які своєю
чергою є предметом судових розглядів за участю ДКА.
Читати повністю >>>
За матеріалами root-nation.com
Кабмін призначив нового голову
Держкосмосу
24.02.2021

Кабінет Міністрів на засіданні 24 лютого призначив Володимира
Тафтая на посаду очільник Державного космічного агентства. Про це
повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
З 2019 року Володимир Тафтай працював у Міністерстві економіки начальником
управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору
оборони та безпеки. У 2020 році з посади звільнився, як зазначається у його декларації на
сайті НАЗК. Пізніше був віцепрезидентом з корпоративного управління ДП "Антонов". 28
січня 2021 року він подав декларацію після звільнення з цієї посади. Декларацію кандидата
на посаду голови Держкосмосу Тафтай подав 18 лютого 2021 р. Тафтай також брав участь у
конкурсі на цю посаду у 2019 р. - тоді головою агентства став Володимир Усов. Нагадаємо,
Кабмін поклав на заступника голови Держкосмосу Володимира Міхеєва виконання
обов’язків голови відомства. Раніше віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей
промисловості Олег Уруський заявив, що кандидатуру голови Державного космічного
агентства України подадуть на розгляд Кабміну найближчим часом. Кабінет міністрів 17
листопада 2020 р. звільнив голову ДКА Володимира Усова. Володимир Усов оскаржує своє
звільнення з посади голови Державного космічного агентства України. Після звільнення
Усова обов'язки голови Держкосмосу виконував Михайло Лев. Володимира Усова
призначили на посаду у січні 2020 р. Відзначимо, в ДКА під головуванням в.о. Голови ДКА,
голови НТС Михайла Льва відбулося засідання Науково-технічної ради ДКА на тему
«Обговорення основних положень Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної
програми України на 2021-2025 роки». В засіданні взяли участь керівники та представники
профільних провідних підприємств космічної галузі України, а саме: ВАТ «Хартрон», ДП
«КБ« Південне »ім. М.К. Янгеля », ДП« ВО ПМЗ ім. А.Н. Макарова », КП СПБ« Арсенал »,
Національного центру управління та випробувань космічних засобів, Інституту космічних
досліджень НАН України та ДКА та інші. На засіданні також були присутні представники
Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Комітету ВРУ з питань
економічного розвитку, Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Інституту
матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, ПГЗ-ДКАУ та Громадської ради при ДКА.
Визначено 6 ключових завдань Програми, спрямованих на ефективний розвиток індустрії,
які включають: здійснення космічної діяльності в інтересах національної безпеки та
оборони, космічні спостереження Землі, впровадження космічних технологій на
внутрішньому ринку послуг, створення ракетно-космічної техніки, фундаментальні і
прикладні космічні дослідження, і правове та науково-методичне забезпечення Програми.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua, metallurgprom.org
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Президент підписав закон щодо зниження ставки ПДВ
для деяких видів аграрної продукції
22.02.2021

19.02.2021

Кабінет Міністрів України повністю розподілив обов'язки між
міністерствами аграрної політики, економіки та екології і вони можуть
повноцінно працювати. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Стосовно аграрної політики, новоствореного міністерства, в цю середу відповідно
прийнято положення про міністерство, яким йому передані всі повноваження, повністю
відбувся розподіл обов'язків між Міністерством охорони довкілля, Міністерством
економіки та Міністерством АПК", - заявив Шмигаль під час Години запитань до уряду у
Верховній Раді. Міністр аграрної політики Роман Лещенко формує свою команду. Як відомо,
у вересні 2019 р. уряд ухвалив рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики
та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства та про реорганізацію Міністерства енергетики та вугільної
промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту довкілля. 27
травня 2020 року Кабмін перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на
Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів. 2 грудня 2020 р. Шмигаль заявив, що Кабмін повернеться до питання
виведення Мінагрополітики з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства на початку 2021 р. Вже 17 грудня Верховна Рада 242 голосами призначила
голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.
Відзначимо, робота Міністерства аграрної політики і продовольства почнеться з 1 березня.
«Згідно з постановою Кабміну (№ 1344 від 28 грудня 2020 року про відновлення діяльності
Мінагрополітики), його реалізація повинна була початися з 1 лютого, але у зв’язку з
бюрократичними перешкодами і деякими блокуваннями почне з 1 березня, і це буде
визначено безпосередньо постановою», — сказав міністр Роман Лещенко на
пресконференції "Дорожня карта земельної реформи в Україні. Розвиток економіки".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Читайте також: Україна повинна стати
потужною аграрною державою >>>
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Агропромхолдинг «Західний Буг» побудує елеватор,
млин та макаронні лінії
05.01.2020

Компанія «Західний Буг» цього року планує збільшити пропускну
здатність елеваторів по доробці та відвантаженю зерна. Про це повідомляє
служба новин порталу agroreview.com
Загалом на модернізацію елеваторних комплексів в «Західному Бузі» запланували 93
млн гривень. Також у 2021 році в компанії планують розпочати будівництво елеватора,
млина та макаронних ліній у м. Збаражі Тернопільської області. «У ці проєкти плануємо
інвестувати в загальному 403 млн грн: елеватор – 103 млн грн, млин – 125 млн грн,
макаронні лінії – 175,5 млн грн. Тобто наше підприємство буде не лише сировинною
компанією, а й виробником готової продукції. Запустити проєкти плануємо у 2022 році», –
розповів керівник «Західного Бугу» Василь Коцупир. Відзначимо, в 2020 році компанія
«Західний Буг» зібрала понад 235 тис. тонн зернових, 26 тис. тонн зернобобових та 23 тис.
тонн олійних культур. А основна технічна культура, яку вирощує компанія – це цукровий
буряк. Його за минулий рік зібрали понад 720 тис. тонн із середньою врожайністю 53,11
т/га, тоді як середній показник по Україні – 42,27 т/га. «2020-ий був продуктивним роком
для нашого підприємства. Звісно, без помилок та труднощів нікуди, але ми встигали вчасно
їх помічати та реагувати», - розповів керівник підприємства Василь Коцупир. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com, agrotimes.ua
Агрохолдиг "Мрия" обанкротился, суд
начал его ликвидацию
17.01.2021

Хозяйственный суд Тернопольской области 13 января 2021 года
признал банкротом ООО "Мрия Агрохолдинг" и открыл ликвидационную
процедуру. Об этом сообщается в соответствующем решении суда.
Указано, что 25 ноября 2020 года суд утвердил реестр требований кредиторов
должника, признав требования "Проминвестбанка" на 7,39 млрд грн (в том числе 4,36 млрд
грн – IV очереди и 3,025 млрд грн - шестой очереди). Согласно Единому государственному
реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных
формирований, учредителями компании указаны кипрская компания "Мрия Агро Холдинг
Паблик Лимитед" и украинское предприятие "Агропродукт 2". Известно, что 14 июня 2019
года GFG и "Мрия Агрохолдинг" завершили процесс объединения. Обновленная компания
работала под брендом "Континентал Фармерз Груп" и обрабатывала 195 тысяч га в пяти
областях Западной Украины. ный комитет Украины разрешил британской Salic UK Limited
приобрести акции 11 предприятий агрохолдинга "Мрия". Перед продажей в августе 2018
года агрохолдинг "Мрия" добился реструктуризации долга. Как сообщалось, в результате
общая долговая нагрузка агрохолдинга снизилась на тот момент более чем в три раза — до
$309,5 млн. Как известно, "Мрия" — вертикально интегрированный агропромышленный
холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Зупинено роботу 37 підприємств власника агрохолдингу
Олега Бахматюка «Укрлендфармінг»
22.01.2021

З агрохолдингу «Укрлендфармінг», який належить бізнесмену Олегу
Бахматюку, 37 підприємств стали жертвою особистої війни директора НАБУ
Артема Ситника з аграрним бізнесом – вони зупинені через протистояння.
«Ось вже півтора роки НАБУ чинить безпрецедентний незаконний тиск на нашу
компанію. Тиск, який не має нічого спільного з правосуддям. Замість того, щоб боротись з
корупцією топ-чиновників, директор НАБУ Артем Ситник змушує своїх підлеглих боротись
з українським виробником. Наслідок цієї війни — це повністю зупинене виробництво на 37
підприємствах групи компаній «Укрлендфармінг», без роботи залишились 13 000 українців,
бюджет тільки за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків», – ідеться у заяві
агрохолдингу. Зазначається, що через цей тиск закриваються сучасні ферми, в тому числі –
унікальні племінні виробництва. «Наслідки для цілої галузі можуть бути просто
катастрофічними. Закриваються птахофабрики, виробництво скорочується, а ціни на яйця
в Україні стрімко зростають. Виникає питання до НАБУ: цей терор українського аграрного
виробника з вашого боку точно в інтересах держави? Робочі місця для 30 000 українців,
надання соціальної допомоги 706 населеним пунктам України, 298 000 орендодавців
земельних паїв, які співпрацювали з «Укрлендфармінгом», що давало можливість їм
годувати свої сім’ї, точно не потрібні Україні? 4 тисячі виробничих об'єктів практично в
кожному регіоні країни, великі сучасні елеватори і фабрики, 7,8 млрд грн податків усіх
рівнів, сплачених за останні 3 роки (а в середньому компанією сплачувалось 2-3 млрд
податків на рік!), 1,1% ВВП України точно потребують знищення?» – наголошують в
агрохолдингу. Також у компанії додали, що створення 1 робочого місця на новій
птахофабриці з урахуванням капітальних інвестицій коштує до $500 тис. «Хто готовий за
нинішніх умов інвестувати в Україну такі кошти, щоб відновити втрачений виробничий і
експортний потенціал країни, хто створить заново знищені тисячі робочих місць? Питання
риторичне. Ми вже неодноразово звертались до Президента і Прем`єр-міністра України і
звертаємось ще: ви обіцяли нові робочі місця для українців, ви обіцяли інвестиційних нянь
для бізнесу. А по факту ваш чиновник Артем Ситник просто нищить ті підприємства, які в
непростих умовах кризи намагаються працювати, створювати український продукт, давати
роботу людям, платити податки. Ми наводимо список підприємств, вже зупинених через
тиск НАБУ на «Укрлендфармінг»», – зазначили в «Укрлендфармінгу». І додали, що у разі,
якщо Артем Ситник не зупиниться в цьому беззаконні, список буде тільки збільшуватись.
Читати повністю >>>
Перелік підприємств >>>
За матеріалами agroreview.com
Господарський суд наклав арешт на рахунки
«Комплексу Агромарс»
25.01.2021

Господарський суд міста Києва наклав арешт на грошові кошти
компанії «Комплекс Агромарс». Про це свідчать дані Реєстру судових справ,
повідомляє служба новин порталу agravery.com
«У грудні 2020 року ТОВ „Ветсинтез-Віп“ звернулось до Господарського суду м.Києва
із позовом до ТОВ „Комплекс Агромарс“ про стягнення заборгованості у сумі 8,8 млн грн.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 4 грудня 2020 року у задоволенні вказаної заяви
було відмовлено з підстав необгрунтованості та недоведеності обставин, наведених
заявником для застосування до відповідача заходів забезпечення позову», — йдеться в
повідомленні. Після відкриття провадження у справі 16 грудня 2020 р. від ТОВ «ВетсинтезВіп» надійшла ще одна заява про забезпечення позову, в якій заявник просить суд накласти
арешт на грошові кошти відповідача у сумі 9 млн грн, що знаходяться на будь-яких
рахунках «Комплекс Агромарс», відкритих в будь-яких фінансових установах, що будуть
виявлені виконавцем під час виконання ухвали суду про забезпечення позову. «Заява про
забезпечення позову мотивована тим, що відповідач не виконує зобов`язання за договором
поставки ветеринарних препаратів, з оплати поставленого йому товару, має значну
заборгованість перед позивачем та іншими контрагентами, що складає понад 20 млн грн, у
зв`язку із чим у судах наявна велика кількість судових справ, у яких ТОВ „Комплекс
Агромарс“ виступає боржником», - зазначено у справі. Так, з судового рішення випливає, що
«Комплекс Агромарс» є боржником перед банківськими установами - «ТАСкомбанк» в сумі
395 млн грн, «Укргазбанку» - 250 млн грн, «Кредитвест банк» - 75 млн грн, «Південний» $1,825 млн, «Перший Український Міжнародний банк» (ПУМБ) - $8,4 млн, «Кредобанк» - $5
млн. При цьому належне виконання своїх зобов'язань перед зазначеними особами
відповідач забезпечив своїм майном, передавши його банкам в іпотеку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Компания Samoran бенефициара Nemiroff может
увеличить свою долю до контрольной
27.01.2021

Компания Samoran Investments Ltd (Британские Виргинские о-ва)
бенефициара Nemiroff Якова Грибова, которой принадлежит 49,9% во
владеющей аграрным "Росток-Холдингом" кипрской компании Rostok
Agroinvest Limited, может увеличить свою долю до контрольной.
Соответствующее разрешение Samoran предоставил АМКУ 21 января, сообщается на
его сайте комитета. Также, АМКУ разрешил пока не называемому физлицу-гражданину
Украины приобрести через кипрскую Zichino Ltd три предприятия "Росток-Холдинга": ООО
"Новгород-Сиверский элеватор", "Демор" и "Новгород-Сиверские аграрные инвестиции".
Компания "Росток-Холдинг" - вертикально интегрированная агропромышленная группа,
специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, производстве,
переработке и продаже молочной продукции, зернотрейдинге. В состав группы входят три
элеваторных комплекса мощностью хранения 104 тыс. тонн и молочные фермы в
Черниговской и Сумской областях с поголовьем КРС около 2,7 тыс., в том числе дойного
стада – 1,3 тыс. голов. Земельный банк группы заявлен на ее сайте в размере около 60 тыс.
га. В апреле прошлого года в результате договоренностей по конфликтной ситуации
внутри группы компаний Грибов вошел в состав акционеров Rostok Agroinvest Limited с
долей 49,9%, аналогичная доля осталась у Виктора Купавцева, а остальное - у Виктора
Кияновского. До конфликта он был одним из собственников холдинга с долей 30%,
остальные 70% принадлежали Купавцеву. После перераспределения долей вместе с
уменьшением доли акций в пользу Кияновского был выделен ряд предприятий группы в
Ичнянском районе Черниговской области с земельным банком около 11,3 тыс. га. "На
сегодняшний день группа компаний состоит из ряда предприятий. Кипрская холдинговая
компания Rostok Agroinvest Limited имеет двух основных бенефициаров. Это Яков Грибов и
Виктор Купавцев. Оба имеют по 49,9% акций. Кипрская компания владеет украинской
холдинговой компанией ООО "Росток-Холдинг", которой, в свою очередь, принадлежит ряд
других украинских агропредприятий", - пояснял тогда генеральный директор ГК Андрей
Шваб. По его информации, в результате реорганизации путем выделения части
предприятий Ичнянского региона в пользу Кияновского, а также вследствие продажи
удаленных участков земель, под управлением ГК "Росток-Холдинг" оставалось около 35
тыс. га. В состав "Росток-Холдинга" входят ООО "Росток-Трейд", ЧП "Ямполь-Инвест", ЧП
"Середино-Буда Агро", ООО "Новгород-Сиверский элеватор", ЧП "Новгород-Сиверские
Аграрные инвестиции", ООО "Демор", ООО "Шалыгинское", ООО "Агрофирма им. Чапаева",
ЧП "Аграрные инвестиции" и ООО "Агрофирма "Обрий".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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У 2020 році «Контінентал Фармерз Груп» сплатила
понад 923,3 млн гривень податків
28.01.2021

Компанія «Контінентал Фармерз Груп» за попередній рік сплатила до
бюджетів усіх рівнів понад 923,3 млн грн, що на 253,2 млн грн більше, ніж у
2019 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.
«На соціальну підтримку громад, з якими агрохолдинг співпрацює на території п’яти
областей Західної України, „Контінентал“ спрямував 30,8 млн грн», — йдеться в
повідомленні. Слід додати, що більше 8,5 млн грн, із 30,8 млн грн соціальних інвестицій
компанії, спрямовані на допомогу у боротьбі з COVID-19. «Минулого року весь світ
зіштовхнувся з викликом під назвою COVID-19. Ми вчилися жити і працювати по-новому і, в
той же час, посилено допомагали громадам та медикам. Майже 2 млн грн було спрямовано
на придбання кисневих концентраторів, співфінансували купівлю апаратів ШВЛ», —
розповідає Георг фон Нолкен, генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп».
Зауважимо, що незважаючи на глобальні виклики, пов’язані з COVID-19, «Контінентал» не
забував про щоденні потреби і проблеми громад. Кошти соціального бюджету виділялися
також на реалізацію проектів у сфері благоустрою, духовності, інфраструктури, культури,
на підтримку та розвиток кооперативного руху. Крім того, у 2020 році Компанія
продовжила підтримувати розвиток кооперації. На придбання обладнання для
кооперативів та на організацію навчальних заходів для їхніх учасників «Контінентал»
виділив 698,1 тис. грн. Також аграрії провели уже традиційний «Марафон лип», висадивши
разом з громадами більше 4 тисяч дерев.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Компанія LNZ Group купує два
агропідприємства
29.01.2021

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ «Сільськогосподарське
товариство ім. Шевченка» придбати агропідприємства на Вінниччині та
Дніпропетровщині. Про це повідомляється на сайті АМКУ.
Зокрема, Антимонопольний комітет дав дозвіл на придбання частки у статутному
капіталі ТОВ «АМГ Миронівське» (с. Петрашівка, Ямпільський р-н, Вінницька обл.), що
забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
Аналогічне рішення, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі
управління товариства, було прийняте щодо ТОВ «ГЕНРО» (м. Дніпро, Дніпропетровська
обл.). За данними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань, засновником ТОВ «Сільськогосподарське товариство ім.
Шевченко» є LNZ Group.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
Вилкул получил 6 миллионов долларов наличными
за долю в Ристон Холдинг
29.01.2021

Партнер Вадима Нестеренко в Ристон Холдинг Александр Вилкул
получил 6 миллионов долларов наличными в рамках сделки по продаже доли
политика в их совместном бизнесе.
В целом сделка оценивалась в $20 млн, но сорвалась из-за мошеннических действий
Вилкула и его подчиненного Максима Романенко. Об этом агробизнесмен Нестеренко
заявил в интервью изданию «Корреспондент». По его словам, в июле 2020 года должен был
быть реализован первый этап многомиллионной сделки, когда из обусловленной суммы в
$20 млн Вилкулом лично и его доверенными лицами было получено 6 миллионов. «Это
легальные деньги с моих банковских счетов, они есть в моей декларации о доходах. Первый
транш в эквиваленте $2,25 млн был передан уполномоченному представителю Вилкула», рассказал собственник Ристон Холдинг. Наличные для передачи, по его словам, привез
официальный инкассатор банка. Второй транш в размере $3,75 млн был передан Вилкулу
лично в присутствии многочисленных свидетелей. «Там работали видеокамеры – то есть
вся процедура передачи денег четко зафиксирована. Это произошло после того, как
нотариально подписаны документы по переоформлению собственников агрохозяйств», заявил бизнесмен. Однако, через некоторое время, по словам Нестеренко, сторона Викула
подала иски и сейчас пытается отменить смену собственников в уже проданных ими
агрохозяйствах, за которые уже получены деньги. «Мотивация демонстративно смешная и
беспредельная - мол, люди Романенко, когда оформляли передачу своих имущественных
прав, подсунули нотариусу фиктивные нотариальные документы о согласии на сделку их
жен. А теперь через суд отзывают это согласие», - сообщил Нестеренко. По мнению
бизнесмена, таким образом Вилкул и его окружение указали на мошеннический умысел в
своих действиях. «Если перевести такую мотивацию с юридического на понятный язык, то
заявители публично признаются, что они воспользовались заведомо недействительным и
фиктивным документом, чтобы ввести нотариуса в заблуждение и совершить
мошеннические действия. То есть люди открыто признаются и берут на себя уголовную
статью», - резюмировал Собственник Ристон Холдинг.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Goodvalley залучив EUR140 млн для рефінансування
боргу до травня 2021 року
01.02.2021

Компанія Goodvalley з частиною активів в Україні відкрила дві
термінові і дві поновлювані кредитні лінії на суму відповідно €40 млн і €10
млн для рефінансування забезпечених облігацій на €135 млн.
Як йдеться в повідомленні компанії, термін погашення облігацій настає 24 травня
2021 року. Інші деталі угод не повідомляються. Як повідомлялося, Goodvalley займається
свинарством в Україні, Польщі і Росії (частка українського сегмента в усій виручці групи за
9 місяців 2020 р. склала 34%, польського - 55%, російського - 11%). Група займається також
рослинництвом, виробництвом комбікормів, біогазу та електроенергії. До її складу входять
34 ферми та 9 біогазових заводів. Goodvalley має земельний банк у 38,3 тис. га в західних
областях України. Компанія уточнювала, що 77% виручки українського сегмента припадає
на продаж живих свиней, а 23% - на продаж зернових культур і енергії. EBITDA компанії за
січень-вересень 2020 року скоротилася на 6,7% - до DKK224 млн, але скоригована EBITDA
зросла на 39,5% - до DKK258 млн, а виручка - на 0,8%, до DKK1,13 млрд. Чотирирічні
облігації були випущені у 2017 році під ставку 3-міс. EURIBOR +450 базисних пунктів з
щоквартальною виплатою купона, вони пройшли лістинг Nasdaq Copenhagen. Серед
гарантів з випуску - українська "Гудвеллі Україна" (раніше - "Даноша").
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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На приватизацію передано елеватори, хлібзаводи
та цукровий завод – Держрезерв

Холдинг «Пан Курчак» на Волині збудує
новий комбікормовий завод
07.02.2021

На виконання розпорядження КМУ щодо передачі об’єктів державної
власності до сфери управління Фонду державного майна, на приватизацію
передано 4 елеватори та цукровий завод.
У повідомленні ідеться, що затверджено акти приймання-передачі із сфери
управління Державного агентства резерву України до сфери управління Фонду державного
майна України таких майнових комплексів: державне підприємство «Новотроїцький
елеватор» Державного агентства резерву України; державне підприємство «Вознесенський
комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України; державне підприємство
«Хлібна база № 74» Державного агентства резерву України; державне підприємство
«Батьовський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України; державне
підприємство «Іванківський цукровий завод». Наразі, до сфери управління Державного
агентства резерву України належать 22 державних підприємства (3 з яких знаходяться на
тимчасово окупованій території АР Крим або розташовані в зоні проведення ООС) та 13
державних організацій (2 знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим або
розташовані в зоні проведення ООС) та 1 державна установа», – зазначили у відомстві.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
Агрохолдинг "Кернел" Веревского покупает 13 аграрных
предприятий Хомутынника

16.02.2021

Агропромислова група «Пан Курчак» у районному центрі Локачі, що у
Волинській області, збудує новий комбікормовий завод. Його планують
побудувати на місці нині діючого в Локачах.
«Зараз працюємо над пропозиціями іноземних фірм, які виготовляють обладнання
для комбікормових заводів. Ми вже мали зустрічі із деякими інженерами-проектантами
європейських підприємств», — розповів Степан Штуль, заступник директора з виробництва
ТзОВ «Агротехніка». За його словами, до компанії приїздили делегації швейцарської
компанії Bühler, австрійського міжнародного машинобудівного концерну Andritz AG,
голландської промислової компанії Ottevanger Milling Engineers, німецьких компаній BDW
Feedmill Systems GmbH&Co і Amandus Kahl. Свої пропозиції надали і з польської фірми
TESTMER. «До слова, обладнання останніх встановлене на Турійському та Локачинському
комбікормових заводах. Саме з представниками TESTMER та Andritz AG ми мали зустріч
безпосередньо на виробництві в Польщі», — додає заступник директора з виробництва.
Зауважимо, що загалом на новому заводі планується потужність виробництва 30 тонн/год,
а також 2-змінний режим роботи. На підприємстві будуть виробляти комбікорми з пшениці,
кукурудзи, ячменю та сої. Корма призначені для всіх видів сільськогосподарських тварин та
птиці, зокрема, для бройлерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Відкриті справи про банкрутство 12 агрофірм "приватівців",
їх борг перед Приватбанком - 2,6 млрд

10.02.2021

АМКУ рассмотрит ряд заявок на предоставление люксембургской
компании Kernel Holding S.A. разрешения на покупку ряда аграрных
предприятий, связанных с экс-нардепом Виталием Хомутынником.
Kernel планирует получить более 50% в уставном капитале ООО "Каскадагро", ООО
"Агродмитриевское", ООО "Агро-Полис", ООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО
"Украина", ЧП "Коропские аграрные инвестиции", ЧП "Сосницкие аграрные инвестиции",
ЧП "Червонянские аграрные инвестиции", ЧП "Засулье – 5", ЧП "Червонослободское – 2",
ЧСП "Агросвит", ЧСП "Агрофирма "Возрождение". Согласно Единому госреестру
юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является
Виталий Хомутынник. По данным на на сайте Cascade Investment Fund Хомутынника,
агрохолдинг "Каскадагро" располагает земельным банком в 43 тыс. га, двумя элеваторами
общей мощностью единовременного хранения 105 тыс. тонн и двумя фермами. Как
сообщалось, в августе 2020 года АМКУ предоставил разрешение на покупку этих же 13
предприятий в Киеве, Черниговской и Сумской областях гражданину Франции Александру
Гарезу через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (ОАЭ). Александр Гарез –
российский бизнесмен французского происхождения, с 1995 года ведет бизнес в Москве,
руководитель юридического бюро "Гарез и Партнеры", член Московской областной и
Парижской коллегий адвокатов, основатель сети пекарен "Волконский", инвестор
(ресторанное дело, цифровые проекты, энергетика). Бывший народный депутат Виталий
Хомутынник баллотировался в парламент девятого созыва по списку "Оппозиционного
блока", который не набрал необходимого количества голосов. После этого Хомутынник
заявил, что планирует заняться общественной деятельностью и бизнесом, а также
возглавил инвестиционный фонд Cascade. Напомним, Виталий Хомутынник вместе с
Игорем Коломойским являются совладельцами ЧАО "Укрнафтобуриння" – одной из
крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, а также ряда других
добывающих компаний. Также, Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) Хомутынника
владеет 6,59% акций агрохолдинга "Кернел", а также рядом активов в аграрной сфере.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
МХП оголосив про зміни в складі
ради директорів
10.02.2021

Агрохолдинг МХП 9 лютого 2021 року повідомив про зміни в складі
ради директорів. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає служба
новин агро-порталу agravery.com
«Роберто Банфі, після двох з половиною років роботи на посаді невиконавчого
директора та члена Комітету з міжнародних урядових відносин та зв’язків із
громадськістю, йде на пенсію та залишає раду директорів MHP SE», — йдеться в
повідомленні. Одночасно Банфі стає радником ради директорів з можливістю регулярно
приєднуватися до засідань ради директорів та комітетів на запрошення виконавчого
голови ради директорів та голів комітетів. Відзначимо, ПрАТ "Миронівський хлібопродукт"
із 2 лютого змінило юридичну назву на ПрАТ "МХП", його код ЄДРПОУ залишився колишнім.
Відповідно до неї, комерційна назва компанії звучить однаково українською та російською
мовами - МХП, а англійською - MHP, а юридична скорочена - PrJSС MHP. Нагадаємо, МХП у
жовтні-грудні 2020 р. реалізував 174,26 тис. тонн курячого м'яса, що на 10% більше, ніж за
аналогічний період 2019 р. Згідно з біржовим повідомленням компанії, продаж курятини
загалом за підсумками року зріс на 4% - до 698,02 тис. тонн. МХП уточнив, що експорт
курятини у четвертому кварталі зріс на 8% - до 94,71 тис. тонн, а загалом за рік - на 5%, до
373,73 тис. тонн. Згідно з повідомленням, середня ціна кг курятини минулого року (без
ПДВ) знизилася на 5% у гривні проти 2019 року - до 36,11 грн, а в доларах - на 9%, до $1,34.
У IV кварталі середня ціна становила 38,49 грн, або $1,36, що відповідно на 11% більше і 5%
менше за показники IV кварталу 2019 р. Компанія також уточнила, що словенська Perutnina
і її виробництва в Хорватії та Сербії, чиї показники тепер даватимуть окремо як
європейський операційний сегмент, продала в четвертому кварталі 15,17 тис. тонн
курятини, що на 7% більше, ніж у IV кварталі 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com, interfax.com.ua
Agricom Group оптимізував роботу всіх
агрономічних відділів
11.02.2021

Agricom Group максимально намагається оптимізувати роботу всіх
агрономічних відділів. Про це під час конференції «День Агронома»
повідомив директор агродепартаменту Agricom Group Євген Горло.
За його словами, компанія докладає зусиль для оптимізації роботи агрономічних
відділів. «На сьогодні всі роботи по закриттю шляхових листів по роботі механізаторів
виконуються в автоматичному режимі. За допомогою навігації, яка встановлена на техниці,
ми автоматично отримуємо інформацію по виконаних гектарах, далі ця інформація о
восьмій годині вивантажується в систему 1C, додатково з іншої системи підтягується
інформація по заправках техніки. Таким чином ми зменшили кількість документообігу й
оптимізували роботу бухгалтерів безпосередньо на містах», – уточнив Євген Горло. Також
він зазначив, що було запущено програму по контролю техніки. «На сьогодні такій програмі
немає аналогів в Україні. Вона дозволяє не просто відслідковувати місцезнаходження
техніки, а й вести журнал щодо кожної одиниці – ремонти, штрафи, наявність запчастин
тощо. Інформацію про кожну одиницю техніки можна проконтролювати зі смартфона»,
зауважив Євген Горло. Також завдяки співпраці із електронним землевпорядником Fieldbi
Agricom Group вдалося навести лад із земельним банком підприємства. Адже з`ясувалося,
що в компанії було багато проблемних ділянок та проблемних договорів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
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Госпсуд Дніпропетровської області 22 лютого відкрив провадження
в справах про банкрутство ще трьох агрокомпаній, які є боржниками
Приватбанку та які пов’язували з “приватівцями”:
Сільськогосподарське приватне підприємство "Біле озеро" (справа №904/6734/20);
згідно з судовим рішенням, його борг перед Приватбанком - 386 млн грн; ТОВ
"Сільськогосподарська фірма "Агростар" (справа №904/6731/20); згідно з судовим
рішенням, його борг перед Приватбанком - 334 млн грн; ТОВ "Приват-Агро-Львів" (справа
№904/6726/20); згідно з судовим рішенням, його борг перед Приватбанком - 151 млн грн.
Як писав Finbalance, раніше в січні-лютому Госпсуд Дніпропетровської області ще низку
проваджень в справах про банкрутство агрокомпаній, які знову ж таки пов’язували з
“приватівцями”: ПрАТ "Насінневе" (справа №904/6735/20); згідно з судовим рішенням,
його борг перед Приватбанком - 332 млн грн; ТОВ "Колодязнянське" (справа
№904/6737/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 333 млн грн; ТОВ
"Доброульянівка" (справа №904/6740/20); згідно з судовим рішенням, борг перед
Приватбанком - 125 млн грн; ТОВ “Приват-Агро-Альянс” (справа №904/6739/20); згідно з
судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 196 млн грн; ТОВ “Приват-Альянс” (справа
№904/6736/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 122 млн грн; ПрАТ
"Племінний завод "Червоний велетень" (справа №904/6733/20); згідно з судовим
рішенням, борг перед Приватбанком - 152 млн грн; ТОВ “Коновалівське” (справа
№904/6730/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком - 235 млн грн; ТОВ
“Україна” (справа №904/6727/20); згідно з судовим рішенням, борг перед Приватбанком 215 млн грн.; ТОВ “Приват-Агро-Білозір’я” (справа №904/6728/20); згідно з судовим
рішенням, борг перед Приватбанком - 34 млн грн. У всіх цих випадках ініціатором
процедури банкрутства є ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", яке знову ж таки
пов’язували з “приватівцями”. Як писав Finbalance, 28.10.2020 Госпсуд Дніпропетровської
області в межах справи №904/2166/20 про банкрутство ТОВ “Діксон” (пов’язане з
“приватівцями”) визнав кредиторські вимоги Приватбанку на 385 млн грн, у т.ч. 211,3 млн
грн - 4 черга (без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів) і 173,9 млн
грн - 6 черга. Крім того, суд окремо вніс до реєстру вимог кредиторів ТОВ “Діксон” як
забезпечені ще такі вимоги Приватбанку: 66,2 млн грн (за кредитним договором № 2Д092Г
від 18.05.2006); 23,2 млн грн (за зобов`язаннями ТОВ «Приватбуд» за кредитним договором
№2П042Г від 18.12.2008); 23,7 млн грн (за зобов`язаннями ТОВ «Нікабудсервіс» за
кредитним договором №2Н006Г від 25.04.2014); Грошові вимоги Приватбанку в розмірі
753,7 млн грн (заборгованість за винагородою і пенею за кредитним договором
№4Д11572И від 27.11.2011 та за кредитним договором №4Д11300И від 04.05.2011) суд
відхилив. Загальний обсяг забезпечених вимог до ТОВ Діксон», як до майнового поручителя
за зобов’язаннями інших осіб, про які заявив Приватбанк і які відхилив суд, - 578 млн грн.
23.11.2020 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/15232/20 про
банкрутство ТОВ “Укртеральянс” та визнав вимоги Приватбанку як ініціюючого кредитора
на 679,2 млн грн. За даними держреєстру, засновником ТОВ “Укртеральянс” є ТОВ “Феба”,
яке також є одним із засновників згаданого ТОВ “Діксон”. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
ЕБРР поучаствует вкладом до $80 млн для финансирования
потребностей "Кернел" в оборотном капитале
26.02.2021

ЕБРР решил участвовать вкладом до $80 млн в синдицированной
возобновляемой кредитной линии на общую сумму до $300 млн компании
"Кернел" для финансирования ее потребностей в оборотном капитале.
Как сообщили в ЕБРР, соответствующий проект совет директоров банка одобрил в
четверг. Средства ЕБРР будут направлены на финансирование оборотного капитала для
закупки, хранения, переработки, транспортировки сельскохозяйственных товаров и его
экспорта в сложных условиях продолжающейся пандемии COVID-19, отмечается на сайте
финучреждения. Как сообщалось, чистый долг компании "Кернел" по итогам 2020 ФГ
(истек в конце июня-2020) вырос на 41% - до $980 млн. Компания завершила 2020
финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31%
меньше, чем в 2019 ФГ. Ее выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443
млн. "Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в
производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве,
экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на
элеваторах и в портовых терминалах. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen
Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы
острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий
Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Суд скасував заборону екс-главі групи "Креатив"
на виїзд за межі України




ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

26.02.2021

Печерський райсуд м. Києва 19.02.2021 задовольнив заяву екс-глави
й акціонера групи “Креатив” Юрія Давидова та скасував тимчасове
обмеження у праві виїзду за межі України.
Обмеження було накладене на нього ухвалою цього суду від 16.04.2019 у справі
№404/2306/16-ц за поданням держвиконавця в рамках виконавчого провадженням
№55573275 з примусового стягнення з Ю. Давидова на користь Ощадбанку на підставі
судового рішення заборгованості в розмірі 182,4 млн дол, 12,8 млн євро та 117,2 млн грн.
Згідно з судовими матеріалами, 16.04.2019 суд обмежив Ю. Давидова у праві на виїзд за
кордон, виходячи з того, що боржник умисно не виконує рішення суду, а саме не здійснює
погашення заборгованості. Разом з тим, боржник зазначає, що законом передбачено
юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявність факту
невиконання зобов`язання, а за ухилення від їх виконання. За словами боржника, він не
вчиняв дії, “направлені на ухилення від виконання зобов`язання та такі обставини
державним виконавцем не доведені” (цитата). Також представник Ю. Давидов констатував,
що під час розгляду подання про обмеження боржника у праві виїзду особи за межі України
суду не були відомі обставини щодо стану його здоров`я, тоді як відповідно до долучених до
матеріалів заяви медичних виписок, він потребує лікування за кордоном. З урахуванням
описаних обставин, 19.02.2021 суд задовольнив клопотання Ю. Давидова та скасував
обмеження в праві у виїзді за межі України. У 2018 році поліція оголошувала Ю. Давидова у
розшук. Раніше Ю. Давидов був керівником і акціонером агрохолдингу «Креатив». У 2016
році про купівлю «Креатива» заявили вихідець із БТА Банку Рисбек Токтомушев і Артур
Гранц, якого пов’язували в т.ч. з Андрієм Іванчуком та Леонідом Юрушевим. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua




РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Украинская пшеница обновила 6-летний
ценовой максимум
05.01.2021

Рост цен на пшеницу продолжается с середины декабря на
экспортном рынке Украины (базис FOB). Об этом говорится в сообщении ИА
«АПК-Информ», передает agroportal.ua
«Ситуация в сегменте украинской пшеницы развивалась в корреляции с российской
и во многом зависела от введения правительством РФ пошлины и квоты на экспорт данной
зерновой. Поддержку ценам оказывают высокий спрос импортеров на фоне приближения
объемов экспорта пшеницы из Украины к согласованному меморандумом предельному
значению, а также существенное удорожание российской зерновой и сложности с ее
отправкой по текущим контрактам из-за внезапно начавшихся задержек досмотра грузов
таможенной службой на срок до 10 дней при оформлении зерна на ж/д отправку в сторону
прибалтийских и южных портов», — прокомментировала ситуацию руководитель отдела
локальных рынков ИА «АПК-Информ» Анна Танская. По ее словам, росту цен также
способствуют сложности с формированием партий нужных объемов ввиду сдерживания
продаж аграриями и удорожание зерновой на мировых площадках. Под влиянием
вышеуказанных факторов цены предложения на пшеницу с отгрузкой через
глубоководные порты Украины заметно возросли и по состоянию на 4 января нередко
достигают 268 $/т FOB, тем самым превысив 6-летний максимум (265 $/т FOB), который
фиксировался в начале января 2015 г. «Более активное повышение цен сдерживают
необходимость сохранения конкурентоспособности зерновой на мировом рынке и
благоприятные погодные условия для озимых посевов в ключевых регионах производства
в целом и в Украине в частности, которые на большинстве посевных площадей страны
находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. При этом в зоне риска остаются
сверхпоздние посевы (после 15 октября), где растения начали зимовку в нераскущенном
состоянии и, как правило, отличаются мелкой заделкой семян в почву, что тоже не
способствует устойчивости растений к низким температурам», — уточнила эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

За рік поголів'я ВРХ в Україні
зменшилось на 6,2%
19.01.2021

Станом на 1 січня 2021 роки кількість великої рогатої худоби
зменшилося у всіх типах господарств. Про це свідчать дані Державної
служби статистики України, передає agropolit.com
Всього в Україні міститься майже 2,9 млн голів великої рогатої худоби, що на 192 тис
або 6,2% менше, ніж було на початку січня 2020 року. Повідомляється, що в господарствах
населення налічується 1,902 млн голів худоби, що на 6,9% менше торішніх показників. На
підприємствах України утримують майже 998 тис. Голів великої рогатої худоби та з січня
2020 року цей показник зменшився на 4,9%. Станом на 1 січня в Україні містилося 1,693
млн корів. За рік поголів'я знизилося на 5,4%. Також повідомляється, що в Україні
зменшилося поголів'я кіз і овець. Зараз у всіх типах господарств містять 1,144 млн голів
овець і кіз, що на 5% менше, ніж у січні минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
Компанія Cygnet досягла
рекордних надоїв
19.01.2021

Протягом 2020 року тваринницький напрямок компанії Cygnet
виконав практично всі заплановані показники. Про це розповів Сергій
Степаниденко, генеральний директор «Сігнет-Мілк».
«Рік ми гарно пропрацювали, всі показники, які ми планували на 2020 рік, практично
виконали. Ми змогли досягти нашої мети — надоїв 10 тис. кг на рік на одну фуражну
корову. Хоч і було посушливе літо, корм ми заготовили в повному об'ємі. Щоправда якість
силосу трохи нижча в порівняні з минулим роком, але якість сінажу така ж сама», —
повідомляє Степаниденко. Разом з тим, під кінець року ціни на корм дуже піднялись: в 1,5, а
деякі в 2 рази. Проте й ціна на молоко в цьому році як ніколи одна з найвищих за всі роки,
що працює компанія. «Наступного року на стрибкоподібні результати надоїв ми не
розраховувуємо, вважаю, що на сьогодні показники продуктивності хороші.
Працюватимемо над тим, щоб покращити якість молока, збільшити жирність та вміст
білку», — підкреслює генеральний директор «Сігнет-Мілк».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com


У 2020 році виробництво вовни на промислових
підприємствах скоротилося на 31%
27.01.2021

У 2020 р. в Україні вироблено 1,57 тис. тонн вовни – на 9,7% менше,
ніж роком раніше. Про це свідчать дані Державної служби статистики,
передає служба новин порталу agrotimes.ua
Зокрема, сільгосппідприємства виробили 138 тонн вовни, що на 31% менше, ніж у
2109 році. Господарства населення у 2020 році виробили 1,43 тис. тонн вовни, що на 7%
менше проти показника 2019 року. Держстат зауважує, що дані наведені без урахування
тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях. Відзначимо, на 1 січня 2021 року в Україні
нараховувалося 1,14 млн голів овець і кіз, що на 5% менше, ніж на аналогічну дату 2020 року.
Зокрема, господарства населення утримували 994,8 тис. голів – на 4% менше, ніж на 1 січня
2020 року. Поголів’я овець і кіз за 2020 рік у сільськогосподарських підприємств було на
рівні 149 тис. голів, що на 11,6% менше, ніж у 2019 році. Держстат зауважує, що дані
наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua


Темпи експорту зернових культур відповідають
запланованій динаміці за Меморандумом

МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)



СВИНАРСТВО
в цілому

22.02.2021

За даними ДФС станом на 22 лютого Україна експортувала 31 млн
тонн зернових та зернобобових культур. Про це повідомили під час
традиційної зустрічі з агроасоціаціями, передає kmu.gov.ua
Зокрема, пшениці експортовано 13,3 млн тонн, з яких 8,9 млн продовольчої пшениці,
що складає 67% від загального експорту усієї пшениці. Кукурудзи поставлено на зовнішні
ринки – 13,2 млн тонн. «За нашими розрахунками при збереженні наявних темпів експорту
у поточному маркетинговому році ми вийдемо на показники, які зазначені в Меморандумі.
Наразі пшениці експортовано 76,1% від запланованого. Показники експорту по кукурудзі –
55% від запланованого відповідають сезонним тенденціям 2020 року», - прокоментував
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас
Висоцький. Нагадаємо, 25 січня Мінекономіки та учасники зернового ринку – підписанти
Меморандуму про взаєморозуміння на ринку зерна – узгодили граничні обсяги експорту
кукурудзи на рівні 24 млн тонн на 2020/2021 МР. Також на зустрічі розглянули
гідрометеорологічну ситуацію, стан озимих культур, прогноз середньомісячних температур
та кількості опадів. Так, за інформацією Укргідрометцентру на початок зими 92% озимих
культур знаходилися у доброму стані. За результатами перезимівлі, незважаючи на
температурні коливання, 80% засіяних площ зволожені на достатньому рівні. Також
збережено достатній ресурс вологи на весняний період. Відзначимо, Офіс Генерального
прокурора відкрив кримінальне провадження про неповернення валютної виручки з-за
тіньових схем міжнародних зернотрейдерів. «2 млдр $. Така сума коштів не повертається у
вигляді валютної виручки щороку до держави через дії шахраїв, які спочатку придбають за
готівку зерно, а потім експортують його за кордон. Це кошти, які втрачає наша економіка.
Це податки, які недоотримують наші медики. Це доходи, які отримують злочинці», –
розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики
Данило Гетманцев на своїй сторінці в Facebook. Данило Гетманцев вважає, що до скоєння
злочинів втягнуті світові зернотрейдери. «Провели плідну зустріч в офісі Генерального
прокурора. Кримінальне провадження розпочате. Слідчі дії тривають. Міжнародна
злочинна схема буде припинена. Дякую Генпрокурору та заступнику О. Симоненко за
принципову позицію та готовність протистояти шахраям. Депутати фінансового комітету
зроблять все можливе, аби детінізувати аграрний сектор нашої економіки», – зазначив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, seeds.org.ua
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У січні 2021 року Україна збільшила імпорт свинини на 64%
порівняно до аналогічного місяця 2020 року
05.02.2021

У січні 2021 року спостерігається тенденція до збільшення імпорту
свинини на 64% порівняно до аналогічного місяця 2020 року. Вже за січень
Україна змогла імпортувати 1,6 тис. т продукції.
Значно збільшилися обсяги свіжої або охолодженої свинини. У структурі імпорту
морожена свинина займає – 54%, а свіжа або охолоджена свинина – 46%. Ключовим
експортером даної продукції залишається ринок ЄС – 77,5% та Канада – 22,5%. В Україні
працює імпортна квота для ЄС, яка передбачає безмитне ввезення продукції (20 тис. т. в
рік).На збільшення імпорту могли вплинули наступні фактори: на глобальному ринку
основний імпортер, який є Китай, закрив кордони для експорту із Німеччини у зв’язку
спалахом АЧС; ціни на свинину в ЄС на даний момент залишаються меншими ніж в Україні;
збільшення собівартості української свинини. Відзначимо, обсяги імпорту свинини у 2020
році майже зрівнялися з показником 2018 року, збільшившись на 21% порівняно з попереднім
періодом. «Так, упродовж минулого року до України надійшло 28 тис. т свіжого,
охолодженого та мороженого м’яса свиней з-за кордону сукупною вартістю $54,42 млн. Це
на 1/5 в натуральному вираженні та на 23% у валютному еквіваленті перевищує показник
2019 року. Майже 70% імпортованої свинини надійшло з трійки основних постачальників
свинини — з Данії, Польщі, Канади», — йдеться в повідомленні асоціації «Свинарі України».
Зазначається, що позбавлена можливості експорту свинини до України через АЧС
Німеччина, яка у 2019 році посідала другу позицію в топі країн-постачальниць свинини,
цьогоріч опинилася на п’ятому місці за Нідерландами. «Активність зовнішніх поставок
свинячих субпродуктів та жиру в 2020 році, навпаки, послабилася. Так, хоча імпорт інших
морожених субпродуктів залишився на рівні 2019 року (3,7 тис. т), надходження свинячої
печінки зменшилося на 15%, склавши 9,6 тис. т. Імпорт свинячого жиру в 2020 році
встановив антирекорд, скоротившись на 23% порівняно з 2019 роком до 35,6 тис. т», —
додали аналітики. Однак, не зважаючи на експорту ізоляцію України, зовнішні поставки
свинини та морожених свинячих субпродуктів дещо зросли. …
Читати повністю >>>
За матеріалами УКАБ

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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



і зокрема

Украинский агрохолдинг KSG будет сотрудничать
со швейцарской Suisag



ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ

26.01.2021

Агрохолдинг KSG Agro с активами в Украине договорилась о
возможном сотрудничестве со швейцарской Suisag в части приобретения и
использования свиноматок генетики Suisag.
"Стороны определили ориентировочные сроки подписания соответствующих
документов - меморандума и сделок - это должно произойти уже в первом полугодии 2021
года", – сообщается в пресс-релизе по итогам визита в Украину финансового директора
Suisag Матео Айприла (Matteo Aepril) и главного ветеринарного врача компании Стафани
Клаусмана (Stefanie Klausmann). Глава совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов также
сообщил, слова которого приведены в пресс-редлизе, что компания на свинокомплексе
агрохолдинга в Ниве Трудовой (Апостоловский район, Днепропетровская область)
стартовал процесс обновления и омоложения свиного поголовья и в рамках этого проекта в
текущем году будет закуплено около 1000 свиноматок датской породы Dunbred. В октябре
минувшего года KSG Agro сообщило о планах инвестировать EUR5 млн в строительство
генетического репродуктора на свинокомплексе в с.Нива Трудовая и на первом этапе
планируется довести количество свиноматок до 500 голов, на втором - до 2000. Тогда же
было заявлено о планах дополнить хорошо зарекомендовавшую себя датскойгенетикой
Dunbred швейцарской генетикой кoмпании Suisag.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Ristone Holdings планує реконструювати свинокомплекс
за європейськими стандартами
08.02.2021

