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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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Уроки виконання бюджету-2020:
могло бути і гірше
22.03.2021

Інформаційно-аналітичне агентство «Укрінформ» підсумувало виконання Державного бюджету України за минулий рік. І як здається, минулий
рік вдалося прожити краще, ніж розраховували.
В Міністерстві фінансів України 19 березня відбулося публічне представлення звіту
про виконання Державного бюджету України за 2020 рік. Як відомо, торішній кошторис мав
два – кардинально відмінні один від одного – варіанти. Доволі оптимістичний, з прогнозом
нарощування національного валового продукту на 3,7%, затвердили у листопаді 2019-го,
коли ще ніхто не чув про COVID-19. Кризовий, що передбачав глибоке економічне падіння
та збільшення бюджетного дефіциту зі “скромних” 2,1% до 7,5% ВВП, ухвалили вже у квітні,
в умовах карантинної невизначеності. За цим документом країна і прожила минулий рік.
Доходи Держкошторису: за рахунок чого виконали й перевиконали. При цьому,
незважаючи на виклики, з якими стикнувся увесь світ, Україні вдалося прожити його
краще, ніж розраховували при перегляді Держкошторису. Зокрема: бюджетний дефіцит
утримали в межах граничного показника (5,3% ВВП при плані 7,5%); план доходів
перевиконали (фактично надійшло 1076 млрд грн при прогнозі у 1022 млрд); сферу
оборони та безпеки профінансували в обсязі 6,1% ВВП; забезпечили підвищення
мінімального розміру заробітної плати до 5 тис. грн. (з 1 вересня), прожиткового мінімуму
та інших видів соціальних виплат і допомог; підтримали населення та бізнес за рахунок
Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19; продовжили підвищення
рівня пенсійного забезпечення громадян; почали надавати пільги й субсидії для населення
у грошовій формі; покращили фінансування капітальних видатків до фактичних 94,9 млрд
грн, що на 18,7 % перевищує показники 2019 року. Про всі ці особливості, а також про
допущені помилки, й розповідав, представляючи звіт, перший заступник міністра фінансів
Денис Улютін. Проаналізуймо найцікавіші моменти його доповіді. Пан Улютін нагадав, що
торік країні довелося долати не лише виклики, пов’язані з коронавірусом. Ознаки
погіршення макроекономічної ситуації з’явилися ще у четвертому кварталі 2019 року. Як
наслідок – недовиконання плану доходів у січні-лютому склало близько 18 млрд грн. І вже в
першому кварталі реальний ВВП країни скоротився на 1,3% рік до року. При тому, що
початковим варіантом Бюджету-2020 передбачалося його зростання на 3,7%.
Впровадження ж карантинних обмежень, за словами посадовця, лише погіршило й без того
не найкращу ситуацію. Утім, падіння виявилося не таким глибоким, як прогнозували у
квітні. За підсумками року Держбюджет отримав 1 трильйон 76 мільярдів гривень. "Це на
54 мільярди більше, ніж планувалося після квітневого перегляду Основного фінансового
документа", – констатував Денис Улютін. Бюджетні видатки, за словами посадовця, торік
сягнули майже 1 трлн 288 млрд грн. й були профінансовані у повному обсязі. Особливо
доповідач наголошував на тому, що всі соціальні видатки, видатки на оборону, на
обслуговування державного боргу й фінансування “ковідного” фонду здійснювалися без
затримок та в повному обсязі. “Незважаючи на умови “ідеального шторму”, за яких країні
довелося жити торік, ми утримали бюджетний дефіцит на нижчому, аніж передбачалося,
рівні. 5,3% (близько 218 млрд гри.) при узгодженому у квітні показнику у 7,5% ВВП”, –
зазначив посадовець. При цьому план за доходами вдалося перевиконати, передусім,
завдяки ефективнішому адмініструванню податків і зборів. “У квітні змінили керівників
Податкової та Митної служб. Й ефективну роботу Податкової було помітно вже з перших
днів роботи нового очільника. Якраз удосконалення системи моніторингу відповідності
податкових накладних критеріям оцінювання ризиків та ліквідація схем ухилення від
сплати податків разом з підвищенням середньої зарплатні по країні й дозволили виконати
бюджет попереднього року. Зокрема, суттєво перевиконано план надходжень внутрішнього
ПДВ (майже на 40 млрд грн), акцизного податку (на 6 млрд), податку з доходів фізичних
осіб (майже на стільки ж). Що допомогло компенсувати недонадходження ПДВ з імпорту,
податку на прибуток, ренти й частини чистого прибутку та дивідендів, які мали
перерахувати до бюджету держпідприємства”, – уточнив Денис Улютін.
Хто став рятівною паличкою, а хто тягнув донизу. Із тим, що саме робота
Податкової стала “рятівною паличкою” для торішнього бюджету, погоджується й директор
Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. “Справді, йдеться про
ефективну роботу податківців, котрі, незважаючи на впровадження мораторію на
перевірки бізнесу, змогли за рахунок інструментів блокування податкових накладних
масово виявляти “схемні” податкові кредити. Й таким чином впливати на тіньову
економіку. Крім цього, впровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) та інші
заходи, що вживалися в цей період, сприяли суттєвій детінізації у сфері продажів побутової
і комп’ютерної техніки”, – каже економіст у коментарі Укрінформу. Що ж до Митниці, то
Несходовський вважає її торішні результати провальними. Як з об’єктивних причин
(суттєве скорочення імпорту та зміцнення гривні наприкінці 2019 – на початку 2020 року).
Так і суб’єктивних – часті зміни керівництва відомства дестабілізували його роботу.
Особливих “проривів” від митників експерт не чекає і цього року. Хоча загалом 2021-ий, на
його думку, буде більш сприятливий для цієї служби, аніж 2020-ий. “Шанси на виконання
плану надходжень доволі високі. Передовсім, через підвищення курсу долара і євро (митні
ставки, за законом, визначені у валюті і сплачуються у гривнях за поточним курсом – ред.).
Тож у перші місяці року навіть маємо перевищення планових показників. Плюс – доволі
холодна зима, що позначилося на закупівлях і розмитненні енергоносіїв. Але усе це –
об’єктивні економічні чинники, а не пряма заслуга митників. Попри заяви і плани з
реформування, поки що, як на мене, не йдеться про жодні “революційні” зміни, які б
допомогли суттєво поліпшити роботу відомства. І, судячи з інтерв’ю нового керівника
Митниці, найближчим часом він не збирається щось кардинально міняти”, – констатує пан
Несходовський. А радник голови Рахункової палати України, економічний експерт Віктор
Мазярчук, аналізуючи обставини виконання плану бюджетних надходжень-2020, звернув
увагу на продовження небезпечної практики стягування податків наперед. “Це – проблема,
яку спостерігаємо з року в рік. Скажімо, у грудні 2019-го авансові платежі зросли більш ніж
на 9 млрд грн. Відповідно, цих грошей не отримав бюджет-2020. Те ж стосується і впливу
платежів, стягнутих наперед торік, на роботу у 2021-му”, – каже експерт. Також він
наголосив на недостатній якості планування окремих податків і зборів. “Звісно ж, минулий
рік виявився особливим, й передбачити все завчасно було неможливо. Але допущені
прорахунки пов’язані не лише із викликами пандемії. Для уникнення їх у майбутньому
необхідно вдосконалити окремі методики Мінфіну із прогнозування податкових
надходжень. До того ж, в бюджеті 2020 року було передбачено низку доходів, яких по факту
країна так і не отримала. Яскравий приклад – гральний бізнес, від регулювання якого
передбачалось отримати 4,4 млрд грн. Що безпосередньо вдарило по виконанню восьми
бюджетних програм”, – підсумував Віктор Мазярчук.
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На недостатній якості бюджетного планування, а також низькій бюджетній
дисципліні наголошувала і представниця профільного комітету Верховної Ради Леся
Забуранна, яка також брала участь у представленні звіту Мінфіну. Допущені помилки, за
словами народної обраниці, негативно позначилися як на формуванні доходної частини
бюджету, так і на його видатках. “Здійсненню багатьох видатків у запланованих обсягах
завадило невиконання головними розпорядниками коштів вимог бюджетного
законодавства. Одним із проблемних питань (на жаль, стосується це і нинішнього року) є
незатвердження або затвердження зі значним запізненням паспортів бюджетних програм
та порядків використання коштів. А ще – зволікання з ухваленням управлінських рішень і
прорахунки при плануванні. Продовжилась негативна практика попередніх років, коли в
останньому кварталі масово ухвалювались урядові рішення про перерозподіл видатків. Це
свідчить про відсутність якісного планування державного бюджету. На що просимо
звернути увагу як окремих розпорядників бюджетних коштів, так і Мінфіну, як
координатора бюджетних процесів”, – наголосила Леся Забуранна.
Не Міжнародним валютним фондом єдиним: ситуація із запозиченнями. За
словами Дениса Улютіна, торік Україна продовжила втілювати зважену і збалансовану
боргову політику. “Це дозволило, передовсім, здешевити запозичення для фінансування
бюджетного дефіциту. Приміром, від продажу ОВДП до держказни надійшло 382 млрд грн.
При цьому середньозважена відсоткова ставка склала 7,7%, знизившись на 5,2 базових
пункти проти 2019 року”, – розповів представник Мінфіну. При цьому він назвав доволі
плідною співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, від яких Україна отримала
загалом майже 99 млрд грн. Проти 1,1 млрд у 2019 році. Пан Улютін особливо похвалився
тим, що Україна стала єдиною державою у світі, якій міжнародні рейтингові агенції Moody's
і Ernst & Young підвищили кредитні рейтинги під час пандемії. “Це позитивно позначилося
як на обсягах надходжень від облігацій зовнішньої державної позики (ми успішно
розмістили євробонди на 115 млрд грн, в еквіваленті), так і на умовах їх розміщення”, –
каже Денис Улютін. Натомість Ілля Несходовський такого оптимізму не поділяє. “Як на
мене, торік Міністерство фінансів погано комунікувало із міжнародними партнерами
України. Крім того, маємо негативний вплив (особливо у липні-серпні) подій у
Національному банку, де відбувалися неузгоджені із партнерами кадрові зміни. А ще ми
систематично порушували взяті зобов’язання та робили кроки назад у реформуванні за
деякими чутливими напрямками (хоча це також не залежало від Мінфіну). Як наслідок –
країна не отримала другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду. Проте, інші
партнери – зокрема Євросоюз, – попри побоювання, надали допомогу. Тож, незважаючи на
невиконання плану залучення коштів, країна завершила рік з відносно непоганим
результатом”, – зазначив пан Несходовський.
Куди пішли гроші із “ковідного” фонду. Із розподілених урядом через Ковідний
фонд 78 млрд грн. торік фактично використали 67 млрд. Перший заступник міністра
фінансів Денис Улютін уточнив: “Приблизно 16 млрд грн пішли на фінансування
додаткових заходів із соціального захисту громадян. 352 тисячі українців отримали
допомогу або страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, майже 370 тисяч
працівників одержали матеріальну допомогу з часткового безробіття на період дії
карантину, 87 тисячам фізичних осіб-підприємців надали допомогу на дітей. Усе це –
підтримка від держави в період карантинних обмежень, що безпосередньо надійшла до
бюджетів домогосподарств”, – наголосив посадовець. Окрім того, на охорону здоров’я із
Фонду, за словами Улютіна, витратили майже 20 млрд грн. Гроші пішли на придбання
апаратів штучної вентиляції легенів, забезпечення лікарень киснем, реконструкцію
приймальних відділень, закупівлю засобів індивідуального захисту, а також на доплати
медичним працівникам. Приблизно 4,5 млрд грн додатково надали правоохоронним
органам – на гарантування безпеки в умовах карантину. Левову частку цих коштів
витратили на доплати правоохоронцям, котрі безпосередньо контактують з людьми,
зокрема, патрулюють вулиці міст і сіл. “Окрім того, близько 26 млрд грн скеровано на
стимулювання економіки. Ідеться, поміж іншого, і про підтримку закладів культури,
туризму, креативних індустрій”, – додав Денис Улютін. Він також повідомив, що – за
домовленістю з МВФ – до травня має завершитися аудит витрачання коштів із “ковідного”
фонду. І пообіцяв, що результати перевірки одразу ж оприлюднять. Водночас директор
Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський прогнозує, що
представники міжнародних фінансових інституцій матимуть серйозні зауваження до
використання грошей із “ковідного” фонду. Передовсім, це стосується фінансування за
рахунок цих коштів дорожніх робіт. Адже очікуваного економічного ефекту це, на його
думку, так і не принесло. “Натомість є питання стосовно використання коштів
Міністерством охорони здоров’я, яке не спромоглося сповна використати наданий
державою ресурс. Та це – проблема не Мінфіну, а МОЗ, яке несвоєчасно подавало або й
взагалі не подавало документи для отримання фінансування поточних видатків”, –
підсумував Несходовський.
Завдання 2021-го: як не наступити на минулорічні “граблі”. За оцінками
незалежних експертів, основні бюджетні ризики 2021 р. пов’язані з необхідністю залучення
значного ресурсу для фінансування поточного дефіциту і загалом для здійснення
бюджетних видатків. “Онлайнмісія МВФ зауважила критичні недопрацювання країни за
багатьма напрямками. У тому числі, і з боку Міністерства фінансів. Й доки помилки не
виправимо, співпраці із Фондом не буде. Навіть у кращому випадку перегляд програми
можливий лише у вересні. Іншими словами, коштів для покриття бюджетного дефіциту, на
які розраховували при ухваленні Основного фінансового документа-2021, ми можемо й не
отримати. Або одержимо лиш частину суми”, – каже Ілля Несходовський. Другий ризик –
доволі оптимістичне планування темпів зростання ВВП. При тому, що зараз регіони країни
один за одним вводять локдаун. У тім числі, і в стратегічно важливих Києві та столичній
області, що, звісно ж, негативно позначиться на показниках економічного зростання. Третій
ризик, за словами експерта, – ймовірне загострення ситуації на Донбасі. І це – фактор, який
не залежить ні від роботи Міністерства фінансів, ні, на жаль, від української влади загалом.
Адже ніхто у світі не може спрогнозувати дії Путіна та його посіпак...
Читати повністю >>>
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ВЕРХОВНА РАДА
 ГОЛОВА