Ristone Holdings обговорив з компаніями Convex International GmbH та
Big Dutchman залучення інвестицій у свинарський проєкт на базі
підприємства «Дружба-Казначеївка». Про це повідомили у Ristone Holdings.
Технічною частиною реконструкції свинарського комплексу «Дружба-Казначеївка»
опікуватиметься компанія Big Dutchman – від обладнання до консультацій. Фінансування
проєкту бере на себе німецька фінансова група Convex International GmbH. Ідеться не лише
про європейські інвестиції, але й про формування нових стандартів у галузі свинарства.
Реконструйований свинокомплекс буде оснащений найсучаснішим обладнанням, що
дозволить досягти вищої якості та конкурувати з іноземною продукцією. «Ми обговорили
різні варіанти проєктів: мінімальний, максимальний, і прийшли до рішення, що ми
починаємо подавати документи на залучення фінансування», – зазначив голова наглядової
ради Ristone Holdings Вадим Нестеренко. Він підкреслив, що компанія має великий досвід
співпраці з Convex – над проєктом елеватора. Отметим, руководство группы Ristone ведет
переговоры о приобретении соседнего агрохолдинга, что позволит увеличить земельный
банк на 40 тыс. га. «На сегодняшний день мы получили подтверждение о финансировании
сделки по приобретению агрохолдинга, который находится с нами по соседству.
Реализация этой сделки позволит нам увеличить земельный банк с 60 тыс. га, которыми
мы владеем сейчас, до 100 тыс. га обрабатываемых сельскохозяйственных земель», —
рассказал о предстоящем масштабировании председатель наблюдательного совета Ristone
Holdings Вадим Нестеренко. Отмечается, такое существенное расширение земельного банка
— это серьезная финансовая операция, в которой важна репутация всех участников. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua


ПТАХІВНИЦТВО

Агропромышленная группа "Овостар Юнион"
сократила продажи яиц на 4%
26.01.2021

Агропромышленная группа "Овостар Юнион", один из ведущих
производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в 2020 году сократила
продажи яиц на 4% по сравнению с 2019 г. - до 1,104 млрд штук.
Объем экспорта сократился более значительно – на 33,5%, до 349 млн штук, в
результате чего доля экспорта сократилась с 46% до 32%. Средняя цена яиц в гривне
выросла на 2% – до 1,634 грн/яйцо, в то время как в долларовом эквиваленте снизилась на
2% – до $0,061. Компания сообщила, что производство яиц в минувшем году выросло на 5%
- до 1,672 млрд штук, а их переработка снизилась на 4% – до 552 млн шт. Производство
жидких яичных продуктов снизилось на 3% – до 13,504 тыс. тонн, тогда как сухих выросло
на 6% – до 3,161 тыс. тонн. Объем реализации сухих яичных продуктов вырос на 17% – до
3,27 тыс. тонн, в том числе экспорт увеличился на 9,9% – до 2,268 тыс. тонн, однако его
доля снизилась с 74% до 69%. Объем реализации жидких яичных продуктов снизился на
3% – до 13,281 тыс. тонн, в том числе экспорт – на 28,7%, до 4,647 тыс. тонн, а его доля – с
47% до 35%. Средняя цена реализации сухих яичных продуктов выросла на 3% в гривневом
выражении - до 110,84 грн/кг и упала на 1% в долларовом выражении - до $4,11 за кг.
Средняя цена жидких яичных продуктов снизилась на 11% в гривневом выражении – до
32,93 грн/кг, в долларовом эквиваленте – на 15%, до $1,22 за кг. "В 2020 году нам удалось
сгладить негативное влияние пандемии COVID-19 на производственную деятельность и
сохранить объемы производства на докризисном уровне", – приводится в отчете
комментарий генерального директора "Овостара" Бориса Беликова. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Україна може стати найбільшим світовим постачальником
продукції перепільництва
27.01.2021

Загальне середньорічне поголів’я перепелів в Україні протягом
останніх 10 років коливалося в межах 1,96-3,26 млн голів. Про це пише
журнал «Наше птахівництво», передає kurkul.com
Водночас максимальне виробництво перепелиних яєць — 638,8 млн штук —
припадає на 2014 рік, коли поголів’я цієї птиці було найбільшим. З того часу
спостерігається скорочення загального виробництва яєць. Серед причин фахівці вбачають
зменшенням купівельної спроможності населення та істотне подорожчання кормів.
Подібна тенденція в Україні спостерігається і з виробництвом м’яса перепелів. Якщо у 20122014 рр. щороку забивали 7-8 млн голів і виробляли 1,2-1,3 тис. т м’яса, то нині це — 6-6,6
млн голів та 1,05-1,1 тис. т м’яса. Водночас усі оператори ринку сходяться на думці, що, як і у
випадку з яйцями та м’ясом курей, Україна має всі можливості не лише повністю
задовольнити внутрішні потреби, але й стати одним із найбільших постачальників
продукції перепільництва на світовий ринок. Сьогодні в Україні налічується близько 560
підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні перепелів. Серед найбільших із них —
«Продовольчий альянс», ФГ «Миколай», «Агрокомплекс Фенікс», «Концерн СВК»,
«Агрофірма Арік». До головних проблем, які заважають розвитку перепільництва,
вітчизняні виробники відносять відсутність державних програм, що стимулювали б його
розвиток, невигідні та нерівноправні відносини з великими торговельними мережами, їхню
законодавчу неврегульованість, низьку купівельну спроможність населення.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com

53

FMO предоставил $35 млн для финансирования части расходов
на приобретение производителя "Чумак"
03.01.2021

Голландский банк развития FMO в конце августа этого года
предоставил $35 млн долгосрочного финансирования для финансирования
части расходов на приобретение украинского производителя продуктов
питания "Чумак".
"Приобретение потенциально поможет раскрыть весь потенциал "Чумака" на
внутреннем рынке за счет увеличения рыночной доли "Чумака" в Украине и поможет
расширить сбыт "Чумака" на зарубежные рынки, тем самым увеличив местные налоговые
поступления и создав рабочие места в районе с высоким уровнем безработицы", –
отмечается в материалах банка. Как сообщалось, инвестгруппа Dragon Capital в мае 2019 г.
объявила о продаже всей своей доли в компании "Чумак" компании Delta Wilmar украинскому филиалу Wilmar International, одной из крупнейших агропромышленных
компаний в Азии. "Чумак" является крупным производителем продуктов питания, который
производит кетчупы, майонез, томатную пасту, соусы и макаронные изделия. Компания
основана в 1996 году шведскими бизнесменами в Каховке (Херсонская обл.) и сегодня
является одним из крупнейших переработчиков томатов в СНГ с годовой мощностью
переработки до 100 тыс. тонн. Выручка "Чумака" в 2019 году выросла на 34,9% - до 1,7 млрд
грн, а чистая прибыль – на 42,4%, до 169,6 млн грн. Wilmar International Limited основана в
1991 г. со штаб-квартирой в Сингапуре и является ведущей азиатской агропромышленной
группой. Группа имеет более 500 заводов и широкую дистрибьюторскую сеть,
охватывающую Китай, Индию, Индонезию и около 50 других стран и регионов.
Деятельность компании включает производство пальмового масла, переработку
масличных культур, рафинацию пищевых масел, рафинацию сахара, производство
потребительских товаров, специальных жиров, биодизеля и удобрений, а также муко- и
рисомольное производство. В Украине группа работает с 2004 года. ООО "Дельта Вилмар
СНГ" специализируется на производстве масложировой продукции и ингредиентов для
хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов. В структуру компании
входит два завода – один по переработке тропических масел, другой – по переработке
масличных культур, а также плекс по перевалке растительных масел в порту "Пивденный".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Nestle анонсировала запуск в Украине линейки
продуктов в партнерстве со Starbucks
07.01.2021

Компания Nestle, один из крупнейших мировых производителей
продуктов питания, анонсировала запуск в Украине линейки продуктов в
партнерстве с брендом Starbucks.
"В рамках партнерства двух компаний на украинский рынок выпущена линейка
кофе для приготовления дома", – говорится в пресс-анонсе компании в среду. Согласно ему,
15 января Nestle огласит детали партнерства со Starbucks и свои планы по развитию
направления кофе в Украине в целом. В настоящее время кофе под брендом Starbucks уже
присутствует в Украине как на крупнейших маркетплейсах и в нишевых интернетмагазинах, так и в крупных розничных сетях, таких как "Сильпо" или Metro, и относится к
верхнему сегменту с ценой около 100 грн за 100 г. Напомним, в 2018 г. Nestle заключила
партнерское соглашение с кофейным гигантом Starbucks, по которому швейцарская
компания получила глобальные права на продажу потребительской продукции Starbucks.
Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Nestle заплатит в рамках сделки $7,15
млрд. Права перейдут Nestle "на бессрочный период". Отмечается, что соглашение
предполагает продажу продукции вне заведений Starbucks, которые останутся под
контролем компании, и не включает в себя готовую к употреблению продукцию, включая
кофейные напитки в жестяных банках. Ежегодная выручка подразделения оценивается в
$2 млрд, и Nestle ожидает, что сделка позитивно скажется на ее прибыли в расчете на
акцию и органическом росте продаж начиная с 2019 года, после ее ожидаемого закрытия в
конце 2018 года. Также в рамках сделки порядка 500 сотрудников Starbucks перейдут на
работу в Nestle. Теперь Nestle станет владельцем сразу трех известных кофейных брендов Nescafe, Nespresso и Starbucks.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украинская кондитерская компания начала
производство искусственного мяса
11.01.2021

Растительное (искусственное) мясо будет продаваться в виде
замороженных котлет для бургера. В одной котлете – 21 г белка. Продукт
содержит клетчатку, железо и фосфор.
"Мы сделали продукт без антибиотиков, холестерина, искусственных
ароматизаторов, красителей и консервантов. Dreameat – первое растительное мясо на
рынке без содержания метилцеллюлозы. Простыми словами, без бумаги", – заявил
совладелец кондитерской компании АВК Владимир Авраменко. Метилцеллюлоза (e461) –
это загуститель, стабилизатор, пленкообразователь, наполнитель и носитель, который
широко используется в пищевой промышленности. Ее добавляют в хлебобулочные
изделия, соусы, кетчупы, десерты, газированные напитки. Она не всасывается и не
усваивается организмом человека. Считается неопасным, но при приеме свыше 5 г в день
возможно слабительное действие. Получают метилцеллюлозу непосредственно из
клеточного вещества растительных волокон. Напомним, в сентябре прошлого года на
украинский рынок выпустила растительное мясо в виде фарша компания Eat Me At. О своем
продукте она сообщила, что: основой фарша является текстурированный соевый белок;
вкус фаршу придают дрожжевые экстракты; фарш содержит минералы, которые получают
естественным путем — из мицелия Коджи. Они позволяют добавить привкус мяса и
насытить фарш железом; скрепить фарш позволяет метилцеллюлоза; для придания
жирности фаршу используют кокосовое или подсолнечное масло; цвет мяса фаршу придает
сок свеклы и краситель карамели. Мировая индустрия растительного заменителя мяса в
2020 году достигла объема в $20,7 млрд. Такие данные исследовательской компании
Euromonitor International привел телеканал CNBC. Эксперты ожидают, что рынок
продолжит расти и к 2024 году достигнет $23,2 млрд. Мировым лидером этого рынка
является компания Beyond Meat, в мае 2020 года она провела первичное размещение акций,
привлекла $240 млн и получила оценку в $1,5 млрд. В сентябре рыночная капитализация
Beyond Meat составляла $8,5 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
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ГК «Верес» в 2020 році збільшила реалізацію продукції на 8%,
розширивши лінійку на 24 позиції
02.02.2021

Группа компаній «Верес» в 2020 році збільшила реалізацію
консервованої продукції під власною торговою маркою на 8% - до 946,9 млн
грн у порівнянні з 2019 роком.
Асортимент бренду зріс на 24 SKU, що є найбільшим показником за останні 5 років.
Об’єми реалізації консервованої продукції на внутрішньому ринку зросли на 2,1% - до 792,1
млн грн, в порівнянні з 2019 роком. Поставки продукції на експорт в грошовому вимірі
зросли в 2,2 рази – до майже 138,5 млн грн. Минулого року ГК «Верес» вперше відкрила
власний торговий дім в Казахстані з прямими поставками на 4 торгові мережі Magnum Cash
& Carry, Small, «Дина», «Кенмарт», які входять в 10 найбільших рітейл-операторів країни.
Також було заключено перспективний експортний контракт на поставку зеленого
консервованого горошку до Сінгапуру. Проект складався з двох поставок на загальну суму
40,5 млн грн. Протягом 2020 року «Верес» вивів на ринок продукти в 4 нових для бренду
категоріях: готова їжа «Обіди як вдома» (3 SKU); сухі спеції та приправи (12 SKU); кетчуп зі
свіжих томатів (3 SKU); рідкі приправи (4 SKU). Ще на початку року компанія випустила
новинки в соусній групі (гірчиця «Американська оригінальна») та солодкій групі (конфітюр
«Гарбуз-апельсин»). На початку осені бренд вийшов в ефір найпопулярнішого кулінарного
шоу «МастерШеф» з новим комунікаційним слоганом «Смачно як завгодно». Після
тривалого «мовчання» в медіа-просторі, своєрідний маніфест мав на меті показати, що
бренд та компанія «Верес» розвивається і трансформується відповідно запитів споживачів
та сучасного стилю життя. Виручка від реалізації непрофільних біржових
сільськогосподарських культур[3] в 2020 році становила 98,6 млн грн. В порівнянні з 2019
роком показник зріс на 14,13%. Виробництво грибної продукції (блоки грибного міцелію) в
звітному році збільшено на 6% до майже 40 тис. тон. Приріст фактичного виробництва
свіжого гриба в звітному році до 2019 року становить +3%, фасованого гриба +64% (138,8
тон проти 84,6 тон в 2019 році). Зовнішня реалізація грибної продукції в 2020 році в
порівнянні з 2019 роком склала: блок грибного міцелія + 7%, свіжого гриба +20%,
фасованого гриба + 64%. На 2021 рік заплановане підвищення виробництва як грибної
продукції, так і свіжого гриба. Звітний 2020 рік став рекордним за показниками
продуктивності виробничих підрозділів та логістичного центру. У відношенні до 2019 року
приріст продуктивності (кг/люд-год.) становив: Канівський виробничий підрозділ +12%;
Черкаський виробничий підрозділ +8,5 %; Черкаський логістичний центр (підрозділ
етикетування готової продукції) +34%. Протягом звітного року в ГК «Верес» було
реалізовано масштабні інвестиційні проекти: покупка нової сільськогосподарської техніки
для агрокомплексу, капітальний ремонт блоків по вирощуванні грибів, оновлення
обладнання на консервних виробничих підрозділах, масштабний за об’ємами робіт та
інвестиціями проект по встановленню автоматизованої лінії етикетування готової
продукції. Загальний розмір реалізованих інвестицій в 2020 році становив 40,529 млн грн. В
бюджеті на 2021 рік планова сума інвестицій становить 26,089 млн грн. Загальний розмір
сплачених в 2020 році податків ГК «Верес» становить 178,229 млн грн. «В 2021 році ми
плануємо на третину збільшити загальну суму виручки від реалізації основної продукції,
активно розвивати категорію готової їжі та освоювати нові експортні ринки». – Арсеній
Белюкін, Генеральний директор ГК «Верес». Протягом року компанія планує випустити
лінійку fancy food (6 SKU) та розширити категорію рідких спеції – плюс 3 SKU.
Читати повністю >>>
За матеріалами Смарт-Холдингу



БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Крупный производитель каш и хлопьев получил миллионный
убыток, избавившись от украинских активов
17.02.2021

Крупный производитель круп группа компаний Cereal Ukraine (Харьков)
закончил 2020 г. с чистым убытком в размере 6,86 млн евро против прибыли
269 тыс. евро в 2019 году, продав производственные активы в Украине.
Как говорится в финансовом отчете холдинговой компании группы Cereal planet PLС
(Кипр), финансовый результат за 2019 год был подкорректирован. За указанный период
доход увеличился на 25,5%, или на 4,63 млн евро, до 22,74 млн евро. В 4-м квартале
(октябрь-декабрь) 2020 года компания увеличила чистый убыток в 43 раза до 7,02 млн
евро, а доход сократила на 12,1%, или на 746 тыс. евро, до 5,44 млн евро по сравнению с 4-м
кварталом 2019 г. В отчете указано, что решающее влияние на результаты 4-го квартала
оказала продажа производственных мощностей ООО "Олимп" в Украине, а именно то, что
стоимость сделки была ниже, чем ее стоимость в бухгалтерских книгах. Таким образом, в
финрезультате отражен убыток по сделке на сумму 6,71 млн евро, она была совершена
после получения одобрения на внеочередном общем собрании акционеров 22 декабря 2020
года. Отмечается, что Cereal Planet PLC не видит перспектив развития в Украине из-за
низкой динамики развития отрасли. На данный момент компания рассматривает
возможность развития в Польше и планирует открыть там производство, других
мощностей компания пока не имеет. В 2020 году увеличилось производство перловой
крупы на 30% до 1,28 тыс. тонн, гречки - на 28% до 9,6 тыс., гороха - на 88% до 22,59 тыс.
тонн, проса - в 8,9 раза до 674 тонн, чечевицы - в 5,5 раза до 531 тонны по сравнению с 2019
годом. Однако за указанный период упало производство хлопьев на 44% до 930 тонн,
очищенного проса - на 15% до 3,09 тыс. тонн, булгура - на 7% до 5,78 тыс. тонн, пшеничной
крупы - на 26% до 159 тонн, нута - на 19% до 597 тонн. Также, по данным компании, в 2020
году экспорт круп вырос на 32% до 12,79 млн евро по сравнению с 2019 годом.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com



ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Мінекономіки розпочне розподіл тарифної
квоти на цукор-сирець
01.02.2021

Мінекономіки України з 5 лютого 2021 року розпочне прийом заявок
у рамках розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з
тростини серед імпортерів.
Як повідомляється на сайті Мінекономіки в понеділок, квоту на ввезення цукрусирцю в 2021 році встановлено на рівні 260 тис. тонн. За даними Держстату, у 2020 році в
Україну було імпортовано 1,88 тис. тонн цукру на $1,8 млн, що на 39,2% і 9,8% більше
порівняно з 2019 роком. Експорт цукру з України минулого року становив 150,6 тис. тонн у
натуральному і $59,34 млн у грошовому еквіваленті, зменшившись порівняно з 2019 роком
відповідно на 30,3% і 36,4%. За інформацією Національної асоціації цукровиків "Укрцукор",
на 12 січня виробництво цукру в Україні в 2020/2021 маркетинговому році становило
1021,1 тис. тонн за прогнозу виробництва на весь МР 1,2 млн тонн, що на 15% менше за
показник 2019/2020 МР. Цього МР у країні функціонували 30 цукрових заводів, які
переробили 7,7 млн тонн цукрових буряків.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Сахарные заводы "Укрпроминвест-Агро"
произвели 171 тыс. тонн сахара
02.02.2021

Киевмлын увеличил продажи муки на 20%
и расширил географию
11.02.2021

Компания «Киевмлын» по итогам 2020 года, по сравнению с
предыдущим годом, увеличила производство муки на 20% - с 12 тыс. т в
2019 г. до 14,4 тыс. т в 2020 г. Об этом сообщила пресс-служба «Киевмлына».
«Нам удалось реализовать несколько важных инфраструктурных и маркетинговых
проектов, благодаря которым «Киевмлын» из регионального бренда превратился в
полноценную национальную торговую марку. В частности, удалось на треть расширить
географию поставок муки - теперь она продается во всех без исключения регионах
Украины, кроме оккупированных территорий», - отметил директор ООО «Киевмлын»
Андрей Опанасенко. Среди изменений, которые привели к росту продаж и объемов
отгрузок муки «Киевмлын» - расширение коммуникации за пределы Киева, выход на
телевизионные и диджитал-каналы. «Мы нарастили узнаваемость, а неизменно высокое
качество подтвердила правильность выбора наших новых и постоянных потребителей», добавил Опанасенко. Он также напомнил, что в конце 2020 г. «Киевмлын» получил награду
фестиваля-конкурса «Выбор года» - звание «Товар года» в номинации «Мука». «Эта награда
является залогом качества товаров и услуг. Поэтому наша компания благодарна за доверие
потребителей, особенно в такое непростое время», - отметил Опанасенко.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Експорт борошна у 2020/2021 МР впаде
в 2,5 раза, до 130 тис. тонн
17.02.2021

Виробництво пшеничного борошна за підсумками 2020/2021 МР
знизиться на 9,7%, до 1,96 млн тонн, а експорт впаде у 2,5 раза і
становитиме менше ніж 130 тис. тонн через зростання цін на пшеницю.
"Обсяг виробництва борошна з року в рік протягом десятиліття знижується. Це
навіть із урахуванням тіньового ринку, який оцінюється у 25-30%. У поточному році, я
гадаю, що обсяги виробництва будуть близькі до 2 млн тонн борошна пшеничного, яке
становить понад 95% у виробництві", - повідомив директор асоціації "Борошномели
України" Родіон Рибчинський на конференції AgriForum. Рибчинський також відзначив
зростання експорту хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів у 2020 році, який
зріс у натуральному вираженні на 3,8%, до 10,8 тис. тонн, а у грошовому на 13,8% - до $198
млн. При цьому імпорт цієї продукції зріс за той самий період на 19,2%, до 3,1 тис. тонн у
натуральному вираженні і на 24% - до $101,3 млн у грошовому. Експерт зазначив, що в
Україні щорічно закривається декілька десятків підприємств-виробників борошна,
переважно розташованих у сільській місцевості. За його словами, більшість цих виробництв
є бюджетоутворюючими для своїх населених пунктів, оскільки цикл виробництва борошна
забезпечує роботою до 100 осіб. Мінекономіки прогнозує зниження експорту зернових у
2020/21 МР на 20,5% порівняно з попереднім МР - до 45,4 млн тонн, зокрема експорт
пшениці скоротиться на 14,6% - до 17,5 млн тонн, кукурудзи - на 22,4%, до 23,5 млн тонн, і
ячменю на 23,8% - до 3,82 млн тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Крыжопольский и Гайсинский сахарные заводы, входящие в группу
компаний "Укрпроминвест-Агро", по итогам 90-дневного сезона
сахароварения произвели 171,3 тыс. тонн сахара, или 15% общеукраинского
производства.
"Несмотря на исключительно сложные погодные условия, негативно повлиявшие на
урожайность сахарной свеклы, предприятиями " Укрпроминвест-Агро" было переработано
1,32 млн тонн сахарной свеклы, что лишь на 7% ниже показателя прошлого года", сообщается на сайте группы компаний. Согласно ему, Крыжопольский сахарный завод в
2020 году снизил производство сахара на 23,1% - до 90,4 тыс. тонн, переработав 676,3 тыс.
тонн сахарной свеклы, что на 8,6% меньше показателей 2019 года. Гайсинский сахарный
завод за аналогичный период снизил производство сахара на 27,1% - до 80,9 тыс. тонн,
сократив переработку сахарной свеклы на 9,3% - до 620 тыс. тонн. По данным
"Укрпроминвест-Агро", при этом Крыжопольский сахарный завод стал вторым среди
украинских производителей сахара в 2020 году, а Гайсинский сахзавод – третьим.
Винницкий комбинат хлебопродуктов №2, представляющий мощности по переработке
зерновых группы компаний "Укрпроминвест-Агро", сократил производство муки в 2020
году на 17,3% – до 138,8 тыс. тонн, но сохранил лидерство на украинском рынке данного
продукта с долей 10,1%, сообщила компания. Комбинат стал вторым среди экспортеров
украинской муки, поставив на внешние рынки 21,5% всего экспорта этого продукта, хотя в
натуральном выражении ее экспорт за 2020 год упал на 44% по сравнению с 2019 годом –
до 48 тыс. тонн. Главными торговыми партнерами комбината в минувшем году стали
Палестина, Китай и Молдова. Согласно данным "Укрпроминвест-Агро", валовые надои
молока на фермах компании в 2020 году составили 23,79 тыс. тонн, при фактическом надое
на фуражную корову 9210 кг, что на 38% выше общеукраинского показателя. "Компания
ввела в эксплуатацию три помещения для содержания коров по канадской технологии
общей мощностью 1104 мест. И уже сейчас мы видим результат. В частности, на фермах с
содержанием по канадской технологии мы получили надои по 10 200 кг молока на корову…
При этом генетический потенциал молочного стада компании готов к надоям в 11000 кг
молока в год", - отметил директор по животноводству компании Максим Армашов.
Компания в 2020 году продала отечественным фермерским хозяйствам 405 нетелей
голштино-фризской породы американской селекции, а также завершила второй и третий
этапы реконструкции системы содержания молочного стада по канадской технологии на
нетельном комплексе в селе Дзыговка Винницкой области. Согласно данным
"Укрпроминвест-Агро", основу стада компании составляет голштино-фризская порода
американской селекции, поголовье которой по состоянию на 1 января 2021 года
насчитывало 6 тыс. голов, из которых дойное стадо – 2,7 тыс. голов, что, примерно, на 10%
меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, Как сообщалось, "Укрпроминвест-Агро"
занимается выращиванием сельхозкультур, производством сахара, муки, мясным и
молочным животноводством. Земельный банк группы составляет более 100 тыс. га, общее
поголовье КРС – 6 тыс. голов, свиней – 12 тыс. голов. Общие элеваторные мощности по
хранению сельхозкультур составляют 120 тыс. тонн. "Укрпроминвест-Агро" осуществляет
поставки продукции переработки зерновых в Молдову, Грузию, Туркменистан, Израиль,
Палестину, Анголу, Ливан, Сирию, Вьетнам. В состав "Укрпроминвест-Агро" входят ООО
"Группа "Агропродинвест", ЧАО "ПК Подолье", ООО "ПК Заря Подолья", ООО "Винницкий
комбинат хлебопродуктов №2", АФ "Днипроагролан", АФ "Иванковцы", ООО "Мас-Агро",
ООО "Правобережное" и ООО "Прогресс-НТ". Собственником агрохолдинга с конца 2019
года является Алексей Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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На заводе A'SPIK Group модернизировали сахаросушильное оборудование
08.02.2021

Группа компаний A'SPIK Group провела ряд обновлений всего
сахаросушильного отделения ООО «Старокостянтиновсахар». Об этом
говорится в сообщении завода на странице в Facebook.
«Правильная сушка сахара и его хранение, как и процесс производства, — очень
важные этапы. Ведь от соблюдения всех требований зависит качество продукции и
соответствие стандартам», — подчекивается в сообщении. Как отмечается, в минувшем
году в рамках модернизации на заводе поставили новый скруббер, пылеуловитель
сушильного барабана современной технологии, новый мотор-редуктор на барабан. Также
установили мощный вытяжной вентилятор, модернизировали вентиляторы холодного и
горячего воздуха, возобновили фильтры для воздуха, которым охлаждается и сушится
сахар в барабане. Сушильное отделение состоит из 3 этажей: сушильный цех, технический
этаж и упаковочный цех. Отметим, ЧАО "Шепетовский сахарный комбинат" (Хмельницкая
обл.) выпустит дополнительную эмиссию акций на 22,961 млн грн по номиналу, или 91,7%
от нынешнего уставного капитала. Покупателем акций станет ООО "Агро-ОРМС"
Александра Спивака, которому уже принадлежит 91,004457% акций. "Финансовые ресурсы
в размере 100% средств будут использованы: 60% - на приобретение оборудования для
сахароварения, оборудования для линии сухой подачи сахарной свеклы, 10% - увеличение
автопарка предприятия, 30% - на капитальный ремонт складских помещений и
админздания", – сообщило предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно ему, решение о допэмиссии акций приняло собрание акционеров 24 декабря, они
будут размещаться по номиналу. Шепетовский сахарный комбинат в 2019 г. сократил
выручку на 17,9% – до 173,56 млн грн, увеличив чистый убыток на 5,9% – до 15,75 млн грн.
В том же году предприятие произвело 12,395 тыс. тонн сахара и реализовало 9,26 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Крупнейший производитель сахара в Украине
продал два завода на Харьковщине
09.02.2021

Агрохолдинг "Астарта" завершил продажу двух сахарных заводов в
Харьковской области – Савинского и Новоивановского. Об этом сообщает
пресс-служба компании.
"Учитывая, что в Харьковской области не хватает сырья и производителей сахарной
свеклы, продажа неключевых активов в этой области поможет компании высвободить
внутренние ресурсы в пользу основных сахарных заводов, расположенных в Полтавской,
Винницкой и Хмельницкой областях", – отмечается в сообщении. Как сообщалось, в ноябре
2011 года Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил АО "ЗНВКИФ "Суверен"
бизнесменов Софии Пластун и Ігоря Шевченко приобрести Савинский сахарный завод в
Харьковской области у агропромхолдинга "Астарта". Ранее совладелец "Астарты" Виктор
Иванчик заявлял о планах компании продать сахарные активы в Харьковской области –
Савинский и Новоивановский заводы. "Астарта" – вертикально интегрированный
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины.
В его состав входят шесть сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га
и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по
переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").
"Астарта" в 2019 году получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро
чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до 448,01 млн евро. Основателю
и CEO агрохолдинга "Астарта" Виктору Иванчику принадлежит 39,57% его акций,
канадской Fairfax Financial Holdings Ltd принадлежало 29%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net



ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

рынка лишить других претендентов возможности бороться за актив", – считают в Фонде
гарантирования. Поэтому после принятия решения НБУ об отмене согласования
реализации упомянутого пула активов Фонд отменил результаты торгов, а уплаченные
"победителем" 182,45 млн грн были ему возвращены в полном объеме в июле 2019 года.
После этого ООО "Финансовая компания "Скай" подало иск с требованием признать
заключенным договор уступки прав требования по выкупленным кредитам "Дельта
Банка". Теперь Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд
отменили указанные решения Фонда и НБУ и признали заключенным договор между ООО
"ФК "Скай" и "Дельта Банком" о переуступке прав требования, хотя средства за лот на
данный момент остаются у покупателя. Большую часть выставляемого на продажу пула
кредитов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн составляют права
требования по кредитам юридическим лицам (15 шт.), имущественные права по
кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность. В обеспечении по кредитам –
объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в
Одесской области. С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров,
речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и
"Одесском масложировом комбинате".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Украина экспортировала рекордный объем
подсолнечного масла
23.02.2021

По данным Государственной таможенной службы Украины, экспорт
подсолнечного масла из Украины в 2020 г. второй раз подряд достиг рекордного
показателя – 6,9 млн т., на 12% превысив рекорд 2019 г. (6,1 млн т.).
Заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной
экономики", академик НААН Николай Пугачев уточнил, что выручка от экспорта
подсолнечного масла в 2020 г. составила $5,3 млрд, что на 24% больше, чем в предыдущем
году. При этом наибольший спрос на украинское масло традиционно наблюдался со
стороны Индии (25,1%), кроме того 19,3% было экспортировано в Китай. Среди остальных
крупных покупателей отечественного подсолнечного масла – Нидерланды (9,2%), Испания
(5,9%), Ирак (5,6%), Италия (5%), Польша (4,8%) . Совокупно на эти страны приходится
около 75% поставок украинского масла на внешние рынки в денежном выражении. В то же
время в 2020 году снизились объемы экспорта семян и плодов масличных культур на
внешние рынки. В натуральном выражении этой продукции было поставлено 4,4 млн тонн,
что на 36% меньше, чем в 2019 году. В денежном выражении экспорт сократился на 29% –
до $1,8 млрд. Отметим, по данным Госстата в 2020 г. производство масла подсолнечного
нерафинированного возросло по сравнению с 2019 годом на 3,6%. Производство масла
подсолнечного рафинированного увеличилось на 17,7%, подсолнечного шрота - на 6%. За
ограниченных ресурсов соевых бобов и семян производство масла соевого и шрота
сократилось соответственно на 19,3% и на 19,6%. Производство рапсового масла
сократилось на 27%. Впервые за последние годы олийнодобувни предприятия Украины
вынуждены были импортировать 20 тыс.тонн соевых бобов, но это не решило проблемы
загрузки отечественных мощностей. В 2020 г. Украина осталась мировым лидером по
производству и экспорту подсолнечного масла и шрота. Топ-12 крупнейших
производителей рафинированного подсолнечного масла за отчетный период обеспечили
88,6% масла на рынке Украины. Рейтинг лидеров: Дельта Вилмар Украина — 16,4%;
Днепропетровский МЭЗ (входит в структуру компании Bunge) — 16,2%; Полтавский МЭЗ
(входит в структуру «Кернел») — 10,4%; Олияр — 8,9%; ГрадОлия рафинация —7,1%;
Приколотнянский МЭЗ («Кернел») — 6,9%; Виктор и К — 6,5%; УКРОЛИЯПРОДУКТ — 4,9%;
ВВВВ — 3,5%; ЩЕДРО — 3,3%; Мелитопольский МЭЗ — 2,3%; Пологовский МЭЗ — 2,2%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net, ukroilprom.org.ua
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В Украине простаивают четыре из шести крахмальных заводов
и все производства картофельного пюре

Кернел завершує першу чергу будівництва Старокостянтинівського
олійноекстракційного заводу

05.01.2021

11.01.2021

Агрохолдинг
«Кернел»
завершив
будівництво
«Старокостянтинівського олійноекстракційного заводу» на 70%. Про це
розповів Юрій Пугач, директор з управління виробничими активами
компанії «Кернел».
«Будівництво першої черги в самому розпалі. Елеваторний комплекс вже готовий на
70%. Всі роботи будуть завершені до кінця цього року. Попередній дедлайн для другої
черги, а це будівництво виробничих потужностей, — кінець 2021 календарного року», —
розповів Пугач. Слід додати, що головним генератором прибутку холдингу в 2020 році став
сегмент інфраструктури і трейдингу. За підсумками липня-вересня 2020 року компанія
наростила чистий прибуток в 3,4 рази — до $204 млн, а виручку — на 11%, до $940 млн. «За
підсумками 2019/20 МР холдинг експортував 8 млн т зерна. Це абсолютний рекорд і для
компанії, і для українського зернового ринку. Частка „Кернел“ в експорті зерна з України
теж безпрецедентно висока. За даними річного фінансового звіту холдингу — 14%. А за
даними першого квартального звіту 2021 року (липень-вересень 2020 року), ще вище —
15%», — підкреслив директор з управління виробничими активами. Крім того, в 2021 ФР
«Кернел» планує поліпшити свої показники — експортувати 9,5 млн т зерна, в тому числі 9
млн т через свої термінали.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Веревский отсудил у Фонда гарантирования активы
"Дельта Банка" на 5 миллиардов
09.02.2021

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе
решение Хозяйственного суда Киева, который признал правомерной сделку
по продаже пула кредитов АО "Дельта Банк" с залогом в виде работающих
мощностей
масложировых
комбинатов
в
Одесской
области
и
инфраструктуры порта Черноморск.
Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, он планирует
обжаловать решение апелляционного суда. По мнению Фонда, ООО "Финансовая компания
"Скай" главы агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского, которая стала победителем
аукциона, искусственно вытеснила конкурентов по борьбе за актив. Напомним, в марте
2019 года указанные активы, находящиеся в залоге НБУ и АО "Укрэксимбанк", были в
очередной раз выставлены на электронные торги, победителем которых стало ООО "ФК
"Скай", предложив в ходе конкурентной борьбы самую высокую цену в 906,2 млн грн.
Однако соглашение с победителем не было подписано, поскольку через несколько дней
после аукциона появилось решение Окружного административного суда Киева, который
запретил продажу этого лота за день до проведения торгов по иску компании, которая
вообще не принимала участия в аукционе. Уже через 4 месяца, в июне 2019 года, то же ООО
"ФК "Скай" вновь победило в торгах по продаже этого лота, однако теперь уже с ценой
всего в 182,5 млн грн и при наличии всего одного конкурента, который фактически не
боролся за лот. "Эти события указывают на методические попытки отдельных игроков
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Читайте также: Цены на украинское
подсолнечное масло обновили
четырехлетний максимум >>>

ПМП "Вимал" и ООО "Крохмалопродукты Оране" - только эти два из
шести существующих в Украине крахмальных заводов приступили к работе
в 2020 году. Об этом пишет fixygen.ua
Остальные находятся в преддефолтном состоянии или полностью обанкротились и
имеют огромные нереализованные складские запасы продукции, произведенной в 20192020 маркетинговом году (МГ), сообщил директор "Вимала" Сергей Самоненко. "В период с
2017 до 2020 года импорт из Беларуси вырос почти в 10 раз - с 877 т до 7100 т. Часть
импортированной продукции в Украине достигла 50%. Она на 30% дешевле украинского
товара. Мы проигрываем в демпинговой войне из-за высокой себестоимости производства
и закупочных цен на сырье", - назвал он причину такой ситуации в отрасли на прессконференции в агентстве "Интерфакс-Украина". По его словам, еще хуже ситуация в
сегменте сушеных картофельных хлопьев (картофельного пюре), так как из трех
существующих линий по производству картофельного пюре прекратили работу все. "100%
этой продукции Украина импортирует из-за рубежа. Этот продукт является стратегически
важным для обеспечения потребностей вооруженных сил Украины. Сейчас наша армия
использует картофельное пюре производства Российской Федерации", - сказал Самоненко.
По его информации, соседние государства, в частности РФ, Беларусь и страны ЕС, имеют
госпрограммы поддержки отрасли картофелеводства, в рамках которых производителям
компенсируют проценты по кредитам, расходы на приобретение техники, орошение,
семена, а также действуют региональные программы стимулирования развития
картофелеводства и строительства перерабатывающих предприятий. Директор "Вимала"
считает, что госпрограмма по поддержке промышленного картофелеводства в Украине
будет неэффективной без решения вопроса импорта товаров, произведенных из картофеля
в Беларуси и реэкспортируемых с ее территории. "После того как 1 января 2017 года РФ в
одностороннем порядке вышла из режима свободной торговли (ЗСТ), а с Беларусью у
Украины сохранилось соглашение о свободной торговле, роль Беларуси на международном
рынке кардинально изменилась: она превратилась в площадку для промышленной
торговой агрессии и реэкспорта в Украину товаров из РФ. Это касается не только
картофеля и продуктов из него, но и ряда других продовольственных товаров", - считает
Самоненко. Возможными вариантами решения проблем, по его мнению, является
наработка механизма защиты внутреннего рынка Украины от проникновения крахмало- и
картофелепродуктов из Беларуси, например, путем исключения этих товарных позиций из
режима свободной торговли. Также директор "Вимала" предложил сосредоточиться на
увеличении квоты на беспошлинный ввоз в ЕС групп "чувствительных товаров" в рамках
ЗСТ. Как было озвучено на пресс-конференции, ежегодная внутренняя потребность
Украины в картофельном крахмале составляет 16 тыс. тонн, в 2019-2020 МГ украинские
предприятия произвели 8,4 тыс. тонн картофельного крахмала, треть из которого до сих
пор не реализована. ПМП "Вимал" - крупнейший производитель картофельного крахмала в
Украине. Имеет два перерабатывающих завода в Чернигове, один из которых запущен в
действие в 2018 г. за средства кредита ЕБРР и собственные инвестиции. ..
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Експерт: кондитерський ринок України захоплений
трьома монополістами

Roshen почав експортувати масло вищого
ступеню кошерності
02.02.2021

Завод Roshen став першим у світі виробником фасованого вершкового
масла за межами Ізраїлю, який отримав дозвіл вищого органу кошерності
(Kashruth Department B.D.Z. Orthodox Council Jerusalem).
У 2020 році заплановано декілька поставок фасованого масла по 200 г цієї категорії.
Як повідомлялося, у 2020 році молокозавод Roshen розпочав виробництво у роздрібному
пакуванні та реалізацію натурального солодковершкового масла, представленого
позиціями: Масло Селянське 72,6% і Масло Екстра 82,5%. Вінницький молочний завод
Roshen є основним постачальником молочної сировини для фабрик корпорації Рошен,
виготовляючи молочні інгредієнти для кондитерських, молочних та інших галузей.
Щорічний обсяг експортних продажів складає понад 10 тис. т, продукція надходить до
понад 50 країн світу. Потужність підприємства дозволяє переробляти 600 т молока на добу.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Верховний Суд підтвердив відкриття справи
про банкрутство «Гадячсиру»
19.02.2021

Верховний Суд постановою від 3 лютого 2021 року підтвердив
відкриття справи про банкрутство «Гадячсиру». Про це повідомляє
finbalance.com.ua, передає служба новин порталу agravery.com
«Верховний Суд 3 лютого 2021 року відмовився задовольнити касаційну скаргу ТОВ
„Альміра“ й залишив без змін ухвалу Госпсуду Полтавської області від 2 червня 2020 року
та постанову Східного апеляційного госпсуду від 3 вересня 2020 року, якими було відкрито
провадження в справі про банкрутство ТОВ „Гадячсир“ (за ініціативою ПП „Консалтингова
фірма „Прометей““)», — йдеться в повідомленні. Так, за даними держреєстру, ТОВ
«Альміра» — власник ТОВ «Гадячсир», кінцевий бенефіціар — Олег Балюк. «Скаржник
просив суд касаційної інстанції скасувати оскаржувані рішення судів першої та апеляційної
інстанцій та передати справу на новий розгляд до Госпсуду Полтавської області для аналізу
питання територіальної юрисдикції, з огляду на зміну юрадреси ТОВ „Гадячсир“ й
реєстрацію в Харківській області», — зазначено у позовній заяві. Однак, Верховний Суд
дійшов висновку, що справа про банкрутство ТОВ «Гадячсир» була прийнята Госпсудом
Полтавської області до свого провадження з додержанням правил підсудності. «Зміна
місцезнаходження боржника після прийняття судом першої інстанції до розгляду заяви про
відкриття провадження у справі про банкрутство не тягне за собою зміни підсудності такої
справи і передачі її матеріалів до іншого господарського суду за новим місцезнаходженням
боржника. Крім того, дана обставина не може бути прийнята судом до уваги як підстава для
відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство», — вказано в постанові
Верховного Суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Импорт колбасных изделий за пять лет
подскочил в 12 раз, – УКАБ
25.02.2021

Импорт колбасно-мясных изделий в Украину в 2020 году составил 4,7
тыс. тонн, что в 12 раз превышает показатель пятилетней давности и в 2
раза больше по сравнению с предыдущим годом.
В то же время в УКАБ отмечают, что несмотря на рост поставок, доля
импортируемых колбас в общем предложении на украинском рынке остается
незначительной – около 1,4%. "Основными поставщиками мясо-колбасных изделий в
Украине являются европейские страны. Причем, если в натуральном выражении
безусловно лидирует Польша (73%), то в стоимостном выражении первое место занимает
Испания (43%). Это свидетельствует об импорте из стороны Испании более деликатесных
групп, которыми славится эта страна", – отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин. В то же
время экспорт колбасных изделий из Украины также растет, однако объемы его
значительно меньше по сравнению с импортом. Так, в 2020 года было экспортировано 1,4
тыс. тонн этой продукции, что в 2,6 раза выше показателя предыдущего года. Основными
странами-покупателями украинских колбас в 2020 году были: Нигерия (25% экспортной
выручки), Грузия (21%), Азербайджан (13%), Иордания (11%) и Молдова (5%).
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам biz.censor.net



ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВАЦІЯ & КУЛІНАРІЯ

Компанія «Стодола» розпочала виробництво
органічних соусів з екзотичних овочів

30.01.2021

За останніми даними, основна частка кондитерського ринку України
зараз знаходиться у трьох гравців, зокрема, в компаній «АВК», «Конті» та
«Рошен». Про це пише fbc.ua
До речі, «Рошен» у 2020 році вже зміцнив позиції та обійшов конкурентів. Але в
цілому усі три компанії контролюють дві третини ринку солодощів у нашій країні та дві
чверті її експорту. Конкуренція на внутрішньому ринку кондитерських виробів висока. У
галузі налічується близько 750 компаній. Але усім їм внаслідок монополізму доводиться
боротися за увагу покупця з часткою ринку у 10%. Якими є тенденції, тренди та проблеми
українського кондитерського ринку? З якими підсумками галузь увійшла у новий
маркетинговий рік? І якими є наслідки не завжди справедливих внутрішніх торговельних
війн, коли ринок захоплює монополіст? Сьогодні про це говоримо з першим
віцепрезидентом Торгово-промислової палати України Михайлом Непраном. Ситуацію з
кондитерським ринком взагалі пан Непран ілюструє на становищі з українським
шоколадом. Яким би він якісним не був, але конкурувати у Західній Європі зі
швейцарським, бельгійським чи іспанським шоколадом, що його там виробляють добру
сотню років, українському шоколаду дуже важко, практично неможливо. Задля цього треба
вкладати колосальні кошти. «Ось чому вітчизняні виробники шоколаду орієнтуються на
ринки Азії, Африки та інших країн третього світу, – наголошує перший віцепрезидент ТПП.
– Нещодавно мені один колега розповів напіванекдотичну історію. Коли він був у Монголії,
то в одному барі побачив цукерки «Рошен». Дуже сміявся з приводу того, що солодощі від
нашого експрезидента дійшли навіть до Монголії. Окрім цього, наші кондитерські вироби
полюбляють в Румунії, Африці, Об‘єднаних Арабських Еміратах, Кувейті. Але до чого я веду?
Кондитерський ринок України дійсно захоплений трьома монополістами – «АВК», «Конті»
та «Рошеном». В усіх країнах, де є попит на українські солодощі, вони ведуть дуже агресивну
експортну політику. Для цього в них є усі можливості, відповідні фахівці, логістика, яка
дозволяє нашим монополістам виходити на ці ринки й конкурувати з місцевими
виробниками. Та все одно робити ставку на шоколад в епоху COVID-19 важко. Шоколад –
дорогий сегмент. Його купівельна спроможність у всьому світі внаслідок коронавірусу
впала. Людина замість шоколаду купує вітаміни, щоб не захворіти. А от за рахунок
середнього сегмента – виробів з борошна – експорт з України навіть зріс. І наші три
монополісти збагатіли». Між тим декілька показників за 2020 рік говорять про ситуацію
навпаки саме з імпортом шоколаду. Закупівля цієї дорогої продукції за кордоном
збільшилася на 28%. Але цікаво, що імпорт какао-бобів, какао-пасти, какао-масла, какаожирів та какао-порошку минулого року скоротився на 2,5%. Тобто Україна стала
закуповувати більше готової продукції, скоротивши імпорт сировини для виробництва у
цьому сегменті. Виникає питання – чому? «Я бачу загрозу навіть не в цьому, – каже Михайло
Непран. – Загроза в тому, що у 2021 році цілком можливо, що буде закуповуватися навіть
більше борошна та цукру. Тому що зараз внутрішня ціна на борошно та цукор вища, ніж у
тій самій Європі, не кажучи вже про інші країни. В будь-якому випадку це одна з основних
складових кондитерського виробництва, ніякі замінники цукру не дають справжнього
смаку. Але загроза для української кондитерської галузі полягає навіть не лише у
збільшенні імпорту цукру. На превеликий жаль, той же ринок виробництва борошна і цукру
ще більш монополізований, аніж в цілому ринок кондитерських виробів. В нас же одна
структура контролює 40% цукрового ринку. Отже, вона має усі можливості диктувати ціни
на цукор. І я не виключаю, що у 2021 році баланс буде такий, що кондитерська
промисловість закуповуватиме цукор за кордоном. З тієї ж Латинської Америки завозити
тростинний цукор, як колись Радянський Союз завозив його з Куби. …
Читати повністю >>>
За матеріалами fbc.ua
Кондитерська компанія «Ла Тарта» збільшила
продажі на 175%
17.02.2021

Перша в України інноваційна кондитерська компанія «Тарта» у 2020
році збільшила продажі кондитерських виробів на 175% порівняно із 2019
роком. Про це повідомляє agroportal.ua.
Зазначається, що в грудні 2020 року компанія вийшла на обсяг виробництва понад
100 тонн тортів і тістечок, що є найбільшим показником за останні три роки. «Продажі
зросли завдяки впровадженню інноваційних технологій виробництва. На нашому
підприємстві працює єдина в Україні лінія, робота якої дозволяє без додавання
консервантів подовжити термін зберігання кондитерських виробів — технологія
пакування fresh cake technology», — розповідає Андрій Прохоров, директор ТОВ «Ла Тарта».
За його словами, ця технологія продовжує термін зберігання продукту до 12 днів, в той час
як середній строк зберігання аналогічних продуктів без її застосування — до 5?6 днів.
«Робота над технологічністю виробництва є вимогою споживача. Ми активно
відслідковуємо новинки галузі, і наш споживач все більше вимагає від ринку не тільки
широкого асортименту, якісної і недорогої продукції, але й екологічно безпечних,
виготовлених за стандартами стійкого розвитку, технологічно інноваційних виробів», —
підкреслив директор компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Киевская фабрика Roshen увеличит
капитал на миллиард

18.02.2021

Фермерське господарство «Стодола» в місті Первомайську на
Миколаївщині запустило у виробництво лінійку органічних соусів з
власноруч вирощених екзотичних овочів.
«Наразі ми закінчили всі випробування і запустили у виробництво лінійку
органічних соусів. Серед них є як екзотичні, так і класичні. Наразі це 11 соусів і 3 кетчупи.
Найекзотичніший — „Брокомоле“. Це суміш чотирьох видів капусти: кольрабі, броколі,
цвітної і капусти кейл. Повний набір вітамінів та корисних елементів. А ще це дуже смачно»,
— розповів керівник підприємства Ян Островський. Він відзначає, що до екзотики також
відноситься гарбузовий соус-діп «Черши». Він має незвичний пряний смак з гостринкою
(давня фірмова страва лівійських євреїв). Також смаки гурманів можуть задовольнити два
соуси з білої гірчиці, з медом та з кайєнськими перцями. «Щодо класичних рецептів, то
наразі йдеться про 5 томатних соусів: дві сальси і три кетчупи. Вони виготовлені з
відбірних органічних томатів італійських соусних сортів San Marzano та Roma власного
вирощування. Це не розведена водою томатна паста, як у більшості виробників, а
натуральне томатне пюре, яке тут відразу перетворюють на соуси», — додає підприємець.
Слід підкреслити, що всі соуси розфасовані в скляні банки вагою по 300 грамів, а кетчупи —
у скляні пляшки по 250 г. Цьогоріч підприємство зробило пробні варки і в цілому за сезон
виготовлено близько 20 тисяч баночок різноманітних соусів. На підготовку до цієї події
пішло декілька років. «Нішова продукція як такого широкого попиту в Україні ще не має, бо
про неї мало хто знає і мало хто її куштував. Отож ми самі формуємо на неї попит,
експериментуємо зі смаками, з рецептурою. А щоб відправити на експорт велику партію,
треба вирощувати і консервувати продукцію у промислових масштабах», — підсумовує Ян.
Читати повністю >>>
Читайте також: Компанія «Стодола» експортує
За матеріалами agravery.com
консервований органічний борщ >>>

23.02.2021

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" планирует увеличить
размер уставного капитала на 1 млрд грн, или в три раза – до 1,51 млрд грн
за счет размещения дополнительных акций.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР,
соответствующее решение планируется рассмотреть на внеочередном собрании
акционеров 11 марта. В частности, будет рассмотрен вопрос дополнительной эмиссии 4
млрд штук простых именных дополнительных акций общества существующего номинала
0,25 грн и общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без осуществления публичного
предложения). После увеличения уставный капитал "Киевской кондитерской фабрики
"Рошен" составит 1,51 млрд грн. Как сообщалось, "Киевская кондитерская фабрика "Рошен"
в 2019 году снизила чистую прибыль на 25,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млн грн.
Бенефициарным владельцем фабрики с ноября 2019 года указан Алексей Порошенко, сын
пятого президента Петра Порошенко, значившегося конечным владельцем предприятия
ранее. Отметим, кондитерская фабрика «Рошен» в Кременчуге 2020 году в сравнении с 2019
годом, показала падение объемов производства. Фабрика в 2020 году произвела продукции
на 4,4% меньше, чем в 2019 году - 60 833 тонн, сообщили в управлении экономики
горисполкома Кременчуга со ссылкой на сообщение предприятия. Корпорация Roshen
входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает
Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный
завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую
фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net, kop.net.ua
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ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине за год продали 20
спиртзаводов

За 5 років імпорт кави Україною
виріс на 63%
04.02.2021

З кожним роком зростає популярність кави. І, відповідно, зростає
імпорт даного продукту. Так, за останні 5 років імпорт кави виріс на 63% і в
2020 році досяг рівня 48,4 тис. тонн на загальну суму в 166,1 млн $.
Варто відмітити, що близько 51% кави імпортується в несмаженому вигляді і
переробляється вже на території України. Основними постачальниками кави для України є
європейські країни, які імпортують зерна кави, доводять до певної товарної кондиції
(фасують/обсмажують/мелють/перетворюють в розчинну) та реалізують далі. ТОП 5 країн
експортерів кави до України у 2020 році: Польща - 37,8 млн $ (23%), Італія - 25,5 млн $
(15%), Німеччина - 14,8 млн $ (9%), В'єтнам - 14,6 млн $ (9%), Бразилія - 12,4 млн $ (7%).
“Згідно оцінок FAO, в 2018 році рівень споживання кави середньостатистичним українцем
знаходився на рівні 1,2 кг в рік, хоча в 2000 році він становив 0,2 кг кави на рік на людину.
За даним показником ми знаходимося аж на 86 місці в світі, значно поступаючись перш за
все європейським країнам. Однак розпочата тенденція зростання рівня споживання кави
продовжиться в найближчі роки, що однозначно призведе до подальшого зростання
імпорту кави”, - Світлана Литвин, аналітик УКАБ.
Читати повністю >>>
За матеріалами УКАБ
o

ЧАЙ

Звідки в Україну привозять найбільше чаю –
п'ятірка країн-постачальників
19.02.2021

В Україні протягом 2020 року на імпортний чай було витрачено 60,4
млн доларів - на ці гроші в країну імпортери ввезли 17,2 тис.тонн чаю. Про
це повідомляє портал slovoidilo.ua
Як за підсумками 2020 року список країн, звідки в Україну ввозять найбільше чаю:
Шрі-Ланка - 24,4 млн дол. (37% імпорту); Індія-8,2 млн дол. (14%); ОАЕ-7,5 млн дол. (12%);
Китай-6,6 млн дол. (11%); Кенія-5,8 млн дол. (10%). При цьому Україна також здійснює
реекспорт чаю, але частка його мізерна в порівнянні з імпортом. Так, у 2020 році країна
експортувала 743 тонни чаю на загальну суму 5,1 млн доларів - переважно в Білорусь і
Молдову. «Український ринок чаю повністю залежний від імпорту. Чай вже давно увійшов в
раціон українців, попри відсутність власного виробництва. Але середньостатистичний
українець споживає за рік близько 0,4 кг чаю. Цей рівень споживання ще далекий від
середньосвітового показника в 0,8 кг», – резюмується в повідомленні УКАБ.
Читати повністю >>>
За матеріалами slovoidilo.ua

25.02.2021

ЧАО "Мономах", предприятие по производству чая и кофе, завершило
2020 год с чистой прибылью 32,16 млн грн, что на 31% больше, чем в 2019
году. Об этом пишет biz.censor.net
Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом
собрании акционеров 26 марта, активы предприятия за год выросли на 7,8% – до 403,6 млн
грн, нераспределенная прибыль – на 35,4%, до 37 млн грн. Согласно сообщению, акционеры
на собрании намерены направить 5% чистой прибыли 2020 года в сумме 1,6 млн грн на
пополнение резервного капитала, а 95% (30,56 млн грн) оставить в распоряжении
общества, из них 30 млн грн направить на выплату годовых дивидендов (соответствует
10,56 грн на одну простую именную акцию). Компания "Мономах" основана в 1991 году.
Предприятие занимается производством чая и кофе под брендами "Мономах", "Три слона",
Lovare, Fruits, Kaif, "Чайные шедевры" и др. Компания импортирует нефасованное сырье,
его переработкой и фасовкой занимается в собственном производственно-складском
комплексе, расположенном в Киевской области в пгт Великая Дымерка. Согласно Единому
госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ЧАО являются
Ирина Барабаш и Тарас Барабаш.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Український виробник VODA UA випустив карпатську воду
в повністю переробній упаковці
25.01.2021

Вперше в Україні компанія АТ МАРКЕТ випустила карпатську воду
VODA UA в 100% екофрендлі упаковці. Упаковка Pure-Pak від компанії Elopak
на 100% перероблюється і на 80% виготовлена із вторинної целюлози.
"Це не просто вода в картоні. Це світоглядна і соціально відповідальна позиція ", відзначили в компанії. За даними глобального опитування IBM Institute for Business Value
(IBV), проведеного в 2020 році, 4 з 10 споживачів при виборі брендів враховують їх
екологічність. Більш того, кожен другий готовий змінити свої споживчі звички, щоб
знизити негативний вплив на навколишнє середовище. 70% покупців, для яких важлива
ідеологія виробника, платять на 35% більше базової ціни за екологічну складову ( надають
перевагу переробленим або екологічно чистим товарам). І ця тенденція зберігається навіть
незважаючи на несприятливі обставини в суспільстві та економіці. Компанія «АТ Маркет»
займається видобутком і реалізацією еталонних карпатських столових і мінеральних вод
під торговими марками VODA UA і Карпатська Джерельна Високогірна, а також є офіційним
дистриб'ютором всесвітньо відомих європейських брендів води Solan de Cabras, Vichy
Catalan, Smeraldina, Mondariz, і сінгапурського чайного бренду TWG TEA. Природну
мінеральну воду VODA UA добувають з Мізунського джерела в Карпатах. Це місце, де на
десятки кілометрів навколо немає джерел забруднення. Це приємна на смак м'яка вода,
розлив якої здійснюють безпосередньо в тому місці, де її видобувають. Це гарантує високу
якість і збереження корисних властивостей. VODA UA має ідеальний показник pH -7,4-7,6…
Читати повністю >>>
За матеріалами retailers.ua
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Мінекономіки передасть ФДМ три спиртозаводи
концерну "Укрспирт" для приватизації
17.02.2021

Фонд державного майна (ФДМ) України ухвалив рішення про
передання для приватизації трьох спиртозаводів держконцерну "Укрспирт",
повідомило Мінекономіки про перебіг приватизації на своєму сайті.
"ФДМ ухвалив рішення про приватизацію ще трьох державних підприємствучасників концерну "Укрспирт". Наразі триває процес передання функцій з управління
підприємствами від Мінекономіки до ФДМ України таких підприємств: "Барський
спиртовий комбінат", "Ганнопільський спиртовий завод", "Уладівський спиртовий завод", уточнили в міністерстві. За даними Мінекономіки, до ФДМ уже передано для приватизації
Бучацький мальтозний завод (Тернопільська обл.), Гайсинський спиртзавод,
Тростянецький спиртзавод і Вінницький лікеро-горілчаний завод (усі три - Вінницька обл.).
Відомство також запропонувало внести інші 27 держпідприємств концерну "Укрспирт" до
переліку об'єктів, що підлягають приватизації у 2021 році. Мінекономіки уточнило, що
передасть управління цими об'єктами у ФДМ після ухвалення ним відповідного рішення
про приватизацію активів. Як повідомляв раніше глава Фонду держмайна Дмитро
Сенниченко, від приватизації спиртових заводів ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт"
очікується залучити близько 2 млрд грн, при цьому в 2020 році сума продажу активів на 20
аукціонах становила 1,26 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил
покупку Марыливского спиртзавода
20.02.2021

Чайная компания "Мономах" увеличила
прибыль на треть



02.01.2021

Продажа спиртзаводов составила половину прибыли от приватизации
в этом году. В 2020 продали госимущества на 2,5 млрд грн. В 2020 году в
Украине продали 20 спиртзаводов на 1,258 млрд гривен.
Отмечается, что только за последнюю неделю
было приватизировано два
предприятия. 28 декабря состоялся аукцион по продаже имущества Мишковицкого МПД,
который продали за 12,9 млн грн. А 29 декабря был приватизирован Борокский МПД за
55,1 млн грн. «Мы видим большую заинтересованность бизнеса в инвестициях в эту сферу
и создание настоящей конкуренции на новом рынке», — прокомментировал ход
приватизации спиртовой отрасли министр развития экономики, торговли и сельского
хозяйства Игорь Петрашко. Отметим, продажа спиртзаводов составила половину прибыли
от приватизации в этом году. В 2020 продали госимущества на 2,5 млрд грн, что в пять раз
(547 млн грн) превышает прошлогодний и в 10 раз показатель 2018 года (269 млн грн).
Читать полностью >>>
По материалам ligainform.net

Молдавская компания СП "Zernoff" вынуждена была обратиться в суд с
иском к ФГИ Украины из-за существенного несовпадения фактического
количества имущества заявленному в электронном лоте.
Как выяснилось в ходе осмотра спиртзавода, на предприятии отсутствовало ценное
оборудование – котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не
соответствовали описанию. "Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный
истцу объект приватизации фактически не отвечает перечню имущества, описанному в
договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой
системе", - говорится в решении Хозсуда г. Киева от 11 января 2021 г. В результате суд
удовлетворил просьбу инвестора приостановить сделку, обещавшую принести в
государственный бюджет Украины 144 млн. грн. "Инвестировать в Украину оказалось не
так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не
соответствуют тому, что там есть на самом деле. Мы очень расстроены, что партнерство по
этому проекту приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не
отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности", - говорит изданию совладелец
СП "Zernoff" Юрий Дьячук. Также на прошлой неделе еще один потенциальный инвестор,
ООО "Регион комплект" (победитель аукциона по приватизации Кобыловолоцкого завода
ДП "Укрспирт"), вынужден был отказаться от сделки из-за долгов самого "Укрспирта". "При
таких обстоятельствах законные права покупателя вступить в право собственности на
приобретенное имущество могут быть отсрочены на неопределенный срок из-за долговых
обязательств самого ДП "Укрспирт" перед третьими лицами, не указанными в договоре
купли-продажи. В связи с этим требуем разорвать договор малой приватизации объекта ДП
"Укрспирт" и вернуть гарантийный платеж в размере 2,5 миллиона гривен", - говорится в
официальном письме компании к Фонду Госимущества Украины. Активная приватизация
заводов ДП "Укрспирт" началась в сентябре 2020 г. Это произошло после того, как в конце
2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий государственную
монополию на производство спирта.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net


ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ГОРІЛКИ. КОНЬЯКУ. СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ & etc)

Співробітники ДФС припинили роботу масштабного цеху з
нелегального виготовлення алкоголю на Київщині
18.02.2021

Під час обшуку правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад 30
000 літрів рідини з характерним запахом спирту. Про це повідомляє пресслужба ДФС України.
В рамках розслідування кримінального провадження співробітники столичного
головного управління ДФС встановили, що посадові особи одного з підприємств
організували незаконне виготовлення спиртовмісної продукції. Так, на території
складського приміщення змішувався спирт з водою, а отриманий контрафактний продукт
під виглядом напоїв відомих брендів реалізувався за допомогою мережі Інтернет. За цінами
чорного ринку, орієнтовна вартість вилученої рідини складає майже 6 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває. Раніше повідомлялось, що співробітники ГУ ДФС у м. Києві в
рамках проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Спирт»
спільно з працівниками ГУ ДПС у Київській області та під процесуальним керівництвом
прокуратури міста Києва виявили на території Київської області склад столичного
підприємства, на якому здійснювалось зберігання спирту невідомого походження. В ході
досудового розслідування встановлено, що підприємство без відповідних дозвільних
документів, через мережу Інтернет здійснювало реалізацію спиртовмісної продукції,
отриманої шляхом змішування спирту з водою. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДФС

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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ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

Imperial Тobacco проиграла суд по делу о
штрафе на 460 миллионов

Вино з Європи отримало зелене світло в Україну –
ввізне мито скасовано
01.01.2020

В Україні з 1 січня 2021 року почало діяти нульове мито на ввезення
вина з ЄС. Це передбачено зобов'язаннями України щодо обнулення
імпортних мит в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
До цього мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3-0,4 EUR/літр. У 2019 році Україна
експортувала вина на $11,9 млн. Найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів
став Казахстан, куди поставили винної продукції на $1,3 млн. Окрім того, одним із
найбільших ринків залишається Німеччина (поставки на суму $1 млн). При цьому імпорт
вина минулого року становив $146,7 млн. Україні загрожує втрата внутрішнього ринку
винопродукції. Причинами цього слугує зменшення обсягів збору й переробки винограду
на виноматеріали, обмежена купівельна спроможність, експансія товарів іноземного
виробництва на ринку України. Зокрема, у 2019 році на виноматеріали було перероблено
лише 124 тис. т, що удвічі менше показників попередніх років – 271 тис. т у 2017 році і 274
тис. т у 2018 році. Нагадаємо, Україна та Європа готуються внести правки в діючу угоду про
Зону вільної торгівлі з єврозоною на наступні 5-ть років. Вікно нових можливостей з ЄС для
нашої країни офіційно відкриється з 1 січня 2021 року, а неофіційно – перемовини про
перегляд стартували ще на початку 2020 року. Про економічні наслідки дії ЗВТ з ЄС та про
те, як Україні не здати свої торговельні інтереси при переписуванні угоди (позиції по
квотуванню, тарифні бар’єри, доступ на ринок) читайте у матеріалові.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
АМКУ відстояв штраф виробнику українського вермуту
Fratelli за «закос» під справжній Martini
05.01.2021

В жовтні 2018 року Антимонопольний комітет оштрафував НВП
«Нива» за маскування пляшки вермуту Fratelli Bianco під всесвітньо відомий
бренд Martini Bianco на 795 тис. грн.
Занадто схожа етикетка та пляшки викликали у споживачів оманливу уяву, що вони
купують продукцію Martini, при цьому за ціною, що була вдвічі дешевше за оригінал.
Враховуючи «розкрученість» бренду Martini, споживачі охоче його купували. Та якби вони
знали, що вермут Fratelli немає до цього бренду ніякого відношення, цілком можливо, що не
зробили б покупку. Це підтверджували і результати опитування АМКУ: 74,8% респондентів
сказали, що пляшки Fratelli Bianco та Martini Bianco мають схожий зовнішній вигляд, а
39,6% опитаних могли б сплутати вермути між собою. Отримати хоч якісь пояснення від
«Ниви» АМКУ не вдалось, всі листи із вимогами повертались до відомства із позначкою «за
закінченням терміну зберігання». Проте це не завадило компанії оскаржити штраф до суду,
хоча і безрезультатно. Суди двох інстанцій не повірили у доводи «Ниви» та підтвердили
нечесну схожість. НВП «Нива» вже не вперше притягається Антимонопольним комітетом до
відповідальності та має там не добру репутацію. Компанія не лише робить етикетки,
«схожі» на відомі бренди, а ще й вводить споживачів в оману, вказуючи неправдиві
відомості на етикетках своїх вин, зокрема, що вони виготовляються з італійського
винограду. За такі дії конкурентне відомство щонайменше тричі вже накладало штраф на
«Ниву», на загальну суму понад 1,5 млн грн. Оскарження цих рішень АМКУ вже дійшло до
касаційної інстанції, яка повернула справи на повторний розгляд до апеляції. Зауважимо,
що нещодавно Fratelli Bianco таки змінило свій дизайн, і тепер вермут так само підозріло
схожий Martini. Тільки не на старий, а на новий дизайн пляшки відомого бренду.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Кмпания "AB InBev Efes Украина" создала должность
директора по продажам в канале Key Account
25.01.2021

Компания "AB InBev Efes Украина" объявила о создании должности
директора по продажам в канале Key Account и назначении на нее
Константина Кожанова, который ранее отвечал за это направление на
позиции национального менеджера.
"В зону ответственности Константина Кожанова на новой позиции входит работа с
ключевыми клиентами, разработка системы показателей эффективности и стратегическое
планирование", – сообщается в пресс-релизе компании. Как уточнили агентству
"Интерфакс-Украина" в пресс-службе, такое решение принято в связи с ростом важности
этого канала продаж и необходимостью предоставления руководителю дополнительных
полномочий. Согласно релизу, 39-летний Кажанов работает в AB InBev Efes 17 лет и прошел
все ступени, начиная с мерчандайзера в Житомире и Житомирской области. Как
сообщалось, один из лидеров украинского пивоваренного рынка "AB InBev Efes Украина"
создан в 2018 году в результате слияния AB InBev и Anadolu Efes на территории Украины и
России. "AB InBev Efes Украина" имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.
Согласно годовому отчету, за 2019 год AB InBev Efes получила 87,62 млн грн чистого
убытка, что в 2,8 раза меньше, чем в 2018 году, при этом компания произвела 5,585 тыс. Гкл
пива и планировала нарастить его производство в 2020 году до 5,75 тыс. Гкл, увеличив
выручку с 6,74 млрд грн до 6,88 млрд грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Укрэксимбанк предоставил 60 млн грн краткосрочного
финансирования корпорации "Оболонь"
29.01.2021

Государственный Укрэксимбанк предоставил 60 млн грн
краткосрочного финансирования корпорации "Оболонь" для поддержания
достаточного рабочего капитала компании.
Согласно сообщению, средства будут направлены на обеспечение положительного
финансового баланса в зимний период, когда наблюдается снижение объемов реализации
продукции. Напомним, АМКУ разрешил компании Агрохолдинг 2012 совладельцев сети
гипермаркетов Эпицентр-К и Новая линия Александра и Галины Герег купить часть
аграрных активов крупного производителя напитков Оболонь Александра Солобдяна.
Регулятор разрешил Герегам купить заготовительно-перевалочную базу и комбикормовый
завод в поселке Закупное Хмельницкой области, а также долю в уставном капитале
Агрофирмы имени В. Д. Слободяна в селе Иванковцы Хмельницкой области, что
обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Все эти
активы принадлежат Оболони. Корпорация "Оболонь" производит пиво, безалкогольные и
слабоалкогольные напитки, минеральную воду, является крупным экспортером пива. В ее
состав входят главный завод в Киеве и девять предприятий в регионах страны.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу
Империал Тобакко на решение АМКУ о наложении штрафа за совершение
антиконкурентных согласованных действи1 на общую сумму 460 млн грн.
Как сообщает пресс-служба "Империал Тобакко", компания планирует оспорить
решение апелляционного суда. "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко
Продакшн Украина" продолжат защищать свои права и обжалуют решение апелляционного
суда в Верховном суде. Кроме того, компании параллельно готовятся к передаче дела в
Международный инвестиционный арбитраж", – сказано в сообщении. Как сообщалось, в
октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн
четырех крупнейших производителей табачных изделий и дистрибьютора "Тедис
Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, "Империал
Тобакко Юкрейн" на 292 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" – на 167 млн грн.
20 июля 2020 Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко
Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к Антимонопольному комитету с
требованием признать частично недействительным решения АМКУ от 10 октября 2019
года, которым компании были наложены штрафы за нарушение конкурентного
законодательства на общую сумму почти 460 млн грн. 23 июля они выплатили штраф.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
"Тедис Украина" добилась в Верховном суде отмены
3,4 млрд грн штрафа АМКУ
02.02.2021

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис
Украина" к АМКУ и признал недействительным ранее принятое решение
АМКУ о наложении на табачного дистрибьютора штрафа 3,4 млрд грн.
"Верховный суд поставил точку в споре "Тедис Украина" и Антимонопольного
комитета Украины, который обвинял компанию в якобы совершении антиконкурентных
согласованных действий и наложил штраф в размере 3,4 млрд грн. Данное решение
окончательное и обжалованию не подлежит", – говорится в пресс-релизе компании во
вторник. Согласно ему, Верховный суд отменил решения первой и апелляционный
инстанции, принятые в пользу АМКУ в части "Тедис Украина". "С самого начала этого
судебного процесса мы четко понимали, что справедливость будет на нашей стороне и
смогли это доказать перед высшим судебным органом страны", – приводятся в сообщении
слова генерального директора компании Тараса Корнияченко. По его словам, компания в
течение всей десятилетней истории работает исключительно в правовом поле. Верховный
Суд в своем комментарии во вторник указал, что проверил правильность выводов
предыдущих судебных инстанций о законности и обоснованности оспариваемого решения
Антимонопольного комитета Украины, учитывая определенные законом пределы
полномочий, но не устанавливая фактических обстоятельств поведения истца. "Принимая
во внимание невозможность привлечения любого лица к ответственности на основании
решений АМКУ по другим делам (не имеющим преюдициального значения), без
обязательного доказательства вины в каждом отдельном случае (в каждом деле) и
учитывая ошибочность юридической квалификации действий ООО "Тедис Украина",
Верховный суд удовлетворил иск", – говорится в сообщении судебного органа. В то же
время Верховный суд указал, что признание недействительным решения АМКУ не лишает
этот орган права провести повторную проверку с соблюдением требований действующего
законодательства. Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 г. наложил штраф в размере 6,5
млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех табачных
производителей и "Тедис Украина". Philip Morris International (PMI) в конце прошлого года
подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
(Вашингтон, США) о двустороннем инвестиционном арбитраже против Украины в связи с
несправедливым, по их мнению, штрафом АМКУ. О подобных планах заявила также
"Бритиш Американ Тобакко", проигравшая в конце января апелляцию. "Тедис Украина" одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний. Штат компании
насчитывает около 2,300 тыс. сотрудников. Региональная сеть состоит из 32 структурных
подразделений по всей территории страны. Компания охватывает розничную торговую
сеть, состоящую из около 45 тыс. розничных точек продаж по всей территории Украины.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
АМКУ проиграл спор с British American Tobacco
о штрафе на 450 миллионов
24.01.2021

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу
принадлежащего British American Tobacco на решение суда первой
инстанции и АМКУ о штрафе 450 млн грн.
"Суд апелляционной инстанции внимательно исследовал доказательства и факты в
деле и убедился в ошибочной правовой позиции суда первой инстанции и
безосновательности квалификаций Антимонопольного комитета Украины, о чем мы ранее
неоднократно говорили", - говорится в сообщении. ТОакже отметили, что компания
приветствует принятое после более года судебных дебатов решение суда и "считает его
справедливым, залогом стабильного функционирования правового государства в Украине
и мощным позитивным сигналом инвесторам со всего мира, которые планируют
инвестировать в экономику Украины". Как сообщалось, в октябре 2019 года
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших
производителей табачных изделий и дистрибьютора "Тедис Украина". В том числе "Тедис
Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, а входящие в группу British American Tobacco
(ВАТ) "В.А.Т. - Прилуки" и ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" –
на 448,3 млн грн и 80 млн грн соответственно. АМКУ признал, что монополия "Тедис
Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных
действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на
нарушителей антимонопольного законодательства штраф. Предприятия ВАТ оспорили
решение Антимонопольного комитета в судах. Известно, что в июле 2020 года
Хозяйственный суд Киева отклонил иск "В.А.Т. - Прилуки" к Антимонопольному комитету с
требованием признать недействительным решение, которым на компанию был наложен
штраф в размере 448,3 млн грн за нарушение конкурентного законодательства. British
American Tobacco (BAT) - крупная международная табачная компания. В Украине ей
принадлежит ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская область)
основанная в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики. В Украине компания
производит и продает марки сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike,
Capri, "Прилуки Особливі", "Козак". Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию,
Молдову, Азербайджан, Сингапур.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

Читайте также: British American Tobacco
проиграла суд по делу о штрафе на 80 млн >>>

.

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ


Компания «Укрсталь Конструкция» поставила 1,8 тыс. т
блоков для моста в Запорожье
04.02.2021

Реформа містобудування: Уряд ліквідує щойно
створені установи та засновує нові
03.01.2020

На Урядовому порталі оприлюднено дві постанови Кабінету
Міністрів, прийняття яких стало черговим етапом довготривалої
реформи містобудівної сфери. Про це пише me3.com.ua
Постанова № 1339 від 16.12.2020 р. відновила дію постанови №553 «Про порядок
Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю». Тепер у органів місцевого
самоврядування знову є повноваження здійснювати архітектурно-будівельний контроль.
Постанова № 1340 від 23.12.2020 р. «Деякі питання функціонування органів архітектурнобудівельного контролю та нагляду» передбачає ліквідацію Державної інспекції
містобудування і Державної сервісної служби містобудування. При цьому створюється
Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), як центральний орган
виконавчої влади, що здійснюватиме архітектурно-будівельний контроль і нагляд у сфері
містобудування без дозвільно-реєстраційних функцій. Як зазначили у Мінрегіоні,
наступним кроком буде прийняття постанови, що змінить деякі регуляторні акти у сфері
будівництва щодо ліцензування, дозвільних документів, прийняття об’єктів в
експлуатацію, визначення порядку ведення контролю та нагляду. Саме цим документом,
який обов’язково пройде публічні обговорення до прийняття, ДАБІ буде позбавлена всіх
функцій і остаточно перестане існувати. У Мінрегіоні нагадали, що план відомства щодо
завершення реформи містобудівної сфери складається з кількох етапів, які опираючись на
чинне законодавство, змінять підходи до реалізації реформи. Паралельно з цим буде
створено нове законодавче
підґрунтя, що забезпечить основу для роботи ДІАМ.
Відповідний законопроєкт зараз розробляється робочою групою при Мінрегіоні.
Читати повністю >>>
За матеріалами me3.com.ua
В Україні вступив в силу закон, який дозволить створити кращі
умови для розвитку будівельного бізнесу
З 1 січня 2021 р. вступив у силу ЗУ «Про національну інфраструктуру
геопросторових даних». Про це повідомив заступник директора
Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.
«Документ встановлює єдині вимоги до створення різноманітних географічних
матеріалів – карт, кадастрів, аналітично-інформаційних систем, а також забезпечує
публічний доступ до геопросторових ресурсів», - пояснив Юрій Тацій. За словами посадовця,
до 2021 у створенні інфраструктури геопросторових даних були відсутні єдині технологічні
вимоги. «Різногалузеві кадастри та інші геоінформаційні системи розроблялись в різних
системах координат, з різними вимогами до графічних та семантичних даних, що
перешкоджало інтероперабельності створених ресурсів один з одним і призводило до їх
незручності у користуванні», - зазначив Юрій Тацій. Введений закон встановлює принципи
створення такої інфраструктури, зокрема, які елементи обов’язково повинні містити
геопортали та які дані необхідно відобразити. «Важливим аспектом документу є вимога
оприлюднення та відкриття цієї інформації у мережі Інтернет. Між тим, закон також
передбачає моніторинг створення та розвитку геопросторової інфраструктури на предмет
помилок, неточностей або неповної інформації», - підкреслив Юрій Тацій. Впровадження
закону дасть значні переваги як для держустанов, так і для українців. «Яких результатів
можна очікувати від впровадження закону? По-перше, це наочні та зрозумілі геопросторові
портали з великою кількістю інформації, яка в реальному часі оновлюється за допомогою
інтеграції з різними державними реєстрами та іншими інформаційними ресурсами. Тобто,
українці зможуть отримати всі необхідні дані, не виходячи з дому та не звертаючись до
державних установ. По-друге, виконання чітких вимог під час розробки геоінформаційних
систем дозволить зробити їх якіснішими, а отже зберегти грошові ресурси на подальшому
обслуговуванні. По-третє, забезпечення обміну інформацією між різними порталами дасть
змогу мінімізувати ризик помилки, яка могла б статися, якби дані з однієї системи в іншу
вносились людиною. По-четверте, в рамках держави або окремого міста дає змогу
зекономити величезну кількість ресурсів, тому що прибираються реєстри та записи, які
дублюються. Адже технічна підтримка та утримання цих «дублікатів» потребують як
фінансових витрат, так і людських резервів», - деталізував Юрій Тацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами Департаменту містобудування та архітектури КМДА

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Епіцентр взяв у Італії кредит на розширення заводу
з виробництва плитки під Києвом
12.01.2021

Борьба за харьковский завод линолеума «Алексвуд»:
на чьей стороне полиция
09.02.2021

28.01.2021



Компания «Укрсталь Конструкция» поставила до 1,8 тыс. т мостовых
блоков для строительства Запорожского моста. Об этом говорится в прессрелизе компании, передает gmk.center
Поставки металлоконструкций выполняются одновременно для нескольких
сооружений – №3, №5 и №9. Это позволяет обеспечивать заданные темпы строительства.
На первом сооружении мостостроители смонтировали 5 монтажных блоков коробчатой
балки пролетного строения – 133,96 т. На втором сооружении установили 24 аналогичных
блока – 1083,96 т. В производстве компании также находится комплекс специальных
ответственных металлоконструкций для сооружения железнодорожного моста. Как
сообщил «Укравтодор», по состоянию на 2 февраля на сооружении №4 смонтировали
604,28 т металлоконструкций. В частности: главные балки – 8 шт. (232,5 т); нижние
ортотропные плиты – 24 шт. (186,5 т); верхние ортотропные плиты – 21 шт. (167,4 т);
консольные плиты – 2 шт. (17,85 т). «Работы по укрупненной сборке пролетного строения
продолжаются. Сейчас на стройплощадку завезли еще 2924,5 т металлоконструкций», –
отмечает «Укравтодор». Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения
протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок. В их составе 27
искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными
сооружениями под каждое направление движения. Бетонирование на строительстве моста
было начато в июле 2020 года. В декабре уже открыли проезд по верховой стороне из
района Бабурка к Хортице. В качестве поставщиков для этого проекта выступили компании
горно-металлургического комплекса страны и металлообрабатывающие предприятия:
«Метинвест», «АрселорМиттал Кривой Рог», Завод стальных профилей, Николаевский
судостроительный завод «Океан», Херсонская верфь SMG, «Азовсталь» и другие.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center

Група компаній Епіцентр К уклала кредитну угоду з італійським
банком UniСredit S.p.A. для подальшого розвитку заводу керамічної
плитки у Київській області. Про це пише nv.ua
Кредитний договір на суму 9,35 млн євро підписаний на термін шість років під
гарантії державного експортно-кредитного агентства SACE. Кредитні кошти будуть
спрямовані на закупівлю високотехнологічного обладнання італійського виробника SACMI.
«Страхове покриття SACE на такого виду угоду для компанії з України надано вперше за
останні понад п’ять років», — заявив гендиректор Епіцентр К Петро Михайлишин.
Кредитна лінія передбачає поставку обладнання в рамках другого етапу технологічного
оснащення заводу з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation,
розташованого в смт Калинівка Київської області. Запуск чергової лінії збільшить
виробничу потужність підприємства з виробництва керамічної плитки — з 6 млн кв. м до 9
млн кв. м на рік. Будівництво першої черги заводу було завершено в 2019 році. Раніше
повідомлялося, що група Епіцентр К запустила в Київській області елеватор і розвиває
мережу регіональних зернових хабів. Власниками групи компаній є Олександр і Галина
Гереги. У рейтингу ТОП-100 найбагатших українців вони другий рік поспіль займають
сьоме місце. Їх статки оцінюються в $1,16 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

Со временем борьба за наследство харьковского предпринимателя
Гайшука стала все больше принимать признаки корпоративного конфликта,
с активным использованием одной из сторон правоохранительных органов.
Информация о том, что 23 декабря 2020 года в Харькове при поддержке полка
полиции специального назначения ГУНП в Харьковской области был осуществлен
рейдерский захват завода по производству линолеума «Алексвуд», получила широкий
резонанс в средствах массовой информации Украины. Напомним, предысторию конфликта.
НАЧАЛО. СХВАТКА В СУДАХ. Вначале Ирина Полуэктова, бывшая жена покойного, с
которой тот развелся еще в 2007 году, по совету своего гражданского мужа Сергея
Вакуленко обратилась к заместителю начальника следственного управления ГУНП в
Харьковской области Олегу Максимовичу. Тот обеспечил внесение Отделом по
расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными
группами и преступными организациями в Реестр досудебных расследований уголовное
производство «приготовление к мошенничеству». Поначалу все выглядело так, что это не
Полуэктова пыталась захватить чужое имущество, а группа злоумышленников решила
завладеть имуществом Марии Полуэктовой. Киевским районным судом Харькова на основе
«материалов», подготовленных подчиненными Максимовича, был наложен арест на всё
недвижимое имущество группы предприятий Л.Л. Гайшука, а также их расчетные счета. В
дальнейшем это позволило передать арестованное имущество в Нацагентство Украины по
вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и
других преступлений (АРМА). Однако впоследствии это решение было в судебном порядке
отменено. После этого дело по имуществу покойного Гайшука было передано в Киев — в
Главное следственное управление Нацполиции Украины. 2 сентября 2020 года Печерский
суд г. Киева вынес определение, которым все имущество Гайшука и корпоративные права
передавались в управление АРМА. Однако уже через месяц, на основании законного
решения Печерского районного суда г. Киева от 08.10.2020 годп, арест с заблокированных в
июне 2020 года счетов и активов харьковского предпринимателя снова был снят. После
того, как суд не нашел оснований для сохранения ареста на имущество и отменил передачу
его в АРМА, в ГСУ НП Украины была создана следственная группа из 47 следователей. К
слову, после того, как 8 октября 2020 года Печерский суд (по месту нахождения органа
следствия) отменил первоначальный арест имущества, Харьковский апелляционный суд
также отменил наложение ареста, сочтя данную меру необоснованной. Несмотря на это,
имущество в очередной раз (с прямым нарушением со стороны следствия – должностными
лицами ГСУ НП Украины, при подаче ходатайств о проведении обысков и ареста имущества
умышленно нарушили правила территориальной подсудности) арестовывается
определением Шевченковского районного суда г. Киева от 25.11.2020 г. Верховным Судом
Украины неоднократно высказывалась позиция, согласно которой территориальная
подсудность определяется по месту нахождения соответствующего государственного
органа, который является юридическим лицом и в составе которого находится
следственное подразделение. В частности, это указано в Постановлении ВС от 13.05.2020г.
по делу 643/7208/20, в Постановлении от 22.04.2020 г. по делу 487/7605/19 и многих
других. Таким образом, с ходатайством об аресте имущества следователь и прокурор
должны были обратиться в Печерский районный суд г.Киева, который соответствует месту
нахождения (регистрации) ГСУ НПУ. Игнорируя данное постановление Верховного суда
Украины, в середине декабря 2020 года ГСУ НПУ, опять-таки с нарушением
территориальной подсудности, обратилось уже в другой суд с ходатайством о передаче
всего арестованного имущества в АРМА. Святошинский районный суд г. Киева, не обращая
внимания на подсудность, почему-то принял сторону следствия. 18.12.2020 года судья в
присутствии процессуального руководителя из Офиса Генерального прокурора принял
решение, которым вновь передал корпоративные права и всё имущество умершего (даже
то, которое не относится к наследственной массе) в АРМА. Следователи ГСУ НПУ не могли
не знать об этом решении — оно было принято по их ходатайству, а на суде присутствовал
процессуальный руководитель Офиса Генерального прокурора М. Яновский, который, как и
его коллега М. Манжилей, не обратил внимания на нарушение территориальной
подсудности. По решению суда, которое было инициировано самим ГСУ НПУ, в дело должно
было вступить Нацагентство по вопросам розыска активов.
НЕЗАКОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ И СКОРОСТНОЙ СПЕЦНАЗ >>>
По материалам dozor.com.ua
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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



Забудовник ЖК "Софія Київська" банкрут: влада
обіцяє допомогу інвесторам

БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

22.01.2021

Василий Хмельницкий хочет уйти из строительного
бизнеса и продает долю в UDP
04.02.2021

Один из собственников UDP Василий Хмельницкий собирается уйти
из строительного бизнеса и продать свою часть акций партнеру Андрею
Иванову. Об этом сообщает Mind, ссылаясь на источники в компании.
Стоит подчеркнуть, что Хмельницкому принадлежит большая часть компании –
65%. Соответственно 35% акций - у Иванова. Еще в ноябре прошлого года Хмельницкий
заявил, что хочет полностью посвятить себя развитию инновационного парка UNIT.City,
поэтому и собирается "завязать" со строительством. "У меня к строительству нет интереса.
Это как определенный виток, как "Запорожсталь" и все остальное. Все, что хотел, я уже
заработал - время создавать ценность для общества", - заявил бизнесмен в интервью
украинскому Forbes. Как сообщается на сайте UDP, компания была создана Хмельницким и
Ивановым в 2002 году. В декабре 2019 года управлением UDP занимается инвесткомпания
Quarter Partners, принадлежащая Иванову. Президентом назначили Сергея Богословского,
он курирует вопросы строительства жилой и коммерческой недвижимости. Хмельницкому
при этом принадлежит большая часть компании UDP. Стоит подчеркнуть, что
строительство UNIT.Home (бизнес-кампус при UNIT.City) на 90% взяла на себя компания
UDP. 10% - это инвестиции K.A.N. Development. Как сообщали НЕРУХОМІ, строительная
группа "Ковальская" собирается инвестировать порядка $70 млн в строительство пяти
бизнес-центров в технопарке Unit.City. вхождение в проект позволит компании закрепиться
в статусе профессионального девелопера коммерческой недвижимости. Как
предполагается, все объекты будут сертифицированы по зеленому стандарту Leed Silver.
Для разработки проектов "Ковальская" привлекла польское архитектурные бюро APA
Wojcoechowski и международную инженерную компанию TEBIN.
Читать полностью >>>
По материалам nerukhomi.ua




У місцевій владі Софіївської Борщагівки знають про те, що забудовник
ЖК «Софія Київська» банкрут. Постраждалих інвесторів, якщо такі є, просять
звертатися до сільради.
За словами голови сільради Олеся Кудрика, забудовник ЖК «Софія Київська» не
виконав зобов’язань навіть перед ними і сьогодні винен близько 3 млн грн. «Ми подали
позов на 2,9 млн грн, оскільки „Софія Буд Груп“ (забудовник ЖК „Софія Київська“ — ред.) не
сплатила пайову участь. І не знаємо чи сплатить. Компанія банкрут, її рахунки арештовані,
причому давно», — повідомив Кудрик. Самого забудовника Сергія Скуратовського голова
сільради в останній раз бачив чотири роки тому. «Раніше він активно займався цією
компанією. Років чотири тому ми спілкувалися, зараз ні», — уточнив Кудрик. Сергій
Скуратовський — колишній Голова Комітету ВР з питань будівництва. Йому належать дві
компанії, які будують ЖК «Софія Київська»: «Укрполіскорм» і «Софія Буд Груп». Але
«Укрполіскорм» вже офіційно банкрут і в процесі ліквідації, а «Софія Буд Груп» —
прихована в офшорах Панами і, як каже Кудрик, теж банкрут. УНН поспілкувався також з
місцевим депутатом Олександром Демочком, на окрузі якого будується ЖК «Софія
Київська». Він розповів, що дізнався про проблему забудовника зі ЗМІ, але теж готовий
допомагати інвесторам. «Ситуація, що там є – ймовірне порушення законодавства у
співпраці з інвесторами і недобросовісний забудовник — я чув протягом останніх декількох
тижнів від ЗМІ. Однозначно будемо з цим розбиратися. Є сигнали і я впевнений, що люди,
які мене знають в окрузі — будуть до мене звертатися і просити сприяння в цій ситуації»,
— говорить він. Демочко нагадує, що інвестори в Україні ніяк не захищені законодавством.
А тут, нагадаємо, мова йде про людину, яка сама це законодавство приймала, очолюючи
профільний Комітет парламенту. «На жаль, законодавство в Україні, як ми бачимо на
практиці, не захищає інвесторів належним чином. Крайній завжди інвестор, громадянин. І
так у всьому. Ризики інвестування ніхто не покриває. Особисто я буду розбиратися в цій
ситуації і якщо буду бачити можливість впливу — я це зроблю. Треба розібратися, як
місцеве самоврядування може вплинути», — підкреслив Демочко.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua

ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЖИТЛОВА

Stolitsa Group станет официальным застройщиком
незавершенных объектов банка “Аркада”
27.01.2021

В госбюджет заложили гарантии по кредитам для
достройки домов "Укрбуда" и "Аркады"
28.12.2020

Государственный бюджет Украины на 2021 г. допускает
предоставление государственных гарантий по кредитам для компаний,
взявших на себя обязательства по завершению объектов "Укрбуда" и
"Аркады".
Как свидетельствует текст закона, обнародованный на сайте Министерства
финансов, в частности, предусмотрено, что Кабмин сможет предоставлять государственные
гарантии в 2021 году "для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов
хозяйствования - резидентов Украины, которые взяли на себя обязательства достройки
объектов жилищного строительства, права инвесторов по которым были нарушены
застройщиками, по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования достройки
таких об объектов". Как сообщалось, "Киевгорстрой" взял на баланс 16 объектов
корпорации "Укрбуд", из которых пять ввел в эксплуатацию в 2020 году. Завершить
строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда
финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада"
планирует строительная компания Stolitsa Group.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Черновецкий стал инвестором цілого
ряда проектов в Киеве
04.01.2021

Председатель инвестиционной компании Chernovetskyi Investment
Group активно, но не публично вкладывает средства в несколько крупных
проектов киевских жилкомплексов и инфраструктурных объектов.
Как Strou.net стало известно из сообщения источника в КАН Девелопмент, в элитную
жилую недвижимость в течение последних месяцев стал вкладывать средства сын экс-мэра
Киева Л.Черновецкого Степан Черновецкий. В частности, именно молодому олигарху
принадлежит земельный участок на Виноградаре, расположенный рядом с будущей
станцией метрополитена «Мостицкая», где возводился жилкомплекс «Диброва Парк».
Девелопер проекта — IB Alliance. Кроме того, Черновецкий активно сотрудничал с
упомянутой КАН Девелопмент, занимаясь софинансированием строительства ЖК«Комфорт
Таун», ЖК«Тетрис Холл» и ЖК«Централ Парк» при помощи «профессиональных
управляющих активами». При этом в приемной Степана Черновецкого опровергают данные
его деловых партнеров, заявляя, что лично он не инвестирует в недвижимость. В ответ на
запрос, представители бизнесмена объяснили, что Степан делает определенные вклады в
рынок
недвижимости столицы, реализуемые через институты совместного
инвестирования.
Однако
занимается
этим
лицензированная
компания
и
профессиональные управляющие активы. Так, Черновецкий владеет 50% компании
Edelburg Development. При этом, известно, что самый крупный проект Черновецкого - минигород «Свитло-парк»на Столичном шоссе, девелопером которого является Futura Hata.
Также проектом сына экс-мэра является застройка Futura Hata кинокопировальной
фабрики рядом с метро «Голосеевская» совместно с A-Development А.Баранова. Сообщается,
что документы о сотрудничестве, на основании которых велось строительство, не имели
юридической силы и были основаны на доверии.
Читать полностью >>>
По материалам strou.net
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Киевская городская государственная администрация (КГГА) 5 февраля
подпишет меморандум о достройке незавершенных объектов банка “Аркада”
с застройщиком Stolitsa Group.
“Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка “Аркада”.
Вместе с застройщиком-компанией “Столица” и КГГА до 5 февраля планируется подписать
меморандум, по которому начнется большая работа — достроить более 11 тысяч квартир”,
— заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время совещания
рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим інвесторам. По словам заместителя
министра, сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств на объекты
незавершенного жилищного строительства. “Такие проекты подходят нам по цене и
расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное
жилье по лизинговой программе МВД”, — отметил чиновник. В свою очередь мэр Киева
Виталий Кличко на брифинге в среду подтвердил, что КГГА подготовила проект
Меморандума, где определен план решения проблем обманутых вкладчиков “Аркады”. “Мы
подготовили проект Меморандума, который КГГА наработала с участием представителей
инвесторов “Аркады” и компании, которая взялась достроить дома обманутых вкладчиков
(ООО “Столица групп”) и уже отправили документ всем заинтересованным сторонам,
которые должны его подписать. В частности — МВД, Нацбанку, СБУ и Фонду
гарантирования вкладов”, — цитирует Кличко пресс-служба КГГА. Он подчеркнул, что
теперь все стороны должны принять этот общий алгоритм, чтобы начать процесс
реализации договоренностей. Как сообщалось, в переговорах о достройке жилых
комплексов “Аркады” участвовал столичный застройщик, народный депутат от фракции
“ОПЗЖ” Дмитрий Исаенко. Он сообщал, что объекты может достроить компания “Stolitsa
Group”, однако при условии, что власти Киева возьмут на себя “определенные
обязательства”. Ранее Хозяйственный суд Киева сменил управляющего Фонда
финансирования строительства ЖК “Патриотика” и ЖК “Эврика”: вместо банка “Аркада” им
стало ООО “Финансовая компания “Гарант Капитал”. ФК “Гарант Капитал” имеет в
структуре собственности 11 участников, и доля ни одного из них не превышает 10%. При
этом среди совладельцев “Гарант Капитала” указаны менеджеры, связанные с бизнесом
застройщика и нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. Напомним, Национальный банк 25
августа отнес банк “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с резким
уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная
администрация. Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права
собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле
перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ХК «Київміськбуд» ввела в експлуатацію
перші п'ять об'єктів «Укрбуду»
01.02.2021