Визначальним завданням Парламенту є спрямовувати свою діяльність
на систематизацію та підвищення якості законодавства
01.03.2021

Верховна Рада України має спрямовувати свою діяльність на
систематизацію та підвищення якості законодавства. На цьому
закцентував Перший заступник Голови Верховної Ради України
Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради депутатських
фракцій (депутатських груп).
Р. СТЕФАНЧУК
«Сьогодні в Україні чинними є понад один мільйон нормативно-правових актів, які
мають різну юридичну силу, дублюють чи взаємосуперечать одне одному. А законодавство
— це, мабуть, єдина сфера, де не працює філософський закон переходу кількості в якість.
Навпаки: чим більша кількість нормативно-правових актів, тим нижча їх якість. Ми вперше
запровадили систему планування роботи Верховної Ради України, що цього року вилилась у
План законопроектної роботи, який ми схвалили 2 лютого 2021 року», — зазначив Руслан
Стефанчук. За його словами, не завжди законопроекти, що увійшли до цього Плану,
потрапляють до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України. «Тому прошу
голів комітетів налагодити свою роботу таким чином, щоб ми своєчасно отримували на
розгляд усі передбачені цим планом законопроекти», — висловив прохання Перший
віцеспікер Парламенту України. Також Руслан Стефанчук наголосив на необхідності
якнайшвидше розглянути законопроект «Про дерадянізацію законодавства України»
(реєстр. № 4284) та визнати такими, що не застосовуються на території України, майже
1500 законодавчих актів, а також доручити провести відповідну роботу з цього питання
Кабінету Міністрів України. «Хочу нагадати, що сьогодні в Україні не скасовано та діє, за
різними оцінками, від 10 до 25 тисяч нормативно-правових актів Союзу РСР та Української
РСР. Зокрема, відповідно до чинного Житлового кодексу Української РСР, ми досі
продовжуємо втілювати в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства. Така
неузгодженість законодавства, з-поміж іншого, створює перешкоди в роботі нашої судової
системи», — зазначив він. Крім цього, Перший заступник Голови Верховної Ради України
розповів про нагальність прийняття Парламентом України законопроекту про засади
правотворчої діяльності. «Цей законопроект покликаний раз і назавжди утвердити правила
правотворчості в Україні із моменту планування, розробки, прийняття та моніторингу за
тими актами, які приймає Парламент України», — додав політик.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Верховна Рада зацікавлена у співпраці з Європарламентом щодо
продовження парламентської реформи в Україні
25.03.2021

Верховна Рада зацікавлена у продовженні співпраці з місією
Європейського Парламенту щодо реформування українського
Парламенту у форматі Діалогів Жана Моне. Про це заявив Голова
Д.РАЗУМКОВ
Верховної Ради під час відеоконференції з Президентом
Європейського Парламенту Петом Коксом у 2002-2004 рр.
«Діалоги Жана Моне – ефективний механізм, який допомагає нам зняти багато кутів
і зробити нашу роботу більш конструктивною», - сказав Дмитро Разумков. За його словами,
в українському Парламенті високо цінують таку співпрацю та налаштовані продовжувати її.
Дмитро Разумков також зазначив, що Меморандум про взаєморозуміння між Верховною
Радою та Європейським Парламентом, підписаний 22 березня цього року в Брюсселі, стане
міцним підґрунтям для подальшої спільної роботи над інституційною реформою
українського Парламенту. Серед актуальних для Верховної Ради питань Голова
українського Парламенту назвав вирішення проблеми, пов’язаної із внесенням народними
депутатами великої кількості поправок до законопроектів для затягування їх розгляду.
«Такі факти у Верховній Раді не часто трапляються, але вони є. Це – не парламентський
механізм впливу і дискусії. Думаю, в подальшому ми будемо шукати варіанти виходу з цієї
ситуації», - сказав він. За словами Голови Верховної Ради, важливим є законопроект про
парламентську службу, який був ухвалений у першому читанні. Він також додав, що йде
розробка законопроекту про опозицію. Відзначимо, Верховна Рада України продовжує
проводити парламентську реформу. Про це Голова Парламенту Дмитро Разумков заявив під
час відеоконференції з колишнім Президентом Європейського Парламенту Петом Коксом і
доповідачем Європейського Парламенту по Україні Міхаелем Ґалером. Голова Верховної Ради
зазначив, що на початку березня була введена в роботу сенсорна кнопка для персонального
голосування народних депутатів. Її головна мета - повністю унеможливити кнопкодавство
в сесійній залі. Дмитро Разумков нагадав, що нещодавно ухвалено Закон “Про внесення змін
до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського
контролю”, завдяки якому народні депутати отримують від чиновників якіснішу
інформацію. Крім того, до плану законодавчої роботи Парламенту внесено законопроект
про опозицію, опрацювання якого ще триває. Голова Верховної Ради зазначив, що за основу
вже ухвалений законопроект “Про парламентську службу”. “Ухвалення цього закону може
суттєво збільшити інституційну складову в діяльності Парламенту, зробити Апарат більш
дієвим механізмом парламентської роботи”, - сказав він. За словами Дмитра Разумкова, в
умовах поширення коронавірусної хвороби Парламент зумів зберегти сталість роботи і
завдяки політичному консенсусу оперативно приймати необхідні законопроекти. Так, було
збережено систему е-декларування та відновлено роботу Національного агентства з питань
запобігання корупції, проголосовано необхідні зміни до законодавства, спрямовані на
підтримку населення в умовах зміни тарифної політики. Так само оперативно приймались
закони, пов’язані з протидією коронавірусу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ

2

Президент провів засідання Національної ради реформ, на
якому було розглянуто питання щодо доступності безготівкових
розрахунків, змін до трудового законодавства, нової моделі
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
розмитнення автомобілів, а також щодо земельних відносин.
Розпочинаючи засідання, Глава держави відзначив важливість зустрічей у межах
Національної ради реформ, але наголосив на тому, що всі питання порядку денного мають
доводитися до кінця та реалізовуватися повною мірою. «Я хотів би, щоб наступного разу ми
дійсно підсумували й почули результати всіх наших засідань Ради реформ. Мені здається,
що це дуже важливо для наших громадян», – сказав Володимир Зеленський. Президент
також зазначив, що реформи необхідно проводити не заради самих реформ, а з метою
поліпшення життя громадян та покращення бізнес-клімату в країні. «Щоб реформи не були
символічні, паперові, а щоб те, що ми тут озвучимо, мало результат. Бажаю нам усім
серйозного результату заради наших людей», – наголосив Президент. Голова Виконавчого
комітету реформ Міхеіл Саакашвілі зазначив, що питання, які сьогодні стоять на порядку
денному Національної ради реформ, дуже потрібні – вони нагальні, але не вирішувалися
десятиліттями. «Як закон про землю, і зараз ми обговорюємо імплементацію цього закону,
який є революційним та історичним. Як сьогодні ми обговорюємо питання спрощення
трудового законодавства. 30 років української незалежності ніхто не додумався не лише
його спростити, а навпаки – все більше ускладнювали його для бізнесу і все більше
бюрократизували Трудовий кодекс 1971 року», – повідомив Міхеіл Саакашвілі. Національна
рада реформ також розглянула питання впровадження нової моделі розмитнення
автомобілів. Було зазначено, що через українську митницю щороку проходить близько 500
тис. авто. Унаслідок маніпулювання з вартістю транспортних засобів у кишенях хабарників
осідає приблизно $150 млн., а втрати бюджету сягають $300-400 млн. Тому пропонується
передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість
автомобіля за уніфікованими критеріями. Розмитнити транспортний засіб буде можливо
через портал держпослуг «Дія». Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після
запровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшено на
30%. Також було розглянуто питання спрощення трудового законодавства для малого та
середнього бізнесу (з кількістю працівників до 250 осіб). Пропонується запровадження
договірного режиму відносин між роботодавцем і працівниками, що полегшить
роботодавцям ведення кадрових питань, адже більшість із них буде врегульована трудовим
договором. Це сприятиме збільшенню гнучкості ринку праці та кількості офіційно
працевлаштованих осіб і зменшенню «тіньової» зайнятості, підвищенню надходжень до
бюджету завдяки легалізації праці та стійкому економічному зростанню. Очікується, що
буде подолано корупцію під час перевірок бізнесу з питань трудових відносин. Крім того,
під час засідання Нацради реформ було розглянуто питання зменшення комісійної
винагороди за послуги еквайрингу (обслуговування платежів пластиковими картками).
Реагуючи на звернення 300 тис. компаній, у травні 2020 року уряд затвердив програму
стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19, у якій вказувалася
необхідність обмеження плати за еквайринг. У Верховній Раді вже зареєстрована низка
законопроектів щодо зменшення комісії від суми цих транзакцій. На засіданні Національної
ради реформ також обговорювалося удосконалення системи управління та спрощення
регулювання земельних відносин. Після передачі земель у власність територіальних громад
вони зможуть самостійно ними розпоряджатися, органи місцевого самоврядування
отримають право здійснювати контроль за самовільним зайняттям земельних ділянок та
нецільовим використанням земель. Після впровадження реформи продаж прав на земельні
ділянки державної та комунальної власності відбуватиметься виключно на електронних
аукціонах у єдиній державній електронній системі.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

НОВИНИ РЕГІОНІВ
 В ЦІЛОМУ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Мінрегіон впроваджує поділ території України
на функціональні зони

Уряд затвердив Національну економічну
стратегію до 2030 року
03.03.2021

Національна економічна стратегія-2030 — це амбітна візія
України в майбутнє і дорожня карта, що змінить країну. Про це
зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 3
Д. ШМИГАЛЬ
березня 2021 р.
Прем’єр-міністр відзначив знаковість затвердження НЕС-2030 на річницю роботи
Уряду та зауважив, що це перший такий фундаментальний документ за всю історію
України. Під час засідання Уряд затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року
з доопрацюванням. «Національна економічна стратегія-2030 — це комплексний документ,
який має привести України до клубу розвинених та успішних держав. Стратегія розроблена
із залученням експертів, науковців, чиновників, народних депутатів. Це стане вагомим
внеском у розвиток успішної, заможної європейської України», — зазначив Прем’єр-міністр.
До створення НЕС-2030 долучилися понад 500 учасників: представники більш як 20
аналітичних центрів, понад 30 бізнес-асоціацій, 40 органів виконавчої влади, експертного
середовища та громадянського суспільства, народні депутати. Документ визначає
стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури,
транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних
індустрій та сфери послуг. Стратегія враховує наскрізні напрямки — діджиталізацію,
«зелений» курс, розвиток підприємництва та збалансований регіональний розвиток. Серед
принципів, на яких будується Національна економічна стратегія — європейська та
євроатлантична інтеграція, недоторканість приватної власності, верховенство права,
нетерпимість до корупції, вільна і чесна конкуренція, рівний доступ для бізнесу. Денис
Шмигаль подякував усім, хто долучився до розробки НЕС-2030 й висловив сподівання, що
всі гілки влади будуть активно залучені до досягнення спільної для країни мети.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підбив підсумки
першого року роботи Уряду
03.03.2021

Прем’єр-міністр на засіданні Кабінету Міністрів, присвячене року
роботи Уряду, представив хронологію зі знакових та важливих рішень і
досягнень, які вдалося реалізувати Уряду за рік своєї діяльності.
Денис Шмигаль підкреслив, що на першому засіданні Уряду було прийнято рішення,
яке дозволило погасити заборгованість по зарплаті шахтарів. А рівно через тиждень після
початку роботи Уряд запровадив карантин в Україні. «Протягом березня ми посилювали
обмеження - і багато було критики. Але зараз можна чітко сказати: той карантин врятував
країну від «італійського сценарію» і зберіг життя тисячам наших людей. А головне, що Уряд
отримав час, аби «реанімувати» нашу медичну систему. Практично з нуля почалася
відбудова протиепідемічної системи країни», - наголосив Глава Уряду. Прем’єр відзначив,
що було розбудовано систему лабораторій та впроваджено ефективні протоколи лікування.
За словами Дениса Шмигаля, у квітні міністри відмовилися від премій, а у запропонованому
бюджеті «надзвичайної ситуації» скоротилися видатки на чиновників. «Уряд запровадив
постійні доплати до пенсії в розмірі 500 грн для людей старше 80 років. Були запроваджені
виплати по 2 тисячі гривень на дитину щомісяця родинам ФОПів, які призупинили свою
діяльність через карантинні обмеження», - відзначив очільник Уряду. Водночас, додав
Прем’єр-міністр, проведено індексацію для більш ніж 8 млн пенсіонерів. За ініціативою
Президента України здійснені одноразові виплати по 1 тисячі гривень. За словами Глави
Уряду, вперше в Україні запущена програма по частковому безробіттю, яка зберегла понад
500 тисяч робочих місць. Денис Шмигаль зазначив, що у квітні також було запущено портал
Дія, на якому за рік з’явилося 50 електронних послуг, а за весь 2020р. до високошвидкісного
інтернету підключено 3000 сіл та щонайменше 6000 закладів соцінфраструктури. За
словами Глави Уряду, близько 6 млн людей отримали доступ до 4G Інтернету. «У травні та
червні ми внесли до програми «5-7-9» суттєві зміни. Після рестарту програми Президента
за пів року було видано кредитів вже на 20 млрд грн для майже 9 тисяч бізнесів. Малий та
середній бізнес отримав доступ до «дешевих грошей», - підкреслив Прем’єр-міністр. Одним
з важливих стимулюючих інструментів для бізнесу, за словами Дениса Шмигаля, також став
запуск Урядом програми портфельних гарантій для МСБ, коли держава гарантує до 80%
тіла кредиту перед банком. Прем’єр-міністр наголосив, що у червні НАТО визнав Україну
партнером розширених можливостей. А також вперше за часи незалежності, як зауважив
Денис Шмигаль, держава купуватиме для української армії у ДП «Антонов» три нові
українські літаки Ан-178. «Ми також перший Уряд, якому вдалося ефективно реалізувати
проект державно-приватного партнерства в інфраструктурній галузі. У серпні була
проведена концесія морського порту «Ольвія». До цього була проведена ще одна успішна
концесія порту «Херсон», - відзначив очільник Уряду. 2020 рік, за словами Прем’єр-міністра,
був знаковим для першого етапу реформи децентралізації. Він зауважив, що було створено
136 укрупнених районів та проведені прозорі місцеві вибори на новій адміністративнотериторіальній основі. «Було збільшено мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень. А
вже з 1 січня цього року відбулось чергове збільшення до 6 тисяч гривень. Це суттєво
пожвавило споживчий попит та сприяло встановленню кращих соціальних стандартів для
людей», - наголосив Денис Шмигаль. Денис Шмигаль підкреслив, що Уряд спільно з
Міністерством соціальної політики розробив стратегію введення накопичувальної
пенсійної системи, а з 2021 року було збільшено виплати педагогам на майже 20%. «Всього
за 2021 рік зарплати вчителів зростуть фактично на 30%. Так само Уряд заклав збільшення
виплат всім медикам на 30%», - підкреслив Прем’єр-міністр. Глава Уряду зауважив, що
станом на грудень за програмою Президента України «Велике будівництво» було
завершено будівництво, ремонт та реконструкція 114 шкіл, 100 дитячих садочків та 101
спортивного об’єкта. «Також, за підсумками року, в рамках програми відремонтовано
рекордну кількість автошляхів - майже 6,5 тисячі кілометрів. За оцінками НБУ, ефект від
інвестицій в інфраструктуру склав 1,5% ВВП», - підкреслив Денис Шмигаль. За словами
Прем’єр-міністра, були здійснені також вагомі зміни в напрямку доступності житла,
зокрема запущено іпотечне кредитування під 7%. Крім того, Денис Шмигаль підкреслив, що
в лютому розпочалася вакцинальна кампанія проти COVID-19. «Як ми і обіцяли, всі українці
будуть забезпечені якісними та безпечними вакцинами повною мірою. В Україну прибула
ефективна вакцина компанії AstraZeneca. Найближчим часом очікуємо Pfizer. Загальні
домовленості за контрактами сягнули майже 30 млн доз», - сказав Прем’єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Міністерств о розвитку громад та територій вперше в історії України
розробило поділ на функціональні типи територій. Загалом їх 10. Про це
розповів очільник міністерства Олексій Чернишов в інтерв'ю LB.ua.
"На мій погляд вони, вдало та системно розроблені, тому що дають можливість
розподіляти гроші не виключно між областями, а й між функціональними територіями.
Наприклад, перша зона з десяти – гірські території українських Карпат. Це одразу кілька
областей, які ми маємо розвивати. Далі, макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжя
Чорного та Азовського морів. Там одні й ті самі проблеми. Ми знаємо це з досвіду Одеської,
Херсонської, Запорізької областей. Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході
і на заході вони різні – у першому випадку – в несприятливих умовах, в другому – навпаки. Є
монофункціональні міста, наприклад, шахтарські регіони, котрі потребують зовсім іншої
логіки", - розповів Чернишов. Проєкти по функціональних територіях вже в стадії розробки.
"Вперше в історії України Стратегія регіонального розвитку має план заходів, які будуть
фінансуватися. І левова частина цього плану – з Державного фонду регіонального розвитку.
Внаслідок реформи ДФРР, яка вже на фінальній стадії, ми збільшимо розмір ДФРР з 1%
видаткової частини державного бюджету України до 2% у наступному році і до 3% з 2023
року. З урахуванням скорочення цього року, 3% – це майже в 6 разів більше, ніж зараз", розповів міністр. Окрім того, Чернишов розповів про розвиткові проєкти, які в межах
"Великого будівництва" почнуть з'являтися в регіонах з цього року. Їх, за словами міністра,
відбирали обласні комісії, що здійснювали відбір за критеріями, а далі пропонували
Кабміну. "Саме області пропонують нам, які проєкти вони вважають за доцільне
реалізовувати. Але ми поставили умову, що 30% з них мають бути розвитковими. Це була
моя умова. Бо в деяких областей є проблема з формулюванням таких проєктів, тому що
одне завдання побудувати якусь кількість соціальних об’єктів – амбулаторій, садочків, на
цьому вже всі руку набили. Важливіше завдання – визначити, який пріоритет розвитку
регіону, яка індустрія має бути підсилена, де брати фахівців, створення якого саме
виробничого центра потрібно простимулювати. Це набагато складніше. Які саме це
проєкти? ... Скажімо, це створення муніципального інноваційного технологічного парку в
місті Вінниця. Це і ІТ-школа, і дитячі техноцентри, і коворкінг, центр розвитку
підприємництва, лабораторії тощо. Далі – перший центр креативної економіки. Я поки не
скажу, в якому місті він буде. Ми проводимо конкурс, але це суперштука. Це така наукововиробнича ІТ-лабораторія, що сприятиме розвитку ІТ-сектору. Ми хочемо в деякі міста
залучити додатковий розвиток ІТ-індустрії, там, де цього немає", - резюмував міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами lb.ua
 І ЗОКРЕМА
o КИЇВ