Холдингова компанія «Київміськбуд» ввела в експлуатацію й отримала
поштові адреси на п'ять перших недобудованих об'єктів корпорації
«Укрбуд»: ЖК «Харківський», ЖК «Новомостицька», ЖК «Гармонія», ЖК
«Пектораль» і ЖК «Сонячна Рів'єра». Про це повідомив глава правління – президент
«Київміськбуду» Ігор Кушнір у фейсбуці.
«На сьогодні остаточно доведено до розуму перші комплекси УБ. Це «Харківський»,
«Новомостицька», «Гармонія», «Пектораль» і «Сонячна Рів'єра». Їх введено в експлуатацію,
на кожного отримано поштову адресу. А значить, кожен інвестор цих будинків уже отримав
або отримає найближчим часом ключі від квартир», – сказав Кушнір. Він додав, що за
іншими прийнятими комплексами ведуться будівельні роботи. «Десь швидше, десь трохи
повільніше, залежить від фінансування кожного конкретного ЖК. У цілому процес йде і це
радує», – зазначив президент компанії. За його словами, на цей час затягнулася ситуація по
ЖК «Солар сіті» і вплинути на неї Київміськбуд не може. Кушнір наголосив, що як тільки
питання у суді будуть вирішені, компанія відразу ж прийме цей об'єкт. Одночасно з цим на
сьогодні вже налагоджено діалог із Міністерством оборони з питань будівництва ЖК «Арт
хаус». На початку грудня 2019 року ТОВ «Укрбуд Девелопмент», яке входить до складу
Української державної будівельної корпорації «Укрбуд», заморозило будівництво на всіх
своїх 26 об'єктах. За підрахунками гендиректора компанії «Укрбуд Девелопмент» Олега
Майбороди, у недобудованих будинках придбали житло близько 13 000 осіб. Президент
Володимир Зеленський 12 грудня 2019 року заявив, що недобудовану нерухомість компанії
«Укрбуд» завершить «Київміськбуд». Станом на грудень 2020 року «Київміськбуд» взяв на
добудову 17 об'єктів корпорації «Укрбуд»: ЖК «Пектораль», «Новомостицька», «Сонячна
Рів'єра», «Харківський», «Гармонія», «Кирилівський гай», «Гвардійський», «Freedom», «Lake
House», «Twin House», «Urban Park», «Академ Парк», «Шевченківський», «Поділ Град»,
«Злагода», «Оберіг-2» і «Чарівне місто». Тривають переговори з замовниками будівництва
про передачу ще двох об'єктів – ЖК «Solar city» і ЖК «Art House».
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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Ceetrus Ukraine вивчає питання запуску маркетплейсу
для всіх орендарів ТРЦ, які має в управлінні
26.01.2021

В центре Киева построят первый
бизнес-парк
28.12.2020

ПСГ «Ковальская» вместе с девелоперской компанией KDD Ukraine
построят первый бизнес-парк NUVO BUSINESS PARK в центре Киева. Об этом
сообщает commercialproperty.ua
Он представляет собой комплекс арендуемой площадью более 88 000 кв.м,
состоящий из семи технологических зданий, в состав которых войдут офисные центры
класса А, апартаменты и торгово-сервисные услуги. NUVO BUSINESS PARK спроектирован по
стандартам BREEAM архитектурным бюро APA Wojciechowski Architekci. Строительство
первой очереди стартует в начале 2021 года. Ожидаемый срок реализации проекта – пять
лет. ПСГ «Ковальская» – крупнейший игрок рынка строительных материалов и девелопер
Украины. Группа объединяет 13 предприятий реального сектора экономики, стоимость
которых составляет $520 миллионов и осуществляет полный цикл работ от добычи сырья
и производства продукции в возведение сооружений различного назначения. За 18 лет на
строительном рынке компания реализовала более 1 миллиона кв.м жилой и коммерческой
недвижимости. Компания KDD Ukraine – одна из трендсеттеров среди девелоперских
компаний в Украине с 2003 года. …
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Новым владельцем столичного бизнес-центра "Парус"
стал депутат от партии Медведчука
02.02.2021

Девелопер Вагиф Алиев завершил продажу столичного бизнес-центра
"Парус", его новым владельцем стал крупный застройщик, народный
депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Столар.
О том, что бизнес-центр продан сам Алиев сообщил в интервью LIGA.net. "Сделка
закрыта два месяца назад", – уточнил бизнесмен. Стоимость сделки не уточняется, но по
оценке издания, стоимость всего бизнес-центра могла составить примерно в $100-150 млн.
"Парус" – бизнес-центра класса "А", который расположен в центре Киева. Высотность – 33
этажа, общая площадь – около 70 000 кв. м, арендная – около 50 000 кв. м. До 2016 года
"Парусом" в равных долях владели Вагиф Алиев и олигарх Дмитрий Фирташ. Доля Алиева
была оформлена на компанию "Мандарин плаза", Фирташа – на фирму "Передовые
технологии плюс". В сентябре 2016 года Фирташ передал свою долю Алиеву, в обмен Алиев
должен был погасить более $50 млн долга компании своего партнера. Однако с конца
прошлого года у обеих половин "Паруса" новый владелец. Согласно данным госреестра
юрлиц, "Передовые технологии" с 16 декабря 2020 года принадлежат компании "Парус
Холдинг", ее конечный бенефициар – Вадим Столар. Для продажи второй половины бизнесцентра Алиеву пришлось разделить свою материнскую компанию. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
СК "Интергал-Буд" готовит к открытию
бизнес-центр S26 на Подоле
24.02.2021

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) готовит к открытию
новый актив - бизнес-центр S26 класса В+ по ул. Спасской, 26/14 в Киеве. Об
этом сообщает портал interfax.com.ua
По словам руководителя департамента коммерческой недвижимости "ИнтергалБуд" Татьяны Деркач, общая площадь БЦ составляет 13,3 тыс. кв. м, арендуемая – 10,8 тыс.
кв. м. "Здание S26 расположено в исторической местности - в северо-западной части
древнего Подола. Проект бизнес-центра разработан архитектурной компанией "Крамалл
студио" с учетом современных градостроительных требований и историко-культурной
ценности территории застройки", - сказала Деркач. По ее данным, в составе 10-этажного
здания планируются магазин, кафе, ресторан на первом этаже. Для офисов предлагаются
помещения, начиная со второго этажа. Площадь этажа = 1440 кв. м со свободной
планировкой. "Одно из преимуществ S26 - этажи с террасами и балконами. Это позволит
арендаторам наслаждаться видами Подола", – подчеркнула Деркач. Строительная
компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее
портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м.
Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в
других регионах. В столице реализовано десять жилых комплексов: ЖК "Лебединый",
"Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46",
"Лидер", "Саперно-Слободская, 24" и "Малахит". …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Фирма Ключкова незаконно построила бизнес-центр
в Киеве на месте диспетчерской
24.02.2021

Нацполиция расследует уголовное производство по факту действий
нотариуса, который безосновательно увеличил площадь недвижимости по
ул. Киквидзе (Бойчука Михаила), 44-А с 85,1 кв. м до 2874,4 кв. м.
Согласно материалам дела, в 2017 году на аукционе была продана линейная
диспетчерская станция площадью 85 кв. м по ул. Киквидзе (Бойчука Михаила), 44-А. Ее
купило ООО "Лавистон" за 1,61 млн грн. Станция располагалась в пределах двух земельных
участков общей площадью 0,1 га, находящихся в пользовании "Киевпасстранса". Следствие
установило, что в дальнейшем неустановленные лица в течение 2017-2020 годов, без
получения любых документов, дающих право выполнять строительные работы,
организовали строительстве офисного комплекса по указанному адресу. А в июле 2020 года
столичный нотариус внес изменения в государственный реестр прав на недвижимое
имущество и их обременений по объекту на ул. М. Бойчука, 44-А, изменив его площадь, в
результате чего площадь указанного объекта безосновательно была увеличена до 2874,4
кв. м. Фирма Ключкова незаконно построила бизнес-центр в Киеве на месте диспетчерской,
– Нацполиция 02 В сентябре 2020 года полиция признала офисный центр на ул. М. Бойчука,
44-А вещественным доказательством по делу, а 15 октября Шевченковский райсуд
наложил арест на этот офис. Однако 8 февраля этого года апелляционный суд это решение
отменил и в наложении ареста прокуратуре отказал. Владельцем ООО "Лавистон" является
Леонид Крючков – бывший помощник нардепа Вадима Столара в 2010-2012 годах. В 2019
году он, как и Столар, баллотировался в парламент по спискам ОПЗЖ, но не попал в
парламент. До 2016 года Леонид Крючков был заместителем директора ГП "Укринмаш" из
концерна "Укроборонпром". Его брат Дмитрий Крючков является фигурантом дела НАБУ
по делу о хищениях на "Запорожьеоблэнерго". В апреле 2018 Дмитрия Крючкова задержали
в Германии. В апреле 2019 он был экстрадирован в Украину, после чего он был арестован.
Однако, после внесения 7 млн ??грн залога он вышел из СИЗО. 2 ноября 2020 Высший
антикоррупционный суд назначил это дело к рассмотрению.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Міжнародний девелопер Ceetrus розглядає запуск в Україні
маркетплейсу для орендарів торговельно-розважальних центрів, які має в
управлінні, повідомила операційний директор Ceetrus Ukraine Ганна Корягіна.
"Ми вивчаємо досвід створення маркетплейсу для всіх галерей, які в нас є в
управлінні. Попри те, що вивчаємо дуже активно, ми досі його не реалізували. Але це план, і
в цьому напрямі ми хочемо рухатися", - розповіла Корягіна під час вебінару "Аналітика
ринку торгової нерухомості" в понеділок. При цьому Корягіна зазначила, що таке
дослідження пов'язане зі значними фінансовими витратами. Крім того, прямим
конкурентом такого майданчика є "Розетка" як великий оператор, присутній на ринку і
онлайн, і оффлайн. Експерт відзначила позитивні результати в умовах локдауну таких
нестандартних форматів на ринку торгової нерухомості, як pick-up point ритейлера Ikea і ТЦ
"Ритейл Парк Петрівка" з магазинами, що мають окремі вхідні групи, які могли провадити
діяльність під час карантинних обмежень. "У 2020 рік ми заходили з досить значною
вакантністю в "Ритейл Парк Петрівка", але в нас вийшло її заповнити. Ми підписали
виробництво, великий вантажний формат оператора доставки", - повідомила Корягіна,
уточнивши агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про оператора "Нова пошта". ТОВ
"Сітрас Україна" (до червня 2018 року - "Іммошан Україна") є міжнародним девелопером
торговельних центрів і ритейл-парків у країні. Компанія станом на червень 2020 року
управляє шістьма торговими галереями у складі ТЦ "Ашан" у Києві та Львові, ТЦ "Ашан Rive
Gauche" і "Ритейл Парк Петрівка" (обидва - Київ). Ceetrus заснована в 1976 році. Є
глобальним гравцем у сфері нерухомості, володіє і управляє 285 торговельними центрами в
10 країнах Західної та Східної Європи.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Budhouse Group підвів підсумки роботи своїх
торгових центрів в 2020-му
21.01.2021

Через карантинні обмеження девелоперська компанія Budhouse Group
недорахувалася у 2020-му 28% трафіку і 11% обороту в порівнянні з 2019
роком. Але це не завадило її ТРЦ стати кращими в різних категоріях.
Як повідомили RAU в компанії, торгові центри Budhouse Group в 2020 році відвідали
19,4 млн осіб, що на 28% менше, ніж в 2019 році. Таким чином, на 1000 кв. м орендної площі
в день було в середньому близько 480 відвідувачів. Причина криється в карантинних
обмеженнях. Це вперше за час роботи торгових центрів компанії зниження відвідуваності
по відношенню до попереднього року. Найменше зниження відвідуваності було в ТРЦ
Fabrika (-23%). У січні-лютому 2020 року відвідуваність ТРЦ традиційно росла, але з
березня по грудень кількість відвідувачів різко скоротилася. В середньому відвідувачі були
в торгових центрах BHG 7 раз на місяць і проводили в них 74 хвилини за одне відвідування.
Це на 16% менше, в порівнянні з 2019 роком і пов’язано з обмеженням роботи сектора
розваг та громадського харчування. У порівнянні з 2020 роком, товарообіг торгових центрів
в гривневому еквіваленті істотно знизився. Якщо в 2018 році середній приріст склав 23,3%,
а в 2019 році 12,8%, то в 2020 році з відомих причин товарообіг скоротився на 11%.
Загальний товарообіг торгових центрів BHG в 2020 році склав близько 6,8 млрд гривень.
Найменше падіння спостерігалося в ТРЦ Lubava (-2,6%). У той же час середня орендна
ставка в 2020 році в місяці роботи без обмежень скоротилася на 4% в доларовому
еквіваленті. У 2020 році середня вакантність у торгових центрах BHG склала близько 0,6%
(0,2% в 2019 році). Мінімальна вакантність була зафіксована в ТРЦ Forum Lviv (0,3%).
Ротація орендарів зменшилася в порівнянні з 2019 роком і була пов’язана в основному з
важкою економічною ситуацією. Всього за рік в діючих торгових центрах було підписано 30
нових договорів оренди загальною площею 6564 кв. м (40 нових договорів і більше 3000 кв.
м в 2019 році). Найбільш великими угодами стали підписання в ТРЦ Lubava LC Waikiki і
Будинок іграшок. Протягом 2020 року компанія продовжувала будівництво житлового
будинку преміум-класу LINDEN LUXURY RESIDENSES, який є найдорожчим будинком Києва.
В даний час об’єкт готується до здачі в експлуатацію. На території ТРЦ Fabrika було
розпочато будівництво відкритого аквапарку площею 4000 кв. м, до складу якого крім
трьох басейнів увійдуть SPA центр, ресторани, відкрита концертна площадка. Відкриття
об’єкту заплановане в травні 2021 року. У 2020 році було відновлено будівництво ТРЦ
Nikolsky в Харкові. В даний час об’єкт знаходиться на завершальній стадії будівництва.
Станом на січень підписано вже більше 95% торговельних площ. Роботи по адаптації
почали якірні орендарі – група Inditex, Argo, MTI, Сільпо, Multiplex, Sport Life, ДРЦ, боулінгклуб та інші. Відкриття ТРЦ заплановане в травні 2021 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Трафик в ТРЦ Arricano снизился на 19%,
товарооборот – на 10%
08.02.2021

Трафик в украинских ТРЦ девелопера Arricano Real Estate Plc в 2020 году
снизился на 19% по сравнению с 2019 годом, товарооборот – на 10%, а
техническая вакантность удержалась на уровне 1%.
"В течение 2020 года, учитывая все противоэпидемические правительственные
ограничения в деятельности ТРЦ и меры борьбы с пандемией Covid-19, ТРЦ компании
демонстрируют развитие tenant-mix портфолио, приглашают к сотрудничеству новые
международные бренды... Как результат, товарооборот снизился лишь на 10% в
национальной валюте по сравнению с 2019 годом", - указала компанія в сообщении на
Лондонской фондовой бирже (LSE). Как отметила компания, в результате введенных
правительством Украины карантинных мер работа ТРЦ Arricano Group была частично
приостановлена, а доступ посетителей к ТРЦ ограничен на 52-81 дня, в зависимости от
региона. Разрешено было вести деятельность только некоторым операторам из перечня
необходимых категорий товаров. В результате трафик Arricano Group ТРЦ в 2020 году,
включая периоды действий правительственных ограничений, составил 33,1 млн
посетителей, что на 19% меньше, чем в 2019-м. В периоды 2020 года, когда торговые
центры работали в обычном формате без правительственных ограничений, количество
посетителей уменьшилось только на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В Arricano Group сообщили, что в 2020 году было подписано 89 новых договоров аренды на
площадь 8884 кв. м, среди новых ритейлеров – New Yorker, Flo, Decathlon. "Благодаря
усилиям команды удалось удержать уровень вакантности 1%, сохранить высокий
показатель посетителей и обеспечить конверсийность трафика посетителей ТРЦ. А также
инвестировать в реализацию значимых проектов, чтобы усилить противоэпидемические
меры безопасности и повысить культуру поведения в социальных пространствах. Опыт
эффективного сотрудничества и обеспечения партнерских проявлений стали залогом
доверия и подписания новых договоров аренды", - отметила СЕО Arricano Анна Чуботина. В
январе 2021 на информационной площадке AIM Лондонской фондовой биржи было
опубликовано официальное сообщение о передаче 12,51% акций компании Arricano от
Dragon Ukrainian Properties & Development PLC в Dragon Capital Investments Limited, обе из
которых является частью Dragon Group. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Фонд госимущества продал три здания возле стройки
нового ТРЦ Алиева за 218 миллионов



ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

16.02.2021

Фонд государственного имущества провел 15 февраля три аукциона
по приватизации зданий, расположенных рядом со станцией метро
"Лыбидская" в Киеве.
Как сообщает пресс-служба ФГИ, по итогам проведенных аукционов за три здания,
которые относятся к категории непроизводительных активов и разрушались в течение
многих лет, предложили в сумме 218 млн грн, тогда как стартовая цена была немногим
более 8 млн грн. В частности, онлайн-аукцион по приватизации админздания (А) площадью
1730 кв. м привлек 4 участников, на конкурентных торгах стоимость актива выросла до
135,1 млн грн со стартовых 7,35 млн грн. Согласно данным в системе Prozorro, речь идет о
здании по пер. Руслана Лужевського, 3. Победителем аукциона стало ООО "СК
"Строительные технологии". На приватизационном аукционе админздания (Б) площадью
429,7 кв. м 5 участников торгов установили финальную цену актива на уровне 37,9 млн грн,
которая превысила стартовую цену 7,3 млн грн более чем 5 раз. Это здание также
находится по пер. Руслана Лужевського, 3. Победителем аукциона стало то же ООО "СК
"Строительные технологии". Кроме того, на онлайн-аукционе по приватизации
лабораторного корпуса с площадью 74,6 кв. м за право собственности на актив
соревновались 6 участников, которые повысили цену актива до 45 млн грн, что более чем
66 раз выше стартовых 673,9 тыс. грн. Речь идет о доме по ул. Антоновича, 180, на этом
аукционе победителем стало ООО "ФК Форт". ФГИ отмечает, что объекты расположены
рядом с домом "Летающая тарелка", в котором находятся Украинский институт научнотехнической экспертизы и информации и Государственная научно-техническая библиотека
Украины, а само здание внесено в реестр памятников архитектуры и монументального
искусства и не подлежит приватизации, а потому остается в собственности государства. В
то же время, согласно фотографиям в Prozorro, все три проданные здания примыкают к
строительству ТРЦ "Ocean Mall" столичного застройщика Вагифа Алиева и, очевидно,
должны быть снесены для его достройки. Как сообщалось, основатель ЧАО "Мандарин
Плаза" ранее заявлял о планах выкупить расположенный по соседству торговоразвлекательный центр"Ocean Plaza", соединив его затем с ТРЦ "Ocean Mall".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net



СКЛАДСЬКА

Новое предложение на рынке складов в Украине в 2021-22
составит более 360 тыс. кв.м
02.02.2021

Объем нового предложения на рынке складской и логистической
недвижимости Украины в 2021-2022 гг. составит 364 тыс. кв. м, при этом
около 200 тыс. кв. м запланировано к выходу на рынке Львова и области.
"В лидерах – Львов, в котором планируется к вводу в эксплуатацию около 200 тыс.
кв. м. В Киеве планируется введение тех проектов, которые прогнозировались еще в 2019 и
2020 годах. В регионах большую часть помещений, планируемых к вводу девелоперами,
занимают почтовые и логистические компании", – рассказал совладелец Alterra Group
Дмитрий Ковальчук в ходе веб-конференции "Аналитика рынка складской недвижимости".
Так, в Киеве объем нового предложения в 2021-2022 году составит 71,4 тыс. кв. м, среди
запланированных проектов, в частности, склад FM Logistic (17 тыс. кв. м), Sun Factory 2 (23,4
тыс. кв. м), "Макаровский" девелопера ADG (15 тыс. кв. м). Среди львовских объектов:
расширение склада Protec в Зимней Воде на 40 тыс. кв. м, склад "Львовсольмаш" (42,2 тыс.
кв. м), проект от "Галилео Логистик" (45 тыс. кв. м), Port Lviv Logistic Center (40 тыс. кв. м).
По данным компании, активное развитие продолжат почтовые операторы, общий объем
строительства которых составит около 158 тыс. кв. м. Среди заявленных в 2021 году
проектов – расширение сети "Новой пошты" в Днепре, Одессе, Киеве общей площадью
проектов 37 тыс. кв. м, строительство логистических терминалов "Укрпошты" в Киеве,
Харькове, Львове, Днепре и Одессе (по 22 тыс. кв. м каждый), расширение
распределительного центра "Мист экспресс" во Львове до 11 тыс. кв. м. Согласно прогнозу
Alterra Group, вакантность на рынке складов продолжит снижаться. По итогам 2020 года
показатель в Украине составил 5,5%, при этом в киевском регионе – 2,2%. Валовое
поглощение в минувшем году снизилось на четверть в киевском регионе – до 130 тыс. кв. м,
и на 5% в среднем по Украине – до 200 тыс. кв. м. Alterra Group занимается комплексным
обслуживанием коммерческой недвижимости, девелопментом и консалтингом. В портфеле
компании 31 проект общей площадью 117,5 тыс. кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Томаш Фиала покупает крупный складской
терминал вблизи Боярки
18.02.2021

Компании UCPIH Ltd и Dragon Capital Investments Limited (обе — Кипр)
из группы компаний Dragon Capital намерены приобрести контроль над ООО
“Международная
логистическая
компания”
(Киев),
владеющей
логистическим комплексом Amtel класса “А” в с. Белогородка (Киевской обл.).
Согласно повестке дня Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), ведомство
планирует рассмотреть предоставление компаниям разрешения на сделку в четверг. Как
сообщалось, ООО “Международная логистическая компания” (Киев), входящее в
российскую группу Amtel Properties, в 2011 году ввело в эксплуатацию первую очередь
комплекса “Амтел” класса “А” общей площадью 42 тыс. кв. м (в том числе 8 тыс. кв. м
офисных площадей). По данным на сайте Amtel Properties, ввод второй очереди (50 тыс. кв.
м) запланирован на 2021 год. Согласно информации в Единой е-системе строительства,
сертификат ГАСИ о вводе в эксплуатацию второй фазы объекта был выдан в октябре-2020.
По данным ЕГР, учредителем “Международной логистической компании” с уставным
капиталом 112,4 млн грн является кипрское ООО “Ведлейк Холдинг Лимитед” (100%),
бенефициарами — Даниэль, Диана и Судхир Гупта. Согласно финансовому отчету ООО за
2019 год, его чистая прибыль составила 293 млн грн, выручка — 58 млн грн. Активы
компании составили 359 млн грн. Группа Amtel создана в 1990, ее девелоперское
подразделение Amtel Properties — в 2005. В портфеле компании офисные, гостиничные,
логистические проекты недвижимости в России, Грузии, Украине, Беларуси общей
площадью более 1 млн кв. м, в том числе проект ЖК Atria.City Teremky в пгт Чабаны под
Киевом. Как сообщалось, в январе-2021 Dragon Capital завершил сделку по продаже
складского комплекса “Омега-2” в Броварах. Dragon Capital — одна из крупнейших
инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный
спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление
активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в
2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital
являются инвестиции в рынок недвижимости. Управление портфелем коммерческой
недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management.
По состоянию на январь-2021, под ее управлением находится 29 объектов коммерческой
недвижимости, включая 13 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и
10 логистических комплексов, общей площадью 662 тыс. кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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Читайте также: Dragon Capital продала
логистический комплекс под Киевом >>>

Кабмин в 2020 году выдал гарантии “Укравтодору”
по кредитам на 23 млрд гривен
29.01.2021

Кабмин предоставил ”Укравтодору” государственные гарантии на
23,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства о
предоставленных в январе-декабре 2020 года госгарантиях.
В частности, “Укравтодор” 28 апреля 2020 года получил госгарантию на 19,27 млрд
грн (с допгарантированием процентного дохода), 18 декабря — на 1 млрд грн и 22 декабря
на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн (все три — с допгарантированием всех платежных
обязательств). Согласно данным об общей сумме государственного и гарантированного
государством долга за 2020 год, “Укравтодор” разместил 12-месячные облигации на сумму
5,78 млрд грн в апреле прошлого года, на 5,08 млрд грн в июне и на 3,5 млрд грн в ноябре.
Суммарно от размещения этого типа облигаций госагентство автодорог привлекло 14,36
млрд грн средств. Кроме этого в августе “Укравтодор” разместил трехлетние облигации на
сумму 2,87 млрд грн, а в ноябре — пятилетние на 2 млрд грн. По данным “Укравтодора”, 12месячные облигации выкупил государственный “Укрэксимбанк”: на 5,78 млрд под 10,5% на
один год, 5,08 млрд под 9,99% на два года и 2,87 млрд под 9,99% на три года. В декабре
2020 года госагентство привлекло 4,25 млрд от трех госбанков: по 1 млрд грн от
“Укргазбанка” и “Укрэксимбанка”, а также 2,25 млрд от “Ощадбанка”. Как сообщалось, ранее
глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков
заявлял о планах привлечь кредиты для ремонта дорог под госгарантии в 2021 году на
сумму около 20 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Крупнейшие дорожные подрядчики Украины намерены запустить
строительный сезон полным ходом ближе к средине марта
23.02.2021

Дорожно-строительные
компании
"Автомагистраль
–
Юг",
"Автострада" и Onur Group
при благоприятных погодных условиях
намерены ближе к средине марта начать масштабные ремонтностроительные работы.
Как сообщил гендиректор "Автомагистраль – Юг" Николай Тимофеев, со 2-3 января
уже вышли на работу мостовые подразделения компании, работа которых не зависит от
погодных условий. "Полагаю, примерно в первой декаде марта, если не будет низких
температур, начнется массовый выход на автодороги общего пользования. Организационно мы готовы, материалы заготовлены, заводы готовы запускаться", - сказал он.
Заместитель гендиректора ГК "Автострада" Дмитрий Троекуров отметил, что активно на
отдельных участках дорог при благоприятных погодных условиях компания начнет
работать примерно с 15 марта. Замкоординатора Onur Group Ukraine Александр Добоня в
свою очередь рассказа об аналогичных планах вывести с 15 марта на рабочие места почти
всех сотрудников. По его прогнозам, полным ходом дорожные работы уже будут идти в
конце марта - начале апреля. Говоря о проведенных в 2020 г. Государственным агентством
автомобильных дорог Украины тендерах, представители всех трех компаний отметили, что
в связи с внедрением новых методологических правил закупки количество участников в
прошедшем году только увеличилось. Это позволило структурировать рынок и
обезопасить от неблагоприятных компаний. "Нам в 2020 году стало проще. Мы перестали
соревноваться на объекте за миллиард с компанией, которая может сделать физически
только 10 млн. Сейчас мы соревнуемся с равными", - отметил замглавы "Автострады".
Кроме того, по его словам, в 2020 году улучшилась ситуация с тендерными "троллями".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Александр Кубраков увеличил
содержание
24.02.2021

Вслед за строительством и ремонтом дорог под опеку “дорожного
картеля” “Укравтодор” передает и эксплуатационное содержание. Об этом
пишет Владислав Боровиков на oligarh.media
Происходит это привычным способом: через укрупнение контрактов в результате
чего на них может претендовать только крупные “картелисты”. Для этого “Укравтодор”
увеличил длительность каждого контракта в среднем в два раза: с 7-9 месяцев до 16
месяцев, свидетельствует анализ “ОЛИГАРХА”. Черниговский областной совет обратился в
Офис Генерального прокурора, АМКУ и НАБУ с заявлением об ограничении конкуренции на
тендерах Службы автомобильных дорог в Черниговской области, которое входит в систему
“Укравтодора” возглавляемого Александром Кубраковым. Депутаты заявили, что
Черниговская САД намеренно укрупняет тендеры и при этом требует от участников торгов
чтобы они имели доходы за прошлый год не менее ожидаемой стоимости закупки. Речь
идет о четырех тендерах на эксплуатационное содержание дорог в области стоимостью от
1,1 млрд грн каждый на общую сумму 4,66 млрд грн. В каждом из них есть требование к
участникам – подтвердить наличие доходов по 2019 (предшествовавший году объявления
закупки) в таком же размере. “В результате такой деятельности…значительное количество
работников дорожной отрасли Черниговщины останется без работы, а местные бюджеты
без значительных финансовых поступлений. Это все может привести к сокращению
рабочих мест, неуплаты налогов и дальнейшем упадка дорожно строительной отрасли в
Черниговской области”, – говорится в обращении облсовета датированным 26 января. На
тендерах по содержанию дорог “Укравтодор” сейчас делает то, что уже опробовал с начала
2020 года на строительстве и ремонте. Благодаря объединению и укрупнению лотов
(строительство или ремонт не отдельных участков, а целых магистралей), от рынка
отсекались маленькие участники. А середнячки были отсечены новым требование
“Укравтодора” о наличии у участников опыта выполнения аналогичных работ в размере
100% по выполненным на 85% контрактам. В результате, по подсчетам издания “Наши
гроши”, в 2020 г. шесть фирм из Национальной ассоциации дорожников (“АвтомагістральПівдень”, “Онур конструкціон інтенешнл”, “Ростдорстрой”, “Автострада”, “Техно-буд-центр”,
“Альтком”) совместно с фирмой из окружения Игоря Коломойского (“ПБС”) получили 75%
подрядов “Укравтодора” стоимостью 73 млрд грн. на средний/капитальный ремонт,
реконструкцию и строительство дорог государственного значения. Сейчас фактически
тоже самое “Укравтодор” делает на рынке эксплуатационного содержания. Объединять там
особо нечего: традиционно эти тендеры намного меньше, чем строительство новых дорог и
ремонт. Но подопечные главы “Укравтодора” Александра Кубракова придумали решение
этой проблемы: укрупнение происходит за счет увеличения действия контрактов на два и
даже три года. Анализ публичных данных Prozorro, проведенный “ОЛИГАРХом”, показал,
что в конце 2020 г. и в начале 2021 г. “средний чек” такого тендера вырос в пять раз – до
250 млн грн. Черниговские тендера – лишь наиболее показательный пример. А
продолжительность действия одного контракта выросла с 7-9 месяцев до 16 месяцев в
2020 г. Сейчас контракты, как видно на примере Черниговской области, и вовсе имеют лаг
на два года. “Картелизация” дорожной отрасли имеет свою цену: по информации
организации “Инициативы по прозрачности инфраструктуры CoST Ukraine”, в 2020 г.
стоимость ремонта дорог в Украине увеличилась вдвое. …
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
АЕРОНАВІГАЦІЯ

Довгождана реконструкція аеропорту "Вінниця" –
укладено договір
28.01.2021

Украерорух планує досягти 3,4 млрд грн
чистого доходу у 2021
13.01.2021

Уряд затвердив фінансовий план Державного підприємства
обслуговування повітряного руху України (Украероруху) на 2021 рік. Про це
повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Згідно з ним, підприємство планує отримати 3,4 млрд грн чистого доходу від
реалізації продукції та 4,1 млн грн чистого прибутку. «Щойно Уряд затвердив фінансовий
план Украероруху на поточний рік. Ним передбачено отримання чистого доходу від
реалізації продукції у розмірі 3,4 млрд грн та доходів у розмірі 3,5 млрд грн. Разом з тим,
підприємство планує досягти 4,1 млн грн чистого прибутку», - відмітив Владислав Криклій.
Згідно з фінпланом, загальна сума виплат до державного бюджету та цільових фондів
складає 882,1 млн грн. Капітальні інвестиції передбачено в обсязі 651,3 млн грн. Основними
напрямками капітальних інвестицій є: капітальне будівництво (78 млн грн); придбання
основних засобів (489,4 млн грн); придбання інших необоротних матеріальних активів (3,8
млн грн); придбання нематеріальних активів (7,8 млн грн); модернізація, модифікація
(добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (52,6 млн грн); капітальний
ремонт (19,7 млн грн). Нагадаємо, 9 грудня 2020 року на своєму засіданні Уряд затвердив
фінансовий план Адміністрації морських портів України на 2021 рік. Відповідно до нього,
підприємство планує досягти понад 2 млрд грн чистого прибутку.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua



Укладено договір генерального підряду на реконструкцію аеропорту
"Вінниця". Про це на своїй ФБ-сторінці повідомив радник вінницького
міського голови Віктор Перлов, передає Depo.Вінниця.
За словами Перлова, формується служба замовника й оновлюється календарний
план виконання робіт. Аеропорту необхідна необхідна реконструкція злітно-посадкової
смуги. Торік кабмін таки дозволив реконструкцію вінницького аеропроту, хоч перед тим
Міністерство інфраструктури хотіло позбавити аеропорт цільового фінансування. Голова
Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов звернувся з офіційним листом до Міністра
інфраструктури України Владислава Криклія з проханням зберегти проєкт реконструкції
аеродрому в міжнародному аеропорту "Вінниця" серед заходів Державної цільової
програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. 29 вересня минулого року під час
пресконференції у Вінниці президент України Володимир Зеленський пообіцяв збудувати
аеропорти в усіх важливих стратегічних містах країни. Про які саме міста йдеться,
Зеленський не уточнив, але сказав, що аеропрт у Вінниці будуватимуть за його каденції. У
грудні минулого року на початок реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту
"Вінниця" в держбюджеті на 2021 рік передбачили 604,27 млн грн. "Схвалений бюджет на
2021 рік дозволить нам продовжити модернізацію регіональних аеропортів у наступному
році. З 2,4 млрд грн загальних коштів 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового
аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім цього, ще
30 млн грн виділено на проектування нового летовища на Закарпатті", - зазначив міністр
інфраструктури України Владислав Криклій.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua

АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ
в цілому

Аеропорт «Київ» розшириться і прийматиме
великі літаки

Пассажиропоток аэропортов Украины
упал в январе на 70%
10.02.2021

По данным Государственной авиационной службы, аэропорты
Украины в январе 2021 года, согласно оперативным данным, обслужили
521 тыс. пассажиров, что на 69,9% меньше, чем в январе 2020 года.
В международном сообщении пассажиропоток аэропортов страны в указанный
период сократился на 71% – почти до 452,3 тыс. чел. Согласно статистике Госавиаслужбы, в
январе 2021 года авиакомпании обслужили почти 286,6 тыс. человек, что на 65,4% ниже
показателя за январь прошлого года. Из них в международном сообщении перевезено 253,1
тыс. человек (сокращение на 66%). При этом за январь 2021 года авиакомпании выполнили
3,1 тыс. коммерческих рейсов (сокращение на 51,6%), в том числе 2,3 тыс. международных
(-56,6%). Как сообщалось, по итогам 2020 года аэропорты Украины обслужили 8,66 млн
пассажиров, что на 64,4% меньше, чем в 2019 году.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net


і зокрема

Визначено переможця аукціону на виконання передпроєктних робіт
із будівництва аеропорту на Закарпатті

29.01.2021

Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Сікорського отримає в постійне
користування ще одну земельну ділянку 0,25 га, за рахунок чого територія
летовища збільшиться.
Таке рішення було ухвалено 27 січня на засіданні постійної комісії Київської міської
ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Про це повідомив на
своїй сторінці у Facebook депутат Київради Михайло Терентьєв. «…На засіданні колеги
підтримали надання аеропорту «Київ» (Жуляни) земельної ділянки у постійне
користування, результатом чого аеропорт у межах міста зможе приймати літаки Boeing з
великою пасажиромісткістю, що позитивно впливатиме на пасажиропотік у столиці», написав він. Це рішення прокоментували в аеропорту «Київ»: «В результаті цього рішення
та рішення, що є на розгляді в Киі?вради щодо надання ще двох земельних ділянок площею
13 га, столичний аеропорт зможе реалізувати проект з реконструкції злітно-посадкової
смуги, яка включає подовження ЗПС на 500 м до 2810 м, що дозволить аеродрому
обслуговувати повітряні судна більшого розміру (типу Airbus A321) і за будь-яких погодних
умов». Зазначається, що ситуація зі значним скороченням польотів в період карантину є
сприятливою для початку масштабних робіт з реконструкціі? та подовження смуги. …
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Уряд підтримав залучення 270 млн євро від ЄІБ на реконструкцію
льотної зони №2 аеропорту «Бориспіль»

18.01.2021

Мінінфраструктури в співпраці з Укрінфрапроектом продовжують
підготовку проєктування та будівництва нового аеропорту на Закарпатті.
Відтак, вже визначено переможця на виконання передпроєктних робіт.
«Ми продовжуємо підготовку проєктування та будівництва нового летовища на
Закарпатті. Вже визначено переможця аукціону на виконання передпроєктних робіт
Очікувана вартість закупівлі складала 5 млн грн, проте переможець виконає роботи за 4
млн 220 тис. грн. Найближчим часом буде укладено відповідний договір. Всього участь в
аукціоні взяли 7 компаній. За результатами передпроєктних робіт буде визначено місце
розташування аеропорту – у селищі Середньому або Мукачеві. А після цього одразу
розпочнеться проєктування», - повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій. За
словами Владислава Криклія, новий аеропорт має стати не просто інфраструктурним
проєктом держави, а й значною приватною інвестицією в розбудову Закарпатського
регіону, адже проєкт планується реалізувати із залученням механізмів державноприватного партнерства. Орієнтовно будівництво аеропорту займе до 3-х років. Нагадаємо,
2,4 млрд грн з держбюджету у 2021 році підуть на розвиток регіональних аеропортів. 1,4
млрд грн буде спрямовано на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн – на
аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім цього, ще 30 млн грн виділено на
проєктування нового летовища на Закарпатті.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
Компания «Альтіс-Констракшн» выиграл тендер
на строительство аэродрома в Днепре
27.01.2021

ООО «Альтис-Констракшн» выиграло тендер на строительство
аэродрома
Международного
аэропорта
«Днепропетровск»
в
Днепропетровской области.
Сумма тендерного предложения компании составила 3,95 млрд грн, что на 30,6%
ниже ожидаемой стоимости, свидетельствуют данные по тендеру в системе
Prozorro.Публічні Закупівлі. Всего в торгах на строительство аэродрома участвовали семь
компаний: ОАО «СМТ №8»; ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ»; OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI
ANONIM SIRKETI; Консорциум «Блек Сі Консорціум»; ТОВ «Шляхове будівництво
«АЛЬТКОМ»; ТОВ «Альтіс-Констракшн»; ТОВ «Автомагістраль-Південь». Тендер включает
строительство взлетно-посадочной полосы в 3,2 км, рулежных дорожек, перрона и
необходимой
взлетно-посадочной
инфраструктуры.
Ориентировочные
сроки
строительных работ – приблизительно три года. Строительство аэропорта в Днепре
началось в сентябре 2020 года по схеме государственно-частного партнерства.
Строительством
взлетно-посадочной
полосы
занимается
государство.
Здание
авиатерминала возводит компания, которая входит в группу DCH. Компания намерена
вложить в строительство здания нового аэровокзала, притерминальной зоны и ряда
технических помещений $70 млн. Напомним, что в середине ноября Кабинет Министров
Украины внес 14 аэропортов в перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023
года. Десять из них будут финансироваться за бюджетные средства и средства инвесторов.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
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03.02.2021

Уряд України підтримав залучення 270 млн євро від ЄІБ на
реконструкцію льотної зони №2 аеропорту «Бориспіль». Про це повідомив
Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Уряд схвалив розпорядження Президента «Про делегацію Укра ни для участі у
переговорах з Європеиським інвестиціиним банком щодо укладення Гарантіино угоди
«Розвиток аеропорту Бориспіль» між Укра ною та ЄІБ», а також розпорядження КМУ про
визначення за доцільне залучення коштів позики від ЄІБ у розмірі 270 млн євро для
реалізаці цього проекту. «Бориспіль» є наибільшим міжнародним аеропортом в Укра ні та
забезпечує близько 60% всіх авіаціиних пасажирських перевезень. Він є єдиним
міжнародним хабом у кра ні, і для укріплення сво х позиціи має забезпечувати постіинии
розвиток інфраструктури та наростання обсягів перевезень. Завдяки підтримці наших
міжнародних партнерів з ЄІБ та реалізаці проекту розвитку аеропорту «Бориспіль» ми не
лише якісно модернізуємо летовище, а и очікуємо збільшити пасажиропотік через аеропорт
до 56 млн у 2040 році. У тому числі за рахунок підвищення технічного оснащення,
конкурентоспроможності підприємства, розширення мережі маршрутів та залучення нових
авіаперевізників», - наголосив очільник Міністерства. Проект передбачає реконструкцію
льотно зони №2, яка включає в себе будівництво: ново злітно-посадково смуги з
облаштуванням
радіо та світлотехнічним обладнанням; системи руліжних доріжок;
аваріино-рятувально станці ; очисних споруд; трансформаторних підстанціи та станціи для
зберігання спеціальних рідин; маиданчика для захисту повітряних суден від обмерзання;
маиданчика для гонки двигунів повітряних суден та інших об’єктів інженерно
інфраструктури. «Сучасні великогабаритні літаки потребують зовсім нового підходу до
аеродромних споруд та служб аеропорту, тому реконструкція льотно зони №2
здіиснюватиметься з обов’язковим врахуванням досвіду низки кра н та міжнародних
організаціи як ICAO та IATA при експлуатаці великогабаритних літаків», - додав Крикліи.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Михайло Головко презентував у Верховній Раді України концепцію
будівництва тернопільського аеропорту
19.02.2021

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь у
робочій зустрічі із представники міжфракційного депутатського об’єднання
«Тернопільщина», яка відбувалася у Києві.
Під час обговорення перспектив розвитку краю голова обласної ради також
презентував концепцію відновлення роботи аеропорту. «Презентував у Верховній Раді
України концепцію будівництва аеропорту в Тернополі. Розвиток авіації в обласному центрі
– одне із наших першочергових завдань. Запуск роботи летовища був одним із ключових
завдань у мої програмі, коли мене обирали на посаду голови обласної ради. Переконаний,
лише разом, об’єднавши зусилля усіх гілок влади, народних депутатів та керівництва
держави, нам вдасться втілити у життя цей амбітний проект. Окрім того, обговорили
проекти, здатні забезпечити соціально-економічний розвиток Тернопільщини, питання
ремонту доріг та розвитку туристичного потенціалу нашого краю. Підняли також проблему
медичного забезпечення. Зокрема, облаштування обласної інфекційної лікарні», –
повідомив Михайло Головко. Нагадаємо, на попередній сесії Тернопільської обласної ради
ухвалили рішення про утворення ТОВ «Аеропорт», яке займеться пошуком інвестора. Аби
аеропорт відповідав міжнародним нормам, потрібно добудувати 500 м. смуги у довжину та
розширити її на 3 метри. Тоді Тернопіль зможе приймати літаки майже всіх категорій.
Читати повністю >>>
За матеріалами ternopillive.com.ua
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Арбитраж рассмотрит иск владельца “АэроСвита”
Коломойского к Украине на $700 млн

Терминал ТИС в 2020 году увеличил
грузоперевалку на 10%
17.02.2021

Слушания в международном арбитраже по иску нидерландской
компании Gilward Investments B. V., являвшейся крупнейшим акционером
авиакомпании “АэроСвит”, против Украины на сумму более $695 млн
назначены на 4-7 мая 2021 года.
“В соответствии с процессуальным графиком слушание по делу (Gilward Investments
против Украины, – ред.) запланировано на период с 28 по 31 июля 2020 года, однако из-за
пандемии коронавируса было перенесено на 4-7 мая 2021 года в связи, с чем существует
необходимость привлечения юридического советника с целью подготовки к указанному
заседанию, участия в нем, а также с целью подготовки и подачи после заседания
соответствующих отчетов о слушаниях”, – отмечается в тексте пояснительной записки к
постановлению. В документе указано, что отсутствие полномочного представителя
Украины на слушаниях может привести к значительным убыткам госбюджета Украины.
Министерство юстиции Украины в предыдущие годы привлекало с этой целью юрфирму
Latham&Watkins (Великобритания). По итогам заседания межведомственной группы по
указанному делу, проведенного Минюстом, было принято решение признать
целесообразным привлечение Latham&Watkins для представления интересов Украины в
деле против Gilward Investments в 2021 году путем применения переговорной процедуры в
пределах существующего бюджетного финансирования. Как сообщалось, Gilward
Investments B.V. инициировала инвестиционный спор против Украины в июле 2015 года в
секретариате Международного центра по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС). В своем иске компания утверждала, что Украина нарушила определенные
обязательства по двустороннему инвестиционному договору с Нидерландами от 14 июля
1994 года. Слушания были назначены на февраль 2019 года, но поскольку истец не внес
дополнительную предоплату, в деле было объявлен “технический дефолт”, а судебное
разбирательство приостановлено до внесения платежа. Он был внесен в июне 2019 года и
рассмотрения дела было возобновлено. Напомним, “АэроСвит”, который был крупнейшим
украинским авиаперевозчиком, начал процедуру банкротства в конце декабря 2012 года,
которая позже была отменена решением суда, прекратил деятельность и в настоящее
время авиарейсы не выполняет. В начале 2013 года сообщалось, что крупнейшими
акционерами “АэроСвита” являлись Gilward Investments BV и Фонд госимущества Украины,
владеющие соответственно около 38% и 22,4% акций авиаперевозчика. Еще трем
украинским компаниям принадлежали около 40% акций, в том числе “ГенАвиаИнвест” –
24,99%, Investment Advisors Group – 9,8% и “Бюро” – 4,8%. Gilward Investments изначально
принадлежала Григорию Гуртовому и Арону Майбергу, однако последний в 2009 году
продал свою долю связанным с Игорем Коломойским структурам. Компания “Аэросвит”
контролировалась бывшим акционером “Приватбанка” Игорем Коломойским, что он лично
признавал. Компания оставила после себя 8,4 млрд грн долгов.
Читать полностью >>>
© Денис Светлов
По материалам oligarh.media




І зокрема: портові термінали

ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
СЕРВІС

05.01.2021

По итогам 2020 г. терминалами ТИС в порту Пивденный было
обработано 36,6 млн тонн грузов, сообщил совладелец ТИС Андрей Ставницер.
Об этом сообщает novavlada.info
«36,6 - красивая цифра, очередной рекорд ТИС, максимальный грузооборот среди
всех операторов Украины, 10% прирост к прошлому году», - рассказал Ставницер. Он
подчеркнул, что именно в прошлом году, в дни самой тяжелой работы, когда вирус начал
рвать цепочки снабжения по всему миру, а оставшиеся стали критически важными, потому
что по ним шли средства защиты, медицинская техника, товары первой необходимости,
стало понятно зачем существует ТИС. «Каждый новый миллион давал нам, совладельцам и
сотрудникам, ресурс помогать. В начале коронакризиса порт-кормилец стал портомзащитником, обеспечивая закупки масок, перчаток, медицинских костюмов, ИВЛ,
расходников, продуктов для одиноких стариков. В те дни пульс мировой торговли, который
так хорошо ощущается на причале, давал жизнь конкретным людям. Тогда мы ощутили
себя frontline workers», – отметил Ставницер. «Обеспечивая ежедневный быт людей, порт
переваливает зерно, уголь, руду, и поддерживает тем самым существование всей
национальной экономики. Обрабатывая больше грузов, делая это быстрее и без ошибок,
мы улучшаем качество жизни всех вокруг, вкладываемся в безопасность государства, даем
целым отраслям бизнеса возможность поддерживать связь с миром и процветать», –
резюмировал Ставницер. Напомним, в июне 2020 года глобальный оператор DP World
успешно завершил сделку по приобретению Контейнерного терминала «ТИС».
Читать полностью >>>
По материалам novavlada.info
Экспедиторские компании подали коллективный иск для компенсации
ущерба от монополии "Евротерминала" в Одесском порту
11.01.2021

Экспедиторские компании подали иск в суд на ООО "Евротерминал" с
требованием возместить ущерб за злоупотребление монопольным положением
на основании решения Антимонопольного комитета.
Экспедиторы требуют возместить в двойном размера вред, причиненный
"Евротерминалом" из-за взимания денег с автомобилей за въезд в Одесский морпорт. К
подготовке иска и сопровождению дела в суде Одесской области присоединились
платформа "Лига Антитраста" и юридическая фирма ADVANQ. "Евротерминал" с 2016 года
монопольно контролирует въезд в морпорт. Монополия была получена благодаря
решению мэрии Одессы. Она установила запрещающие знаки проезда на отдельных улицах
города, по которым можно было бы попасть к другому въезду в порт, который не
контролируется "Евротерминалом". "Евротерминал" собирал от 26 до 17 долларов с
каждого автомобиля за проезд по его территории. Формально деньги собираются за
обслуживание грузовых транспортных средств. Однако эти услуги фактически не нужны
водителям и навязываются им, например, для простого проезда в порт водителей
заставляют оплачивать в том числе душ, комнату отдыха, услуги принтера. Поэтому деньги
собираются за поднятие шлагбаума для проезда, поскольку у грузовиков практически нет
другой возможности попасть в морской порт. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

ГУ "Госгидрография" обследовало 14 651 линейных
километров морского и речного дна

Кернел объединит 5 объектов в порту
Черноморск в единый комплекс

07.01.2021

Государственное учреждение "Госгидрография" в 2020 г. обследовало
14 651 линейных километров морского и речного дна в рамках
гидрографических работ на морских акваториях, внутренних водных путях.
Для получения материалов для корректуры морских навигационных карт и пособий
в течение полевого сезона-2020 были выполнены многолучевые съемки рельефа дна путей
установления движения судов, районов с интенсивным судоходством, подходных каналов и
акваторий Южного, Одесского, Черноморского, Херсонского, Николаевского и других
портов, морских судоходных каналов, участков якорных стоянок, отвалов грунта и т. п.
"Работы были проведены в следующем объеме: гидрографические съемки на акваториях
морпортов, во внутренних морских водах и прибрежных морских акваториях – 11 620 лин.
км; гидрографические съемки ВВП на каскаде водохранилищ на р. Днепр – 2 813 лин. км;
топографо-геодезические работы в пятикилометровой зоне побережья Украины - 218 лин.
км", - говорится в сообщении. В настоящее время проходит следующий этап – обработка
материалов гидрографических съемок для корректуры морских и речных навигационных
карт и пособий для плавания. "Госгидрография" отмечает, что ее сотрудники регулярно
осуществляют поиск и обследование навигационных опасностей, таких как: затопленные
объекты, затонувшие суда, характерные природные особенности рельефа морского дна,
которые могут представлять угрозу для навигации судов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



ПОРТИ
вцілому

Вантажообіг ТОП-5 портів України
за січень 2021 р.

18.01.2021

Портовый актив «Кернел» в порту «Черноморск» будет состоять из
пяти объектов, которые должны работать как целостный механизм. Об этом
рассказал руководитель «Трансбалктерминала» Юрий Кизлевич.
По его словам первые два объекта рассматриваются как портовая часть. Первый
объект – это действующий терминал «Трансбалктерминала» (ТБТ). Второй —проект
«Трансгрейнтерминал». На данный период там начаты пуско-наладочные работы объектов
и оборудования. Объект № 3 — собственный железнодорожный парк. Там планируют
реконструировать под бизнес-цели компании более 6 км путей. Еще один объект —
площадка обработки автотранспорта. На ней запланировано построить две станции
выгрузки автомобилей на 6 «подъемников», которые позволят обрабатывать не менее 600
авто в сутки. Пятый объект — площадка-накопитель единовременной вместимостью более
500 автомобилей. Со временем там планируют построить лабораторию, установить
автоматизированный пункт отбора проб, проводить входящий контроль качества
поступающей продукции с последующим формированием партий под доработку, выгрузку
либо возврат. «Мы подходим к развитию портового актива комплексно, чтобы
нивелировать лимитирующие факторы, которые есть в портовой, автомобильной,
железнодорожной инфраструктуре. Все пять объектов необходимо собрать в единый актив
и интегрировать в портовое сообщество. Это серьезная амбициозная задача, которая
завершает наш краткосрочный проект»,— объясняет Юрий Кизлевич. После объединения
общий объем единовременного хранения составит 475 тыс. тонн зерна. …
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Портовый оператор "Аскет Шиппинг" увеличил перевалку
зерновых в Бердянском порту до 1,3 млн тонн

09.02.2021

За обсягами перевалки лідерами є п’ять морських портів, які загалом
обробили 9,35 млн т вантажів, що складає 93,3% від загальних показників
обробки в морських портах України.
Флагманом перевалки вантажів у січні 2021 року став морський порт «Південний» з
обсягом 3,7 млн т обробленого вантажу (-19,6%). На другому місці - морський порт
Миколаїв з перевалкою у 1,98 млн т (-24,3%), а на третьому та четвертому місцях - морські
порти Одеса та Чорноморськ - 1,71 млн т (-15,5%) та 1,42 млн т (-38,2%) відповідно. На
п’ятому — морський порт Маріуполь, який збільшив перевалку до 526 тис. т (-4,5%).
Нагадаємо, щоза перший місяць 2021 року портові оператори у морських портах України
обробили 10 016,26 тис. т вантажів, що на 3 469,56 тис. т або на 25,7% менше, ніж за
аналогічний період минулого року. За словами директора департаменту організації роботи
портів апарату управління ДП «АМПУ» В’ячеслава Вороного, зменшення показників
перевалки в морських портах, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року,
обумовлено зменшенням: експорту зернових вантажів на 1 946,28 тис. т. (або на 42,0% у
порівнянні з січнем 2020 р.) та зокрема скороченням показників обробки контейнерів із
сільгосппродукцією до 33,9 тис. т. (-21,6%) (здороження фрахту), викликане зменшенням
врожаю через посуху та затримкою із збору зерна у новому 2020/2021 маркетинговому
році, а також через високі ціни, обумовлені дефіцитом, спричиненим пандемію COVID та
невиконанням зобов’язань за ф’ючерсними контрактами. Слід зазначити, що в Україні в
2020 році було зібрано на 9,7 млн т зернових вантажів менше ніж у минулому році, але
тенденція спаду обробки цих вантажів повинна зупинитись вже до збору нового врожаю;
імпорту коксівного вугілля на 612,56 тис. т. (-81,6% до показників 2020 р.), викликане
ціновою кон’юнктурою з причини затримок поставки вугілля на світовому ринку,
закриттям основних вугільних портів в Австралії через пандемію COVID …
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
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29.01.2021

Частный портовый оператор "Аскет Шиппинг" в 2020 году увеличил
перевалку зерновых в Бердянском морском порту до 1,28 млн тонн, что на
12,5% больше, чем в 2019 году (1,14 млн тонн).
В 2020 г. "Аскет Шиппинг" привлек в порт новые грузопотоки и увеличил свою долю
в структуре перевалки Бердянского морского порта до 60%. "В 2021 году мы продолжаем
развивать нашу производственную базу и работаем над созданием новых, востребованных
рынком направлений", — цитируется в сообщении директор "Аскет Шиппинг" Екатерина
Русина. В 2020 году "Аскет Шиппинг" инвестировал в развитие своей производственной
базы и технологическое усовершенствование процессов на всех этапах доставки и
перевалки зерновых, которые влияют на стоимость услуг для клиентов. В то же время,
сумма инвестиций не уточняется. Как сообщалось, "Аскет Шиппинг" в 2019 году увеличил
перевалку зерновых в Бердянском морском порту до 1, 134 млн тонн, что на 62% больше,
чем в 2018 г. (700,349 тыс. тонн). "Аскет Шиппинг" работает с 2007 года, специализируется
на логистике зерновых культур и создала систему накопления и доставки зерновых грузов
в портах в шести регионов Украины вблизи реки Днепр, Черного и Азовского морей - в
Запорожье, Днепре, Николаеве, Херсоне, Бердянске, Одессе и Мариуполе. "Аскет Шиппинг"
входит в ТОП-30 крупнейших стивидорных компаний Украины и является самым крупным
портовым оператором Бердянского морского порта. Согласно реестру АМПУ, в Бердянском
морпорту работают портовые операторы ГП "Бердянский морской торговый порт", ООО
"Новая Хортица", ООО "Агро-класс", ООО "Аскет-шиппинг" и ЧАО "Бердянский завод
подъемно-транспортного оборудования". В 2020 году грузооборот Бердянского морпорта
возрос на 3,7% к результатам 2019 года и составил 2,15 млн тонн .
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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INTECH пополнил собственный
парк вагонов

ПЕРЕВІЗНИКИ

Керуючого санацією «Чорноморського морського
пароплавства» підозрюють у зловживанні

21.01.2021

25.01.2021

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомлено про
підозру керуючому санацією судноплавної компанії «Чорноморське морське
пароплавство» за фактом зловживання повноваженнями особою, яка надає
публічні послуги (ч. 3 ст. 365-2 КК України).
За даними слідства, у 2018 році він, діючи поза межами установлених судом строків
санації, здійснив продаж майна компанії, що розташоване в рекреаційній зоні міста Одеса,
за заниженою вартістю. Внаслідок цього державі заподіяно понад 17 млн грн збитків.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та
відсторонення від посади. За іншими фактами розтрати майна Державної судноплавної
компанії «Чорноморське морське пароплавство» слідство триває. Досудове розслідування у
кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління
Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань
Нацполіції України. Чорноморське морське пароплавство - підприємство Укрморрічфлоту,
яке здійснювало перевезення вантажів і пасажирів у межах Чорноморсько-Азовського
басейну, а також ремонт і будівництво суден на судноремонтних заводах. Станом на 1992
рік у складі ЧМП налічувалось 255 суден. Заборгованість на грудень 1992 року становила
170 млн доларів. Протягом 1993 року 160 суден були передані офшорним компаніям. У
1994-1997 роках кількість кораблів "Чорноморського морського пароплавства" зменшилась
більше як на 200, в тому числі у 1995-1997 роках компанія втратила 171 човен. Станом на
2004 рік у "Чорноморському морському пароплавстві" залишилось 6 суден, а заборгованість
за кредитами становила 11,1 млн доларів. У 2008 рік у Чорноморському морському
пароплавстві налічувався один самохідний плашкоут "Парутине".
Читати повністю >>>
За матеріалами gp.gov.ua



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Литовская железнодорожная компания
открыла "дочку" в Украине
11.01.2021

Литовский оператор грузовых железнодорожных перевозок LTG
Cargo (входит в группу Lietuvos gelezinkeliai) учредил в Украине компанию
LTG Cargo Ukraine. Об этом пишет biz.censor.net
Компания будет предлагать услуги аренды подвижного состава, экспедирования и
прочие услуги в сфере грузоперевозок, передает Интерфакс-Украина. LTG Cargo Ukraine
учреждена в рамках стратегии расширения международного бизнеса LTG Cargo. "Мы можем
стать мостом между бизнесом Литвы и Украины и, таким образом, поощрять
экономическое сотрудничество стран", – прокомментировал гендиректор LTG Cargo
Эгидиюс Лазаускас. По его словам, компания хочет стать международным перевозчиком
грузов в Украине с годовым грузооборотом около 300 млн тонн – в 6 раз больше, чем в
Литве. Согласно данным госреестра юрлиц, ООО "ЛТГ Карго Украина" зарегистрировано 9
декабря 2020 года в Киеве, директором компании указана Анастасия Водолазская. 100%
уставного капитала принадлежит АО "ЛГГ Карго". Летом прошлого года LTG Cargo также
учредила дочернюю компанию в Польше – LTG Cargo Polska.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
На кордоні Угорщини та України побудують
найбільший термінал

Компанія «Лемтранс» підбила підсумки
роботи компанії у 2020 році
01.02.2021

Загальний обсяг залізничних перевезень компанії «Лемтранс» за
підсумками роботи у 2020 році становить 64,53 млн тонн вантажів різної
номенклатури. Про це повідомляє прес-служба СКМ.
Основну частину вантажів, перевезених у 2020 р., становлять вугілля та залізорудна
сировина. Найбільше зростання за підсумками року припало на транспортування
залізорудної сировини. Зокрема, обсяг перевезення залізорудної сировини становить 24,65
млн тонн, вугілля – 24,39 млн тонн. За підсумками 2019 р. перевезення цих видів вантажу
становили 16,52 млн тонн і 23,44 млн тонн відповідно. На 13,7% збільшено обсяг
навантаження чорних металів – 8,29 млн тонн (7,29 млн тонн у 2019 р.) і на 17,9% коксу –
2,62 млн тонн (2,23 млн тонн у 2019 р.). Обсяги перевезення флюсів становлять 3,07 млн
тонн (2,33 млн тонн у 2019 р.). «Для того щоб зберігати стійкість і рентабельність
перевезень, необхідно проводити системну роботу щодо вдосконалення технології
перевізного процесу та скорочення простоїв вагонів у вагонних депо під час виконання
ремонтів, – говорить генеральний директор компанії "Лемтранс" Володимир Мезенцев. – У
гонитві за клієнтом компанії не повинні працювати на шкоду безпеці руху, а також
встановлювати ставку, яка не покриває витрати на утримання та оновлення вагонного
парку». За 12 місяців 2020 року «Лемтранс» перерахував до бюджетів усіх рівнів 889,1 млн
грн. Тільки до державного бюджету було перераховано понад 832,43 млн грн, зокрема ПДВ
– 609,53 млн грн. Місцеві бюджети було поповнено на суму 56,66 млн грн. Єдиний
соціальний внесок становить 50,07 млн грн. Якщо порівнювати з 2019 роком, компанія
збільшила податкові відрахування до державного та місцевого бюджетів на 21,7%.
Компанія традиційно показала позитивну динаміку свого вагоноремонтного сектору. Так,
за 12 місяців 2020 року обсяг планових і поточних видів ремонту вантажних вагонів на
вагоноремонтних майданчиках «Лемтранс» становить 7 674 одиниць, що на 21% більше
проти аналогічного періоду минулого року. Це стало можливим завдяки грамотному
плануванню виробничих робіт, сучасному обладнанню, а також високій кваліфікації
персоналу. Інвестиційні проєкти компанії 2020 року були спрямовані на дооснащення
наших виробничих майданчиків. Загальний обсяг капітальних вкладень за підсумками
2020 року становить 264 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами СКМ
Hapag-Lloyd запускает в Украине три
маршрутных поезда
04.02.2021

12.01.2021

Неподалік від угорсько-українського кордону в місті Фенешлітке
(Угорщина) почалося будівництво найбільшого в Європі интермодального
залізничного комбінованого терміналу East-West Gate.
"Будівництво найбільшого і найсучаснішого залізничного интермодального
комбінованого терміналу розпочато біля воріт Європейського Союзу в Фенешлітке,
недалеко від угорсько-українського кордону", - йдеться в повідомленні угорського
інформагентство Pressinform. Відзначається, що EWG стане першим наземним
інтермодальним комбінованим терміналом на європейському континенті, який буде
побудований на "зелених" технологіях і матиме власну мережу 5G. Теоретична потужність
терміналу, який будується на території в 125 гектарів, становить 1 мільйон TEU на рік.
Очікується, що EWG може зіграти ключову роль в доставці товарів між Азією і Європою
альтернативним шляхом, забезпечуючи постачання швидше і більше за обсягом, ніж
раніше. "Оснащений найсучаснішими технологіями, інтермодальний термінал EWG, будучи
західним шлюзом Нового Шовкового шляху, пропонує альтернативний маршрут вантажних
перевезень з Азії в Австрії, Швейцарії, Італії, Словенії, Хорватії та Німеччини, він буде
швидше, ніж нинішні сухопутні і морські шляхи", - йдеться в повідомленні. Тестову
експлуатацію об'єкта планується почати в січні 2022 року, а остаточна здача повинна
відбутися в першому кварталі 2022 року. Інвестиції в розмірі 61 млн євро фінансуються
повністю з приватних джерел.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurs.com.ua
Утворено філію Укрзалізниці «УЗ Карго» та оператора
інфраструктури «УЗ Інфра»
15.01.2021

Структурна реформа Укрзалізниці, що передбачає організаційне та
фінансове розділення оператора інфраструктури та перевізника всередині
товариства, розпочата.
Відтак, затверджено нову організаційну структуру УЗ, що відповідає європейським
директивам, а також утворено філію вантажних перевезень «УЗ Карго» та оператора
інфраструктури «УЗ Інфра». «Реформа залізничних перевезень – одне з ключових завдань,
яке ми поставили перед собою в Міністерстві. Планом заходів з реформування залізничного
транспорту також передбачено впровадження структурної реформи Укрзалізниці. І ці
перетворення вже розпочаті – затверджено нову організаційну структуру УЗ, що відповідає
європейським директивам, а також утворено філію вантажних перевезень «УЗ Карго» та
оператора інфраструктури «УЗ Інфра». Проте для повноцінної реформи на залізниці вкрай
важливим залишається прийняття Верховною Радою законопроєкту «Про залізничний
транспорт», що передбачає створення конкурентного ринку перевезень. І я дуже
сподіваюсь, що в цьому році це обов’язково відбудеться», - повідомив Міністр
інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, структурна трансформація
Укрзалізниці також дозволить забезпечити прозорість фінансових потоків всередині
товариства, підвищити якість управління кожним видом діяльності та підготуватися до
появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
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В начале 2021 года компания INTECH в очередной раз пополнила
собственный парк вагонов. Компания приобрела у компании «ОМЗ Карпаты» 15
новых полувагонов.
Благодаря приобретению собственный парк вагонов INTECH в оперировании вырос,
что позволит уже в этом году увеличить количество перевозок собственными вагонами на
7%. «Мы постоянно инвестируем в развитие нашего бизнеса, чтобы повышать качество,
скорость и объем наших услуг. Ведь одним из наших приоритетов является стабильность и
уверенность наших клиентов. И именно систематическое увеличение доли собственного
парка в оперировании дает нам эту возможность. Уже в конце января текущего года наши
новые полувагоны будут запущены в эксплуатацию», – отмечает Дмитрий Коростов,
Директор по логистике INTECH. Стоит отметить, что благодаря собственному парку
вагонов в 2020 году INTECH удалось совершить перевозку более 420 тыс. тонн грузов.
Читать полностью >>>
По материалам INTECH

Транспортная компания Hapag-Lloyd запускает три маршрутных поезда
по Украине. Поезда дополнят существующее внутреннее сообщение из Одессы
к основным промышленным центрам Украины: Харькову, Днепру и Киеву.
Новые сообщения охватят 70% пунктов отправки и назначения грузовых перевозок
железной дорогой по Украине. Железнодорожные перевозки организует специалист по
интермодальным перевозкам NUNIT, компания крупнейшего частного стивидора в Украине
«Трансинвестсервис» (ТИС). Hapag-Lloyd запустит три еженедельных маршрутных поезда,
состоящих из 30-45 платформ в каждом, при этом будет использовать депо и помещения
ТИС для хранения и складирования грузов на территории. «Мы очень рады расширить
наши услуги в Украине благодаря этим дополнительным маршрутам блок-поездов. Эта
страна является стратегически важным рынком для Hapag-Lloyd в Восточной Европе.
Благодаря дополнительным сообщениям мы теперь можем еще лучше обслуживать
транспортные потребности клиентов», — заявляет Екатерина Ковыляева, директор по
продажам Area Med Agents Hapag-Lloyd. По ее словам, «теперь клиенты получают выгоду от
повышения надежности доставки, поскольку ее время значительно сократилось, а поезда
достигают пункта назначения без остановок». Hapag-Lloyd — транснациональная немецкая
транспортная компания. Контейнерное транспортное подразделение Hapag-Lloyd AG в
настоящее время является пятым по величине контейнерным перевозчиком в мире по
вместимости судов. В Украине Hapag-Lloyd развивается с 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам usm.media
Укрзалізниця у 2021 році інвестує більше 14 млрд грн
у виробництво та інфраструктуру
23.02.2021

Укрзалізниця у 2021 році змінює пріоритети і буде інвестувати у
виробництво і модернізацію. Про це повідомив голова правління АТ
«Укрзалізниця» Володимир Жмак.
Компанія планує направити на інфраструктуру близько 4 млрд грн і близько 10
млрд грн в оновлення рухомого складу. За його словами, зокрема в цьому році компанія
планує повернути на маршрути швидкісні двоповерхові поїзди Skoda, які 4 роки стояли «під
парканом», а також модернізувати до 50 секцій приміських поїздів, це 9-10 електричок. «Всі
ці роки приміський транспорт був поза фокусом уваги і, в порівнянні з іншими активами
Укрзалізниці, є на сьогодні найбільш зношеним - 95% зношеності парку приміських
поїздів», - зазначив Жмак. Також, в цьому році вперше за час незалежності України було
виділено близько 4 мільярдів гривень бюджетних коштів на оновлення вагонів та
інфраструктури. «Сподіваємося, що ці кошти будуть своєчасно надані Укрзалізниці, щоб ми
змогли придбати 85 пасажирських поїздів і модернізувати 200 км шляхів», - зазначив
він.Володимир Жмак також додав, що власні кошти Укрзалізниця в першу чергу планує
інвестувати в інфраструктурні ділянки, де існують обмеження швидкості до 20 км на
годину. Нагадаємо, Укрзалізниця бере активну участь у розвитку вітчизняного
виробництва в рамках програми імпортозаміщення та розробки сучасної техніки.
Читати повністю >>>
За матеріалами metallurgprom.org
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АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

АМКУ рассматривает концентрацию компаний "Датагруп" и Volia,
в "Датагруп" уверены в позитивном итоге

Китайский сервис такси DiDi готовится
к запуску в Украине
04.02.2021

Как стало известно AIN.UA, китайский агрегатор такси Didi готовится
к запуску в Украине. Сервис начнет работать в 2021 году. Еще с 2020 года
DiDi начал собирать команду для запуска сервиса в Украине.
На данный момент точных сроков нет, но DiDi запустится в Украине в 2021 году. Для
Украины DiDi станет четвертым большим сервисом после Uklon, Uber (DiDi имеет долю в
этой компании) и Bolt. Приход игрока уровня DiDi в очередной раз сильно повлияет на
украинский рынок агрегаторов такси. Особенно на водителей, которых ограниченное
количество: запуск сервиса очевидно создаст дополнительный спрос на водителей, за что
те получат бонусы. На данный момент неизвестно, будет ли DiDi заходить только с такси,
или подключит и другие сервисы, вроде проката велосипедов. DiDi — китайский агрегатор,
именно там сосредоточена основная аудитория сервиса: более 450 млн пользователей,
несколько миллионов водителей. С момента основания в 2012 г. компания подняла более
$21 млрд, ее оценка превышает $56 млрд по последним доступным данным. DiDi работает
через партнерства и инвестиции в схожие проекты (99, Grab) по всему миру. В 2020 году
DiDi запустилась в РФ и далее планируется выход в страны Центрально-Восточной Европы,
а также пост-советские страны. В том числе - запуск в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
Bolt призначив керівника сервісу
таксі в Україні
10.02.2021

У команді українського Bolt новим керівником напряму райдхейлінга став Сергій Павлик. Про це йдеться в повідомленні компанії,
передає служба новин порталу nv.ua
Повідомляється, що він буде відповідати за розвиток компанії, організацію бізнеспроцесів і управління командою. Раніше Павлик обіймав посаду операційного директора
компанії Bolt. «Моє основне завдання в новій ролі - зробити сервіси компанії Bolt
доступними в найбільшій кількості міст України, а також розвивати і підвищувати
стандарти галузі замовлення поїздок», — зазначив Павлик. Нагадаємо, що з 1 листопада в
українському Bolt змінилося керівництво. Тарас Потічний, який запускав Bolt в Україні і
займав позицію регіонального менеджера перейшов на позицію радника з питань роботи з
державними органами. Основним спікером і відповідальною за Bolt в Україні стала
Катерина Хан, яка відповідає в компанії за країни СНД і Балтії. Відзначимо, сервіс Bolt
запускає власну франшизу, щоб прискорити розвиток компанії за допомогою експансії за
межі основних ринків в Європі і Африці. Сервіс планує розширення в країнах на кшталт Індії
та Бразилії. Перевірені одержувачі франшизи зможуть запускати на локальних ринках один
або кілька сервісів Bolt, серед яких — послуги райдхейлінгу, прокату електросамокатів і
електровелосипедів, а також доставка їжі. «Франшиза Bolt прискорить зростання компанії і
дозволить підприємцям по всьому світу використовувати технології Bolt у сфері
райдхейлінга, мікромобільності і доставки їжі», — зазначив Микита Уткінс, менеджер з
розширення франшизи Bolt. Підприємці, що приєднуються до Bolt, будуть вести операційну
діяльність компанії, підтримку користувачів, реєстрацію водіїв і кур'єрів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua


ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

Ощадбанк не став домагатися банкрутства фірми,
яка володіє Укртелекомом
15.02.2021

Господарський суд Києва 10 лютого 2021 р. вирішила повернути
державному Ощадбанку заяву про відкриття провадження у справі про
банкрутство ЕСУ, яка володіє 92,79% акцій Укртелекому.
Раніше Ощадбанк хотів через суд домогтися банкрутства ЕСУ «в зв'язку з
неможливістю останнього погасити заборгованість». Відповідну заяву держбанк подав у
відношенні фірми, яка належить Ринату Ахметову в грудні 2020 року. 23 грудня минулого
року суд залишив заяву Ощадбанку без руху для усунення його недоліків. Відповідну
постанову було вручено держбанку 31 грудня 2020 р. На усунення недоліків заявнику дали
10 днів. Повідомляється, що за станом на 8 лютого 2021 року Ощадбанк не усунув зазначені
недоліки, а вимоги ухвали суду не було виконане. «Згідно ст. 174 ЦПК України, якщо
позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається
неподаною і повертається особі, яка звернулася з позовною заявою», - йдеться в постанові
Господарського суду. У березні 2017 року ТОВ ЕСУ зобов'язане було погасити облігації на
4,6 млрд грн, однак компанія не виконала це зобов'язання. Найбільшими власниками
паперів були державні Ощадбанк і Укрексімбанк. Відзначається, що у кожного з держбанків
в портфелі були облігації компанії на суму близько 2 млрд грн. Випуск відповідних
облігацій сприяв процесу приватизації Укртелекому. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Киевстар подвела итоги работы
в Украине за 2020 год
18.02.2021

Владельцы “Новой почты” купили курьерскую
онлайн-платформу iPost
20.01.2021

Основатели “Новой почты” Вячеслав Климов и Владимир
Поперешнюк инвестировали в курьерский сервис iPost. Об этом пишет
retailers.ua
Эксперты считают, что цель сделки — получить доступ к IT-решениям и процессам
компании для того, чтобы составить конкуренцию существующим сервисам доставки Glovo
и Rocket. В августе 2020 года совладельцы “Новой почты” Вячеслав Климов и Владимир
Поперешнюк через ПАО “Закрытый недиверсифицированный венчурный инвестфонд
“Прайд” приобрели совокупно 81,46 % уставного капитала компании “Айпост Прогресс”,
которая владеет сервисом iPost. Информация об этом содержится в сервисе мониторинга
регистрационных документов Опендатабот. Учредители iPost Сергей Жмудь и Максим
Плющев остались совладельцами компании. Им принадлежит по 9,27% в уставном
капитале “Айпост Прогресс”. Финансовым советником сделки выступила компания Capital
Times. На сайте Capital Times в разделе “сделки” говорится что они помогли привлечь
частных инвесторов для развития бизнеса “инновационному украинскому курьерскому
сервису, построенному на основе собственной курьерской онлайн-платформы".
Управляющий партнер Capital Times Сергей Гончаревич отказался раскрыть детали сделки,
сославшись на соглашение о неразглашении информации. ..
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Укрпошта оголосила пошук партнера для будівництва
першого автоматизованого сортувального центру
01.02.2021

Національний поштовий оператор «Укрпошта» продовжує виконувати
масштабну інвестиційну програму для модернізації існуючої логістичної
мережі. Про це повідомляє mtu.gov.ua
Відтак, компанія вже оголосила пошук партнера, з яким буде укладено договір
оренди першого сучасного сортувального центру, що знаходитиметься під Києвом. Про це
повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій. «Цифровізація та максимальна
автоматизація всіх процесів залишається одним із головних пріоритетів у розвитку та
роботі Укрпошти. Починаючи від сьогодні і до 19 лютого компанія збирає пропозиції від
підрядників та партнерів, готових збудувати перший за 40 років сучасний
автоматизований сортувальний центр для надання ще більш швидких та зручних
поштових послуг населенню. Це стало можливим завдяки підтримці наших постійних
міжнародних партнерів з ЄІБ та ЄБРР, разом з якими ми працюємо над проєктом
«Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)», у рамках якого буде
зведено 7 автоматизованих сортувальних центрів та 62 напівавтоматизованих депо», зазначив очільник Міністерства. За словами Владислава Криклія, реалізація цього проєкту
дозволить створити надсучасну логістичну мережу для обробки посилок, скоротить
терміни доставки та покращить загальну якість поштових послуг для мільйонів українців.
Це, у свою чергу, зможе поліпшити умови для ведення бізнесу в країні та забезпечити
необхідну інфраструктуру для подальшого розвитку інтернет-торгівлі. Головними
вимогами до учасників є досвід будівництва великих логістичних центрів, наявність
джерел фінансування від 10 млн доларів та власної земельної ділянки площею не менше 8
га зі зручним розташуванням не далі ніж 20 км від Києва. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
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АМКУ начал дело о концентрации в виде приобретения компанией
Datagroup Holding Limited долей в уставном капитале двух украинских и
кипрской телеком-компаний, входящих в структуру группы Volia.
Как отмечается в сообщении на сайте АМКУ, комитет рассматривает концентрацию
"Датагруп" доли в уставном капитале ООО "Киевские телекоммуникационные сети",
обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Кроме
этого, АМКУ начал дело о концентрации в виде приобретения "Датагруп" долей в ООО
"Телесвит" и Oisiw Limited (Кипр) обеспечивающих превышение 50% голосов в высших
органах управления компаний. Все три компании входят в структуру группы Volia.
"Компании подали все необходимые документы для получения разрешения на
концентрацию. Со своей стороны АМКУ рассматривает поданные документы в
установленном законом порядке, и мы приветствуем все шаги АМКУ в данном
направлении, включая открытие дела о концентрации. Комитет в ходе рассмотрения
запрашивает мнение участников телекоммуникационного рынка, позицию экспертов и
регулятора – это нормальный и ожидаемый процесс. Мы считаем, что данная сделка
позитивно отразится на телеком-отрасли и является важным импульсом будущего
развития рынка телеком-услуг", - заявил СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба. Он также
отметил, что по мнению, компании "Датагруп", эта сделка не повлияет на распределение
сил на и без того достаточно конкурентном телеком-рынке. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

В 2020 году телеком оператор увеличил территорию доступа к 4G –
на сегодня 87% населения Украины может пользоваться новыми
мобильными технологиями в сети Киевстар.
Услугами мобильной связи в 4 квартале 2020 пользовались 25,9 млн абонентов, на
1,3% меньше чем в 4 кв 2019. На это повлияло частичное приостановление продаж в
дилерской сети из-за локдауна, а также такие рыночные тренды, такие как уменьшение
количества клиентов, пользующихся сим-картами разных операторов. В 2020 году
абоненты увеличили потребление мобильного интернета и голосовых услуг. Так, в 4
квартале 2020 среднее потребление дата-трафика на абонента составило 6,1 ГБ, на 43%
больше, чем годом ранее. Потребление голосового трафика на абонента в 4 квартале 2020
составило 651 мин, или на 12,7% больше чем в 4 квартале 2019. Мобильным интернетом в
4 квартале 2020 пользовалось 17,1 млн абонентов, на 1,3% больше, чем в 4 квартале 2019.
При этом количество абонентов, которые пользуются интернетом 4G, увеличилось за год
на 30%. Благодаря росту количества пользователей цифровых услуг и увеличению
потребления, средний доход от абонента в 4 квартале 2020 вырос на 16,9% в сравнении с
аналогичным периодом 2019. В 4 квартале 2020 абоненты использовали на 12,7% больше
голосовых услуг и на 43% больше мобильного интернета в расчете на одного пользователя.
Доходы мобильной связи в 4 квартале 2020 увеличились на 15% до 6,2 млрд грн. …
Показатели Киевстар в 4 квартале 2020 и за весь год >>>
По материалам hi-tech.ua
Оператор lifecell получил миллиардную прибыль
впервые в истории
22.02.2021

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2020 года
получил чистую прибыль в размере 2,59 млрд грн против чистого убытка в
1,11 млн грн в 2019 году.
Согласно данным отчетности компании, доход оператора в 2020 году вырос на
14,2% – до 6,84 млрд грн, передает Интерфакс-Украина. При этом показатель EBITDA возрос
на 11,9% – до 3,63 млрд грн, показатель маржи EBITDA – на 2 процентных пункта (п.п.), до
54,5%. "2020 год стал выдающимся в истории lifecell. Нам удалось впервые за 16 лет
существования компании выйти на годовой доход, несмотря на многочисленные барьеры:
от несовершенного регулирования рынка до внезапной пандемии", – прокомментировал
главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи. В том числе в четвертом
квартале 2020 г. доход оператора увеличился на 22,8% – до 1,91 млрд грн. Показатель
EBITDA в четвертом квартале увеличился на 27,4% – до 1,04 млрд грн. Сумма отсроченного
налога на прибыль составила 2,58 млрд грн в четвертом квартале 2020 г. На годовой основе
активная трехмесячная абонентская база оператора в 2020 году расширилась на 9,5% – до
8,1 млн. Активная трехмесячная абонентская база 4,5G-пользователей возросла за год на
42% и достигла 63% всего количества дата-пользователей по состоянию на конец IV
квартала 2020 года. "Увеличение количества 4,5G-пользователей вместе с растущим
объемом потребления данных, который увеличился на 32% на годовой основе,
способствовало общему росту потребления данных. Соответственно среднее потребление
данных на одного пользователя возросло на 46% на годовой основе по сравнению с
четвертым кварталом 2019 года", – уточнили в компании. Активный трехмесячный ARPU
компании вырос на 3,2% за 2020 год и составил 74,1 грн по сравнению с прошлогодним
показателем 71,8 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU увеличился за
год на 18,3%, и на 18,2% в IV квартале на годовой основе. Как сообщалось, ООО "Лайфселл"
по итогам 2019 г. получил 1,11 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Райффайзен банк Аваль прекратил полномочия
члена набсовета Александра Почкуна

ФІНАНСОВІ РИНКИ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.
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Національний банк приєднався до Глобальної
мережі фінансових інновацій
15.02.2021

Це дасть можливість українському центробанку підвищити рівень
проникнення інновацій до фінансового сектору та сприятиме реалізації
завдань Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.
Членство в мережі надасть Національному банку такі переваги: залученість до
обміну досвідом, інформацією та аналітичними звітами між регуляторами різних країн
світу; експертна допомога у побудові регуляторної "пісочниці" відповідно до кращих
світових практик; вивчення інноваційних рішень для повноцінного розуміння ймовірних
ризиків, сучасних підходів та методології регулювання фінтех-ринку. "Національний банк
активно працює над створенням в Україні повноцінної фінтех-екосистеми з інноваційними
фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами. Її створення передбачає
сталий розвиток інновацій, посилення конкуренції на фінансовому ринку, перехід до
Cashless economy, а також підвищення фінансової грамотності споживачів та бізнесу", підкреслив директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен
Макарчук. Основною місією Глобальної мережі фінансових інновацій є: сприяння співпраці
та обміну досвідом з питань інновацій між фінансовими регуляторами; покращення
співробітництва у сфері фінтеху між регуляторами і бізнесом. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
МВФ вимагає повернення активів
збанкрутілих банків
24.02.2021

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з
питань повернення активів збанкрутілих банків. Відповідна постанова
схвалена на сьогоднішньому засіданні Кабміну.
Зокрема затверджений посадовий склад та положення про групу. Міжвідомчу групу
очолить прем’єр-міністр, заступником буде голова Національного банку (за згодою). Також
до групи увійдуть міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністр
юстиції (заступник керівника), генпрокурор (за згодою), заступник керівника Офісу
президента (за згодою), директор Національного антикорупційного бюро (за згодою),
директор - розпорядник Фонду гарантування вкладів (за згодою). Робоча група
створюється з метою забезпечення належного виконання положень п. 19.b Меморандуму
про економічну та фінансову політику за діючою програмою з Міжнародним валютним
фондом та із урахуванням обговорень, які проводяться з представниками МВФ у рамках
роботи місії МВФ в Україні. Утворення робочої групи також викликане необхідністю
інтенсифікувати роботу щодо напрацювання комплексу заходів по зменшенню витрат
держави на збанкрутілі банки, заходів щодо поліпшення повернення активів колишніх
власників збанкрутілих банків та пов’язаних з ними осіб. Фонд гарантування торік продав
активів банків-банкрутів на 4 млрд грн, хоча очікував отримати до 4,5 млрд грн від
продажу активів на 266 млрд грн. За даними ФГВФО, більшість активів вже розпродана. На
сьогодні на балансах банків залишилося менше 100 млрд грн активів, із яких переважна
більшість - це арештовані чи обтяжені активи. 12 лютого місія МВФ завершила місячну
роботу в Україні. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що
призвело б до надання Україні чергового траншу. Одним із непогоджених питань стала
вимога МВФ зменшити дефіцит бюджету до 3,5%. Президент Володимир Зеленський
розраховує на кредит МВФ і впевнений в його отриманні до кінця 2021 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Європейський інвестбанк інвестував в Україну
близько €8 млд з 2007 р.
24.02.2021

Європейський інвестиційний банк з 2007 року інвестував в Україну 8
мільярдів євро, з них мільярд - минулоріч. Про це розповіла віцепрезидентка
ЄІБ Тереза Червінська.
"З 2007 року ми інвестували в Україну майже 8 млрд євро. Насправді Україна
залучила понад 60% загального обсягу наших кредитів у країнах Східного партнерства.
Лише минулого року ми інвестували рекордну суму - понад 1 млрд євро в Україну", розповіла Червінська під час форуму "Україна 30. Інфраструктура". За її словами, минулоріч
кошти спрямовувалися передусім на підтримку східних регіонів Україн. Також, на
оновлення громадського транспорту, підвищення енергоефективності в громадських
будівлях, цифровізацію, інновації та відновлення бізнесу після коронакризи. За словами
Червінської, ЄІБ продовжить надавати фінансову підтримку і у 2021 році. Вже підписано
пакет допомоги для боротьби з наслідками коронакризи у розмірі 50 млн євро.
Віцепрезидент Банку Кріс Пітерс зауважив, що загалом банк виділив Україні 2 млрд євро на
розвиток транспортної інфраструктури. Він також зазначив, що у 2021 році ЄІБ
зосередиться на кредитуванні сфери цифрових технологій. Нагадаємо, Уряд на засіданні 3
лютого схвалив розпорядження президента щодо укладення гарантійної угоди "Розвиток
аеропорту Бориспіль" між Україною та ЄІБ, а також розпорядження Кабміну щодо
доцільності відповідної позики від ЄІБ у розмірі 270 млн євро. Україна отримає від
Європейського інвестиційного банку 50 млн євро на закупівлю вакцин для населення і
сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua



РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
БАНКИ & РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Единственный акционер банка "Кредит Днепр" назначил
независимым членом набсовета Андрея Клесова
03.01.2021

Единственный акционер банка "Кредит Днепр" (Киев) Александр
Ярославский 31 декабря назначил независимым членом набсовета
финучреждения Андрея Клесова сроком на три года.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Клесов с последние два года
работал операционным директором JoomPay Europe SA, Люксембург, с 2016 по 2019 год
занимал должность руководителя группы направления сотрудничества с торговцами и
системами лояльности Mastercard Europe в Бельгии, а до этого руководителя проектов Bain
& Company Russia в США. Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Бизнесмен Ярославский
3 августа 2020 года приобрел 100% уставного капитала (3,59 млрд акций) банка.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Райффайзен банк Аваль с 5 января прекратил полномочия члена
наблюдательного совета финучреждения Александра Почкуна в связи с его
заявлением об увольнении по собственному желанию.
Почкун занимал должность 3,5 месяца. Почкун на протяжении последних пяти лет
был председателем Фонда Восточной Европы, вице-президентом совета директоров и
председателем Финансового комитета Союза предпринимателей Украины, членом
правления сети кинотеатров Multiplex, ресторанов Саввы Либкина – Resta и Украинского
клуба аграрного бизнеса. Он также являлся членом Федерации профессиональных
бухгалтеров и аудиторов Украины, Украинской ассоциации сертифицированных
бухгалтеров и аудиторов, Союза аудиторов Украины, Американской и Европейской бизнесассоциаций, Европейской торговой палаты Украины и Консультативного совета "Агрокси".
Отметим, Райффайзен банк Аваль 30 декабря 2020 г. привлек на тендере НБУ по 90-дневному
рефинансированию 3,1 млрд грн под 6%. Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году.
Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.
Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (109,23 млрд грн)
Райффайзен банк Аваль занимал 5-е место среди 74 действовавших банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
EFSE надав «Агропросперіс Банку» €5 млн позики
для кредитування фермерів
12.01.2021

Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) надав
«Агропросперіс
Банку»
кредит
для
подальшого
кредитування
сільськогосподарських мікро- та малих підприємств в Україні.
«Завдяки даній угоді партнери прагнуть полегшити можливість фермерів отримати
доступ до вкрай необхідного фінансування у місцевій валюті для підтримки свого бізнесу.
Це третя позика, яку EFSE надав „Агропросперіс Банку“, з моменту початку партнерства в
грудні 2018 року», — йдеться в повідомленні. Зазначається, що нова угода в місцевій валюті
надалі дозволить партнерам забезпечувати доступ невеликих сільськогосподарських
підприємств до вкрай необхідної ліквідності, одночасно захищаючи їх від валютних
ризиків, властивих фінансуванню в іноземній валюті. «Особливо в той час, коли економіки
стикаються з наслідками кризи COVID-19, EFSE із задоволенням продовжує наші спільні з
„Агропросперіс Банком“ зусилля у забезпеченні мікро- та малих підприємств
фінансуванням у місцевій валюті, що має вирішальне значення для підтримки їхньої
діяльності. Сільське господарство є важливою опорою української економіки, і взаємодія
банку з цим сектором робить його справді стратегічним партнером для EFSE у просуванні
відповідального фінансування в регіоні», — додає Клаус Мюллер, голова правління EFSE.
Голова Правління Агропросперіс Банку Сергій Щепанський прокоментував: «Ми пишаємось
тим, що посилюємо співпрацю з нашим партнером EFSE, яка стає особливо важливою у ці
непрості часи. За словами Сергія Щепанського, голови правління «Агропросперіс Банку»,
установа має на меті допомогти українським фермерам стати більш прибутковими,
ефективними та стійкими, пропонуючи їм доступне та своєчасне фінансування. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Укргазбанк підписав кредитну
угоду з IFC
25.01.2021

Міністерство фінансів підписало угоду з Міжнародною фінансовою
корпорацією (IFC) про входження в капітал державного Укргазбанку. Про
це повідомляє портал finclub.net
З боку України кредитну угоду підписав міністр фінансів Сергій Марченко, голова
правління Укргазбанку Андрій Кравець. З боку IFC - регіональний менеджер IFC по Україні,
Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар. «Ми високо цінуємо рішення IFC стати нашим
інвестором. Вхід IFC у капітал банку стане першим випадком, коли міжнародна фінансова
установа стане акціонером української держустанови. Це важливий крок у процесі
приватизації Укргазбанку та скорочення частки уряду в банківському секторі», - наголосив
Андрій Кравець Церемонія підписання угоди відбулася в Національному банку за участі
президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голови НБУ
Кирила Шевченка. «Сьогоднішня подія – результат ефективної співпраці Укргазбанку,
Міністерства фінансів та IFC. Це справжня перемога всього банківського сектору», зазначив Кирило Шевченко. Згідно з угодою, IFC надасть Укргазбанку кредит на 30 млн
євро терміном на 5 років із можливою подальшою конвертацією частки в 20% у капітал
банку. Розмір частки в акціонерному капіталі буде визначено окремо. Таким чином
підписана угода передбачає в майбутньому можливість IFC стати акціонером Укргазбанку.
Імплементація угоди також є виконанням одного зі зобов'язань України в рамках співпраці
з МВФ. Сергій Марченко нагадав, що підписання угоди відбувається в рамках реформування
державного банківського сектора, що передбачає зменшення частки держави в банківській
системі до 25% до 2025 року. IFC - міжнародна фінансова організація, що входить до групи
Світового банку. Укргазбанк створений у 1993 році. Держава в особі Мінфіну володіє 94,94%
акцій банку. За підсумками січня-листопада Укргазбанк отримав 765,44 млн грн прибутку
та вибув з топ-10 найприбутковіших банків.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
САП обжаловала решение Печерского суда
относительно дела «ВиЭйБи Банка»
01.02.2021

Прокуроры САП обжаловали решение Печерского районного суда
города Киева от 21 января 2020 года, которое касается дела «ВиЭйБи Банка»,
в Апелляционной палате ВАКС.
«Сторона обвинения обжаловала решение Печерского райсуда от 21 января 2020
года законным способом, то есть в АП ВАКС», - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в
Фейсбуке. В НАБУ заявляют, что «Печерский райсуд Киева во второй раз незаконно
вмешался в расследование НАБУ и САП относительно хищения 1,2 млрд грн кредита НБУ,
предоставленного «ВиЭйБи Банку». «На этот раз, кроме «традиционного» вопроса
подследственности (читай - забрать дело у НАБУ и передать другому органу на
расследование), решить который обязали Генерального прокурора, 21 января 2021 года суд
в мотивировочной части «решил», что подозрения, сообщенные организаторам схемы еще
в ноябре 2019 года, необоснованны. Также суд в контексте расследования указанного
преступления усмотрел конфликт интересов в действиях Артема Сытника как директора
НАБУ, что, по мнению судьи, является аргументом для смены органа досудебного
расследования. Ни одна из приведенных позиций судом не мотивирована», - утверждают в
ведомстве. В НАБУ заявляют, что такое решение Печерского райсуда является незаконным
по ряду причин. В частности, как отмечается, преступления, которые расследуют НАБУ и
САП, имеют исключительную подследственность, и это означает, что дела, которые в
соответствии с законом должны расследовать НАБУ и САП, забирать и передавать другим
органам досудебного расследования нельзя. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Фонд гарантування відновив контроль
над Златобанком

Банк сестры Левочкина отчитался о
росте прибыли до 40 млн
04.02.2021

Фонду гарантування вкладів 2 лютого 2021 року повернув контроль
над одним із найбільших зомбі-банків – ПАТ «Златобанк». Про це повідомляє
служба новин порталу finclub.net
За даними ФГВФО, неплатоспроможний Златобанк перебував у статусі зомбі-банку
майже 2 роки. Колишні акціонери у судовому порядку домоглися оскарження рішень про
визнання банку неплатоспроможним і тим самим заблокували процедуру його ліквідації.
Тому Фонд був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку. 14
січня 2021 року Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу
Національного банку та Фонду гарантування вкладів і визнав законною ліквідацію
Златобанку. Також завдяки так званому «антиколомойському» закону у Держреєстрі у
позасудовому порядку поновлено запис про здійснення ліквідації банку уповноваженою
особою Фонду. Відтак Фонд продовжить повноцінну процедуру ліквідації
неплатоспроможного банку та відновить розрахунки з вкладниками та кредиторами
Златобанку. «Поновлення контролю Фонду гарантування над ПАТ «Златобанк» відбулося
всупереч шаленій протидії власників банків. Незважаючи на все, Фонд домігся перегляду
судових рішень щодо банкрутства та перейменування банку. Усі наші позови були
задоволені. На сьогодні ми проводимо інвентаризацію активів банку, для того щоб
поновити задоволення вимог кредиторів шляхом продажу активів. Якщо у результаті
інвентаризації буде виявлено факти виведення активів банку, ми будемо порушувати
справи щодо відшкодування шкоди, нанесеної кредиторам банку за час, як було втрачено
над ним контроль», – зазначив заступник директора-розпорядника ФГВФО Віктор Новіков.
19 червня 2019 року Господарський суд Києва відкрив провадження в справі про
банкрутство Златобанку за заявою кредитора банку. Заяву було прийнято до розгляду,
незважаючи на те, що законодавством визначено, що ліквідація банків може відбуватися
виключно в межах процедур, передбачених законом про систему гарантування вкладів
фізосіб, а не за загальною процедурою банкрутства. На цьому ексвласники Златобанку не
зупинилися та у липні 2019 року внесли зміни до Єдиного державного реєстру,
перейменувавши банк на ПАТ «Злато» і змінивши місцезнаходження юрособи. Таким чином
колишні акціонери намагалися уникнути можливого покарання за доведення банку до
банкрутства та нанесення збитків кредиторам банку. НБУ оскаржив зазначене рішення
суду, адже скасування в судовому порядку рішення про визнання неплатоспроможним та
ліквідацію Златобанку жодним чином не позбавляє його статусу банку. 13 лютого 2015
року НБУ відніс Златобанк до категорії неплатоспроможних. 14 лютого ФГВФО запровадив
у банку тимчасову адміністрацію. У рамках виплати гарантованого відшкодування
вкладниками ПАТ «Златобанк» було отримано понад 826 млн грн, а загальна сума
акцептованих вимог кредиторів становить 6 877,3 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
НБУ відмовив Тігіпку в купівлі
Промінвестбанку
05.02.2021