Кличко ініціював перегляд умов формування
бюджету столиці
11.03.2021

Мер Києва Віталій Кличко планує домогтися перегляду умов
зарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджетів різних
рівнів. Про це повідомляє interfax.com.ua
Відповідну заяву Кличко зробив на засіданні Київради в четвер під час обговорення
ініційованого ним звернення Київської міської ради щодо винесення на розгляд
Конституційного суду подання про визнання неконституційною норми Бюджетного
кодексу про зарахування до бюджету столиці лише 40% податку на доходи фізичних осіб,
тоді як іншим українським містам зараховують 60% відповідного податку. "За 2020 рік 562
млрд грн зібраних на території Києва податків спрямували до державного бюджету. При
цьому місту залишили тільки 49 млрд. За рахунок трансфертів з держбюджету столиця
отримала 8,5 млрд. Тому розмови, що, мовляв, Київ дотують, дають багато коштів - не
відповідають дійсності. Давайте відверто говорити, що Київ формує більшу частину
держбюджету. Але нам потрібні справедливі умови формування бюджету столиці", - цитує
мера його прес-служба. Він пообіцяв продовжити переговори з владою, щоб домогтися
перегляду умов зарахування ПДФО. "Багато питань, що стосуються забезпечення
життєдіяльності міста, ми не можемо реалізувати через недостатність фінансового ресурсу.
Тому це звернення вкрай важливе. І я неодноразово порушував питання щодо ПДФО на
зустрічах і з президентом, і з прем'єром та головою Верховної Ради. Якщо нас не чутимуть, я
переконаний, потрібно буде переходити до більш активних дій у відстоюванні інтересів та
розвитку столиці", - наголосив мер. Звернення Київради міський глава пропонує направити
президентові України, Верховній Раді, депутатським фракціям і групам у парламенті,
уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. Воно передбачає направлення до
Конституційного суду подання про визнання неконституційним пункту 1-1 частини 1 ст. 64
Бюджетного кодексу України. Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила проєкт бюджету
столиці на 2021 рік. "Так, доходи бюджету заплановані в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки
– майже 57,8 млрд", - сказав Київський міський голова Віталій Кличко. Найбільше прибутку
отримає столиця від податку на доходи фізичних осіб – 27,6 млрд грн. Це 46 % усієї дохідної
частини головного фінансового документа Києва. Місцеві податки становитимуть 13,8
млрд грн, або 23%. Трансферти – 7,5 млрд грн, - 12%. За його словами, основним напрямком
фінансування залишиться сфера освіти, на неї передбачили 24,7 млрд грн, це - 43% від
запланованих видатків міського бюджету. "Ми гарантуємо збільшення заробітної плати
освітянам. Будемо виплачувати працівникам галузі усі можливі надбавки. Ми продовжимо
будівництво та реконструкцію дитячих садків і шкіл", - зауважив він. Також триватиме
ремонт столичних доріг та оновлення інфраструктури. На транспорт та дорожнє
господарство в бюджеті Києва запланували 8,7 млрд грн - це 15% бюджету міста. За його
словами, на охорону здоров’я спрямують майже 5,7 млрд грн. "З квітня цього року медичні
заклади столиці перейшли на державне фінансування, згідно з медичною реформою. Але
ми не залишаємося осторонь і продовжуємо вкладати кошти в оновлення, ремонти
медзакладів, у заміну застарілого обладнання на нове і сучасне. Будемо підтримувати
медиків і виплачувати їм муніципальну надбавку до зарплати", - наголосив він. Понад 5
млрд грн у проєкті бюджету міста запланували на соціальний захист мешканців столиці.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua, ukrinform.ua
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

o ДОНБАС & КРИМ

Міністерство закордонних справ візьметься за створення
"дистанційних посольств"

Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не
посередником – міністри G7
18.03.2021

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» і високий
представник Європейського союзу засуджують продовження Росією дій із
підриву суверенітету України, територіальної цілісності і незалежності.
«Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки
Крим і міста Севастополя. Спроби Росії узаконити це не визнаються і не будуть визнані. Ми
засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми
закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, надати доступ
міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Ми
вітаємо ініціативу України зі створення міжнародної «Кримської платформи» для
консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Крим», – йдеться в заяві, поширеній
службою із зовнішніх зв’язків ЄС 18 березня, через сім років після незаконної анексії Росією
Криму. Представники G7 виступили проти дестабілізації Росією України, яку вона
продовжує, особливо в окремих районах Донецької та Луганської областей, попри
зобов’язання, взяті на себе у рамках Мінських угод. «Повне виконання Мінських угод – це
шлях до миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником», – йдеться в
заяві. Її автори також наголосили на важливості дотримання режиму припинення вогню на
Донбасі. «Ми закликаємо Росію зупинити розпалювання конфлікту через фінансову і
військову підтримку збройним формуванням, які вона підтримує на сході України, а також
через надання російського громадянства сотням тисяч українських громадян», –
наголошується в заяві. Міністри також високо оцінили «невтомні зусилля» Франції та
Німеччини в рамках «нормандського формату» просувати дипломатичний шлях
врегулювання конфлікту і підтвердили готовність надавати подальшу підтримку цим
зусиллям. Вони закликали всі сторони повністю виконувати Мінські угоди, і відзначили
важливість конструктивної участі Росії у «нормандському форматі» й Тристоронній
контактній групі для досягнення політичного врегулювання конфлікту. G7 залишається
«повністю відданою» запровадженню санкцій і продовжить підтримувати Україну,
наголошується в заяві. Президент Володимир Зеленський у твіттері подякував міністрам і
назвав їхню заяву «справжнім жестом дружби». «Це справжній жест дружби – підтримати
нашу ініціативу зі створення міжнародної «Кримської платформи» для консолідації зусиль
міжнародної спільноти щодо Криму та припинення російської агресії. Україна рухається до
миру», – написав Зеленський у твіттері. В Офісі президента раніше повідомили, що саміт
української «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року. Раніше перша
заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками саміту
«Кримської платформи» з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму.
Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці
звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на
Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Росія всупереч заявам інтегрує ОРДЛО в
свій простір – Україна в ОБСЄ
25.03.2021