Національний банк України не погодив угоду з опосередкованого
придбання понад 99% акцій Промінвестбанку бізнесменом і банкіром
Сергієм Тігіпко. Про це повідомляє finclub.net
За даними НБУ, таке рішення 5 лютого 2021 року схвалив комітет з питань нагляду
та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем. Рішення схвалене
за результатами всебічного аналізу пакета документів та з огляду на проблемні питання
діяльності Промінвестбанку. Нагадаємо, на сьогодні Сергій Тігіпко є контролером
ТАСкомбанку та Універсал Банку (на базі якого діє проєкт Монобанк) та низки
небанківських фінустанов, які входять до складу банківської групи. Тігіпко активно
скуповує банківські активи, зокрема ВіЕс Банк у російського Сбербанку, портфелі
збанкрутілих банків, таких як Діамантбанк. У березні 2020 року 99,77% Промінвестбанку
продали за 268,7 млн грн на біржі ПФТС. Переможцем аукціону стала компанія «Фортіфай»,
серед власників якої восени з’явилися люди Коломойського. Після цього НБУ попередив, що
через продаж Промінвестбанку з аукціону (зміна власника) без погодження з регулятором,
може визнати банк неплатоспроможним. Пізніше бізнесмен і банкір Сергій Тігіпко вирішив
купити «Фортіфай». У жовтні він подав документи на погодження цієї покупки до Нацбанку.
27 січня Верховний Суд задовольнив касацію Промінвестбанку та скасував арешт його
акцій, нерухомого майна та рахунків у інших банках.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
Альфа-Банк купує
Ідея Банк
05.02.2021

Альфа-Банк купує Ідея Банк. Про це FinClub повідомили кілька джерел
на банківському ринку. Про це повідомляє служба новин інформаційноаналітичного порталу finclub.net
«Рафал Ющак (генеральний менеджер Альфа-Банку. – Ред.) приїжджав до власника
Лешека Чарнецького і домовився про продаж, тому що Лешека «притиснув» польський
регулятор», – розповів співрозмовник FinClub. Один із топменеджерів Альфа-Банку
підтвердив FinClub цю інформацію, відмовившись назвати суму угоди. Сторони планують
закрити угоду до кінця літа 2021 року, кажуть співрозмовники. У пресслужбі Альфа-Банку
інформацію про угоду не коментують. Цікаво, що в липні Альфа-Банк Білорусь цікавився
купівлею білоруського Ідея Банку, який також виставлений на продаж. Але його обійшов
білоруський МТБанк, що належить сім’ї Олексиних. Він отримав право укласти договір
купівлі Ідея Банку до 1 березня 2021 р. Сьогодні власник українського Ідея Банку оголосив
на Варшавській фондовій біржі, що правління Getin Holding S.A. підписало 5 лютого з
неназваною «особою, яка працює на українському ринку», угоду щодо двох компаній – Ідея
Банку і ТОВ «Нью Фінанс Сервіс». «Відповідно до угоди учасник тендера приступить до
комплексної перевірки компаній, і після її позитивного результату сторони перейдуть до
узгодження умов потенційної угоди», – зазначено в повідомленні. Getin Holding S.A., якому
належить 100% акцій українського Ідея Банку, погодився надати учаснику торгів «на
період до 30 квітня 2021 року ексклюзивні права на переговори про можливий продаж
компаній». Згідно з початковим графіком, узгодженим сторонами, дата закриття
потенційної угоди з продажу акцій компаній встановлена на 30 вересня 2021 року. «Угода
(від 5 лютого. – Ред.) не є зобов’язанням для сторін укладати угоду на продаж акцій
компаній і участь в них», – сказано в повідомленні Getin Holding. У грудні 2019 року
польський Getin Holding оголосив про продаж 100% акцій українського Ідея Банку групі
компаній Dragon Capital та ексгенеральному менеджеру Альфа-Банку Івану Світеку за
майже 1,4 млрд грн ($58,5 млн на той момент), що відповідало близько 1,6 капіталу.
Закриття угоди планувалося до 31 травня 2020 року. Однак наприкінці червня було
оголошено про розірвання угоди, оскільки сторони не змогли протягом встановленого
терміну узгодити нову ціну продажу Ідея Банку, яка змінилася через коронакризу. Dragon
Capital після цього домовився про купівлю Юнекс Банку. Відзначимо, що у вересні 2020 року
мажоритарного власника і главу наглядової ради польського Idea Bank Лешека
Чарнецького звинуватили в шахрайстві, пов’язаному з фінансовою пірамідою GetBack. Уже в
грудні Idea Bank опинився на межі банкрутства через негативний капітал у $130 млн і його
примусово приєднали до Pekao S.A. Getin Holding має також банк в Румунії.
Читати повністю >>>
Читайте також: НБУ покарав Ідея Банк за
За матеріалами finclub.net
порушення фінмоніторингу >>>
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Банк "Клиринговый дом" по итогам работы в 2020 г. 40,2 млн грн
чистой прибыли, тогда как в 2019 году банк отчитывался о прибыли в
размере 34,7 млн грн. Об этом свидетельствует отчетность банка.
Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала
банка на 1 января составлял 21,18%. Согласно информации на его сайте, основные
акционеры банка "Клиринговый дом" – нардеп Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина,
60,34% акций) и Иван Фурсин (младший бизнес-партнер Дмитрия Фирташа, 42,6% акций).
Как сообщалось, 26 января НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов
физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк",
которым владел Фурсин. Фурсин также был в числе совладельцев латвийского АО Trasta
komercbanka, которому в начале марта 2016 года Европейский центробанк (ЕЦБ)
аннулировал лицензию. Trasta komercbanka фигурировал в расследовании по выводу
миллиардов рефинансирования НБУ из "Дельта Банка". Фурсин в свое время был главой
наблюдательного совета банка "Надра", который до банкротства контролировал Фирташ.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
ПУМБ планирует направить на выплату
дивидендов 1,3 млрд грн
22.02.2021

ПУМБ планирует направить на выплату дивидендов владельцам
простых акций по итогам работы финучреждения в 2020 году 1,3 млрд грн,
тогда как в прошлом году начислил 2 млрд грн.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), этот вопрос внесен в повестку дня общего
собрания акционеров, назначенного на 22 марта. Кроме того, часть прибыли в размере 1,3
млрд грн банк планирует направить в резервный фонд. ПУМБ основан в 1991 году.
Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное
участие 99,9%). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2021 года
по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (80,871 млрд грн) среди 73
действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Из банка группы "Континиум" уволились
сразу два топ-менеджера
23.02.2021

"Банк инвестиций и сбережений" ("БИС-Банк") прекратил полномочия
главы наблюдательного совета финучреждения Виктора Зинченко на
основании его заявления об уходе по собственному желанию.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Зинченко
пребывал на должности с 12 сентября 2016 года. Кроме того, наблюдательный совет банка
22 февраля прекратил полномочия первого заместителя главы правления Александра
Барщука на основании его заявления об уходе по собственному желанию. Борщук занимал
должность с 3 августа 2020 года, с 2011 по 2017 год он работал начальником управления по
работе с активами и пассивами департамента финансов и контролинга "Платинум Банка".
Указывается, что должность первого заместителя главы правления остается вакантной.
"БИС-Банк" основан в 2005 году, входит в группу "Континиум". По данным Нацбанка
Украины, на 1 января 2021 года его акционерами являлись, в том числе, 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 НБУ, по размеру
чистых активов на 1 января 2021 года "БИС-Банк" занимал 32 место (4,64 млрд грн) среди
73 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Суд признал банкротом некогда одну из крупнейших
страховых компаний Украины
22.01.2021

Суд признал страховую компанию "Лемма" банкротом и открыл в ее
отношении ликвидационную процедуру. Соответствующее решение вынес
Хозяйственный суд Киева 20 января, пишет Finbalance.
Ранее суд признал требования ряда кредиторов в СК "Лемма". В частности, AL Sagr
National Insurance Co (PSC) – на 107 млн грн (первая очередь), ликвидатора "ВТБ Банка" – на
6,9 млн грн (шестая очередь), ликвидатора "Реал Банка" – на 10,1 млн грн (четвертая
очередь), МИБа – на 7,5 млн грн (четвертая очередь), физлица - гражданина Казахстана – на
113,7 млн грн (четвертая очередь). Производство по делу о банкротстве ПАО "Страховая
компания" Лемма "было открыто в 2018 г. по заявлению ликвидатора "Реал Банка". ПАО
"СК "Лемма" с 24 марта 1994 г. осуществляло деятельность в сфере рискового страхования,
являлась на то время одной из крупнейших страховых компаний Украины с уставным
капиталом 550 млн грн. Основатель и руководитель страховой компании "Лемма" Сергей
Чернышов был убит в феврале 2015 г. В одном из судебных постановлений отмечалось, что
после смерти Чернышева все активы подконтрольных ему предприятий были
аккумулированы на ООО "Антье". В феврале 2017 г. Генпрокуратура заявила, что
Подольский райсуд Киева приговорил экс-руководителя одного из региональных
подразделений управления СБУ за убийство Чернышева к 13 годам лишения свободы.
Нацкомфинуслуг 5 сентября 2016 года исключила из Государственного реестра
финансовых организаций и аннулировала свидетельства о регистрации СК "Лемма".
Лицензии компании были аннулированы 12 июля того же года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net


ІНШЕ

Ісландці купують в Україні бюро
кредитних історій
11.02.2021

Ісландська
Creditinfo
Group
hf.
отримала
дозвіл
від
Антимонопольного комітету на придбання більше 50% акцій приватного
акціонерного товариства “Міжнародне бюро кредитних історій”.
Бюро кредитних історій, засноване 2006 року, входить до групи міжнародної
компанії Creditinfo. Раніше (до червня 2019-го) акціями Бюро володіло, зокрема, “Перше
кредитне товариство” та “Анонфорд Інвестментс Лімітед”. Компанія Creditinfo Group hf
заснована 1997 року, займається наданням кредитної інформації, а також рішень щодо
управління ризиками. Має понад 25 кредитних бюро в усьому світі.
Читати повністю >>>
За матеріалами fbc.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

Підсумки 2020 року в FMCG: поглинання, нові формати,
відкриття, злети і падіння
14.01.2020

Огляд головних подій року в FMCG: рітейлери купують торгівельні
мережі, запускають нові формати, інвестують в нові сервіси, впроваджують
власну доставку і змінюють підхід до продажів.
Минулий, 2020-й знаменувався для українського продуктового рітейлу значними
обмеженнями, облаштуванням магазинів засобами захисту і боротьбою з наслідками двох
карантинів. Але не тільки цим. RAU зібрала головні події 2020 року в FMCG-рітейлі.
Скандали, поглинання, банкрутства. Якщо в 2019 році найпомітнішою подією
стало банкрутство продуктової мережі Брусничка, то перший коронакризовий рік приніс
куди більше новин. Найгучніша з них – велика угода про купівлю мережі Billa і початок
процесу її злиття з Novus. Новина з’явилась у вересні, а вже в грудні угоду про придбання
всіх 35-ти супермаркетів австрійського рітейлера офіційно фіналізували. За словами
колишнього операційного директора Novus Олексія Панасенко, який зайняв посаду
генерального директора Billa, закінчити інтеграцію та перевести всі магазини Billa під
бренд Novus планують до кінця листопада 2021 року. Для литовської групи BT Invest, яка
розвиває мережу супермаркетів Novus, це було не єдине придбання в Україні за рік. У травні
група компаній Stolitsa Group, яка також входить в BT Invest, звернулася в
Антимонопольний комітет України по дозвіл на придбання київського продовольчого
ринку «Столичний». Далі – більше. В середині грудня вибухнув неабиякий скандал. Стало
відомо, що Пакко холдинг – один з найбільших рітейлерів Західної України – закрив усі свої
торгові точки Вопак і Пакко. Близько 500 постачальників подали до суду з вимогами
виплатити мільйонні борги. Так, Глобинському м’ясокомбінату мережі повинні близько 3,6
млн грн, імпортеру алкогольних напоїв Дісна – 617 000 долл, а компанії Галичина – 4,7 млн
грн. У кращі роки Пакко Холдинг керував більше ніж 80-ма магазинами в дев’яти областях
України. Вивільнені площі вже почали займати конкуренти. В кінці року, “під ялиночку”,
з’явилася також новина про те, що ринок покинула харківська мережа Digma Food Market.
На думку експертів, це сталося через ряд помилок в її розвитку: несфокусованність,
розмитість форматів, невдалий вихід в регіони, неготовність до викликів часу. Вже до кінця
січня 2021 року всі близько 40 магазинів Digma припинять свою роботу. Вистачало в 2020му й голосних чуток. Наприклад, про можливий продаж активів Рітейл Груп. За
інформацією ЗМІ, Роман Лунін готовий продати компанію, яка управляє 61-ма магазинами
під брендами Велика кишеня, Велмарт, ВК Експрес і ВК Select. Потенційні покупці –
власники Епіцентру Олександр і Галина Гереги. Але без перемог рік також не минув. Fozzy
Group виграла суд у податківців на сотні мільйонів гривень.
Розвиток під час кризи. Найбільш динамічно зростаючою мережею українського
ринку продуктового рітейлу став АТБ, який, незважаючи на пандемію і карантини, з
початку року і до 22 грудня відкрив 113 нових магазинів і планував запустити ще 14
торгових точок до кінця року. Таким чином, рітейлер об’єднує рекордні для українського
ринку 1201 магазин загальною площею близько 600 000 кв. м. За словами голови ради
директорів корпорації АТБ Бориса Маркова, товарообіг торгової мережі за перше півріччя
2020 року склав 70,7 млрд грн, за підсумками року планували вийти на 157,2 млрд грн. Для
порівняння: у 2019 році товарообіг становив 128 млрд грн, а в 2018-му – 103,6 млрд грн.
Друге місце за швидкістю масштабування посіла мережа магазинів біля дому КОЛО. У 2020му вона зросла більш ніж удвічі, відкривши 117 нових магазинів і закривши лише два.
Важливою подією для компанії став вихід за межі Київського регіону та розвиток мережі в
Одесі. Офіційне відкриття 200-го магазину рітейлера відбулося 8 жовтня в Києві на
проспекті Миколи Бажана, 7 Ж. Високу динаміку розвитку в 2020-му демонструвала також
компанія Volwest Group, яка відкрила разом зі своїми франчайзі-партнерами 34 нових
магазини: 26 торгових об’єктів міжнародної мережі Spar і 8 маркетів під вивіскою Наш
Край. Таким чином загальна кількість магазинів Volwest Group в країні на кінець року
зросла до 283-х торгівельних точок. До позначки у 200 магазинів наблизилася мережа
Рукавичка. Свій 100 магазин відкрила 5 грудня компанія ТОВ «Вересень плюс», засновниця
роздрібних мереж Файно Маркет, VARTO і Vересень. Таку ж позначку подолав столичний
продуктовий рітейлер ЛотОК, який розширив мережу магазинів до 100 торгових точок, і
мережа Varus. На кінець грудня мережа останнього налічувала 102 торговельні точки, з
яких за рік було відкрито 19. Високими темпами розвивалися й інші роздрібні проекти.
Флагманська мережа Fozzy Group – Сільпо – в 2020-му відкрила 18 нових супермаркетів,
розширившись до 272 магазинів на кінець року (з урахуванням чотирьох Le Silpo). Фора в
2020-му відкрила 19 нових торгових точок, розширившись до 262 об’єктів. А мережа
Thrash! поповнилася 23-ма новими маркетами і на кінець року об’єднувала 57 магазинів.
Відзначимо, що станом на 31 грудня Fozzy Group також керувала дев’ятьма гіпермаркетами
Fozzy і одним преміальним маркетом Favore. Novus відкрив сім нових магазинів у Києві та
містах-супутниках столиці. Крім того, мережа на свій розвиток залучила інвестиції в
Україну. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав рітейлеру $100 млн
для фінансування будівництва першого в Україні «зеленого» розподільчого центру площею
понад 40 000 кв. м в Києві, а також відкриття більше 30-ти нових магазинів по всій країні до
кінця 2022 року. Не обійшлося, звісно, й без закриттів. Найбільш помітні втрати у першому
півріччі були у Таврія В. Одеський рітейлер “втратив” за перші шість місяців року
приблизно 2900 кв. м. ЕКО маркет, який останнім часом не балував покупців новими
відкриттями, в цьому році скоротив кількість торгових точок з 148 до 142.
Нові формати. Багатим 2020-й рік виявився також на запуск нових форматів.
Особливо в цьому плані процвітали міні-маркети. 17 січня відбувся запуск міні-магазинів
Ашан в Києві з площею близько 50 кв. м – Pick Up Point. Перший з них відкрився біля метро
Почайна у Києві, ще два – у концепті residence – в столичному ЖК Комформ Таун і жилому
комплексі Ліко-Град. У компанії зробили ставку на швидкість обслуговування. Основні
інновації та сервіси Ашан Pick Up Point: планшети для онлайн-замовлень товарів з
магазинів Ашан, pick up зона для отримання інтернет-замовлень, облаштована зона для
кава-брейку, наявність каси самообслуговування, гнучкість і ротація асортименту
відповідно запитів клієнтів. Влітку пілотні проекти міні-маркетів запустили також Varus і
Novus. Перший з Varus формату To Go почав роботу в Києві на вул. Жилянська, 59, другий –
в Дніпрі на вул. Акінфієва, 9. Характерними ознаками формату стали торгові зали до 150 кв.
м, асортимент до 3500 SKU, наявність салат-бару та місця для кави. Novus, в свою чергу,
тестує новий формат невеликих магазинів під брендом Мі Маркет. Перший з них площею в
65 кв. м розпочав роботу в передмісті Києва (Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1
А). Новий формат міні-маркетів відкривала також група компаній Fozzy. Перші п’ять
магазинів під брендом Foody вже почали роботу в Києві та в Броварах. Площа об’єктів
всього 50-100 кв. м. В них пропонують актуальний асортимент для щоденних покупок. Але
не одними міні-форматами рік був насичений. У листопаді Епіцентр запустив новий
напрямок FOOD Market в форматі shop-in-shop. Їх позиціонують, як повноцінні
супермаркети з асортиментом продовольчих товарів від фреш-групи (фрукти, овочі) до
м’ясо-молочної продукції, бакалії, снеків, алкогольних і безалкогольних напоїв. Асортимент
FOOD Market налічує близько 5000 позицій. В короткий строк було відкрито 10 магазинів
FOOD Market – у Вінниці, Бучі, Києві, Чернівцях, Мелітополі та два у Львові, Запоріжжі,
Калуші та Первомайську. Їх площа стартує від 600 кв. м. Деякі магазини FOOD Market мають
також власні фуд-корти і функцію «to go» (кава та солодощі на виніс).
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Пчелка маркет – локальна мережа, що працює в Києві і області – відкрила в
Гостомелі свій найбільший супермаркет під новим брендом City market 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 випічкою власної пекарні. Під новим брендом відкрила магазин також
Родинна ковбаска. Торговельна точка львівського рітейлера відкрилася 22 липня у Львові
під назвою «Родинна пекарня» . Загалом магазини Родинна ковбаска розташовані в 10-ти
областях України та Києві. Компанія МХП запустила одразу кілька форматів торгівлі, серед
яких спеціалізована мережа магазинів у форматі біля дому М’ясомаркет. До кінця грудня
рітейлер встиг відкрити 52 торгові точки нової мережі по всій країні і таким чином став
третім з найбільш динамічно зростаючих FMCG-мереж в українському рітейлі за рік:
попереду лише АТБ і КОЛО. У розробку концепції М’ясомаркету було інвестовано понад 5
млн грн. При цьому нові формати МХП працюють виключно по франшизі.
Всі пішли в діджитал і доставку. Разом з карантинні обмеження та зміни
споживчих уподобань мотивують FMCG-рітейл до подальшої діджиталізації та
впровадження нових сервісів. Так, Сільпо всього за п’ять тижнів запустив інтернет-магазин
та власну доставку. У червні рітейлер відкрив сервіс dark kitchen (ресторан, який готує
страви тільки для доставки) на Оболоні, а на початку вересня – в Києві стартувала послуга
експрес-доставки продуктів за 40 хвилин. Зараз швидка доставка функціонує у містахмільйонниках. Також власний інтернет-магазин запустила мережа соціальних магазинів
Аврора, яка налічує більше 300 торгівельних точок в різних регіонах України. Ашан
запустив формат Ашан Drive в Україні, який передбачає можливість здійснення замовлень
онлайн. Усі товари збираються пакувальниками і клієнту залишається забрати замовлення
на облаштованій парковці, не виходячи з машини. Перший Drive запрацював 23 грудня у
столичному магазині Ашан Біличі на вулиці Берковецькій, 6. Схожа послуга діє також у
Metro. Споживачі обирають товар на сайті та забирають його вже упакованим в магазині.
Пропозицію назвали Metro drive. У вересні 2020 року АТБ запустив технологію Scan & Go за
допомогою мобільного додатку “Скануй Купуй” в 10-ти магазинах мережі. Покупець сам
сканує і оплачує обрані товари і лише на виході в спеціальній зоні магазину надає
підтвердження про оплату. Демонструвала помітне зростання також доставка продуктів
харчування онлайн. За оцінками групи компаній EVO, замовлення в категорії “продукти
харчування” зросло за рік на 49% до 1,3 млн замовлень. Новими партнерами сервісу
Zakaz.ua стали Varus, доставка з якого працює в Дніпрі та Києві, та ЕКО маркет (в Києві).
Також з ним вже співпрацюють Metro, Ашан, Novus, Мегамаркет, Фуршет, Таврія В, Восторг.
В мережі Фора зазначають, що через сервіс доставки Glovo в окремих магазинах частка
продажів досягає вже 10%. Про таку ж цифру повідомила під час RAU Expo-2020 директор з
продажів Ашан Україна Наталія Пилипенко. Правда, за її словами, вибухове зростання
онлайн-продажів в мережі припало на період жорсткого карантину. Частка онлайнпродажів у мережі Metro в Україні за перші п’ять місяців карантину зросла з 3% до 5%.
Проект власної доставки м’ясної та хлібобулочної продукції запустила мережа Родинна
ковбаска. Її служба доставки «Своє.Свіже.Драйв» уже розпочала свою роботу у Львові. В
планах компанії поступово масштабуватися й в інших містах України. Не обійшовся рік й
без руху в сторону екологічності. Вже згаданий Сільпо відкрив на початку листопада
магазин, який використовує енергію з відновлюваних джерел. Розмістився він у Софіївській
Борщагівці по вулиці Київській, 1/102 і відрізняється від інших тим, що побудований за
останніми «зеленими» технологіями: мінімальний вплив на довкілля, використання
енергоефективного обладнання і відповідність екологічним цілям. Для будівництва
супермаркету були залучені кредитні кошти від Європейського банку реконструкції та
розвитку в рамках підтримки екологічно свідомого бізнесу. Також Сільпо запустила вже
дев’яту в країні станцію #SilpoRecycling. Загалом вони працюють в Києві, Харкові, Дніпрі,
Львові, Одесі, Запоріжжі. Всі, хто принесе сміття на переробку, отримають заохочення у
вигляді балів програми «Власний Рахунок». За 1 кг скла можна отримати 50 балів, 1 кг
паперу – 110 балів, 1 кг металу – 1000 балів, а за 1 кг пластику – 350 балів. Розширила свою
програму з роздільного збору відходів і мережа магазинів Metro. У липні компанія відкрила
три нові пункти роздільного збору вторинної сировини у Полтаві, Миколаєві та Львові.
Таким чином, роздільний збір відходів для клієнтів Metro відтепер діє у Києві, Харкові,
Полтаві, Маріуполі, Миколаєві та Львові – загалом у 10-ти торговельних центрах.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Динамика развития ТОП-10 продуктовых сетей
за последние 13 лет
15.01.2021

Как развивались ТОП-10 продуктовых сетей по обороту в 2008-2020
гг., читайте в нашем материале. Данные по количеству магазинов
предоставила компания GT Partners Ukraine.
Первая десятка продуктовых сетей по обороту за 2019 год: 1) "АТБ-маркет" – 104, 9
млрд грн.; 2) Fozzy Group – 78,2 млрд грн.; 3) "Метро Кэш энд Кэри Украина" – 19,8 млрд
грн.; 4) "Ашан Украина гипермаркет" – 14,2 млрд грн.; 5) "Омега" (Varus) – 11,3 млрд грн.; 6)
"Ритейл Групп" ("Велика Кишеня", "Велмарт") – 11,1 млрд грн.; 7) "Новус Украина" – 11
млрд грн.; 8) "Таврия В" – 7,8 млрд грн.; 9) Volwest Group ("Наш Край", "Наш край экспресс",
Spar) – 4, 55 млрд; 10) “Эко маркет” – нет данных. Данные по обороту первой восьмерки
были опубликованы в Forbes, который при подсчете использовал информацию “СПАРКИнтерфакс”. Оборот Volwest Group подсчитали в компании GT Partners Ukraine.
АТБ-маркет. Розничная сеть была основана в 1993 году и на тот момент состояла
из шести гастрономов. В 1999 году компания "Агротехбизнес", которая развивала сеть,
получила название "АТБ-маркет". В 2001 году гастрономы АТБ были реорганизованы в
магазины самообслуживания формата "дискаунтер”. В 2020 году в корпорации АТБ
(управляет сетью) заявили, что компания приняла решение уйти от формата "дискаунтер".
В 2019 году ритейлер начал открывать новый формат магазинов – "АТБ Express" (формат “у
дома”) – их количество не превышает 10. На конец 2020 года компания ООО "АТБ-маркет"
объединяла 1201 магазин по всей Украине. В 2014 году, после 6-летней динамики роста
сети, число магазинов компании сократилось. Это связано с потерей торговых точек в
оккупированном Крыму и части территории Донбасса.
Fozzy Group. В 1997 году берет свое начало торгово-промышленная группа Fozzy
Group. Первой торговой точкой группы была Fozzy Cash & Carry в городе Вишневое под
Киевом. В 2001 году был открыт "Сильпо". Сейчас в группу входят такие продуктовые сети:
“Сильпо”, LeSilpo, “Фора”, Fozzy C&C, "Траш! Thrash!". Также Fozzy Group начал развивать
еще одну продуктовую сеть – Foody. На конец 2020 года они суммарно объединяли 612
торговых точек.
Metro C&C. На украинский рынок немецкая сеть Metro Cash & Carry вышла в 2003
году. Сейчас компания управляет 23 центрами оптовой торговли в 15 регионах Украины. В
2015 году "Метро Кэш энд Кэри Украина" начал открывать небольшие магазины оптовой
торговле “Бери-Вези” (площадью от 900 до 2000 кв.м.). В 2014 году компания потеряла
часть магазинов Metro C&C в оккупированному Крыму и части территории Донбасса.
Ашан Украина гипермаркет. Первый свой гипермаркет французская сеть “Ашан”
открыла в Украине в 2008 году. На конец 2020 года компания объединяла 26 магазинов
различных форматов. В последние годы ритейлер начал развивать сеть магазинов у дома
"Мій Ашан", супермаркеты и небольшие торговые точки площадью около 50 кв.м. "Ашан
Pick Up Point". В 2009 году "Ашан" занял площади 4 магазинов ушедшей с рынка сети
"О`кей". В 2017 году французский ритейлер купил сеть "Караван" в которую входило 9
магазинов на момент сделки.
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Омега (Varus, Varus-маркет, Varus to go, "Планета"). Первый Varus, по данным
компании, заработал в Днепре в 2003 году. На конец 2020 года сеть насчитывала 102
торговые точки. В результате финансового кризиса 2008-2009 годов компания в рамках
открытого производства о банкротстве год проходила процедуру санации (финансовое
оздоровление компании, – ред.), которая предусматривала закрытие нескольких магазинов
Varus. Если в 2008 году компания владела 33 магазинами, то в 2009 их количество
сократилось до 9. Однако со временем ритейлер восстановил свои утраченные позиции на
рынке. В 2014 году "Омега", по словам совладельца Руслана Шостака, передала права
аренды помещений 13 магазинов российской сети "Перекресток". В 2017 году Varus
приобрел магазины австралийской сети Billa, которые работали в Запорожье и в Днепре.
Ритейл Групп ("Велика Кишеня", ВК Select, "Велмарт", "ВК Экспресс"). В 2000 году
открылся первый супермаркет “Велика кишеня” в Киеве. Позже группа начала развивать
другие форматы под вывесками "Велмарт", "ВК Select", "ВК Экспресс" в разных регионах
Украины. На конец 2020 года группа объединяла 61 магазин. После 2014 года "Ритейл
Груп" начал делать упор на открытии магазинов "Велмарт", в том числе – на месте своих
торговых точек "Велика Кишеня". В конце 2020 года издание "Новое время" со ссылкой на
свои источники сообщило, что собственник "Ритейл Групп" Роман Лунин ищет покупателя.
Новус Украина (Novus, Novus Express, Billa). Novus работает на украинском рынке с
2008 года и принадлежит литовскому холдингу BT Invest. На конец 2020 года компания
"Новус Украина" объединяла 84 магазина (площадью от 800 кв. м до 8 000 кв. м.) под
вывеской Novus, Novus Express и Billa. Магазины последней, которые были сосредоточены в
Киеве и области, Novus приобрел осенью 2020 г. Все магазины Billa будут переименованы.
ООО “Таврия В”, ЧП "Таврия Плюс” (“Таврия В”, “Космос”). "Таврия В" начала
развиваться в Одессе и области, постепенно увеличивая свое присутствие в южном регионе
страны (где сосредоточена большая часть магазинов сети). На конец 2020 года компании
ООО "Таврия В" И "ЧП Таврия Плюс" объединяли 93 торговые точки.
Volwest Retail (“Наш край”, “Наш край експрес”, Spar). VolWest Group работает на
рынке продуктовой розницы с 2001 года. Сети "Наш Край", "Наш Край экспресс" компания
развивает по франшизе. Она и сама является франчайзи голландского розничного
оператора Spar c 2017 года.
Эко (“Эко-маркет”, “Симпатик”). Сеть супермаркетов "Эко маркет" была основана
в 2003 году Святославом Нечитайлом. За 17 лет компания открыла 150 магазинов в 62
городах Украины. В 2018 году "Эко маркет", по данным топ-менеджеров двух продуктовых
сетей , приобрел компанию Avanta Group, в которую входило 43 магазина "Колибрис" и 15
франчайзинговых торговых точек "АВС маркет". В "Эко-маркете" говорили, что Avanta
Group стала франчайзи компании.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Александр Шарипов
По материалам retailers.ua
Новини FMCG за січень: закриття Digma Food Market, рекорди АТБ,
сервісний оператор Nhood та інші
01.02.2021

Мережа АТБ відкрила більше 120 магазинів, власники Digma Food
Market оголосили про закриття мережі, власники Ашан створили сервісного
оператора Nhood в сфері девелопменту, активний розвиток мережі «Thrash!
Траш», а Novus, Varus і КОЛО нарощують свою присутність в столиці.
АТБ – рекордсмен. Мережа АТБ підвела підсумки 2020 року, який став рекордним
для рітейлера по чистому виторгу, сплаченим податкам і деяким іншим показникам.
Зокрема, як написав на своїй facebook-сторінці генеральний директор корпорації АТБ Борис
Марков, мережа в 2020 році відкрила 127 магазинів, а в 59-ти провели реконструкцію. В
результаті загальне число торгових точок перевищило позначку в 1200 супермаркетів.
Оборот мережі виріс на 18,2% до 149,8 млрд грн. На думку Бориса Маркова, мережа АТБ
виявилася найбільш підготовленою до роботи в умовах форс-мажору. Компанія змогла в
оптимально стислі терміни адаптуватися, оптимізувати всі ключові бізнес-процеси,
створити всі необхідні умови для безпечної і ефективної роботи співробітників. Також
компанія ініціювала і реалізувала «з нуля» десятки масштабних проектів.
Відмова від розвитку мережі Digma. Група компаній Digma Business Group
повідомила на початку січня 2021 року про фінальний етап закриття мережі продуктових
супермаркетів Digma Food Market. Як повідомили RAU в компанії, процес закриття почався в
кінці 2020 р. результатами аудиту всіх напрямів бізнесу і в рамках розробки нової стратегії
розвитку групи компаній Digma Business Group. Останні десять супермаркетів мережі
припинять свою роботу в січні 2021. Закупівлі товару, які знижувалися протягом декількох
місяців будуть припинені, залишки – розпродані. Решті співробітників запропонують
роботу в інших компаніях групи, або допоможуть в подальшому працевлаштуванні. За
словами Сергія Кислякова, директора з маркетингу та розвитку бізнесу Digma Business
Group, рішення про закриття було ухвалене після аналізу всіх напрямків бізнесу. Відмова
від мережі супермаркетів дозволить сконцентруватися на найбільш перспективних
напрямках. Нагадаємо, Digma Business Group – група компаній, що включає в себе
виробниче підприємство GreenStep, що входить в топ-3 виробників синтепону в Україні,
мережу тютюнових кіосків і продуктових павільйонів Аттика, молочний завод “Фабрика
Сиру”, продуктову мережу Buffet. У групі компаній працює 1600 Співробітників.
Власники Ашан та Leroy Merlin створюють сервісного оператора Nhood в сфері
девелопменту. В ході онлайн-конференції 26 січня Антуан Гролен (Antoine Grolin),
сімейний партнер і член Gerance AFM (Асоціація сім’ї Мюльє), голова ради директорів
Ceetrus, оголосив про створення в січні 2021 року нової компанії-мультиоператора
нерухомості Nhood, що належить AFM. Нова компанія створена, щоб допомогти власникам
активів комплексно «оживляти», відновлювати і перетворювати локації в нові місця для
життя і роботи відповідно до концепції «міста 15-хвилинної доступності». Nhood надає
послуги компаніям Ceetrus і Nodi, які володіють об’єктами нерухомості, а також для
компаній і брендів AFM (Leroy Merlin, Decathlon, Auchan і т. д.), І для зовнішніх партнерів
(Morgan Stanley- Італія, Primonial et CNP-France і ін .). Детальніше про функції і можливості
нової компанії можна прочитати тут. Також, нагадаємо, що в кінці грудня 2020 го був
відкритий перший Ашан Drive в Україні. Перший Drive українського підрозділу компанії
з’явився в столичному магазині Ашан Біличі на вулиці Берковецькій, 6. Це формат, який
передбачає можливість здійснення замовлень онлайн. Всі товари збираються пікером і
клієнтові залишається забрати замовлення на облаштованій парковці, не виходячи з
машини – це швидкий і комфортний спосіб здійснення покупок для тих, хто за кермом. З
огляду на зміни споживчих звичок і настроїв драйви стають популярними і в Україні.
Cупермаркет Novus стане якірним арендатором в київському ТЦ ХІТ MALL.
Продуктовий супермаркет Novus вже почав адаптацію свого приміщення площею близько
2450 кв. м в ТЦ ХІТ MALL, відкриття якого заплановано на травень 2021 року. Про це RAU
повідомила консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA), яка виступає
брокером ТЦ ХІТ MALL. За словами директора RDA Таїсії Литовченко, зведення ХІТ MALL
почалося ще в 2018 році, а зараз проект виходить на фінальний етап реалізації. ХІТ MALL –
це чотирьохрівневий торговий комплекс, який знаходиться в густонаселеному житловому
масиві на проспекті Перемоги, 134/1. Його загальна площа складе близько 16 000 кв. м, тоді
як орендна – майже 10 000 кв. м. Супермаркет Novus забезпечить клієнтів широким
асортиментом свіжих і якісних продуктів харчування і буде працювати на мінус першому
поверсі ТЦ. Поруч з супермаркетом планується розмістити й інших рітейлерів з товарами
повсякденного попиту. Зокрема – зоомагазин, аптеку, drogerie-оператора і ряд сервісних
орендарів. Крім того, в селі Софіївська Борщагівка під Києвом в кінці січня був відкритий
додатковий розподільчий центр Novus.
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Необхідність в іще одному РЦ продиктована розширенням мережі, а також метою
збільшення централізації поставок. Як повідомила RAU прес-служба мережі, площа нового
РЦ становить 5646 кв. м, висота стель 15 м, приміщення призначене для зберігання 5200
палето-місць. На складі зберігаються 1 400 позицій SKU (це більше 2 млн одиниць товару).
Він допоможе оптимізувати прийом конкурсних торгів зі складу до магазинів, забезпечить
оптимальні залишки продукції в супермаркетах, щоб на клієнтів завжди чекав свіжий товар
в достатній кількості.
Fozzy Group почав активний розвиток мережі «Thrash! Траш». З початку грудня
мережа продуктових маркетів «Thrash! Траш» поповнилася п’ятьма магазинами (в Києві,
Ірпені, Софіївській Борщагівці, Одесі та м Баранівка Житомирської області). Ще один
магазин розпочав роботу 29 січня в Прилуках за адресою вул. Вокзальна, 3. Про це стало
відомо з офіційних ресурсів рітейлера. В асортименті магазину представлено близько 3000
SKU – від товарів власного імпорту до традиційних українських продуктів. Детальніше
розглянути новий магазин можна тут.
Thrash Траш. Нагадаємо, мережа продуктових маркетів «Thrash! Траш! » була
створена в 2016 році компанією Fozzy Group. Перші 29 з 30-ти відкритих магазинів – це
переформатувані колишні магазини Сільпо. Станом на кінець 2020 року мережа
об’єднувала 57 магазинів в 29-ти містах і селищах країни.
Varus – перший в 2021-му. Одним з перших в новому році розширив свою мережу
рітейлер Varus. 5 січня 2021 року відбулося відкриття нового супермаркету Varus в Києві за
адресою: вул. Деміївська, 27. Як повідомила RAU прес-служба компанії, це вже 16-й магазин
мережі в столиці. Площа торгового залу становить 476,3 кв. м. Станом на січень 2021 року
торгова мережа налічує 103 супермаркети. Новий магазин, крім основних відділів,
обладнаний власною пекарнею і автоматом для приготування соків-фреш. Також клієнти
можуть придбати вже готові страви у відділі кулінарії. Детальніше розглянути, як виглядає
магазин, можна тут.
Розширення КОЛО. Намагається не відставати від конкурентів і одна з
найдинамічніших мереж магазинів КОЛО. 21 січня був відкритий черговий магазин в Києві,
на території ЖК Файна Таун за адресою Салютна, 2. У своєму інтерв’ю на RAU Summit 2020
Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group і co-founder мережі КОЛО, розповів
про те, як була змінена асортиментна матриця на догоду споживачам для максимальної
зручності здійснення покупок. У нових магазинах КОЛО враховується бачення категорій
товарів очима споживачів. Фактично існує два типи магазинів КОЛО. Перший називається
«біля дому», а другий – «на потоці». У кожного з цих кластерів є підвиди, сегментовані в
залежності від асортиментно-цінової пропозиції товарів (дешевих або подорожче), які
представлені на полицях. Тобто рітейлер враховує платоспроможність споживачів в
конкретному житловому масиві. Це дозволяє, з одного боку, працювати системно, а з
іншого – максимально враховувати запити жителів певного району.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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В Днепре открылся Varus
в формате "to go"
04.01.2021

Характерной особенностью To Go являются компактные торговые
залы (в данном случае – 150 кв.м.) и небольшой, по сравнению с обычными
супермаркетами сети, ассортимент (до 3500 SKU).
Он рассчитан на клиентов, желающих сделать быстрые покупки, приобрести
готовые блюда, взять хот-доги и напитки с собой, а также перекусить и выпить чая, кофе
или сока-фреш прямо в магазине. В магазине оборудовано специальное место, где можно
пообедать только что приобретенными свежими блюдами. На реритории работает салатбар – зона с упакованными свежими салатами. За исключением готовых блюд и выпечки,
есть небольшой ассортимент товаров, чтобы закрыть основные потребности и при этом не
перегружать клиента сложным выбором. Обслуживать клиентов могут одновременно до
трех кассиров. Также свои покупки можно оплатить самостоятельно на кассах
самообслуживания. Varus To Go в Днепре на ул. Акинфиева, 9 – второй в сети. Первый,
открыт летом 2020 года в Киеве по адресу: ул. Жилянская, 59.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Мінус один: закривається мережа продуктових
супермаркетів Digma
04.01.2020

Група компаній Digma Business Group повідомляє про фінальний етап
закриття мережі продуктових супермаркетів Digma Food Market. Останні
десять супермаркетів мережі припинять свою роботу в січні 2021 року.
Процес закриття почався в кінці 2020 р. за результатами аудиту всіх напрямів
бізнесу і в рамках розробки нової стратегії розвитку групи компаній Digma Business Group.
“Рішення про закриття мережі прийнято на основі аналізу всіх напрямків бізнесу, оскільки
ми робимо активні дії по зміцненню і зміни структури групи компаній. Відмова від мережі
супермаркетів дозволить нам сконцентруватися на тому, в чому ми найбільш сильні і в
чому вбачаємо перспективи”, – повідомив директор з маркетингу та розвитку бізнесу Digma
Business Group Сергій Кисляков. Закупівлі товару, які знижувалися протягом декількох
місяців будуть припинені, залишки – розпродані. Співробітникам, які ще працюють в
мережі, буде запропонована робота в інших компаніях групи, або надано сприяння в
подальшому працевлаштуванні. Поетапне закриття маркетів дозволив забезпечити повне
виконання умов всіх контрактів і зобов’язань перед постачальниками, партнерами і
співробітниками мережі. Digma Business Group – це група компаній, що включає в себе
виробниче підприємство GreenStep, що входить в ТОП-3 виробників синтепону в Україні,
мережа тютюнових кіосків і продуктових павільйонів АТТИКА, молочний завод “Фабрика
Сиру”, продуктова мережа Buffet. У групі компаній працює 1600 співробітників.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Суд открыл дело о банкротстве ДП “Ритейл Центр”,
который владеет сетью “Фуршет”

Fozzy Group розпочав активний розвиток
мережі “Thrash! Траш”
21.01.2021

Хозяйственный суд Днепропетровской области 18 января 2021 года
начал процедуру банкротства Дочернего предприятия “Ритейл Центр”,
который владеет розничной сетью “Фуршет”.
Компании-поставщики сети “Фуршета” 20 января получили письмо с подписью
директора “Ритейл Центр” Вячеслава Купченко о том, что суд начал процедуру банкротства
компании, в связи с чем вводится мораторий на выплаты кредиторам и назначен
распорядитель имущества. Все требования кредиторов должны быть предъявлены до 16
февраля 2021 года. Копией письма располагает редакция Retailers.ua. Как следует из
материалов дела, процедура банкротства ДП “Ритейл Центр” начата по иску от финансовой
компании “Финворк”. В 2019 г. компания “Моден Трейд” предоставила “Ритейл Центр”
беспроцентную финансовую помощь в размере 7,945 млн грн. Должник должен был
вернуть эту сумму до 20 февраля 2020 года, но не сделал этого. Компания “Финворк”
выкупила этот долг у “Моден Трейд”. В конце 2020 года “Ритейл Центр” заплатил
“Финворк” 100 000 гривен, и заявил, что выплатить оставшуюся сумму — 7,845 млн грн —
не может. “Финворк” обратился в суд, который принял решение о начале процедуры
банкротства “Ритейл Центр". В компании “Ритейл Центр” не прокомментировали ситуацию
до выхода этой статьи. Телефоны, указанные на сайте “Фуршет”, не отвечают. “Финворк” —
не единственная компания, которой задолжал “Фуршет”. В едином реестре судебных
решений содержатся десятки исков от поставщиков сети. Так “Глобал Спиритс Европа”
заявил о долге перед ним в 10,9 млн грн, "Немиринецкий пищевой комбина"т— 6,87 млн
грн, “Житомирский мясокомбинат” — 6,2 млн грн, "Катеринославхлеб” — 5,5 млн грн,
“Лакталис Украина” — 2,5 млн грн , “Мейнпак” — 2,2 млн грн, “Маревен Фуд Европа” — 2,1
млн грн, “Хмельницкий областной пивзавод” — 1,5 млн грн и многие другие.
Что-то пошло не так? “Фуршет” — один из старейших продуктовых ритейлеров
Украины, первый супермаркет был открыт в 1998 году в Киеве. К 2004 году "Фуршет" был
самым популярным супермаркетом в столице. По данным GfK, четверть жителей Киева
ходили за покупками именно туда. В 2007 году 20% долю в сети “Фуршет” купил
французский “Ашан”, а взамен основатель Игорь Баленко и группа компаний “Фуршет”
получили 15% и 19% соответсвенно в “Ашан Украина”. Дороги партнеров разошлись.
“Ашан” полностью вышел из бизнеса “Фуршета” в 2017 году, покупателем доли выступила
инвестиционная компания V-12 Partners. Общей проблемой украинского ритейла была
большая закредитованность. До финансового кризиса 2008 года все розничные сети
привлекали банковские кредиты на развитие, в основном, в валюте. Девальвация 2008, а
потом 2015 годов привела к значительному росту долгов в гривне. Общая сумма
задолженности по кредитам «Фуршет» на начало 2014 года составляла около $160 млн. На
конец 2017 года Игорь Баленко сумел договориться о реструктуризации, долг компании
сократился в три раза, до $39 млн. Кроме долгов, перед “Фуршетом” стоял еще один вызов –
значительное усиление конкуренции. В интервью Retailers в 2017 году он признавал, что
имидж “Фуршет” устарел и магазины нужно реконструировать. В 2019 году Баленко
сообщил об оптимизации "Фуршет" и закрытии 11-12 магазинов “из-за высоких затрат на
логистику”. После этого основатель обещал масштабную модернизацию с инвестициями
$500?000 в один магазин. К концу 2019 года компания провела редизайн логотипа и
обновила 11 магазинов, однако с таким темпом разрыв с конкурентами только
увеличивался. Для сравнения: “АТБ” за 2019 год открыл 87 новых магазинов, Fozzy Group 21, Varus - 15. “Фуршет” продолжил сдавать позиции на рынке ритейла. На пике в 2011 году
компания насчитывала 108 магазинов. По состоянию на январь 2021 года их осталось 39.
Читать полностью >>>
© Александр Шарипов
По материалам retailers.ua
Сеть магазинов АТБ увеличила оборот в карантинный год
до 150 миллиардов гривен
22.01.2021

ООО "АТБ-Маркет", владеющее сетью магазинов "АТБ" в Украине и
входящее в одноименную корпорацию, по итогам 2020 года увеличило
товарооборот на 18,2% по сравнению с 2019 годом – до 149,8 млрд грн.
Об этом генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков сообщил на своей
странице в сети Facebook. Он уточнил, что в прошлом году компания открыла 127 новых
магазинов, в 59 торговых точках провела реконструкцию. Кроме того, компания уплатила
15,8 млрд грн налогов и сборов, что на 26% выше показателя в 2019 году. "На мой взгляд,
мы оказались более подготовленными к работе в условиях форс-мажора. Сумели в
оптимально сжатые сроки адаптировать и оптимизировать все ключевые бизнес-процессы.
Создать все необходимые условия для безопасной и эффективной работы наших
сотрудников. Инициировать и реализовать "с нуля" десятки масштабных и амбициозных
проектов", – отметил Марков. Как сообщалось, ООО "АТБ-Маркет", владеющее сетью
магазинов формата "дискаунтер" в Украине и входящее в корпорацию АТБ, по итогам 2019
года увеличило товарооборот на 22,4% по сравнению с 2018 годом – до 126,8 млрд грн (с
НДС). Корпорация "АТБ" – объединение компаний в сфере розничной торговли,
производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная
компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень",
Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка",
"Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64
тыс. сотрудников. Владельцами сети АТБ являются трое днепровских бизнесменов Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
В передмісті Києва: як виглядає МегаМаркет
в селі Капітанівка
23.01.2021

Винний бутік, побутова техніка, кафе, дитячий майданчик і понад 70
000 SKU – як виглядає єдиний відкритий у 2020 році МегаМаркет,
розташований в селі Капітанівка Київської області.
Новий гіпермаркет мережі МегаМаркет почав роботу у другій половині 2020 року на
Житомирській трасі – в селі Капітанівка Київської області на вул. Соборна, 6. Загальна
площа об’єкту, яку рітейлер побудував «з нуля», склала понад 13 000 кв. м, торгова площа –
5550 кв. м. Окрім якоря – продовольчого гіпермаркету – на території комплексу також
розташувалися невеликі бутики, салони краси, аптека тощо. Асортимент магазину налічує
понад 70 000 SKU, як товарів широкого вжитку, так і ексклюзивної продукції від виробників
з Європи та всього світу: м’ясо, ковбаси, сири, соки, води, молоко та молочні продукти,
бакалія, свіжі овочі, фрукти та інше. Продукція власного виробництва включає м’ясний,
рибний, кулінарний, хлібний і кондитерський цехи. У власному коптильному цеху, за
допомогою натурального диму, виготовляється риба гарячого і холодного копчення, а
також, за власною рецептурою, створюються м’ясні вироби. На території магазину працює
винний бутік з понад 2000 найменувань вин Старого і Нового Світу, у якому кваліфікований
сомельє надає консультацію та допомагає обрати напій до будь-якої події. Для
прихильників винного смаку, але з нульовою міцністю, у винному бутику представлені
безалкогольні вина. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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З початку грудня мережа продуктових маркетів “Thrash! Траш”
поповнилася п’ятьма магазинами, ще один почне працювати 29 січня. Про
це стало відомо з офіційних ресурсів рітейлера.
Нові магазини розпочали свою роботу за такими адресами: Київ, вул. Довженка, 1 В;
Ірпінь, вул. Тургенівська, 50/2; Софіївська Борщагівка, вул. Волошкова, 43 А; Одеса, вул.
Академіка Глушка, 10; Баранівка, вул. Звягельська, 1 А. Ще один маркет мережі почне
роботу 29 січня в Прилуках за адресою вул. Вокзальна, 3. В асортименті кожного магазину
представлено близько 3000 SKU – від товарів власного імпорту до традиційних українських
продуктів. Мережа продуктових маркетів “Thrash! Траш!” була створена у 2016 році
компанією Fozzy Group. Перші 29 з 30-ти відкритих магазинів — це переформатовані
колишні магазини Сільпо. Станом на кінець 2020 рокумережа об’єднувала 57 магазинів у
29-ти містах та селищах країни. Як раніше повідомляло видання Retailers, в 2019 році
мережа відійшла від формату жорсткого дискаунтера, розширила асортимент і змінила
вивіски торгових точок з Thrash! на “Thrash! Траш”.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Novus відкрив перший супермаркет на місці
Billa після ребрендингу
03.02.2021

Мережа Novus 2 лютого відкрила перший супермаркет після
ребрендингу торгової точки мережі Billa на вул. Маршала Конєва, 10/1 у
Голосіївському районі Києва. Про це пише interfax.com.ua
"У 2021 році заплановано провести повний ребрендинг, а це 35 магазинів. Сьогодні
ми зробили важливий перший крок, інтегрувавши наші цінності (...) у перший
ребрендований супермаркет. Крім вивіски, докорінно змінилося наповнення, підхід до
роботи, принципи", - наведено у прес-релізі Novus слова генерального директора мережі
Billa Олексія Панасенка, який раніше обіймав посаду операційного директора Novus. В
оновленому супермаркеті діє послуга онлайн-замовлення. Крім того, покупцям
пропонується безкоштовно замінити картки лояльності. Як повідомлялося, 1 грудня
компанія Consul Trade House UAB, власник ТОВ "Новус Україна", повідомила про завершення
операції з Rewe International AGо щодо придбання 100-відсоткової частки у статутному
капіталі підприємства з іноземними інвестиціями (ПІІ) "Білла-Україна" і розпочала роботу
над злиттям компаній. Антимонопольний комітет України у жовтні 2020 року надав дозвіл
компанії UAB Consul Trade House із групи Novus на придбання у Rewe International AG 100відсоткової частки у статутному капіталі підприємства з іноземними інвестиціями (ПІІ)
"Білла-Україна". ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році. Того самого року в країні було
відкрито перший супермаркет Novus. Розвитком мережі супермаркетів Novus займається
компанія BT Invest (Литва). Станом на вересень 2020 року мережа налічує 46 об'єктів
загальною площею понад 220 тис. кв. м. Компанія розвиває торгові об'єкти різних форматів
площею від 0,5 до 7 тис. кв. м, зокрема франчайзингові. ПІІ "Білла-Україна" створене в 1998
році концерном Rewe Group, який був заснований у 1927 році в Кельні. В Україні перший
супермаркет Billa відкрито в лютому 2000 року в Києві. Станом на вересень 2020 року
мережа налічує 35 об'єктів у Києві, Київській області та Житомирі.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Читайте також: Novus відкрив новий
розподільчий центр >>>

Fozzy Group готує запуск величезного
РЦ в Західній Україні
09.02.2021

Компанія Fozzy Group, що управляє торговими мережами «Сільпо»,
«Фора», Fozzy Cash & Carry, Le Silpo, Thrash і Favore, відкриє новий
розподільчий центр біля Львова. Про це пише allretail.ua
Введення об?єкта в експлуатацію заплановано на весну 2021 року. Логістичний
комплекс буде відкрито на базі Protec Zymna Voda — найбільшого технопарку в західному
регіоні України. Загальна площа цього комплексу складе близько 100 000 м?. Комплекс
Protec Zymna Voda буде розташований на об?їзній дорозі Львова біля села Зимня Вода, на
міжнародній автомагістралі М-06 Київ-Чоп. Будівництвом об?єкту займається львівський
холдинг «Протек». До його складу входять кілька компаній, зокрема дистриб?ютор
продуктів і напоїв «Львівська пивна компанія», логістична компанія «Овертранс»,
будівельна компанія «Протек Девелопмент» і «Логістик Груп» — один з найбільших в
Україні операторів вторинної сировини. Основним орендарем приміщень вже практично
готової першої черги комплексу Protec Zymna Voda (68 000 м?) стане якраз компанія Fozzy
Group. Особливістю комплексу Protec Zymna Voda є те, що значну його частину
становитимуть високотехнологічні середньо- і низькотемпературні склади. Примітно, що
крім безпосередніх складських функцій, новий РЦ Fozzy Group буде забезпечений рядом
інноваційних опцій, зокрема, на його базі буде відбуватися обробка і підготовка онлайнзамовлень, фасування, облаштована пекарня та інші види виробництва. Відзначимо, що в
портфелі Fozzy Group уже є ряд розподільних центрів. Зокрема, вони розташовані в Києві, с.
Квітневе і с. Перемога (Броварський район Київської області), Запоріжжі, Одесі та Харкові.
Читати повністю >>>
За матеріалами allretail.ua
Компанія "Ашан Рітейл Україна" допускає звернення до міжнародного
арбітражу в спорі про земділянку під Одесою
18.02.2021

Компанія "Ашан Рітейл Україна" розраховує на повернення у власність
ділянки в Одесі, проте в разі негативного результату в українських судах
розглядатиме питання звернення до міжнародного арбітражу.
"16 лютого відбулося перше засідання Великої палати Верховного Суду. Ми
сподіваємося, що суд у результаті залишить у силі рішення Північного апеляційного
госпсуду та встане на захист прав власності. А саме - підтвердить недійсність результатів
електронних торгів, за якими було відчужено земельну ділянку за завідомо заниженою
ціною", - сказав він. Компанії "Ашан Рітейл Україна" та "Сітрас Україна", що входять до
холдингу Auchan, обстоюють у судах права на земельні ділянки в с. Лиманка (раніше - с.
Мізікевича Овідіопольського р-ну Одеської обл.) загальною площею близько 27 га, раніше
заарештовані як речові докази та продані на аукціоні за заниженою ціною. "Ми не можемо
зараз назвати збитки, яких зазнала компанія від рейдерства. Але збитків вже зазнала й
держава Україна: як мінімум 1,6 млн грн судових зборів, стягнутих виконавчою службою з
АРМА, а фактично - з держбюджету", - зазначив Дубас. Як повідомлялося, Приморський
райсуд Одеси у квітні-2019 заарештував земельні ділянки загальною площею близько 27 га
і передав їх в управління АРМА. Згодом, згідно з рішенням суду в Єдиному держреєстрі
судових рішень, АРМА продало передані йому в управління ділянки на торгах за заниженою
ціною - за 8,765 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ "Пелуччо" (Київ). ТОВ "Сітрас
Україна" (до червня 2018 року - "Іммошан Україна") мало намір завершити у 2018 році
будівництво першої черги масштабного трифазного проекту Les Vignes ("Левін", назва на
стадії затвердження) на перетині просп. Глушка та просп. Жукова в Овідіопольському
районі Одеси. Компанія планувала вкласти в перший етап проекту $50 млн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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АМКУ дозволив "Сільпо" купити
мережу "Фуршет"

 WELLNESS & BEAUTY (КОСМЕТИКА, ПОБУТОВА ХІМІЯ, ПАРФУМЕРІЯ, ЗАСОБИ ГІГІЄНИ, ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)

Господарі краси і чистоти: кому належать найбільші
мережі drogerie & beauty України

18.02.2021

АМКУ дозволив ТОВ "Сільпо-Фуд", що входить до ТПГ Fozzy Group,
купити мережу супермаркетів "Фуршет", "Сільпо" заявляє про попередню
угоду про передання частини супермаркетів.
"Сільпо-Фуд" досяг попередньої угоди з мережею "Фуршет" про можливість
передання в управління "Сільпо-Фуд" частини супермаркетів, які працюють під ТМ
"Фуршет". Реалізація проекту розпочнеться, якщо буде отримано дозвіл АМКУ", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Fozzy Group. Як зазначено в
повідомленні АМКУ, учасники концентрації відмовилися від купівлі активів у населених
пунктах, де їхні частки були значними, а концентрація могла би призвести до обмеження
конкуренції. Так, після аналізу діяльності учасників у Вінниці, Івано-Франківську, Калуші,
Кам'янському, Кам?янці-Подільському, Коростишеві, Малині, Нетішині, Нікополі, Обухові,
Полтаві, Прилуках, Смілі, Трускавці, Умані, Хмельницькому, Черкасах, Ірпені, Києві, Кривому
Розі та Кропивницькому АМКУ дійшов висновку, що частки учасників на цих ринках за
підсумками 2019 року і 9 місяців 2020 року не перевищують 30%. Отже, АМКУ ухвалив
рішення, що заявлена концентрація не призведе до монополізації або значного обмеження
конкуренції на товарних ринках України, й надав відповідний дозвіл. Згідно з інформацією
на сайті "Фуршет", на сьогодні до мережі входять 25 магазинів у різних регіонах країни,
зокрема 11 у Києві. Єдиним акціонером компанії є ПрАТ "Anthousa Limited" (Велика
Британія) із статутним капіталом 2 млн грн, наглядову раду якої очолює депутат Київради
Ігор Баленко. Як повідомлялося, Госпсуд Дніпропетровської області 18 січня 2021 року
відкрив провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Рітейл Центр", що
володіє мережею супермаркетів "Фуршет", упровадив мораторій на задоволення вимог
кредиторів і процедуру розпорядження майном боржника. За даними Retailers.ua,
постачальники мережі "Фуршет" 20 січня отримали листа від директора "Рітейл Центру"
В'ячеслава Купченка про початок процедури банкрутства та впровадження мораторію на
виплати кредиторам. Крім того, видання зазначає, що про заборгованість "Рітейл Центру"
заявили також компанії "Глобал Спірітс Європа" (10,9 млн грн), "Немиринецький харчовий
комбінат" (6,8 млн грн), "Житомирський м'ясокомбінат" (6,2 млн грн), "Катеринославхліб"
(5,5 млн грн) та ін. ДП "Рітейл Центр" створено у 2013 році. Його учасником, за даними
Єдиного держреєстру, є ТОВ "Рітейл Тренд", бенефіціаром - Данило Данилов. У ТОВ "СільпоФуд" через венчурний корпоративний інвестфонд "Рітейл Капітал", ПрАТ "Фоззі Рітейл" і
ТОВ "Фоззі Груп" Володимиру Костельману належить 51%, Олегу Сотнікову і Роману
Чигирю - по 23,235% і Юрію Гнатенку - 2,53%. Fozzy Group - один із найбільших українських
ритейлерів майже з більше ніж 690 торговельними точками на всій території країни.
Станом на 2019 рік загальна площа його магазинів перевищувала 1 млн кв. м. Компанія
розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети
Fozzy Cash & Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні
супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo. Мережа
продовольчих супермаркетів "Сільпо" заснована в 1998 році. Станом на січень 2021 року
налічує 273 магазини, зокрема чотири делікатес-маркети Le Silpo.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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 DROGERIE & HEALTH (АПТЕКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ)
 В цілому

Крупнейшие аптечные сети Украины
по итогам 2020 года
18.01.2021

Как развивался аптечный ритейл в 2020 году? Приводим данные из
материала профильного издания apteka.ua, которое использовало
информацию консалтинговых компаний Proxima Research и Axioma.
В течение последних трех лет в Украине отмечается незначительное сокращение
общего количества торговых точек. Но следует учитывать, что плотность аптек на
количество населения в Украине очень высокая - гораздо выше по сравнению со странамичленами ЕС. Это обуславливает высокую конкуренцию на рынке. В 2020 проблем добавили
карантин, стремительное изменение спроса на из-за пандемии коронавируса, недостаток
оборотных средств у компаний. На конец ноября 2020 года в Украине работало 16 200
аптек и 3700 аптечных пунктов (см. рис. ниже). Из них 76% принадлежат юридическим
лицам, а 24% – физическим-лицам предпринимателям (ФЛП). Львиная доля торговых
точек, которыми владеют ФЛП, это одиночные аптеки или небольшие сети до 5 аптек. В
прошлом году доля сетей, которые объединяют больше 50 торговых точек, увеличилась на
4,6%. до 48,4% в общем показателе по сравнению с январем-ноябрем 2019 года. В Украине
работает 8 национальных сетей (охватывают все регионы в более чем 15 областях).
Лидером по количеству аптек, за отчетный период, остается "Аптека-Магнолия", в которую
входят сети АНЦ, “Благодія”, “Копійка”. В топ-5 также входят "Гамма-55" (Аптека 911),
"Сириус-95" ("Бажаємо здоров’я"), "Подорожник" и "Фармастор" ("Аптека Доброго Дня"). По
обороту участники ТОП-10 сетей значительно не изменилась. По результатам 10 месяцев
(январь-октябрь) 2020 г. вместо “Зі” в десятку вошло виртуальное аптечное объединение
“Аснова”. В материале apteka.ua нет информации о том, что из себя представляет “Аснова”.
Но в одном из материалов издания опубликованном в конце года приводится часть
выступления руководителя “Асновы” Натальи Калинской на профильном саммите. Из него
можно предположить, что “Аснова” – это агрегатор. Приводим то, что было опубликовано в
apteka.ua без изменений: “В условиях высокой конкуренции на аптечном рынке повышение
эффективности работы аптечной сети обычно требует немалых ресурсов, которых может
не хватать. В таком случае эффективным решением может стать присоединение к
виртуальному аптечному объединению, отметила Наталья Калинская, руководитель
проекта “АСНОВА”. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам retailers.ua
 І зокрема

Мережа аптек Подорожник відкрила ювілейну
900-у аптеку в Україні
18.02.2021

Ювілейна 900-а аптека мережі аптек «Подорожник» знаходиться в
Києві на вул. Щербаківського, 53 Д. Про це RAU повідомила прес-служба
компанії.
“Мережа аптек Подорожник впевнено рухається до досягнення цілі: відкриття 1000
аптеки. Кожне наше наступне відкриття робить якісні ліки та фармацевтичну опіку
доступнішими для українців, чим ми дуже пишаємося”, – прокоментував виконавчий
директор мережі аптек Подорожник Тарас Коляда. За його словами, ключовим в новій
торговій локації є фармацевтична опіка, яку в компанії називають головною складовою
сервісу мережі. Аптека характеризується відкритим торговим залом та трейдмаркетинговими активностями. Нагадаємо, згідно з даними Proxima Research, в останні
п’ять років Подорожник– найдинамічніший фарм-рітейл в країні. Компанія стартувала у
Львові, як «Добра аптека», потім еволюціонували у «Дешева аптека», поки не
перейменувалися на «Подорожник». Також мережа розвиває бренд-дискаунтер БАМ.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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RAU представляє аналітику українського рітейлу сегмента drogerie &
beauty: які компанії розвивають найбільші мережі магазинів краси та
догляду в Україні, та хто їх власник.
EVA (Загальна кількість магазинів в Україні: 1054). Найбільшою національною
мережею магазинів краси та здоров’я України керує компанія РУШ, заснована в 2002 році.
Вже в 2005 році Лінія магазинів EVA налічувала 40 магазинів та вийшла за межі
Дніпропетровської області – в Донецьку область, а ще через рік – відкрила перший магазин
в Київському регіоні. За 18 років роботи EVA зросла до понад 1000 магазинів по всій
території України, представила більше 30 000 асортиментних позицій, а також 48 власних
торгових марок. Cпіввласники компанії: Руслан Шостак і Валерій Кіптик, серед бізнесактивів яких також ТОВ “ОМЕГА” (мережа магазинів Varus).
Prostor (Загальна кількість магазинів в Україні: 426). Національна мережа
магазинів краси та догляду бере початок з компанії “Стиль Д”, створеної в 2002 році в
Дніпрі. Перший магазин рітейлера був відкритий у 2005 році в Дніпрі. Засновник мережі –
Вадим Тугай, який був також співзасновником EVA, проте пізніше вийшов із бізнесу та
запустив власну drogerie-мережу. За 2020 рік Prostor відкрила 129 нових магазинів, в
основному в Києві та області. Такий результат був досягнутий в тому числі за рахунок
поглинання 97-ми торгових точок мережі Космо, яку Prostor придбав у травні 2020 року.
Watsons (Загальна кількість магазинів в Україні: 391). Історія мережі Watsons в
Україні бере початок з магазинів ДЦ, перший з яких відкрила компанія “Савсервіс” на вул.
Шота Руставелі у 1993 р. Через три роки акціонери компанії – Максим Сафонов, Анатолій
Строган, Володимир Шаповалов і Олег Баришевський – створили ТОВ “Дистриб’юторЦентр”, яка займалася розвитком мережі ДЦ наступні 10 років, а з 2006 р. – ТОВ “ДЦ
Україна”, що увійшла до їх же компанії ЗАО «АСНОВА холдинг». Того ж року керівництво
холдингу прийняло рішення про продаж 65% акцій ДЦ одному з найбільших міжнародних
операторів парфумерно-косметичного ринку A. S. Watson Group. Ще через три роки, у 2009му, A. S. Watson Group купила всі 100% акцій мережі ДЦ і після остаточного поглинання
перейменувала магазини на Watsons. В цілому, портфель гонконгської компанії включає 12
400 магазинів різних сегментів на 25-ти ринках Азії та Європи.
Brocard (Загальна кількість магазинів в Україні: 98). Оператор парфумернокосметичного ринку України в сегменті luxury «Брокард-Україна» працює на ринку України
з 1995 року, коли співзасновник компанії Юрій Гаткін разом з партнерами Володимиром
Горобеєм та Олександром Гараєвим привіз з Німеччини першу партію парфумерії для
оптового продажу. Пізніше засновниками ТОВ “Брокард-Україна” стали вже згадані Юрій
Гаткін, Володимир Горобей, а також Давид Тетруашвілі, через якого компанія ввійшла до
складу німецького холдингу Brocard Group GmbH&Co.KGa.A, створеного у 1991 році в
Берліні. Перший повноцінний магазин Brocard відкрився в Києві в 1999 році на Великій
Васильківській, 30 (колишня Червоноармійська). В 2011 році власник Brocard Group Давид
Тетруашвілі продав через кіпрську компанію контрольний пакет акцій українського
підрозділу. За даними Youcontrol, кіпрська компанія Indenon Holdings Ltd – основний
власник мережі магазинів Brocard в України (понад 50% акцій). Керуючим місцевого
підрозділу компанія залишила колишнього голову ТОВ “Брокард-Україна” Юрія Гаткіна.
Зараз в мережі 98 магазинів в 26-ти містах України під брендами Brocard, Kiehl’s і М.А.С,
інтернет-магазини Brocard.Ua і Letu.Ua.
ISEI (Загальна кількість магазинів в Україні: 90). ISEI beauty market – офіційний
постачальник азіатської та європейської косметики і товарів для дому. Заснована в 2015
році, сьогодні мережа концепт-сторів включає 90 магазинів в 22 містах України. Онлайнмагазин isei.ua здійснює доставку по всій країні. У портфелі рітейлера більше 100
міжнародних популярних і нішевих брендів. Раніше позиціонуючись як магазин корейської
косметики, сьогодні ISEI розширює портфель західними брендами і розвивається в
напрямку skin science – надає персоналізовані рішення для здоров’я шкіри через
консультації б’юті-експертів. ISEI входить в структуру Imperia Holding, одного з лідерів на
ринку дистрибуції FMCG non-food товарів. CEO компанії – Ануш Товмасян. Кінцевий
бенефіціар компанії – Гайк Товмасян.
Plus Market (Загальна кількість магазинів в Україні: близько 30). Plus Market –
мережа магазинів товарів для дому та краси в сегменті drogerie, яка основний акцент
робить на розвиток в обласних центрах і селищах міського типу. Перший Plus Market був
відкритий влітку 2015 року. Компанія пропонує своїм клієнтам засоби для догляду та
особистої гігієни для всієї родини, засоби категорії wellness, товари для прибирання оселі, а
також декоративну косметику, парфуми, галантерею, біжутерію тощо. Як і мережу
магазинів ISEI, компанію розвиває ТОВ “Імперія холдинг”. Кінцевий бенефіціар – Гайк
Товмасян.
Шик і Блиск (Загальна кількість магазинів в Україні: близько 150). Шик і Блиск –
ще один рітейлер, якого розвиває компанія Empair (мережі ISEI та Plus Market). Роздрібна
мережа магазинів аксесуарів, косметики, парфумерії, засобів особистої гігієни, побутової
хімії і товарів для дому працює на ринку України з 2003 року. Мережа представлена в 11-ти
областях України щонайменше 150-ма магазинами. Кінцевий бенефіціар – Олексій Грищук.
Yves Rocher (Загальна кількість магазинів в Україні: 95). Yves Rocher –
французька косметична корпорація, заснована в 1959 році в селищі Ла-Гасії в Бретані
(Франція). Засновник компанії Ів Роше створив власну лабораторію рослинної біології і
почав поширювати свою продукцію поштою. В Україні бренд присутній з 1994 року, однак
перші роки компанія була представлена тільки мережею фірмових центрів краси. У 2010-му
компанія Yves Rocher відкрила в Києві офіційний офіс та створила 100% дочірню компанію
Yves Rocher – ТОВ “Ів Роше Україна”, яка була зареєстрована 13 травня 2010 року. Керує
компанією Ів Роше Інтернешенал (Франція), якою управляють діти та онуки засновника.
Керівник компанії в Україні – Анна Запталова.
Dini, раніше Дінь-Дінь (Загальна кількість магазинів в Україні: 62). Мережа dini
(«Дінь-Дінь») – це мережа магазинів формату drogerie, які поєднують в своєму асортименті
товари таких товарних категорій як побутова хімія, товари для дому, засоби гігієни, товари
для дітей, засоби по догляду за обличчям, тілом, волоссям як для жінок, так і для чоловіків.
Перший магазин Дінь-Дінь було відкрито в листопаді 2009 року. В 2017-му компанія
провела ребрендінг, після якого нові магазини почали відкриватися лише під назвою «dini».
Мережею управляє ТОВ “Туск”, кінцевим бенефіціаром якого, за даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, виступає Сергій Білозарецький з Вінниці.
L’Occitane (Загальна кількість магазинів в Україні: 13). L’Occitane – французький
бренд натуральної косметики з виробництвом в Маноску (Франція). Був заснований в 1976
році Олів’є Боссаном. Чинним головою і виконавчим директором компанії є австрійський
мільярдер Рейнольд Гейгер. В Україні роздрібну мережу розвиває компанія Global
Distribution Ukraine, яка з 2009 року є дистриб’ютором ТМ L’Occitane, а також ТМ Сaudalie,
ТМ Melvita, ТМ Rene Furterer. Перший магазин L’Occitane було відкрито того ж року в ТРЦ
Globus в Києві. Зараз магазини мережі працюють в найбільших містах країни: Дніпрі, Львові,
Одесі, Харкові та Києві. Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ Global Distribution Ukraine –
Тетяна Шевролє-Кожанова, яка також виступає генеральним директором компанії.
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Lush (Загальна кількість магазинів в Україні: 14). Британська мережа магазинів
свіжої косметики ручної роботи Lush заснована в Великобританії в 1995 році. Серед
співзасновників- шестеро людей: Марк Костянтин, Ендрю Геррі, Хелен Амброзен, Ровена
Берд, Мо Костянтин та Ліз Беннет. В Україні рітейлер присутній з 2007 року та працює в
таких містах, як Київ, Одеса, Запоріжжя, Харків, Дніпро, Львів. Власником української мережі
є російський підприємець Дмитро Азаров, який також розвиває Lush в РФ.
Блиск і Відро (Загальна кількість магазинів в Україні: 10). Блиск і Відро належить
одеським бізнесменам – братам Борису і Михайлу Музальовим, які також розвивають
мережу супермаркетів Таврія В і делікатес-маркети Космос. Перший магазин Блиск і Відро
було відкрито у 2014 році. В асортименті drogerie-мережі представлена косметика,
парфумерія, засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому та інше. Зараз в Україні працює
10 магазинів мережі: сім в Одесі, два в Ізмаїлі й один у Харкові.
Бомонд (Загальна кількість магазинів в Україні: 15). Мережа магазинів елітної
парфумерії та косметики Бомонд була заснована в 1999 році. В червні 2011 року українську
парфумерно-косметичну мережу придбала Finstar Financial Group – приватна інвестиційна
група в Росії з головним офісом в Москві. Власник компанії – засновник і голова FFG Олег
Бойко. Зараз в Україні працює 15 магазинів мережі, представлених в Києві, Дніпрі, Вінниці,
Запоріжжі, Одесі, Сумах, Хмельницькому та Харкові.
Червоний маркет (Загальна кількість магазинів в Україні: понад 100). Червоний
маркет – національна мережа магазинів побутової хімії та товарів для дому у форматі
дискаунтера, заснована в 2012 році. Власник мережі – український бізнесмен Сергій
Євтушенко, який до того був одним зі співзасновників мережі Мобільні фішки, проте
пізніше продав свою долю в компанії. Перший магазин drogerie-мережі носив назву “Одна
ціна”, яку в 2014 році було змінено на Best Price, і трохи пізніше, в тому ж році, у Червоний
маркет. Сьогодні в Україні працює понад 100 магазинів в 50-ти містах України.
MakeUp.ua (Загальна кількість магазинів в Україні: 1). Makeup – найбільший
парфумерний інтернет-магазин України, що працює вже у 15-ти країнах. Щорічно сайти
компанії відвідують 280 млн користувачів, купуючи більш ніж 45 млн товарів. Асортимент
налічує понад 200 000 товарів і представляє більш ніж 4500 брендів косметики, парфумерії
та аксесуарів для краси. Перша офлайнова торгова точка MakeUp в Україні відкрилася в ТРЦ
Атмосфера в кінці 2020 р. Співвласник і найбільший акціонер компанії – Євген Малєв. Серед
інших акціонерів MakeUp – інвесткомпанії Horizon Capital і Concord Capital.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S)

Decathlon відкриває третій
магазин в Києві
25.01.2021

Найбільший в світі ритейлер спортивних товарів Decathlon навесні
2021 року відкриє третій магазин в Києві. Про це пише Інтерфакс-Ураїна з
посиланням на пресреліз компанії Arricano.
Новий магазин ритейлер планує відкрити в ТРЦ Проспект. Відзначається, що це буде
перший магазин бренду на лівому березі столиці. Площа нового магазина становитиме
близько 2 тис. кв. м. Нагадаємо, що перший магазин Decathlon в Україні був відкритий в
березні 2019 року в Ритейл Парк Петрівка. Будівництво тривало чотири місяці, обсяг
інвестицій становив 1 млн євро. Другий магазин бренду в Києві був відкритий в листопаді
2019 року поряд з ТРЦ Lavina Mall.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
DCH Ярославського купила онлайнмагазин одягу LeBoutique
02.02.2021

Група DCH Олександра Ярославського купила 100% корпоративних
прав українського онлайн-маркетплейсу LeBoutique. Про це повідомляє
прес-служба DCH, передає epravda.com.ua
У компанії заявляють, що LeBoutique - один із провідних гравців українського
fashion-ритейлу, який працює онлайн. "Компанія пропонує клієнтам придбавати зі
знижками одяг, взуття, сумки й аксесуари відомих західних та українських брендів.
Фінансовим радником з боку продавців була інвестиційно-банківська компанія Soul
Partners. Cуму угоди не розголошують. "Інвестиція в LeBoutique є логічним продовженням
стратегії DCH, спрямованої на розвиток онлайн-каналів продажів на додаток до наявних
офлайнових торговельних майданчиків", - йдеться у повідомленні. Група DCH володіє
торговельно-розважальними центрами "Караван" у Києві, Харкові і Дніпрі. У компанії
додали, що "очікується позитивна синергія онлайн-маркетплейсу" із банком "Кредит
Дніпро" щодо обробки платежів і продуктів споживчого кредитування для клієнтів
LeBoutique. Компанія збирається розвивати LeBoutique для закріплення за ним статусу
галузевого лідера, додали в DCH. LeBoutique заснували в 2010 році підприємці Андрій
Дрогобицький і Роман Онищенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

DeFacto планує розширити мережу
в Україні до 25 магазинів
09.02.2021

Турецький ритейл-оператор DeFacto планує протягом 2021-2022 років
розширити мережу в Україні до 25 торгових точок. Про це повідомляє
commercialproperty.ua
Як повідомив Сердар Ерсой, директор з розвитку компанії DeFacto, якщо глобальний
процес пандемії сповільниться і торгівля повернеться в нормальне русло, компанія планує
досягнути показника в 25 магазинів до кінця 2022 р. Зокрема, у 2021 році DeFacto планує
відкрити мінімум шість магазинів у торгових центрах Києва, Одеси, Харкова та Львова. Так,
до кінця 2021 р. мережа налічуватиме 11 ТТ. «Як і всі світові компанії, ми переглянули
плани через те, що ТЦ були закриті на довгий час. Так, у 2020 р. ми планували відкрити
п’ять магазинів по всій Україні, але через пандемію змогли відкрити тільки два», – розповів
Сердар Ерсой. Він добавив, що 15 березня 2021 р. планується відкриття магазину DеFacto у
ТРЦ Blockbuster Mall. На український ринок компанія DеFacto вийшла у 2018 році, перший
магазин мережі відкрився в ТЦ GLOBUS. Наразі в Україні працює п'ять магазинів ритейлера.
Читати повністю >>>
За матеріалами commercialproperty.ua
Украина ввела санкции против владельца "Спортмастера",
но магазины продолжают работать
21.02.2021

Компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой
напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшая, по
данным на ее сайте, розничная сеть торговли спорттоварами в Украине,
включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19
февраля 2021 года.
Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations
вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по
территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или
с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по
предотвращению вывода капиталов за пределы Украины. По информации на сайте
"Спортмастер-Украина", в сеть входят около 30 магазинов в 15 городах Украины общей
площадью 50 тыс. кв. м, которые ежегодно посещают около 10 млн человек, а всего в
компании занято свыше 1 тыс. работников. Помимо того "Спортмастер-Украина" развивала
сеть дилерских и франчайзинговых магазинов, которая на территории Украины включает
более 150 торговых точек (в том числе франчайзинговые Columbia, Sportlandia, Weekender,
B2G) общей площадью более 16 тыс. кв. м в более чем 30 городах по всей стране. "Пока
работаем", - сказала работница магазина в Киеве, по адресу которого зарегистрирована
компания "Спортмастер-Украина". Также введение санкций против "Спортмастера"
прокомментировал совладелец киевского торгово-развлекательного центра Dream Town
Александр Меламуд. "Украинский рынок - 3-4% оборота. Разговаривал только что по
телефону с директором по развитию всей сети, кстати, уроженцу Ивана–Франковска. Мы
были абсолютно законопослушны. Ни кривых схем, ни зарплат в конвертах. Платили все
налоги, соцстрах, пенсионный. Мы не лезли в политику", - написал Меламуд в Facebook. По
мнению Меламуда, Украина потеряет крупные инвестиции и это нанесет удар по её
инвестимиджу. "Или заказ или глупость. Украина потеряет многомиллионные налоговые
поступления и около четырех тысяч человек останутся без работы. Об инвестиционном
климате я уже не заикаюсь", - добавил Меламуд. "(Компания) образована в постсоветский
период братьями Николаем и Владимиром Фартушняк, уроженцами города Кривой Рог.
Они же и открыли в 1996 году представительство в Киеве, а затем и в Украине", отмечается на сайте. В госреестре братья Фартушняк по-прежнему указаны бенефициарами
"Спортмастер-Украина" с долями 30,79%, а еще такую же долю контролирует их партнер
Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес
проживания в Швейцарии. Братья Фартушняк и Михальский через сингапурскую Ostin
Operations Pte. Ltd. являются также бенефициарами розничной сети торговли одеждой
"O`stin", которая на территории Украины включает, согласно ее сайту, 39 магазинов в
различных городах. В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в
России, Украине, Беларуси, Казахстане и пыталась выйти на рынок Китая, а во второй
половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и
Дании. Компания, по ее данным, входит в топ-10 мировых спортивных ритейлеров и
является крупнейшей в Восточной Европе. Выручка "Спортмастер-Украина" в 2019 году
выросла на 13% - до 2,32 млрд грн, а чистая прибыль - на 5,7%, до 0,37 млрд грн. Данные за
2020 год пока отсутствуют. На сайте компании в качестве банка указан "Альфа Банк"
(Киев). Выручка "Остин" в 2019 году увеличились на 1,7% - до 585 млн грн, а чистая
прибыль - на 4%, до 32,6 млн грн. В 2017 году в Киеве пикетировали один из магазинов
сети "Спортмастер" с требованием прекратить работы сети в Украине после того, как
"Спортмастер" был указана спонсором конкурса красоты в оккупированном Луганске.
Сообщения о пикетах против работы сети в Украине, в частности, в Киеве и Николаеве,
были также в 2014 году. Ранее уже были прецеденты введения санкций против компаний,
которые имеют "дочки" в Украине. В частности, в сентябре 2016 года под санкции Украины
попала ОК "РусАл" и связываемая с ней компания Judson Trading Limited (Кипр), однако
принадлежащий "РусАл" Николаевский глиноземный завод продолжил работать.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

Американський бренд Carter’s відкриє
перший магазин в Україні
05.02.2021

Перший офіційний магазин одягу для немовлят і дітей Carter’s в
Україні почне роботу 26 лютого в ТРЦ River Mall, повідомляє
TradeMaster.UA з посиланням на прес-реліз компанії.
Площа магазину Carter’s складе 100 кв. м. В асортименті буде представлений одяг
для немовлят і дітей, а також аксесуари для дітей до восьми років. Колекції бренду
включають в себе комплекти бодіків, комбінезони, комплекти для немовлят, піжами та
інше. “Ми дуже раді запустити в Україні дивовижний бренд з нашим офіційним партнером
MYplay, який відкриє для українських сімей доступ до справжніх продуктів Carter’s з такою
ж чудовою якістю і цінністю, завдяки яким Carter’s відомий в США”, – говорить Ендрю Найт,
віце-президент з міжнародних відносин в Carter’s, Inc. Також 26 лютого буде запущений
офіційний інтернет-магазин бренду. Carter’s, Inc. є найбільшим в Північній Америці
продавцем ексклюзивного одягу для немовлят і дітей у віці від 0 до 10 років. Carter’s, Inc.
володіє брендами Carter’s і OshKosh B’gosh, одними з найбільш впізнаваних брендів на
ринку США. Ці бренди продаються в провідних торгових центрах, національних мережах
магазинів і спеціалізованих роздрібних мережах в країні і за кордоном в більш ніж 85
країнах. Штаб-квартира фірми знаходиться в Атланті, штат Джорджія.
Читати повністю >>>
За матеріалами trademaster.ua
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Володарі техно-рітейлу: кому належать топ-10 найбільших
мереж магазинів техніки та електроніки України
20.01.2021

RAU представляє аналітику українського рітейлу сегмента техніки та
гаджетів: які компанії розвивають найбільші мережі магазинів побутової
техніки та електроніки в Україні, та хто їх власник.
АЛЛО (Загальна кількість магазинів в Україні: 249). Найбільшою мережею
магазинів побутової техніки та електроніки України керує однойменна група компаній,
заснована в 1998 році в Дніпрі. Починала компанія працювати з торгових точок площею
близько 30 кв. м, перші дві з яких працювали під вивіскою “Дім”. Сьогодні мережа
розвивається в оновленому форматі АЛЛО МАХ. На кінець 2020 року група об’єднувала 249
магазинів під брендом АЛЛО в 142-х містах України, 31 монобрендовий магазин Mi Store, а
також 52 торгових об’єкти операторів стільникового зв’язку (Vodafone, Lifecell, Kyivstar).
Володіють мережею Дмитро Деревицький і Максим Раскін.
Фокстрот (Загальна кількість магазинів в Україні: 162). Омніканальний
рітейлер Фокстрот входить до складу однойменної групи компаній. Перший магазин
мережі був відкритий в Харкові в 1994 році, у столиці Фокстрот з’явився у 1997-му. 2020 рік
омніканальний рітейлер закінчив з 162-ма торговими об’єктами, представленими в 90-та
містах України. Холдинг також займається розвитком годинникової мережі Секунда, мережі
магазинів аудіо- та відеотехніки Техношара, ТРЦ DEPO’t Center. Власники компанії – Валерій
Маковецький і Геннадій Виходцев.
Eldorado (Загальна кількість магазинів в Україні: 120). Перший магазин Eldorado
в Україна був відкритий у 1999 році на центральній вулиці столиці – Хрещатику, російським
підприємцем Ігорем Яковлевим і українським бізнесменом Віктором Пінчуком. У 2008 році
Eldorado відділився від іноземного співзасновника і став на 100% українською компанією,
яка протягом 2009-11 років поглинає мережі Домотехніка, АБВ і МегаМакс. В 2013 році
компанія Технополіс, яка належала Віктору Поліщуку, поглинула мережу побутової техніки
Eldorado. Новий власник вирішив відмовитися від бренду Технополіс і залишив у об’єднаної
мережі лише бренд Eldorado. На кінець 2020 року мережа налічувала 120 магазинів ??в 57ми містах України.
Comfy (Загальна кількість магазинів в Україні: 83). Історія омніканальної мережі
магазинів побутової техніки та гаджетів Comfy починається з 2005 року з відкриття
магазину в місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область. У 2007-му Comfy об’єдналася з
мережею «Побуттехніка» Світлани Гуцул. Перший торговельний об’єкт рітейлера в столиці
відкрився у 2009 році. На кінець 2020-го компанія об’єднувала 85 магазинів в 51-му місті
України. Засновник і власник – Станіслав Роніс.
Цитрус (Загальна кількість магазинів в Україні: 62). Національна мережа
магазинів гаджетів та електроніки Цитрус бере свій початок у 2000 році. Незважаючи на те,
що компанія має два співзасновники – Дмитро Зінченко і Григорій Топал, – у мережі
магазинів досить складна структура управління. У різний час за торговельною маркою
стояла чимала кількість юросіб, серед діючих на даний момент є ТОВ “ЗТ-ІНВЕСТ”. За
даними держреєстрів, співзасновники мережі магазинів володіють неї 50% на 50%. Станом
на грудень 2020 року мережа Цитрус в Україні налічувала 62 магазини та 11 сервісних
центрів. Крім того, рітейлер розвиває пункти прокату електротранспорту, а також освітні
простори ЦеХАБ і Цитрус Академія у флагманських магазинах мережі.
MOYO (Загальна кількість магазинів в Україні: 36). Національною мережею
магазинів техніки та електроніки MOYO управляє ТОВ “НРП”, засноване у 2009 році в Києві.
Того ж року в столичному торгово-розважальному центрі Aladdin відкрився перший
магазин мережі. В минулому році MOYO поповнило шість нових торгових точок. Таким
чином, станом на кінець року, торговельна мережа рітейлера в Україні об’єднувала 36
магазинів. Власниками компанії є Андрій Дегода, Сергій Артюх та Леонід Стольников, яким
також належить Altbank.
ТТТ. Територія твоєї техніки (Загальна кількість магазинів в Україні: 27).
Компанія створена в 2000 році, а з 2007-го почала розвиток однойменної роздрібної мережі.
Власником TTT числиться ТОВ “СВП ПЛЮС”, засновником якого, згідно з даними Youcontrol,
виступає Тетяна Пивоваренко. На кінець 2020 року рітейлер розвивав 27 магазинів під
брендом TTT, а також кілька десятків магазинів за франшизою під брендами Vodafone,
Lifecell, Київстар та Samsung.
ЖЖУК (Загальна кількість магазинів в Україні: понад 650). Дрібноформатний
рітейлер гаджетів ЖЖУК працює на ринку України з 2011 року, коли у Львові було відкрито
перший магазин. Засновником мережі виступає ТОВ “МОБІЖУК”, власником якої числиться
донецький бізнесмен Ігор Андреєв. З 2016 року компанія вийшла також на польський
ринок, де працює під брендом ZZUK. Наразі мережа нараховує більше 650 магазинів у 23-х
областях України та кількох містах Польщі.
Комп’ютерний Всесвіт (Загальна кількість магазинів в Україні: 78). Історія
мережі спеціалізованих магазинів Комп’ютерний Всесвіт починається з 2002 року, коли у
Львові було відкрито перший магазин. На кінець року компанія об’єднувала 78 магазинів в
16 областях України. За даними RAU, власником компанії є непублічний львівський
бізнесмен.
Rozetka (Загальна кількість магазинів в Україні: 75). З одного боку Rozetka лише
умовно можна назвати рітейлером електроніки, з іншого – український онлайн-гігант є
найбільшим продавцем товарів в сегменті техніки та електроніки. Компанія була заснована
в 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. Rozetka стала першим класичним онлайнрітейлером, який відкрив офлайн-супермаркет – в Києві біля метро Почайна площею 4000
кв. м. На кінець 2020 року офлайнова мережа Rozetka налічувала 75 магазинів і точок видачі
у 25-ти містах України. З них п’ять магазинів-флагманів відкриті в чотирьох містахмільйонниках: два працюють у Києві, а в Дніпрі, Харкові та Одесі – по одному.
Епіцентр – центри техніки ЦЕ ТЕ. Загальна кількість магазинів в Україні: 75 у
торгівельних центрах Епіцентр, 28 з яких працюють під брендом ЦЕ ТЕ. Перші центри
техніки ЦЕ ТЕ було відкрито в форматі shop-in-shop в торгівельних центрах Епіцентр.
Інноваційний формат магазинів побутової техніки став одним з нових рітейл-проектів
будівельного гіганта, який, в тому числі, почав виводити їх за межі своїх об’єктів. В планах
компанії – запустити масштабну експансію ЦЕ ТЕ за межами торгівельних центрів Епіцентр.
Власники – Олександр і Галина Гереги.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.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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Фокстрот заявив про річне зростання продажів на 20%
і подвоєння частки онлайну
18.01.2021

Після виходу з «весняного» локдауна з червня по грудень 2020 року
приріст продажів мережі електроніки Фокстрот на ринку склав 25% в
порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
В цілому ж, за обсягами продажів компанія закінчила минулий рік зі зростанням
20%, а частка онлайн-продажів подвоїлася. Про це розповів директор мережі Олексій
Зозуля. «Основними драйверами зростання були смартфони і телевізори: приріст річних
продажів у Фокстрот склав 14% і 28% відповідно. Ці категорії разом з такими товарами, як
холодильники, пральні машини, кондиціонери, дрібною побутовою технікою, аксесуарами
склали 70% всіх продажів. При цьому головною особливістю 2020 року став значний
приріст продажів ноутбуків і комп'ютерної техніки: +80% і 67% відповідно», – зазначив CEO
Фокстрот Олексій Зозуля. За даними компанії, також у 2 рази зросла частка послуги
самовивозу інтернет-замовлень з будь-якого магазину мережі, а в Чорну п'ятницю цією
опцією скористалися 69% всіх обслужених у дні акції покупців. Одними з головних
чинників зростання відзначають карантинні обмеження роздрібної торгівлі і посилення
присутності бренду Фокстрот у діджитал-середовищі. Як показала практика, покупцям
однаково важлива швидкість вибору і покупки (яку забезпечує онлайн), і купівельний
досвід, який можна отримати тільки у фізичному магазині. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ГФС открыла дело о неуплате налогов
компанией "АЛЛО"
15.02.2021

Государственная фискальная служба расследует возможное уклонение
от оплаты налогов должностными лицами компании "Алло" (Днипро),
которая владеет сетью салонов мобильной связи.
Главным следственным управлением ГФС под процессуальным руководством Офиса
Генерального прокурора расследуется уголовное производство по № 42020000000002256
от 23 ноября 2020 года по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах,
по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.
Сумма неуплаты налогов не указывается. В рамках дела правоохранители в ходе обысков
изъяли имущество компании в Киеве и Киевской области. В частности, в ходе обысков в
декабре прошлого года были изъяты товарно-материальные ценности, принадлежащие
ООО "АЛЛО"» в количестве 73 532 единиц. Имущество было изъято в Киевской области
(Бориспольский район, с. Мартусовка, улица Промышленная, б.70) и в Киеве (проспект
Степана Бандеры, 26). В рамках расследования Офис генпрокурора просил суд арестовать
это имущество, однако в удовлетворении ходатайства было отказано, так как по мнению
суда не подтверждается прилагаемыми к ходатайству прокурора документами сам факт
совершения уголовного преступления по ст. 212 Уголовного кодекса. Как сообщали
Українськi Новини, украинцы массово уклоняются от налогов, поэтому в Кабмине
предлагают выводить рынок труда из тени. ГБР сообщило директору предприятия на
Волыни о подозрении за неуплату 23 млн гривен налогов. В 2015 году компания "Алло"
искала старшего бухгалтера со знанием "законодательства ДНР и ЛНР".
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Передел "Цитруса": Григорий Топал пытается "отжать"
торговые марки на миллионы долларов
15.02.2021