Політичні заяви Росії про підтримку реінтеграції ОРДЛО до складу
України залишаються лише на папері, а на практиці відбувається
інтеграція цих територій у політичний, економічний та військовий
простір РФ.
«Політичні заяви Росії про те, що вона підтримує реінтеграцію цих українських
територій (ОРДЛО – ред.), залишаються лише на папері. На практиці Кремль продовжує
інтегрувати окуповані частини Донбасу у політичний, економічний та військовий простір
Росії», - заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні
Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 25 березня. Він звернув увагу
делегацій країн-учасниць ОБСЄ на те, що зараз Росія хоче інтегрувати захоплені території
сходу України і у свій виборчий простір – на тлі підготовки Росії до парламентських виборів
у вересні цього року, Кремль «вирішив використати населення окупованих українських
територій для виборчих цілей». «Ми рішуче засуджуємо нещодавно оголошене рішення
російської правлячої партії відкрити своє представництво на окупованих частинах Донбасу.
Ми знову закликаємо російську сторону поважати суверенітет України, і ми підкреслюємо
незаконний характер так званої «паспортизації» та залучення українських громадян до
виборчих процесів сусідньої країни», - заявив Цимбалюк. Як повідомлялось, останнім часом
в Росії активно ведуться дискусії про організацію на окупованій території України виборів в
Держдуму РФ, які пройдуть 19 вересня 2021 року. В березні в окупованому Донецьку було
відкрито представництво російської політичної партії «Справедлива Росія – За правду», яке
буде проводити «консультаційний прийом громадян, що проживають на територіях «ДНР» і
«ЛНР». Відзначимо, Росія могла б завершити збройний конфлікт на сході України, який вона
розпочала та підживлює, вже завтра, однак у Кремлі цього не хочуть. Про це сказала
тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Постійної ради
ОБСЄ у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Цього місяця починається вже
восьмий рік російських військових дій проти свого суверенного сусіда. Російська агресія на
сході України призвела до того, що понад 13 тис. людей було вбито, ще понад 1,4 мільйона
змушені залишити свої домівки. Держави-учасниці цієї Постійної ради та міжнародне
співтовариство у своїй переважній більшості послідовно засуджують Росію за порушення
територіальної цілісності України, проте Москва продовжує агресію", - сказала вона.
Дипломат додала, що в цей же час сім’ї в Росії також втрачають своїх близьких "у
??безглуздому конфлікті на сході України", який був розпочатий Москвою. "Наші російські
колеги послідовно заперечують роль своєї країни у конфлікті. Але повторення брехні не
робить її правдою. Росія продовжує чинити перепони мирному процесу, у тому числі у
складі Тристоронньої контактної групи", - додала представник Сполучних Штатів в ОБСЄ.
Вона зазначила, що реальний прогрес на мирних переговорах можна очікувати, "лише коли
Росія справді визнає свою роль у конфлікті, який вона розпочала і підтримує, і лише коли
Росія почне добросовісно ставитися до переговорів у рамках мирного процесу". Як
зазначали Острієн, замість хибних звинувачень України у нібито небажанні виконувати
Мінські домовленості, Росії краще зосередитися на виконанні своїх "мінських" зобов’язань
"А саме: Росія повинна наказати силам, які вона озброює, тренує, спрямовує та спільно з
якими воює, скласти зброю, а також розпустити незаконні збройні формування і вивести
російську техніку з території України. Вона повинна негайно припинити встановлення
нових наземних мін, сприяти безпечній доставці міжнародної гуманітарної допомоги до
підконтрольних Росії територій східної України та відновити повний контроль України над
своїм міжнародно визнаним кордоном з Росією", - заявила вона. За словами посадовця,
зробивши це, Росія могла б відразу завершити конфлікт на Донбасі, однак Москва не хоче
цього. "Давайте будемо чіткими: Росія могла б зробити все це сьогодні. Росія могла б
закінчити цей конфлікт завтра. Але натомість вона обирає подальше розпалювання
конфлікту", - зазначила Острієн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Президент України затвердив "Положення про закордонні
дипломатичні установи", який дозволяє Міністерству закордонних справ
створювати закордонні дипломатичні установи із резиденцією в Києві.
"Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном із резиденцією в
Києві. Тобто посольство фізично знаходиться в Україні та забезпечує присутність нашої
держави в іноземній країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може
виконувати практично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування",
— заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами міністра, відомство також
починає впроваджувати новий формат посольств за кордоном "1+2", який передбачає
присутність одного посла та двох дипломатів. "Дипломатична служба багато в чому подібна
до військової. Її майбутнє - за компактними, мобільними підрозділами, які здатні швидко та
ефективно виконувати поставлені завдання. Тому ми розробили новий формат. Посольства
1+2 стануть саме такими компактними дипломатичними командами, зокрема в країнах і
регіонах, в яких Україна досі не була представлена", — пояснив Кулеба. На його думку,
нововведення дозволять розширити географію присутності України та зекономити при
цьому гроші платників податків. Відзначимо, Міністерство закордонних справ працює над
створенням посольств та консульств у шести країнах. Зокрема, у Гані, Чилі, на Філіппінах
та у містах Індії, Польщі та Румунії. "Україна вже розпочала роботу з відкриття таких нових
посольств та консульств у світі. Буде створене посольство України в Республіці Гана. Це
відповідає нашому курсу на поступове зміцнення позицій України в Африці", – повідомив
міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Кулеба розповів, що буде відкрите посольство в
Філіппінах. "Країна (Філіппіни – ред.) дуже складна, з нею потрібно працювати, щоб вона
прихильніше ставилися до українських ініціатив в міжнародних організаціях, насамперед в
ООН. Крім того, ми пішли в Філіппіни, бо бачимо велику зацікавленість українського бізнесу
для торгівлі з цією країною", – сказав міністр. За його словами, у Чилі з'явиться повноцінне
посольство України. Раніше там було лише відділення на базі іншого посольства. "Буде
створено генеральне консульство України в місті Мумбаї в Індії. Мумбаї є великим бізнесцентром, там теж є шалені можливості для українського бізнесу та для залучень інвестицій
в Україну. Довгоочікуване генеральне консульство України у Вроцлаві, Польща. Ми вже
почали його формування. Туди ми йдемо для того, щоб ефективніше та краще допомагати
українським громадянам, які навчаються, працюють чи проживають в Польщі", – розповів
Кулеба. Також створюється консульство в Сігеті-Мармації в Румунії. "Ці представництва –
це нові додаткові можливості для захисту інтересів держави, українського бізнесу та
українських громадян", – додав Кулеба.
Читати повністю >>>
За матеріалами suspilne.media
Вперше в історії України: МЗС ухвалив стратегію
публічної дипломатії
26.03.2021

Міністерство закордонних справ України затвердило стратегію
публічної дипломатії. Вона розрахована на 5 років. Про це заявив на
брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він назвав цю стратегію "згустком енергії публічної дипломатії". "На цьому тижні на
засіданні колегії "ми взяли нову вагу", рекордну, для України, тому що була ухвалена
стратегія публічної дипломатії. Це грунтовний документ, який вперше в історії України
з'являється в нашій державі", - повідомив Кулеба. За його словами, публічна дипломатія
потребує синергії органів державної влади та недержавного сектору. МЗС є координуючим
органом, зазначив Кулеба. "Стратегія розрахована на 5 років і на її основі будемо розвивати
позитивний імідж України за кордоном", - повідомив міністр. Кулеба зазначив, що вперше в
Україні сформульовано та визначено 7 напрямів публічної дипломатії: культурна,
експертна, економічна, кулінарна, цифрова, науково-освітня, спортивна. Також
сформульовано 5 принципів роботи публічної дипломатії: проектний менеджмент,
іноваційність, повага до культурного різноманіття, людиноцентричність, відповідальність.
Відзначимо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в обговоренні
результатів України у цьогорічному глобальному індексі “м’якої сили” Global Soft Power Index.
“М’якою силою” називають здатність країн формувати позитивне сприйняття себе з боку
іноземних країн, урядів, груп суспільства засобами переконання та приваблення, зокрема
публічної та культурної дипломатії. “Міністерство закордонних справ України вважає
зміцнення “м’якої сили” України за кордоном однією з фундаментальних функцій
української дипломатії. Жодна країна не може бути успішною та привабливою без потужної
“м’якої сили”, яку вона здатна проєктувати в пріоритетних країнах”, - зауважив міністр.
Дмитро Кулеба проанонсував ухвалення найближчим часом Стратегії публічної дипломатії
Міністерства закордонних справ України, яка покликана стати інструментом консолідації
“м’якої сили” для покращення репутації України за кордоном та подальшого зміцнення
позицій нашої держави у світі. “Пандемія принесла не лише виклики, але і нові можливості
для “м’якої сили”. Наприклад, внаслідок обмеження глобальної свободи пересування
суттєво збільшилася роль онлайну. Ми в МЗС скористалися цією нагодою та збільшили
присутність України у світовій мережі. Ми створили офіційний вебсайт Ukraine.ua - по суті,
офіційну онлайн-браму до України”, - нагадав міністр. Міністр позитивно відзначив
цьогорічне зростання індексу м’якої сили України та зауважив, що зусилля мають бути
системними: “Потрібна синергія всіх інститутів влади, громадянського суспільства,
експертів, бізнесу. “М’яка сила” не генерується в одному окремому місці. Це як річка, яка
набуває сили від всіх притоків та джерел, які її наповнюють. Ми тісно співпрацюємо з
міністерствами культури, економіки, державною агенцією з питань туризму та іншими
органами влади, аби забезпечити синергію зусиль”.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua, mfa.gov.ua
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Прем’єр-міністр України та очільник МЗС Словенії обговорили
поглиблення двостороннього партнерства
16.03.2021

Джапарова зустрілася з новим керівником
Офісу Ради Європи в Україні
02.03.2021

Перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова на зустрічі з
новопризначеним керівником Офісу Ради Європи в Україні Стіном
Ньорловим обговорила підвищення ефективності реалізації Плану дій.
“Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова 2 березня
зустрілася з новопризначеним представником генерального секретаря Ради Європи в
Україні, керівником офісу Ради Європи в нашій державі Стіном Ньорловим та керівником
Директорату програм Ради Європи Вереною Тейлор”, - йдеться в повідомленні. У МЗС
зазначили, що сторони обговорили шляхи підвищення ефективності реалізації проєктів
Плану дій, зокрема тих, що мають на меті подолання наслідків зовнішньої агресії проти
України. Учасники зустрічі наголосили на важливості подальшої ефективної імплементації
Плану дій як дієвого практичного інструменту підтримки Радою Європи курсу реформ в
Україні у сферах захисту прав людини, верховенства права та розвитку демократичного
суспільства. Як повідомлялося, План дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки – це
стратегічний програмний документ, який ставить за мету сприяти зусиллям країни,
спрямованим на узгодження законодавства, інституцій та практики з європейськими
стандартами у сфері прав людини, верховенства права й демократії, а отже, підтримувати
державу у виконанні своїх зобов’язань як члена Ради Європи. Еміне Джапарова привітала
Стіна Ньорлова з початком його діяльності на цій посаді, висловивши впевненість, що Офіс
РЄ в Україні продовжуватиме реалізацію проєктів, розроблених спільно з українськими
партнерами у рамках Плану дій на 2018-2022 роки. Як повідомляв Укрінформ, План дій
Ради Європи для України продовжили до кінця 2022 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ОБСЄ в останній момент продовжила мандат
місії в Україні до 2022 року
31.03.2021