В августе 2020 г. Топал попытался передать имущественные права на
торговые марки "Т-Рент". 10 декабря бенефициаром "Т-Рент" становится
теща Григория Топала — Наталья Новикова.
Совладелец компании "Цитрус" Григорий Топал после угроз, преследований и
серии поджогов имущества бывших сотрудников приступил к реализации финальной
стадии рейдерской атаки. Топал решил отжать не только сеть магазинов, но и сам бренд и
аффилированные торговые марки. Правоохранители закрывают глаза на беззаконие, хотя
обвинения в адрес Топала звучат публично. Отсутствие должной реакции на беззаконие —
покровители Топала в высоких кабинетах Одесской облпрокуратуры и в Офисе
Генерального прокурора. Безнаказанность породила у Топала ощущение вседозволенности
и, будучи уверенным, что никаких правовых последствий за свои преступления для него не
наступит, он бросил вызов украинской Фемиде. Компания "ЗТ-Инвест" 2 февраля 2021 года
подала в Хозсуд Киева иск против Государственного предприятия "Украинский институт
интеллектуальной собственности" (Укрпатент). Как сказали бы в Одессе, "самый цимес"
здесь заключается в том, что Григорий Топал (один из совладельцев "ЗТ-Инвест") хочет
таким образом узаконить свой рейдерский захват "Цитруса". Основанием для подачи иска
стал отказ Укрпатента перерегистрировать имущественные права на торговые марки на
компанию "Т-Рент". Поэтому Топал попросил обеспечить защиту прав интеллектуальной
собственности на десяток торговых марок: "Цитрус", "CITRUS", "L.A.P.T.I.", "eton", "Цитрус
Сервис", "Цитрус Прокат", "Цитрус Академия", "like.bike", "Airmusic".
Бренд "Цитрус": на кону $65 млн. Впрочем, обо всем по порядку. 22 июля 2020 года
Топал основал компанию "Т-Рент". По данным сервиса Opendata основным видом
деятельности компании является лизинг интеллектуальной собственности и подобных
продуктов, кроме произведений, защищенных авторскими правами. Регистрация такой
компании лишь подтверждает тот факт, что Топал заранее активно готовился к
рейдерскому захвату Цитруса. О том, как начиналась сама рейдерская атака, Delo.ua
подробно писало летом прошлого года. В августе 2020 года Топал попытался передать
имущественные права на торговые марки "Т-Рент". Для этого подписывается
соответствующий договор между "ЗТ-Инвест" и "Т-Рент" предметом которого являются
имущественные права на торговые марки: "Цитрус", "Цитрус. Гаджеты и аксессуары",
"Цитрус прокат", "Цитрус сервис", "ц mini", "ц мини", "ц драйв", ряд других. 10 декабря
бенефициаром "Т-Рент" становится теща Григория Топала — Наталья Новикова. По закону
зафиксировать передачу имущественных прав на торговые марки должен Укрпатент, и
лишь после этого сведения могут быть внесены в специальный реестр. Но в Укрпатенте
отказали в передаче прав, сочтя пакет документов таким, который не соответствует
требованиям законодательства. Поэтому у Топала оставался один путь — подать на
Укрпатент в суд. Хозяйственный суд принял к рассмотрению иск "ЗТ-Инвест" и вынес
определение обеспечить иск, запретив Укрпатенту до вступления в силу окончательного
решения по делу вносить изменения в Реестр свидетельств Украины на эти торговые
марки. Первое заседание по делу должно состояться 1 марта и мы будем внимательно
следить за судебными разбирательствами. Именно суд решит — законно ли была
осуществлена передача прав на торговые марки, ведь согласно базе данных Дмитрий
Зинченко все еще является учредителем "ЗТ-Инвест", а значит в договоре должна была
стоять и его подпись. Попытка Топала "отжать" права на бренд "Цитрус" и другие торговые
марки, по сути, является финальной стадией одного из наиболее резонансных рейдерских
захватов. Чтобы разобраться в этом — необходимо совершить экскурс в историю. …
Как все начиналось >>>
© Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua
По материалам delo.ua
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Сильпо запустил магазины
OffTop

Zakaz.ua починає доставляти продукти
з ЕКО маркет Україною
23.12.2020

В декабре Fozzy Group открыла магазины OffTop – новый формат
"эмоционального магазина", в котором продаются различные аксессуары
для вечеринок и хобби. Об этом пишет retailers.ua
Мы в побывали в одном из них в ТРЦ "Проспект" в Киеве: по круговой концепции и
наполнению товара он напомнил магазины популярной в Европе датской сети Flying Tiger
Copenhagen. В компании на запрос Retailers ответили, что действительно магазины этой
сети стали примером, но не единственным – испанская сеть Ale-Hop, французская Pylones,
немецкая Nanu-Nana и TEDi, а также датская Sostrene grene. Публикуем фотографии каждой
из сетей, на которые ориентировались в "Сильпо". "Для того чтобы создать свой проект в
этом направлении ритейла, мы исследовали опыт других стран, консультировались с
мировыми экспертами", – ответили в пресс-службе компании "Сильпо". Другие концепции
помимо Flying Tiger Copenhagen, на которые ориентировались в "Сильпо", – испанская сеть
Ale-Hop, французская Pylones, немецкая Nanu-Nana и TEDi, а также датская сеть Sostrene
grene. Эти магазины похожи по наполнению – все торгуют аксессурами, сувенирами,
посудой и игрушками. Главное различие – это дизайн, который у каждой сети свой. ...
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

20.01.2021

Асортимент товарів включає лише позиції з довготривалим терміном
зберігання та які не вимагають дотримання спеціального температурного
режиму. Про це повідомляє allretail.ua
«Ми з задоволенням продовжуємо співпрацю з нашим партнером — компанією
„Нова пошта“, з допомогою якої клієнти Zakaz.ua почали отримувати перші посилки з
продуктами у листопаді. Вже на старті 2021 року раді повідомити, що наш сервіс збиратиме
та відправлятиме товари з мережі „ЕКО маркет“, яка відома своїми приємними цінами та
великим вибором продуктів», — коментує Андрій Курський, CEO сервісу Zakaz.ua. На сайті
https://eko.zakaz.ua/ для замовлення доступні близько 11 000 товарів, які доставляють до
порогу квартири чи офісу у Києві та передмісті. Для замовлення доставки у інше місто
потрібно лише обрати на сайті чи у мобільному додатку як спосіб доставки «Нова пошта».
Продукти та будь-які інші побутові товари збере персональний комплектувальник, а після
оплати клієнтом замовлення, посилка буде відправлена не пізніше наступного дня. Термін
доставки складе 1-3 дні, залежно від пункту призначення та графіку роботи «Нової пошти».
Мінімальна вартість такої послуги складає 67 грн та залежить від ваги й габаритів
запакованих товарів.
Читати повністю >>>
За матеріалами allretail.ua

Мережа Укрзолото підвела підсумки
роботи за 2020 рік

Як змінилися за рік показники роботи ключових
інтернет-магазинів України

27.01.2021

Для ювелірної мережі магазинів Укрзолото 2020 рік став роком
розвитку та масштабування. Нині бренд налічує 161 магазин, а також
зручний інтернет-магазин і мобільний додаток.
За минулий рік було відкрито 59 нових торгових точок у 43-х містах України, в тому
числі 51 магазин і вісім об’єктів острівного формату. Піклуючись про своїх клієнтів, мережа
Укрзолото у 2020 р. провела 11 акцій, а також співпрацювала у колаборації з косметичним
брендом Yves Rocher та мережею магазинів EVA. Будучи впевненими в якості своєї
продукції, мережа Укрзолото ввела безстрокову гарантію на всі золоті прикраси. А також
випустила шість нових колекцій. У тому числі одну у співпраці з амбасадором бренду Тіною
Кароль. 2020 рік також став для мережі Укрзолото роком оновлення. Було змінено дизайн
магазинів. Тепер в інтер’єрі переважають скло та світло, що робить магазини легкими й
сучасними. Привертають до себе увагу LED-вивіски і LED-екрани. Зміни торкнулися також
дизайну сайту Укрзолото. Він став зручнішим та простішим у використанні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
IKEA відкрила перший магазин
в Україні
01.02.2021

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів
для дому, 1 лютого відкрила перший магазин в Україні - у київському
Blockbuster Mall. Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Магазин розташовується у Blockbuster Mall і працюватиме з 10:00 до 22:00 з
дотриманням суворих заходів безпеки, включно із соціальним дистанціюванням,
обов’язковим носінням масок, температурним скринінгом та частим дезінфікуванням
приміщення", - йдеться у повідомленні. У зв’язку з нинішніми карантинними обмеженнями,
у магазині можуть одночасно перебувати не більше 500 відвідувачів. Зазначається, що для
компанії це перший магазин "міського формату" у регіоні Південно-Східної Європи
(Україна, Румунія, Хорватія, Сербія і Словенія). "Магазин має площу у понад 5 тисяч
квадратних метрів та пропонує близько 5 тисяч товарів і рішень для дому. Майже 2 тисячі
найменувань доступні в магазині; решта 3 тисячі - переважно меблі та інші товари великого
розміру - можна замовити та безкоштовно отримати в одному з наших 4 пунктів видачі
замовлень, зокрема, і в магазині, або ж обрати опцію доставки додому за додаткову оплату",
- додали в IKEA. Нагадуємо, IKEA оголосила, що відкриває свій перший магазин в Україні 1
лютого - у київському Blockbuster Mall. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Building Mall: Вагиф Алиев рассказал, когда
откроет конкурента Эпицентра
01.02.2021

Девелопер Вагиф Алиев к весне 2022 г. планирует открыть сеть
строительных торговых центров с рабочим названием Building Mall. Об этом
он сказал журналистам после открытия IKEA в ТРЦ Blockbuster Mall.
"К весне откроем четыре магазина, всего будет 10 до конца 2022 г.", – сказал Алиев.
Площадь каждого магазина будет 40 000 кв м, в некоторых из них планируется открыть
IKEA. Алиев сообщил, что все торговые центры будут расположены вблизи метро. В
частности, под этот проект будет перепрофилирован участок на книжном рынке Петровка.
"У нас не будет конкурентов ни тут, ни в Европе", – сказал он. О также сообщил, что
сохраняет планы по открытию 10 магазинов IKEA. По его словам, второй магазин в Киеве
откроется в ТРЦ Ocean Mall 1 сентября. О планах открыть сеть строительных ТЦ Вагиф
Алиев анонсировал еще в 2018 году. Тогда он заявлял, что ведет переговоры с
иностранными компаниями. Вагиф Алиев – владелец крупных торговых центров в Киеве –
Мандарин Плаза, Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall. Также ему принадлежит ЖК
Diamond Hill. Алиев входит в список 100-та самых богатых людей Украины.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Компания "Юск Украина" планирует в первом полугодии 2021 г.
расширить сеть до 77 магазинов
15.02.2021

ООО "Юск Украина" (Киев) планирует в первом полугодии 2021 года
расширить сеть до 77 магазинов, сообщил исполнительный директор JYSK
Евгений Иваница агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, на март запланировано открытие JYSK в Новой Каховке, в апреле – в
харьковском ТЦ "Восторг" и столичном New Way, в июне – в столичных Novus на ст. м.
Житомирская и ТЦ Good Life. "Все магазины – в новом формате 3.0. Мы открываем в этом
формате все новые и активно реконструируем действующие. Во время январского
локдауна 2021 года мы успели обновить JYSK во львовском ТРЦ Victoria Gardens и
харьковском ТЦ "Украина". Сейчас под этот формат реконструировано уже более половины
магазинов сети", - сообщил Иваница. Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году.
По состоянию на 15 февраля 2021года сеть представлена 72 магазинами, а также интернетмагазином. На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,9 тыс. магазинов в 51
стране, преимущественно в Европе.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Асоціація рітейлерів презентує четвертий щорічний аналітичний
огляд ринку української електронної торгівлі та особливостей аудиторії
провідних інтернет-магазинів країни в різних сегментах.
Якщо брати вітчизняний e-commerce в цілому, то найпопулярніший сегмент
інтернет-магазинів залишається незмінним: універсальні портали, де можна купити все –
від зубочисток до геймерських комп’ютерів, а також багато інших товарів, включаючи
автотранспорт. За рік, що минув з минулого дослідження, вони практично не змінили
охоплення аудиторії – 62,48% проти 62,55% користувачів UAnet (уточнені дані). Тим не
менш, вони як і раніше істотно випереджають всі інші категорії магазинів разом узяті. У той
же час інші сегменти української онлайн-торгівлі зазнали істотних змін. Найбільших успіхів
досягли інтернет-магазини товарів для дому, які наростили охоплення аудиторії на чверть
– з 11,91% до 15,12%. В результаті магазини побутової техніки (Foxtrot, Comfy, Citrus і інші)
знову обійшли за популярністю сегмент товарів для краси і здоров’я. Це пояснюється тим,
що під час пандемії і карантину люди стали проводити більше часу вдома і менше
користуватися товарами для краси на «вихід у світ». Втім, показник в 12,10% жителів
України, які виходили в інтернет, був би кращим в 2019-му, а в 2020-му гарантує стабільне
друге місце. Решта категорій втратили в охопленні порівняно з 2019-м. Так, в абсолютних
показниках найсильніше просів сегмент товарів для дітей (падіння більше 40%). За ним
йдуть товари для спорту і категорія fashion. Якщо просідання fashion-рітейлерів ще можна
пояснити скороченням покупок модниками, які стали рідше виходити з дому і змінювати
вбрання, то товари для спорту, навпаки, за різними даними, користуються підвищеним
попитом. Одне з пояснень може бути в тому, що цим двом напрямки електронної комерції
вдалося домогтися високої конверсії, і падіння охоплення ніяк не відбивається на зростанні
продажів. Це підтверджується й іншими ключовими показниками. Так, за часом
перебування на сайті і глибиною перегляду – лідирують інші сектори. Найдовше
користувачі залишаються на сайтах fashion-рітейлерів: 7 хвилин 8 секунд. Що менше, ніж
рік тому, але треба відзначити, час перебування на сайті скоротився в усіх без винятку
сегментах. Це може свідчити про те, що користувачі в достатній мірі освоїлися з інтернетпокупками і швидше визначаються з вибором. Так, на другому місці, як і раніше – товари
для дітей, де потенційні покупці проводять в середньому на 15 секунд менше. На третьому
місці за тривалістю – сегмент косметика і drogerie, четверте і п’яте місця поділили між
собою товари для спорту і продавці ювелірних виробів. Цікаво, що лідери за охопленням
аудиторії – універсальні магазини – знаходяться на останньому місці за часом перебування
на сайті, всього 3 хвилини 43 секунди. Трохи довше відвідувачі знаходяться на сайтах
рітейлерів з продажу техніки для дому. Відповідає часу перебування на сайті у fashionрітейлерів і глибина перегляду: в середньому користувач, щоб вибрати потрібний товар,
переглядає більше 12 сторінок. Вже четвертий рік поспіль у продавців одягу, взуття та
аксесуарів цей показник стабільно зростає. Це єдина категорія в 2020 році, де глибина
вивчення сайту зросла. Друге місце за глибиною перегляду займають тепер продавці
товарів для дітей, а спорттовари – відійшли на третій план. Виходить, що українці стали ще
ретельніше вибирати покупку для своїх дітей. У решти онлайн-рітейлерів кількість
переходів зі сторінки на сторінку всередині сайту скорочується. Причому у продавців
побутової техніки цей показник найнижчий – всього 4 сторінки. Падіння триває четвертий
рік поспіль, що не може не турбувати. Другий рік втрачають глибину перегляду і продавці
ювелірних прикрас. Якщо подивитися на точки входу, або як користувачі потрапляють на
сайти рітейлерів. Як і раніше, є два основних канали: органічний пошук (в google та інших
пошукових системах) і прямі заходи (direct, коли покупець відразу йде на портал магазина).
Частка прямих заходів продовжила зростання (+2 пп), а органічний пошук зумів відіграти
лише третину падіння за попередній період (+0,6 пп). Трохи підросла також частка
переходів по платній контекстній рекламі і власне платній рекламі, але в той же час
залучити користувача шляхом e-mail-розсилок або перехресних посилань стає все більш
важким завданням. Якщо ж аналізувати трафік з соціальних мереж окремо, то він
продовжує скорочуватися, забезпечуючи всього 3,69% переходів. Основними
постачальниками трафіку залишаються Facebook – (40,86%) і YouTube (42,54%). Цікаво, що
знову сталася рокіровка цих двох каналів: рік тому лідером був Facebook з показником
43,31%, а YouTube забезпечував 39,79%. Можливо, це обнадіє маркетологів, які роблять
ставку на відеоконтент, але з огляду на загальне скорочення переходів з соцмереж,
вливання рекламних бюджетів в цю сферу напевно зажадає оптимізації. У порівнянні з
2019-м роком скоротилася частка Vkontakte – з 10,20% до 8,19%. Решта соцмереж
залишаються малозначними для залучення користувачів в інтернет-магазини. Проте, не
можна не відзначити помітне зростання числа переходів з Instagram частка яких досягла
2,22% – найвищого показника за останні чотири роки. Зате важливість розвитку напрямку
m-commerce підтверджується вже другий рік поспіль. Однак, після відновлення кількості
заходів через мобільні пристрої в 2019-му, в минулому році зростання трафіку на сайти
онлайн-магазинів показали тільки три з семи секторів: drogerie, fashion і універсальні
магазини. Найбільший ривок зробили продавці товарів для краси і здоров’я: з 57,03% до
70,43%. Хоча в лідерах щодо m-commerce як і раніше залишається сегмент Jewerly,
незважаючи на деяке зниження трафіку. Найменше в минулому році з мобільних пристроїв
заходили на сайти продавців спорттоварів: 55,46% проти 74,49% роком раніше. Загальний
віковий зріз користувачів залишився приблизно тим самим, більше 50% клієнтів інтернетмагазинів – люди від 25 до 44 років, ще 36% – вікові категорії 18-24 і 45-54 роки. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами rau.ua
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Мережа WOG відкрила новий формат закладів – coffee point –
в аеропортах Києва та Одеси

Власник «Космолот» отримав першу ліцензію від Комісії
з регулювання азартних ігор і лотерей

22.01.2021

Компанія WOG, яка розвиває мережу АЗК і заклади харчування WOG
CAFE, відкрила нові заклади у форматі coffee point, розташовані у
міжнародних аеропортах Києва ім. І. Сікорського (Жуляни) та Одеси.
Ексклюзивним партнером нових coffee point виступає компанія Philip
Morris. Оператор вже має успішний досвід запуску і роботи WOG CAFE у цих аеропортах, а
також у міжнародних терміналах аеропортів «Бориспіль» (Київ) та ім. Данила Галицького
(Львів). Крім того, кафе представлені у 14-ти поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Новий WOG
coffee point в аеропорту «Київ» розташований на першому поверсі пасажирського терміналу
«А», і працює за графіком прильоту та відльоту рейсів. Загальна площа закладу 12 кв.м. У
меню – фірмова кава, мафіни, фруктові та трав’яні чаї, прохолодні напої, різні снеки та
сигарети. WOG coffee point в аеропорту «Одеса» розташований на другому поверсі нового
пасажирського терміналу і працює за графіком відповідно до розкладу авіарейсів. Загальна
площа закладу 45 кв.м. У меню – фірмова кава, гарячі та прохолодні напої і багато різних
снеків. Тут також можна купити сигарети. В обох закладах весь асортимент можна
придбати в форматі «to go», що дозволяє брати їжу і напої на борт літака. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Компания "Доминос Пицца Юкрейн" намерена расширить
сеть до 110 заведений за пять лет
05.02.2021

ООО "Доминос Пицца Юкрейн" (Киев), развивающее в Украине сеть
пиццерий Domino’s Pizza, намерено расширить сеть до 110 заведений в
течение пяти лет, увеличив активность в регионах.
"В течение ближайших пяти лет мы планируем удвоить сеть Domino’s Pizza до 110
пиццерий по всей стране", – рассказал маркетинговый директор Domino’s Pizza (Украина)
Павел Кожухарь. По его словам, в настоящее время сеть пиццерий в Украине насчитывает
61 объект, из них 45 в Киеве, поэтому компания рассматривает расширение в первую
очередь в регионах. "В Киеве мы однозначно успеваем по доставке, и открывать в столице
так активно пиццерии, как ранее, мы не будем. Дальнейшее развитие будет в других
областях. Например, у нас нет франчайзи-партнеров в Харькове и Днепре — и это основной
вектор внимания для развития", – пояснил Кожухарь. Он добавил, что во время
карантинных ограничений компании удалось продолжить расширение и открывать новые
пиццерии. В целом локдаун позитивно сказался на операционных показателях. "Это был
лучший январь за все время работы компании в Украине", – отметил маркетинговый
директор. Domino’s Pizza – международная сеть пиццерий, основана в США в 1960 году и
насчитывающая более 14 тысяч заведений в 85 странах мира. Первая в Украине пиццерия
Domino’s Pizza открылась 15 октября 2010 года на Контрактовой площади, 2/1 в Киеве. ООО
"Доминос Пицца Юкрейн" создано в 2009 году. По данным Единого госреестра,
участниками ООО с уставным капиталом 28,7 млн грн являются компания Wооdlеd Ноldіngs
Lтd (43%, Кипр), Александр Гулий, Виктор Каминский и Олег Иванчук (по 10%) и Петр
Слипец (26%), выступающий также конечным бенефициаром.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Ресторани Дмитра Борисова представлять свої
страви в мережі магазинів КОЛО

03.02.2021

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ТОВ
«Спейсікс» ліцензію на здійснення діяльності з організації та проведення
азартних ігор казино в мережі Інтернет, повідомляє mind.ua
Рішення комісії №34 від 2 лютого 2021 року опубліковано на сайті регулятора.
Раніше Комісія відхиляла всі заявки на ліцензії – дозвіл «Спейсікс» отримала з четвертої
спроби. Раніше Комісія тричі залишала без розгляду заяви цієї компанії. Регулятора не
влаштовували відсутність повної інформації про бенефіціара (відмова від 11 січня 2021
року) відсутність печатки на документах (відмова від 18 січня) і відсутність інформації про
бренд організатора азартних ігор (відмова від 27 січня). Згідно з даними Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ТОВ Спейсікс є власником знака для
товарів і послуг «КОСМОЛОТ». За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спейсікс» зі
статутним капіталом в 30 млн грн було зареєстровано 28 березня 2020 року. Керівником і
кінцевим бенефіціаром компанії, зареєстрованої в Києві, є зареєстрований в Запорізькій
області Сергій Володимирович Потапов, 1987 року народження.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Перші пішли: в яких готелях будуть відкривати казино
і зали ігрових автоматів
05.02.2021

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей затвердила перші 6
приміщень, які відповідають всім вимогам для проведення азартних ігор.
Це приміщення готелів в Одесі, Львові, Білій Церкві, Вінниці та Рівному.
Відповідні розпорядження, датовані 2 лютого, опубліковані сьогодні на сайті КРАІЛ.
Зокрема, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) прийняла рішення видати
ТОВ Гагарін груп дозвіл, що підтверджує відповідність приміщення вимогам для організації
та проведення азартних ігор. Йдеться про перший і сьомий (перший та другий рівні)
поверхи готелю «Гагарін» на Гагарінському плато в Одесі. Загальна площа відповідних
приміщень — понад 4 тис. м². Комісія визнала приміщення готелю придатними для
«проведення азартних ігор у гральних залах казино і/або в залах ігрових автоматів і/або
організації і проведення діяльності в букмекерських пунктах». КРАІЛ визнала відповідними
два приміщення у Львові. Другий поверх (500,5 м²) готелю «Гранд Готель» на проспекті
Свободи (дозвіл видадуть Софії Максимець) Комісія визнала придатним для діяльності
гральних залів казино, залів ігрових автоматів або букмекерських пунктів. Цокольний
поверх готелю «Львів» (412 м²) на проспекті Чорновола КРАІЛ визнала відповідним для
залу ігрових автоматів або букмекерського пункту. Цей дозвіл видадуть ТОВ «Готель
Львів». ТОВ «Силует-БЦ» отримало підтвердження відповідності приміщення площею 367,6
м² для залу ігрових автоматів або букмекерської діяльності в Білій Церкві — на цокольному
поверсі готелю «CІТІ Парк Готель» по вулиці Ярослава Мудрого. ТОВ ВКФ «Сігма-3» КРАІЛ
видасть дозвіл, що підтверджує можливість використовувати 1038,2 м² першого поверху
готелю «Франція» у Вінниці (вул. Соборна) для залу ігрових автоматів і/або букмекерського
пункту. ТОВ «Скарб» КРАІЛ дозволила використовувати другий поверх готелю «Україна» в
Рівному на вулиці Соборній. Приміщення на 440 «квадратів» визнали придатним для залу
ігрових автоматів або букмекерського пункту.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

08.02.2021

Сім’я ресторанів Дмитра Борисова та мережа магазинів КОЛО
запускають спільний проект «Їжа Борисова КОЛО тебе». Перші приклади
колаборації мають запрацювати протягом тижня з 8 по 12 лютого 2021 р.
Проект буде реалізовано у вигляді фуд-зон, в яких представлять шаурму, біляші та
пончики від БПШ, мелти від «Канапка бара», том-ям від Oxota na Ovets, сирники від
«Барсука», пінцу та тирамісу від Pinzarella, а також хот-доги від закладів Білий Налив «з-під
ножа». Всього в меню з’явиться близько 40 позицій. Зони будуть позначатися неоновими
елементами. «За моїми прогнозами, ця колаборація має збільшити трафік до цих магазинів
на 20-30%», – говорить Дмитро Борисов. Перша фуд-зона буде відкрита 8 лютого в магазині
на вул. Спаська, 5. Ще по одній, 9 та 12 лютого, відкриється на вул. Мечникова, 2 (БЦ Парус)
та вул. Драгоманова, 2 А. Це експериментальний проект, який має масштабуватися на всю
мережу магазинів КОЛО, яка налічує понад 200 торгових точок по Україні. Появу такого
проекту Дмитро Борисов називає логічним етапом розвитку. Він вважає, що гастрономічну
культуру можна розвивати на кількох рівнях. Можливість для кожної людини отримати
доступ до якісних готових страв не лише в ресторані, але й просто в магазині біля дому.
Сім’я ресторанів Дмитра Борисова об’єднує понад 30 різних за концепцією закладів, а також
партнерські проекти в Україні та за її межами. Серед закладів Барсук, Остання Барикада,
Oxota na Ovets, Любчик, РИБАLOVE, Crab’s Burger, Канапа, Ватра, Chicken Kyiv, Phidelphia
Roll&Bowl, Білий Налив, Dogz&Burgerz, БПШ, Mushlya та Pinzarella.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
McDonald's планує запустити сортування відходів у всіх
ресторанах мережі в Україні до кінця 2021 р
16.02.2021

Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) "МакДональдз Юкрейн
Лтд." (Київ) планує розширити пілотну програму сортування відходів у залах
ресторанів на всю мережу в Україні до кінця 2021 року.
Як повідомляється у прес-релізі компанії, пілотна програма була запущена у вересні
2020 року у 16 ресторанах у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Київській області. У залах
ресторанів були встановлені спеціальні сортувальні станції для розділення відходів за
типами. Відсортовані відходи відправлялися на вторинну переробку сировини. За даними
компанії, за чотири місяці пілотної програми були відсортовані та передані на переробку
понад 80 тонн упаковки. Загалом до програми приєдналися понад 2,6 млн українців. Крім
того, раніше у вересні-2020 компанія замінила пластикові контейнери для салатів на
паперову упаковку, у червні - замінила пластикові стаканчики для холодних напоїв на
целюлозні стакани, які піддаються переробці в Україні, нагадує прес-служба. "До 2025 року
McDonald's глобально планує повністю перейти на виробництво всіх пакувальних
матеріалів із відновлюваної сертифікованої сировини, а також сировини, яку можна
використовувати повторно. Так, поліетилен і пластик можуть піти на виготовлення пакетів
для сміття, друге життя отримають після переробки й інші відходи", - повідомили у пресслужбі. Перший заклад McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року Києві. На
сьогодні мережа ресторанів McDonald's в Україні налічує 96 ресторанів у 20 містах.
Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Згідно з даними Єдиного
держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%,
Лондон, Велика Британія). Статутний капітал ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на лютий2021 становить 901,801 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Перший 5-зірковий готель у Києві отримав
дозвіл на відкриття казино
16.02.2021

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала дозвіл
на приміщення для організації ігрових залів у п'ятизірковому готелі Опера в
Києві. Відповідний документ опубліковано на сайті комісії.
Ігрові зали будуть розташовані на першому і другому поверхах готелю. Опера
знаходиться в центральній частині Києва на вул. Богдана Хмельницького. Також КРАІЛ
видала дозвіл компанії Укрпрофтур на розміщення залів для ігрових автоматів або
букмекерського пункту на першому і другому поверхах готелю Турист, розташованого на
вул. Раїси Окіпної у Києві. Водночас, комісія з азартних ігор відмовила у видачі дозволу на
приміщення готелю Братислава в Києві. Комісія аргументувала своє рішення недостатньою
площею для організації ігрових залів у готелі. Раніше повідомлялось, що Комісія з
регулювання азартних ігор і лотерей надала дозволи на розміщення казино на території
двох готелів у Києві – «Либідь» на проспекті Перемоги та «Русь» на вулиці Госпітальній. Так,
«Либідь» може розмістити залу гральних автоматів або букмекерський пункт на першому і
підвальному поверхах. Аналогічний дозвіл отримав готель «Русь» для підвального поверху.
Водночас комісія відмовила в дозволі на розміщення казино у п’ятизірковому готелі
InterContinental Kyiv на вулиці Великій Житомирській. Повідомляється, що за наданими
документами не вдалося визначити відповідність приміщення вимогам законодавства. Як
відомо, в Україні створено регулятора на гральному ринку – Комісію з регулювання азартних
ігор і лотерей. Постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей" прийнято 23
вересня 2020 року на позачерговому засіданні уряду. Створення регулятора – це вимога
Закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року. Головне завдання Комісії – виконання
функцій органу ліцензування госпдіяльності у лотерейній сфері. Регулятор буде приймати
рішення про видачу, переоформлення, призупинення дії, анулювання ліцензій, розширення
або звуження господарської діяльності ліцензіатом. Як пише ua-news.liga.net, розробкою
законопроєкту про гральний бізнес займався Борис Баум, колишній топменеджер
російської VS Energy і великої мережі готелів Premier. Нагадаємо, 16 січня 2020 року
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт в першому читанні. До документа було
подано близько 3000 поправок. 14 липня закон був прийнятий. 11 серпня президент
Володимир Зеленський підписав закон про азартні ігри.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-news.liga.net
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Инвестиции в инфраструктуру курорта "Буковель"
составили $15 млн
25.02.2021

В Буковеле открылся отель
Ribas Karpaty
23.12.2020

В декабре 2020 года Буковеле открылся новый отель Ribas Karpaty,
девелопером которого является компания Ribas Hotels Group. Об этом
сообщает портал commercialproperty.ua
Отель расположен в с. Поляница по ул. Вишни. Категория гостиницы 4+. Объект
общей площадью 3200 м2 рассчитан на 47 номеров семи категорий. Инфраструктура отеля
включает ресторан с выходом на террасу, коворкинг, бассейн, финскую и римскую сауны,
джакузи, массажные кабинеты, SPA-зону, детскую комнату, др. Общий объем инвестиций в
реализацию гостиницы оценивается в 100 млн грн. Реализация проекта велась с 2019 г.
Изначально гостиница носила рабочее название Ribas Bukovel, однако ГК Буковель
официально обратился с просьбой не использовать бренд курорта в названии отеля.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Открытие гостиницы Sheraton Kyiv Olimpiyskiy из-за
пандемии запланировано на 2022г
02.02.2021

Открытие первой пятизвездочной гостиницы Sheraton Kyiv
Olimpiyskiy сети Marriott Hotels&Resort запланировано на ІІ квартал 2022
года, сообщила компания-застройщик отеля.
"В связи с COVID открытие планируем на второй квартал 2022-го", – уточнили сроки
открытия гостиницы в ООО "Строительная инвестиционная компания "ТМ" (СИК ТМ). Как
сообщили в компании, проект отеля предусматривает 208 номеров, из которых 199 –
"стандартные" площадью 40 кв. м, 8 – "люкс" (70 кв. м) и один президентский номер (190
кв. м). В отеле также разместятся два ресторана, один из которых – панорамный, wellnessзона, конференц-залы общей площадью 1,1 тыс. кв. м с функциями коворкингов. Как
сообщалось, открытие гостиницы Sheraton в Киеве планировалось на 2021 г. Ранее в
сентябре-2020 совет директоров Корпорации по финансированию международного
развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) одобрил выделение
финансирования в размере $27 млн на проект строительства гостиницы Sheraton в Киеве.
Строительством пятизвездочной гостиницы Sheraton Kyiv Olimpiyskiy на территории
Олимпийского стадиона занимается СИК ТМ, подписавшая договор на управление отелем с
гостиничным оператором Marriott Hotels&Resort. ООО "Строительная инвестиционная
компания "ТМ" создана в 2004 г., основным видом деятельности является строительство
жилых и нежилых зданий. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и
физлиц-предпринимателей, учредителями компании на январь-2021 числятся ООО
"Телмокс Лимитед" (50,5%), ООО "Вейолл Лимитед" (35,5%) и Игорь Тарасулов (14%).
Размер уставного капитала составляет 5 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
В Карпатах планируют построить еще два горнолыжных
курорта: где они будут расположены
23.02.2021

В 2020 году в Карпатах начнут строительство еще двух горнолыжных
курортов. Один из них будет расположен в Закарпатье, а второй – в
Славском Львовской области.
Детали рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко
во время форума "Украина 30. Инфраструктура". "Новые курорты в Закарпатской области –
Боржава, горнолыжный курорт, строительство которого начнется в этом году. В Славском –
новый крупный курорт", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента. Стоит
отметить, что ранее в Офисе президента обсуждался проект создания в Украине
высокогорного спортивно-туристического кластера "Боржава". У этого проекта есть
инвесторы из Австрии, которые проявляют заинтересованность в воплощении этой идеи.
Боржава – горный массив на Полонинском хребте Украинских Карпат. Он находится между
реками Латорицей и Рикой. Длина хребта – свыше 50 км, ширина – 34 км, самый высокий
пик этого хребта – гора Стой (1681м). На данный момент там функционирует
горнолыжный курорт с 11 подъемниками (два кресельных, а остальные бугельные). Там
уже развита инфраструктура и есть гостинцы, рестораны и развлекательные заведения.
Общая протяженность трасс составляет 20 км. Курорт был открыт в 2012 году. На
территории Славского также есть несколько спусков, которые активно развиваются. В
центре находится гора Погар с подъемниками, а также Политехника. Также есть спуски
Высокий Верх, Тростян и Менчил.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
АРМА передаст гостиницу в Сухолучье компании
депутата Киевсовета Баленко
25.02.2021

АРМА выбрало победителя конкурсного отбора для управления
гостинично-ресторанным комплексом в Сухолучье (Вышгородский район
Киевской области). Об этом говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что наилучшую программу управления активом и наиболее выгодное
экономическое предложение представило ООО "7 дней" — владелец национальной сети
гостинично-ресторанных комплексов, работающих, в частности, в Каменце-Подольском,
Запорожье и Трускавце. Компания сможет приступить к управлению комплексом после
проведения его оценки и заключения договора с АРМА. Бенефициаром ООО "7 дней"
является депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности" Игорь
Баленко, также возглавляющий наблюдательный совет ЧАО "Фуршет" с сетью продуктовых
супермаркетов, которая ныне обанкротилась и которую хочет купить Fozzy Group.
Учредителем ООО "7 дней" является кипрская компания "Сонамента Лимитед". Отметим,
что в своей декларации за 2019 год Баленко указывал, что ему принадлежит дача и
земельный участок в Сухолучье, а на его жену Инессу записан еще ряд земучастков в этом
селе. Напомним также, что в предыдущем созыве Киевсовета Баленко называли одним из
двух самых богатых депутатов. Охотничья резиденция "Сухолучье", расположенная на
территории Днепровско-Тетеревского лесного хозяйства, известна тем, что использовалась
бывшим президентом Виктором Януковичем.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Инвестиции в инфраструктуру курорта "Буковель" в 2020 г.
составили $15 млн, а в целом с 2002 г. в него инвестировано $400 млн,
сообщил совладелец "Буковели" Александр Шевченко.
"Нам удалось удержать посещаемость на уровне прошлого года, несмотря на
ковидокризис, прежде всего благодаря широкому и гибкому предложению", - сказал
Шевченко на форуме "Украина.30". По его словам, средние затраты туриста тоже не
изменились – около EUR150 в сутки, однако "можно найти место размещения от 50 грн в
день, многие скипасы покупали заранее: летом они были по акции с 50% скидкой".
Шевченко заявляет, что благодаря "Буковелю" создано более 50 тыс. мест размещения, а в
туристической отрасли занято более 100 тыс. местных жителей. Он также сообщил о
готовности подключиться к реконструкции аэропорта в Ивано-Франковске, что позволило
бы улучшить качество курорта. "Мы готовы включиться в реконструкцию доступными
нами силами, инвестировать собственные средства в терминал. Учитывая государственную
монополию на полосу, готовы предложить свое участие и в восстановлении ее", - сказал
совладелец "Буковеля" агентству. По его словам, обновление и достройка взлетнопосадочной полосы позволила бы обеспечить Ивано-Франковск международными
воздушными воротами и повысить привлекательность региона для иностранных туристов.
ГК "Буковель" отсчитывает свою историю с 2000 года, когда между ООО "Скорзонера" и
фирмой "Горизонт АЛ" было заключено соглашение о создании круглогодичного
рекреационного комплекса. В конце 2001 года были проведены стартовые работы по
запуску первой канатной дороги комплекса — подъемника длиной 691 м на северном
склоне горы Буковель. В декабре 2016 года в результате национализации ПриватБанка
около двух третей горнолыжной инфраструктуры курорта "Буковель" перешла в
собственность государства, а одна треть приходится на ООО "Скорзонера". В марте 2020
банк заявлял о готовности выставить государственную долю на продажу.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ПОСЛУГИ B2B
 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

CБУ заявила, що припинила діяльність конвертцентру
з обігом у п’ять мільярдів гривень
03.02.2021

Служба безпеки припинила у Харкові діяльність конвертаційного
центру із загальним обігом коштів у понад п’ять мільярдів гривень. Про це
повідомила пресслужба відомства.
«Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були
залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості
до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції,
тобто здійснювали так звану податкову «скрутку», що спричинило збитки держбюджету в
особливо великих розмірах», – мовиться в повідомленні. В СБУ зазначили, що під час
обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів вилучили необліковані 7 мільйонів
гривень. Також вилучили понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі
документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші
документи, що підтверджують протиправну діяльність, додали в СБУ. Нагадаємо, в жовтні
2020 року СБУ повідомила, що припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного
центру, який, як стверджує відомство, за час своєї роботи організував обіг коштів на понад
15 мільярдів гривень. «Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори
зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема
державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. …
За матеріалами radiosvoboda.org
Співробітники ДФС ліквідували
конвертцентр
19.02.2021

Загальний обсяг незаконно проконвертованих ним грошових коштів
складає понад 580 млн гривень, ймовірні втрати бюджету - близько 100 млн
гривень. Про це повідомляє ДФС України.
Під час слідства правоохоронці встановили, що група осіб створила, так званий,
центр мінімізації платежів до бюджету, який надавав послуги підприємствам реального
сектору економіки. Під час злочинної діяльності незаконно формувався штучний
податковий кредит з ПДВ, завищувались витрати, безготівкові грошові кошти
переводились у готівку, мінімізувались сплати митних платежів. Фактично, впродовж двох
років зловмисники через підконтрольні їм підприємства-імпортери та підприємства з
ознаками «фіктивності» надавали послуги з ухилення від сплати митних платежів при
ввезенні на митну територію України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної
вартості, конвертації грошових коштів із безготівкової форми у готівкову при оформленні
договорів купівлі-продажу імпортованих автомобілів, документального прикриття
безтоварних операцій та незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ
підприємствам реального сектору економіки. В подальшому СГД реального сектору
економіки перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних
підприємств-імпортерів та підприємств з ознаками «фіктивності» в якості оплати за
придбані автотранспортні засоби. В свою чергу, підприємства-імпортери здійснювали
документальне оформлення придбання автотранспортних засобів за заниженою митною
вартістю у підконтрольних СГД-нерезидентів, в той час як вони фактично купувалися за
межами України фізичними особами – резидентами за готівкові кошти. Нагадаємо,
співробітники ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність «центру мінімізації платежів до
бюджету», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення
безготівкових коштів у готівку. Правоохоронці встановили, що група осіб протягом 20172020 років через підконтрольні «транзитно-конвертаційні підприємства» та підприємства з
ознаками «фіктивності» надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової
форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного
формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.
Останні перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств
підконтрольних правопорушникам за нібито придбані товарно-матеріальні цінності
(роботи чи послуги), які в свою чергу формували незаконний податковий кредит за
рахунок власних підприємств-імпортерів. Відзначимо, співробітники ГУ ДФС у м. Києві під
процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури ліквідували «центр мінімізації
платежів до бюджету», який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань
суб’єктам господарюванняи. Організатори злочинного механізму здійснювали формування
податкового кредиту з ПДВ на підконтрольних підприємствах по ланцюгу. В свою чергу,
підприємства, маніпулюючи податковою звітністю, відображали придбання однієї групи
товарів, а реалізацію іншої. Водночас, учасники знімали грошові кошти готівкою з
розрахункових рахунків підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності». …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДФС України
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 ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ

Dragon Capital завершила покупку экономических
изданий Finance и Minfin

Проти «правої руки» Медведчука Тараса Козака та
низки його каналів введено санкції
02.02.2021

Президент підписав указ РНБО про введення санкцій проти
народного депутата та соратника Віктора Медведчука, Тараса Козака. Під
санкції потрапили і 8 компаній, які володіють телеканалами Zik, «112
Україна» та NewsOne.
Зокрема санкції терміном на 5 років ввели проти ТОВ «Новини 24 години», ТОВ «Нові
комунікації», ТОВ «Телерадіокомпанія "112-ТВ"» та регіональних мовників каналу «112Україна»: «Новий формат», «Аріадна ТВ», «ТВ Вибір», «Партнер ТВ» та «Лідер ТВ». Санкції
передбачають блокування активів цих компаній, заборону на виведення капіталів за межі
України, зупинку виконання економічних та фінансових зобов'язань. Окрім цього
організаціям заборонять користуватися радіочастотами України, надавати послуги з
ретрансляції/розповсюдження телепрограм та надання телекомунікаційних послуг,
анулюють або зупинять ліцензій та інших дозволи для здійснення діяльності. Також санкції
передбачають заборону передавати технології, права на об'єкти права інтелектуальної
власності. Відповідно до указу, аналогічні санкції проти Козака і його підприємств можуть
ввести й на території США, ЄС та інших держав. Наразі два з трьох телеканалів у власності
Тараса Козака, Zik та «112 Україна», вже відключили. Санкції проти Козака також діятимуть
п'ять років. Вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій,
транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, виведення капіталів за межі
України, зупинку виконання економічних та фінансових зобов'язань, повну або часткову
заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів тощо. Тарас Козак став власником
телеканалу «112 Україна» у 2018 році, а вже наступного року купив телеканал ZIK і створив
медіахолдинг «Новини» за участі каналів «112 Україна» та NewsOne. Чому запровадили
санкції? У повідомленні Офісу президента лише вказано, що санкції запровадили
переважною більшістю голосів членів РНБО. «З 19 членів Ради національної безпеки і
оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні», — сказав
секретар РНБО Олексій Данілов. А втім, у першому пункті рішення РНБО вказано, що
йдеться про підтримку пропозицій щодо санкцій, внесених Верховною Радою у постанові
від жовтня 2018 року, та Службою безпеки України. Згадана постанова Ради дійсно була, її
19 жовтня 2018-го підписав тодішній спікер Андрій Парубій. «Ми повинні дуже чітко
відрізняти, де є засіб масової інформації, а де є засіб масового знищення. На жаль, Росія і
Кремль використовують найвищі досягнення західної цивілізації як механізм пропаганди і
частини гібридної війни, яку вона веде і проти України, і проти всього світу», — говорив
тоді Парубій. Тоді РНБО за результатами звернення доручила Службі безпеки «завершити
перевірку наявності в діяльності юридичних осіб … підстав для застосування санкцій згідно
з частиною другою статті 1, статтею 3 Закону України "Про санкції", зокрема здійснення
терористичної діяльності». Про результати такої перевірки відтоді не було нічого чути. …
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
Петр Порошенко объявил о покупке
телеканала "Прямой"
18.02.2021

Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о покупке
телеканала "Прямой" у его формального собственника Владимира
Макеенко. Об этом Порошенко заявил в эфире "Прямого".
По словам Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на
анонсированном на пятницу, 19 февраля, заседании примет решение о введении санкций в
отношении Владимира Макеенко. "Со всех источников с 19 числа против господина
Макеенко будут введены санкции, телеканал будет закрыт... Я не получил никакого
опровержения, наоборот", – заявил Порошенко. Он добавил, что в четверг утром Макеенко
попросил помощи для защиты канала. "Два часа назад мы подписали договор, я заплатил
деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие
проекты, в том числе социальные. Это миллионы и миллионы, для того чтобы покрыть
долги канала", – сообщил Порошенко. "Два часа тому в реестре государственном конечный
бенефициарный собственник "Прямого" канала сменился – уже два часа конечным
бенефициарным собственником "Прямого" канала является Prime Assets Capital –
структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", – добавил он.
Соответствующие изменения в структуре собственности ООО "Телеканал "Прямой" уже
отображаются в реестре юрлиц. Напомним, ранее ГБР начало расследование по делу о
возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время
купли-продажи телеканала "Прямой". Дело было открыто по заявлению экс-заместителя
главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. По
данным СМИ, в июне 2019 года формальный владелец "Прямого канала" Владимир
Макеенко в ходе встречи с коллективом "Прямого канала" допустил продажу телеканала
Петру Порошенко. В этой встрече также участвовал сам Порошенко и народный депутат
Виктория Сюмар. Напомним, весной 2017 года народный депутат предыдущих созывов,
экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко стал
владельцем телеканала "Тонис". В феврале 2016 года председатель Нацсовета по вопросам
ТВ и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Генеральная прокуратура установила:
сын беглого президента Украины Александр Янукович опосредованно владеет
телеканалами Tonis (ООО "Телеканал "Тонис"), Business (ООО ТРК "Погода ТБ") и Dobro
(ООО ТРК "Новые коммуникации"). Однако пресс-секретарь Александра Януковича Юрий
Кирасир позже отрицал эту информацию.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P.,
которым управляет Dragon Capital, завершил сделку по приобретению
контрольного пакета акций компании Treeum. Об этом сообщает прессслужба Dragon Capital New.
Treeum является финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляет
деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн
посетителей в месяц. Компания основана Сергеем Виндерских, Евгением Измайловым и
Иваном Евтушенко в 2008 году. minfin.com.ua – сайт про финансы и инвестирование.
Минфин публикует статьи про вложение денег, курсы валют, а также данные о банках и их
продуктах. Сайт помогает разобраться в теме инвестирования, сравнить и выбрать
инструменты для вложения денег. finance.ua – сайт сравнения финансовых продуктов и
медиа про личные финансы. Основан в 2000 году, в 2016 году стал частью Treeum. finance.ua
позволяет сравнивать услуги банков, кредитных и страховых компаний и заказывать их
онлайн. Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере
прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционнобанковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным
бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес
ассоциации Томаш Фиала. Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем
медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Информационный проект "Новое время" вышел
на прибыльность - Сыч
09.02.2021

Информационный проект "Новое время" (ООО "Издательский дом
"Медиа-ДК") в формате журнал + сайт по результатам 2020 года вышел на
прибыльность. Об этом пишет fixygen.ua
"Проект НВ в формате журнал + сайт по результатам 2020 года вышел в плюс, тем
самым подтвердив, что медиабизнес в Украине возможен. Выход в прибыль или как
минимум стремление выйти в прибыль - признак здорового медиа", - написал на своей
странице в Facebook главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч. По словам
Сыча, бизнес-план "Нового времени" при запуске медиапроекта предусматривал получение
положительного показателя EBITDA после четвертого полного года работы, однако
реализовать это получилось только на шестой полный год работы. "В целом после 2014
года зарабатывать стало намного тяжелее, рекламный рынок ужался втрое, от оставшегося
рекламного пирога Google и Facebook с их программатиками откусили у всех украинских
медиа большие куски. После этого мы отчасти превратились в креативное агентство,
создающее десятками спецпроекты с добавленной стоимостью под конкретного
рекламодателя, начали искать новые модели монетизации: запустили ивенты и платный
доступ к контенту на сайте", - заявил Сыч. Он также сообщил, что несколько дней назад
"Новое время" запустило первую в Украине платформу для агрегации подкастов, а через
пару месяцев планирует запустить новую видеостудию и совсем новую "картинку
трансляции с радио в YouTube и на других носителях". Также Сыч заявил, что журнал НВ
этого года полностью перейдет на украинский язык. "Не в двуязычную версию, а
исключительно на украинский. Думаю, это произойдет в День Независимости 24 августа. И
наш проект "Мир" в 2022 году вместе с британским The Economist тоже в этом году впервые
выйдет на украинском. Лондон уже согласился", - подчеркнул он. Как сообщалось, в
феврале 2020 года "Новое время" ввело платный доступ к части своего контента на сайте.
"Новое время" — украинский еженедельный общественно-политический журнал и
информационно-новостной интернет-ресурс, а также подпроекты "НВ Стайл" и "НВ
Бизнес". Журнал и сайт были запущены в 2014 году группой корреспондентов, ранее
работавших в "Корреспонденте".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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