Мандат Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і
співробітництва в Європі в Україні (ОБСЄ) подовжено на один рік - до 31
березня 2022 року. Про це повідомляє lb.ua
Відповідне рішення під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у середу, 31
березня, ухвалили делегації всіх 57 країн-учасниць організації. Також схвалено бюджет
Спеціальної моніторингової місії на новий річний період – з 1 квітня 2021 року по 31
березня 2022 року. Таким чином, роботу СММ ОБСЄ в Україні було продовжено практично в
останній момент, адже нинішній мандат місії закінчувався 31 березня 2021 року. В
українському МЗС привітали ухвалення постійною радою ОБСЄ консенсусного рішення про
продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні. "Україна вдячна Шведському головуванню в
ОБСЄ та державам-учасницям за підтримку звернення Уряду України продовжити роботу
місії на наступні 12 місяців", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС. У МЗС вважають,
що продовження мандата забезпечить безперервну моніторингову діяльність СММ ОБСЄ в
Україні для об’єктивного та своєчасного інформування міжнародного співтовариства про
прояви збройної агресії Російської Федерації проти України. Місія й надалі відстежуватиме
розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей
України, особливо в районах, прилеглих до тимчасово непідконтрольної Уряду України
ділянки українсько-російського державного кордону. "МЗС України наголошує, що мандат
СММ ОБСЄ передбачає безпечний і надійний доступ спостерігачів до всієї території України
у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною Республікою Крим та
містом Севастополь. Вважаємо неприпустимими дії Російської Федерації, спрямовані на
обмеження моніторингової діяльності СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях на
сході України та блокування доступу місії до тимчасово окупованого Криму. Російська
сторона має негайно припинити перешкоджати місії виконувати свій мандат", наголошується в заяві. МЗС очікує, що СММ ОБСЄ також посилить моніторинг інших
протиправних дій Росії: триваючої мілітаризації Криму, обмежень свободи судноплавства в
Азовсько-Чорноморському регіоні, порушень фундаментальних принципів та зобов’язань
ОБСЄ, зокрема поваги суверенітету, недоторканості кордонів та територіальної цілісності
держав. 26 березня МЗС України виступило із заявою, у якій назвало неприйнятним той
факт, що деякі держави-члени ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців. Місія працює в
Україні з березня 2014 року. СММ ОБСЄ є неозброєною цивільною місією, яка спостерігає за
ситуацією в усіх регіонах України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами lb.ua
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Глава держави провів телефонну розмову з
Прем’єр-міністром Швеції
15.03.2021

Лідери обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері
оборони та перспективи співпраці двох держав у межах партнерства НАТО з
розширеними можливостями.
Володимир Зеленський також подякував шведській стороні за підтримку та вагому
практичну допомогу Україні в реалізації реформ. Стефан Левен високо оцінив особисте
лідерство Президента Володимира Зеленського у реформуванні та досягнутому прогресі в
європейській інтеграції. Сторони приділили увагу шляхам активізації торговельноекономічної співпраці. «Наш пріоритет – знайти нові шляхи повернення тенденцій у
двосторонній торгівлі до рівня, який передував пандемії коронавірусу», – зазначив Глава
держави. Президент України позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських
компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину
компанії ІКЕА. Сторони відзначили взаємну ініціативу працювати у напрямку переймання
досвіду Швеції з будівництва сміттєпереробних заводів в Україні. Стефан Левен запросив
Володимира Зеленського відвідати Швецію та взяти участь у форумі пам’яті жертв
Голокосту та боротьби з антисемітизмом, що має відбутися у жовтні цього року. Нагадаємо,
Україна і Швеція в лютому обговорили питання співпраці між країнами щодо розвитку
подальшої децентралізації, повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій
Чернишов. "На зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні Тобіасом
Тібергом домовилися продовжити нашу ефективну співпрацю з розвитку мережі ЦНАП та
інших напрямів децентралізації. Також дійшли згодити про початок співробітництва у
сфері регіональної політики", - написав Чернишов на своїй сторінці в Facebook. Чернишов
відзначив, що за період з 2018 р до 2021р Швеція надала підтримку Україні на суму понад
200 млн шведських крон у рамках проектів міжнародної технічної допомоги. "Робота
кожного з них направлена на конкретний напрям децентралізації: від експертної участі в
розробці концепції втілення реформи на місцях і до створення сучасних Центрів надання
адміністративних послуг і навчання їх персоналу, який тепер надає українським
громадянам кваліфіковані послуги", - додав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністр закордонних справ
Республіки Словенія Анже Логар під час зустрічі 16 березня обговорили
зміцнення двосторонньої співпраці.
Прем’єр-міністр висловив сподівання, що головування Словенії в Раді Європейського
Союзу в другій половині цього року посилить двосторонню співпрацю, зокрема на шляху
повноправного членства України в ЄС. «Україна розраховує, що головування Словенії в Раді
ЄС зміцнить консолідацію політики Євросоюзу на підтримку суверенітету й територіальної
цілісності нашої держави. Інтеграція України до ЄС є нашою стратегічною метою та лежить
в основі діяльності керівництва держави та Уряду», — наголосив Денис Шмигаль. Прем’єрміністр додав, що Україна також налаштована розвивати Східне партнерство дієвими
проектами, які будуть корисні як для населення, так і для бізнесу. Очільник Уряду під час
зустрічі подякував Міністру закордонних справ Словенії за технічну допомогу у здійсненні
системних реформ в Україні, насамперед у питанні децентралізації управління. «Маємо
приклад чудової співпраці на рівні місцевих громад, коли люди мають можливість особисто
обмінюватися досвідом. Це конкретні кроки, які об’єднують наші країни на рівні
суспільства», — зауважив Денис Шмигаль. Прем’єр-міністр також відзначив тенденції
зростання обсягів взаємної торгівлі між Україною і Словенією та додав, що ці позитивні
зміни дають можливість надалі збільшувати товарообіг. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
На українсько-литовському економічному форумі обговорили перспективи
взаємовигідної торговельно-економічної співпраці
19.03.2021

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України – Торговий представник України Тарас Качка взяв
участь у Шостому українсько-литовському економічному форумі.
«Литва є одним з пріоритетних торгових партнерів України, яка входить в десятку
країн Європи за обсягами товарообігу між Україною та ЄС. Експорт з України до Литви
збільшується, але крім цього, важливим є те, що наш товарообіг не обмежується лише
продовольством. Частка імпорту з Литви складає паливо, що є важливим для нашого
внутрішнього ринку, а також добрива – це забезпечує кращу конкурентоспроможність в
українському агросекторі», - зауважив Тарас Качка. Заступник Міністра відзначив цікаві
напрями розвитку двосторонніх відносин з Литвою. Йдеться про розвиток транспортних
зв'язків, розбудова харчових потужностей і харчової промисловості, а також роздрібної
торгівлі, розвиток «зелених» технологій в контексті кліматичної трансформації, і подальша
співпраця по розширенню доступу на ринок обох країн та інтеграція України на ринок ЄС,
зокрема, в енергетичній та газовій сферах. «Литва має власний унікальний досвід на
енергоринку. Співпраця у цьому напрямі відкриває великі можливості та дозволить
реалізувати наші амбітні цілі щодо інтеграції на ринок ЄС в енергетичній сфері. Україна
націлена на енергетичну трансформацію, яка стане енергетично більш доброзичливою,
екологічно чистою і буде досягнута більш безпечна ядерна енергетика», - зазначив Тарас
Качка. Заступник Міністра додав, що Україна та ЄС наблизились до підписання договору
про «промисловий безвіз» – наприкінці квітня очікується звіт оціночної комісії ЄС.
Підписання цього договору допоможе поглибити співпрацю з ЄС щодо участі в ланцюжках
постачання, і в тому числі посилити співпрацю між українсько-литовськими компаніями.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Прем’єр-міністр розповів Президенту Бундесрату
про інвестиційні проекти в Україні
21.03.2021

Уході робочого візиту до Німеччина Прем’єр-міністр України Денис
Шмигаль провів зустріч із Президентом Бундесрату та Прем’єр-міністром
федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнером Хазелоффом.
Прем’єр-міністр зазначив, що попри пандемію COVID-19 та високу увагу українського
Уряду до подолання наслідків пандемії, Україна активно продовжує впроваджувати
реформи. «Уряд затвердив майже 100 пріоритетних інвестиційних проектів на період до
2023 року в енергетиці, інфраструктурі, переробній промисловості, туристичній та
спортивній сферах тощо. Ми доводимо, що Україна має значний інвестиційний потенціал і є
привабливою, зокрема, і для німецьких інвесторів», — зауважив Денис Шмигаль. Як
відзначив Прем’єр-міністр, торік Кабінету Міністрів України вдалося провести успішні
конкурси з малої приватизації, а цього року перед центральним виконавчим органом стоїть
завдання залучити до 12 млрд грн від продажу об’єктів великої приватизації. Наостанок
Денис Шмигаль подякував німецькій стороні за високу підтримку України, її суверенітету й
територіальної цілісності. «Підтримка нашого надійного партнера Німеччини є
надзвичайно важливою як для поступального руху реформ, так і у напрямку наближення
України до європейської перспективи», — наголосив Прем’єр-міністр. Відзначимо, питання
співробітництва з Німеччиною в галузі енергетики стає дедалі важливішим. Про це заявила
віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співголова
українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва Ольга
Стефанішина. За її словами, енергетичне партнерство було укладено між країнами восени
минулого року, але Німеччина є нашим стратегічним енергетичним партнером уже багато
років. Особливо це партнерство, зауважила Стефанішина, було посилене після того, як
Україна задекларувала узгодження своєї політики з Європейським зеленим курсом. Окрім
амбітних екологічних зобов’язань, Україна також зобов’язується пройти великий шлях
«зеленої трансформації», яка охоплює, зокрема, і трансформацію вугільних регіонів.
Німеччина стала найбільшим союзником України, це можна розглядати як довгострокову
інвестицію в розвиток України. «Буквально цього року Україна й Німеччина мають
узгодити програму такого «справедливого переходу» й уже з наступного року братися за її
реалізацію через чотири пілотних проєкти», - наголосила віцепрем’єр. Уряд ФРН
передбачив, за її словами, значне фінансування. Цифру вона не назвала, але зауважила, що
ідеться про «мільйони євро». При цьому Стефанішина визнала, що цього, звісно,
недостатньо для реалізації цієї амбітної цілі, адже «потреби сягають десятків мільярдів
євро». Водночас навіть попри те, що фінансування недостатньо для реалізації мети,
політична підтримка цієї амбіції залишається дуже важливою для нас, додала вона.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, ukrinform.ua

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

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Для України важлива співпраця з Бельгією на
міжнародних майданчиках

Дмитро Сенік зустрівся з послом Італії в Україні
П’єром Франческо Дзадзо
22.03.2021

Для України важлива співпраця з Королівством Бельгія на багатьох
міжнародних майданчиках, зокрема, і на міжпарламентському рівні. Про це
сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
“Впродовж останніх років активізувалась наша двостороння взаємодія на рівні групи
з міжпарламентських зв’язків. Було проведено спільні засідання в режимі відеоконференції,
в ході яких представники парламентів обмінювались актуальною інформацією як щодо
ситуації з пандемією COVID-19, так і політичного й економічного виміру”, - сказав Голова
українського Парламенту під час зустрічі з Головою Палати Представників Бельгії Еліан
Тільйо. Дмитро Разумков подякував Брюсселю за постійну підтримку Києва на рівні
парламентських делегацій у багатьох міжнародних організаціях, зокрема, в ПАРЄ, ПА НАТО
та ПА ОБСЄ. Окрім цього, він подякував Бельгії за лікування та реабілітацію українських
військовослужбовців, поранених в зоні бойових дій на Донбасі, які здійснювалась впродовж
2018-2019 років. Разом з тим, у березні цього року з ініціативи Росії відбулося неформальне
засідання в ООН за формулою Арріа, під час якого відбулася чергова спроба легітимізації
анексії Криму. Дмитро Разумков висловив вдячність Бельгії разом з 18 іншими державами
за підтримку України в рамках ООН. “З таких кроків вибудовуються дружні відносини між
державами”, - наголосив Голова Парламенту. Він додав, що в Україні планується створення
Кримської платформи, на якій будуть відстоюватися принципи, цінності та свободи на
окупованих територіях. “Важливим елементом міжпарламентського співробітництва також
є обмін візитами та формат особистих зустрічей як на рівні голів парламентів, так і
парламентських комітетів наших країн”, - відзначив Голова Верховної Ради. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Міжпарламентська співпраця України та Люксембургу має
активно розвиватися попри пандемію
23.03.2021

Міжпарламентські відносини між Україною та Люксембургом можуть
розвиватися ще інтенсивніше. Про це сказав Голова Верховної Ради України
Дмитро Разумков.
“Наші держави конструктивно співпрацюють на міжнародних майданчиках, зокрема,
в рамках ПАРЄ. Україна цінує підтримку, яку надавав Люксембург ще на початку анексії
Криму”, - відзначив він під час зустрічі з представниками Комітету із закордонних та
європейських справ Палати депутатів Великого Герцогства Люксембург. Голова Верховної
Ради висловив сподівання на подальшу підтримку членами Комітету із закордонних та
європейських справ Палати депутатів Люксембургу зусиль України, направлених на
відновлення її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, та зауважив на
спробах нашої держави досягти прогресу у мирному врегулюванні російсько-українського
збройного конфлікту. Він висловив вдячність Люксембургу за сталу санкційну політику
щодо РФ. “Ми добре пам'ятаємо, що Люксембург був непостійним членом Ради Безпеки
ООН, і саме ваші представники мали чітку позицію і надавали допомогу нашій країні”, додав Дмитро Разумков. За словами Голови Парламенту, у 2014 році Україна обрала для
себе свій шлях - в ЄС та НАТО, і це рішення закріплене в Конституції. “Ми зробили свій вибір
і відходити від нього не будемо. Проте частина наших територій окупована, і ми
продовжуємо втрачати наших військовослужбовців. За останні 4 дні ми втратили двох
військових”, - зауважив Дмитро Разумков. Також сторони обговорили міжпарламентське
співробітництво. На думку Голови Парламенту, його важливими елементами є обмін
візитами та формат особистих зустрічей на різних рівнях. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Відбулась зустріч Міністра оборони України з Надзвичайним і
Повноважним Послом Королівства Данія в Україні
24.03.2021

В середу, 24 березня, відбулась зустріч Міністра оборони України
Андрія Тарана з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія в
Україні Олє Егберг Міккельсен.
У заході також взяли участь заступник Міністра оборони України з питань
європейської інтеграції Анатолій Петренко та аташе з питань оборони при Посольстві
Королівства Данія в Україні капітан 1-го рангу Фелікс Еббестад. Міністр оборони України
поінформував представників дипломатичного корпусу Королівства Данія про амбітну
програму реформ оборонного відомства України. У цьому процесі, за словами Андрія
Тарана, одним із важливих факторів є установлення механізмів демократичного цивільного
контролю над воєнною сферою, реалізація якого надасть незворотного характеру
перетворенню вітчизняного сектора оборони відповідно до кращих практик держав-членів
НАТО. Міністр оборони наголосив, що статус держави-партнера Альянсу з розширеними
можливостями, наданий Україні у червні минулого року, передбачає запровадження нових
механізмів співробітництва як з НАТО, так і з окремими його членами. Олє Егберг
Міккельсен підтвердив незмінність політики Королівства Данія щодо підтримки
суверенітету та територіальної цілісності України, висловив запевнення підтримки України
у її прагненні зміцнювати обороноздатність держави, переймати євроатлантичні підходи,
стандарти та впроваджувати їх у Збройних Силах. Сторони обговорили стан та перспективи
розвитку двосторонньої оборонної співпраці, зокрема, у військовій і військово-технічній
сферах та перспективи її подальшого поглиблення між державами. Міністр оборони
України подякував датським партнерам за консультативно-дорадчу допомогу, яка
надається відомству та українському війську Королівством Данія у виконанні завдань
оборонної реформи та посиленні інституційних спроможностей Міністерства оборони
України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Україна і Франція працюють над зміцненням політичної
та безпекової взаємодії
26.03.2021

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів
в Києві зустріч з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де
Понсеном. Про це повідомляє mfa.gov.ua
Сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту міністра
закордонних справ України Дмитра Кулеби у Францію (26 лютого 2021 р.), насамперед
графік найближчих заходів в рамках українсько-французького політичного діалогу,
економічну взаємодію, а також співробітництво у військово-технічній сфері. Василь Боднар
висловив вдячність за нещодавнє рішення Апеляційного суду м.Екс-ан-Прованс щодо
заборони діяльності т.зв. «Центру представництва ДНР» у Марселі та наголосив, що цей
крок є сигналом послідовної підтримки французькою стороною суверенітету та
територіальної цілісності України. Заступник міністра відзначив, що Україна є важливим
військово-політичним партнером Франції та НАТО. Учасники зустрічі домовилися про
продовження взаємодії двох держав у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції
України, зокрема практичного наближення України до стандартів Альянсу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Заступник міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитро Сенік
26 березня прийняв посла Італійської Республіки в Україні П’єра Франческо
Дзадзо. Про це повідомляє mfa.gov.ua
Дмитро Сенік висловив вдячність П’єру Франческо Дзадзо за підтримку Італією
заяви країн G7 із засудженням агресії РФ проти України. Співрозмовники обговорили
співпрацю України та Італії в сферах цифровізації, торгівлі та інвестицій. Заступник
міністра відзначив наявність значного потенціалу для реалізації спільних проєктів з
електронного врядування та цифрових послуг. Сторони домовилися опрацювати
можливість проведення українсько-італійських консультацій у сфері цифровізації.
Окремою темою зустрічі стали кроки для збільшення обсягів торгівлі та інвестицій. Дмитро
Сенік запросив італійський бізнес взяти участь в приватизації об'єктів в Україні, розвивати
на території нашої держави інвестиційні проєкти, зокрема у транспортній та енергетичній
сферах. Довідково: у 2020 році товарообіг України та Італії становив 4056,7 млн. дол. США.
Експорт склав 1931,1 млн. дол. США, а імпорт – 2125,6 млн. дол. США. У січні-лютому 2021
року, двосторонній товарообіг склав 662,5 млн.дол.США (+17,4% порівняно з аналогічним
періодом минулого року). Експорт склав 383,95 млн. дол.США, імпорт – 278,54 млн. дол.
США. Позитивне для України сальдо – 105,41 млн. дол. США.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Україна та Молдова парафували проект Протоколу про
внесення змін до Угоди про вільну торгівлю
30.03.2021

В понеділок, 30 березня відбулася процедура парафування проекту
Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова
про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю.
Зі сторони України участь у процедурі взяв заступник Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка,
зі сторони Молдови – державний секретар Міністерства економіки та інфраструктури
Республіки Молдова Юліана Дрегелін. Сторони висловили налаштованість на якнайшвидше
проведення процедур, необхідних для підготовки Протоколу до підписання. Двосторонні
переговори було розпочато 28 січня 2021 року з метою застосування у торговельних
відносинах між Україною та Республікою Молдова положень Регіональної конвенції про
пан-євро-середземноморські преференційні правила походження. Регіональна конвенція –
інструмент, який встановлює ідентичні правила походження товарів, що застосовуються в
рамках угод про вільну торгівлю, укладених між її Договірними сторонами. Україна набула
участі в Регіональній конвенції 1 лютого 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Дмитро Кулеба обговорив з Ігнаціо Кассісом пріоритети
співробітництва України та Швейцарії
30.03.2021

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну
розмову з віцепрезидентом, керівником федерального департаменту
закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом.
Міністри обговорили пріоритети співробітництва та графік політичних контактів
двох країн у 2021 р. Ігнаціо Кассіс прийняв запрошення Дмитра Кулеби здійснити візит до
України в другій половині цього року. Співрозмовники також домовилися про проведення
ближчим часом політичних консультацій міністерств закордонних справ. Глава МЗС
України подякував за тверду та незмінну підтримку суверенітету та територіальної
цілісності нашої держави, надання практичної допомоги в подоланні наслідків збройної
агресії РФ проти України. Дмитро Кулеба розповів про завдання Кримської платформи як
міжнародного майданчика для консолідації зусиль з метою деокупації Криму, підтвердив
запрошення керівництву Швейцарії взяти участь в установчому саміті платформи та
урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України. Окремою темою
розмови стала підготовка 5-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що
проходитиме в Швейцарії у 2022 р. Міністри погодилися, що одним із пріоритетів
конференції має стати економічне відновлення на тлі глобальної кризи, спричиненої
пандемією COVID-19. Насамкінець, співрозмовники відзначили успішний розвиток
співробітництва України та Швейцарії в сфері «наукової дипломатії», зокрема спільне
виробництво апаратів ШВЛ на базі ДП «Новатор», яке проходить випробувальний етап.
Довідково: це перша телефонна розмова міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та
Ігнаціо Кассіса. Швейцарія входить в п'ятірку найбільших інвесторів в Україну. Станом на
вересень 2020 року, обсяг швейцарських інвестицій в Україну складає 3,099 млрд. дол. США.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Ігор Жовква обговорив з дипломатичним радником Президента
Португалії перспективи взаємодії між двома країнами
30.03.2021

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів
телефонну розмову з дипломатичним радником Президента Португальської
Республіки Амелією Пайвою.
Ігор Жовква привітав Амелію Пайву з нещодавнім призначенням на посаду та
висловив сподівання на тісну співпрацю задля подальшого зміцнення українськопортугальських відносин. Співрозмовники обговорили ключові питання двостороннього
порядку денного, зокрема політичний діалог на найвищому рівні. Ігор Жовква та Амелія
Пайва домовилися координувати зусилля для реалізації домовленостей, досягнутих під час
телефонної розмови у січні між Президентом України Володимиром Зеленським і
Президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою. Окрема увага була приділена питанням
європейської інтеграції України з урахуванням головування Португалії в ЄС. Ігор Жовква
окреслив ключові пріоритети нашої держави у відносинах з Європейським Союзом,
відзначивши амбітність євроінтеграційного порядку денного України. Було висловлено
сподівання, що під час головування в Раді ЄС Португалія підтримає просування у найбільш
актуальних для України та ЄС питаннях. Співрозмовники також обмінялися думками щодо
заходів, яких вживають в Україні та Португалії для протидії пандемії COVID-19, серед
іншого стосовно кампанії з вакцинації населення. Ігор Жовква наголосив на актуальності
прискорення доступу України до сертифікованих вакцин через механізм COVAX. Заступник
керівника Офісу Президента також наголосив на зацікавленості України у відновленні
можливостей для подорожей українських громадян у країни ЄС щойно дозволятиме
ситуація. У цьому зв’язку Ігор Жовква відзначив важливість взаємодії у питанні «паспортів
вакцинації», запровадження яких зараз активно обговорюється в межах ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Василь Боднар зустрівся з пані послом
Іспанії в Україні

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк зустрілася
з делегацією Ісламської Республіки Афганістан

31.03.2021

В середу, 31 березня відбулася зустріч заступника міністра
закордонних справ України Василя Боднара з пані послом Іспанії в Україні
Сільвією Кортес Мартін. Про це повідомляє mfa.gov.ua
Ключовою темою була стала підготовка візиту прем‘єр-міністра Іспанії до України
цьогоріч. У рамках візиту планується проведення засідання міжурядової українськоіспанської комісії з економічного і промислового співробітництва та масштабного бізнесфоруму. Співрозмовники домовилися вжити заходів з метою прискорення опрацювання
проєктів важливих двосторонніх угод, які сприятимуть розвитку співробітництва в сферах
інвестицій, туризму та соціального забезпечення. Заступник міністра поінформував пані
посла про підготовку до установчого саміту Кримської платформи та наголосив на
важливості консолідації уваги міжнародної спільноти навколо питання деокупації Криму.
Василь Боднар подякував іспанській стороні за підтримку євроінтеграційного курсу
України. Сільвія Кортес Мартін підтвердила готовність Іспанії й надалі сприяти реалізації
порядку денного відносин України та ЄС. Іспанія є найбільшим в Європі та 3-м у світі
імпортером українських зернових. За обсягом позитивного для України сальдо торгівля з
Іспанією займає 2-е місце серед країн Європи та 7-е у світі. У 2020 році обсяг двосторонньої
торгівлі товарами становив 1985,3 млн дол. США. При цьому експорт - 1250,2 млн дол. США,
а імпорт – 735,1 млн дол. США. Позитивне сальдо для України – 515,1 млн дол. США.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк
провела робочу зустріч з делегацію Ісламської Республіки Афганістан, яка
перебуває з офіційним візитом в Україні.
Сторони відзначили важливість Другого засідання Українсько-афганської об’єднаної
міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке відбулося у
Києві. “Пропоную також відновити регулярні обміни нашими парламентськими
делегаціями після зняття карантинних обмежень, викликаних пандемією COVID-19. Адже,
на моє переконання, розвиток міжпарламентського співробітництва має бути одним з
пріоритетних напрямків розбудови політичних відносин між нашими країнами”, зазначила Олена Кондратюк. Наступним кроком у цьому напрямку, за її словами, може
стати здійснення візиту до України Президента Ісламської Республіки Афганістан пана
Мохаммада Ашрафа Гані та його участь на саміті Кримської платформи напередодні 30-ї
річниці Незалежності України. У зустрічі, зокрема, взяли участь: Голова Комісії з питань
Національної Економіки Парламенту Ісламської Республіки Афганістан Абдул Хамід Шаріфі,
заступник міністра фінансів, податків та зборів Муджіб ур Рахман Шірзад, директор із
зовнішніх зв’язків Офісу Президента Афганістану Аттал Шамс, представники Агенції з
цивільної авіації та Посольства Афганістану в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

Президент України провів телефонну розмову з
Президентом Естонії

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з
Прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу

12.03.2021

31.03.2021

У фокусі уваги переговорів глав держав були питання протидії
поширенню пандемії коронавірусу та забезпечення належної процедури
вакцинації населення, яка наразі триває і в Україні, і в Естонії.
Співрозмовники наголосили на важливості забезпечення належного доступу країн
до сертифікованих вакцин. Президент України висловив подяку за тверду підтримку
Таллінном суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, передусім у контексті
непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках. Глава Української
держави ознайомив Керсті Кальюлайд з безпековою ситуацією на лінії розмежування на
Донбасі та наголосив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до
збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.
«Кількість порушень режиму тиші збільшилася, але ми працюємо над тим, щоб режим
припинення вогню функціонував так само, як і торік, коли обстрілів, поранень та смертей
на Донбасі було в десятки разів менше», – наголосив Володимир Зеленський. Окрема увага
під час розмови була приділена пріоритетним крокам нашої держави у контексті
подальшого поглиблення відносин з ЄС. Володимир Зеленський наголосив на незмінності
стратегічної мети України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив
сподівання на активну підтримку з боку Естонії в реалізації цього амбітного завдання.
Глава Української держави наголосив, що Україна формує широку коаліцію держав – членів
ЄС, які підтримують європейську перспективу нашої країни. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Україна та Хорватія готуються до проведення засідання Спільної міжурядової
комісії з питань економічного співробітництва
31.03.2021

Україна та Хорватія готуються до проведення засідання Спільної
міжурядової українсько-хорватської комісії з питань економічного
співробітництва. Про це йшлося під час установчої онлайн-наради.
Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, яка є головою української
частини Спільної міжурядової українсько-хорватської комісії з питань економічного
співробітництва, зазначила, що Мінветеранів зацікавлене в поглибленні співпраці та обміні
досвідом між двома країнами та запросила хорватську делегацію на друге засідання
міжурядової комісії з питань економічного співробітництва до Києва. "У наших країн дуже
схожа історія боротьби за свою незалежність. Хорватія має унікальний досвід щодо
реабілітації, соціалізації та надання державної підтримки демобілізованим захисникам та
членам їхніх родин. Важливим також є питання економічної реінтеграції в мирному періоді.
Поглиблення міжнародної та міжурядової співпраці сприятиме економічному зростанню
нашої країни. Один з основних інструментів на цьому шляху – це побудова ефективної та
справедливої системи соціального захисту ветеранів", - зазначила Юлія Лапутіна. У свою
чергу, Міністр економіки та сталого розвитку Республіки Хорватія Томіслав Чорич
запропонував додати до порядку денного питання щодо співпраці у сфері реінтеграції
ветеранів до мирного життя. Для подальшої роботи по створенню ефективної системи
підтримки ветеранів та постраждалих внаслідок бойових дій…
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

12.03.2021

Співрозмовники обговорили актуальні питання двостороннього
порядку денного, а також окреслили подальші напрями поглиблення
співпраці між Україною та Ізраїлем.
Особливу увагу було приділено питанню протидії поширенню COVID-19. Президент
України відзначив суттєвий прогрес, досягнутий урядом Ізраїлю у вакцинації населення
країни, та наголосив на важливості забезпечення рівного доступу до сертифікованих
вакцин. «Дякую вам за допомогу, за готовність сприяти у пришвидшенні постачання
вакцин», – сказав Президент України. Сторони наголосили на зацікавленості в ініціативі
взаємного визнання сертифікатів про щеплення – «зелених паспортів» – з метою
відновлення туристичних потоків та регулярного авіасполучення між Україною та Ізраїлем.
«Зелені паспорти» відкривають можливість для мандрівок між Україною та Ізраїлем», –
зазначив Президент. Прем'єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу наголосив, що
взаємне визнання «зелених паспортів» буде корисним для економік обох країн.
Співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі та зусилля, яких вживає уряд
України для досягнення мирного врегулювання в межах Мінського процесу. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Дмитро Сенік зустрівся з послом Кувейту в Україні
Рашидом аль-Адвані
19.03.2021

Заступник міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитро Сенік
19 березня 2021 р. прийняв посла Держави Кувейт в Україні Рашида альАдвані. Про це повідомляє МЗС України.
Дмитро Сенік підкреслив важливість поглиблення політичного діалогу України та
Кувейту на високому та найвищому рівнях і підтвердив готовність до проведення
чергового раунду політичних
консультацій
міністерств
закордонних
справ.
Співрозмовники відзначили зацікавленість двох країн у подальшому розвитку
торговельного та інвестиційного співробітництва. «Україна готова сприяти забезпеченню
продовольчої безпеки Кувейту, розширити поставки на кувейтський ринок високоякісної
аграрної продукції та продуктів харчування», – зазначив Дмитро Сенік. Сторони
погодилися, що активізації ділових та туристичних контактів сприятиме встановлення
прямого авіасполучення між Україною та Кувейтом. Довідково: останній раунд політичних
консультацій МЗС України та Кувейту відбувся в лютому 2018 року в м.Ель-Кувейт. 6-8
листопада 2018 р. у Кувейті відбулося четверте засідання спільної Міжурядової українськокувейтської комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва. У
2020 р. двосторонній товарообіг між Україною та Кувейтом склав 37,06 млн. дол. США,
зокрема експорт товарів - 34,9 млн. дол. США, імпорт - 0,79 млн. дол. США. Сальдо торгівлі
товарами позитивне для України - 35,48 млн. дол. США. Частка аграрної продукції від
загального двостороннього експорту у 2020 р. становила 80,4%.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Прем’єр-міністр провів зустріч із представниками
турецького бізнесу
30.03.2021

 ЄВРАЗІЯ
 ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ (КАЗАХСТАН. КИРГИЗІЯ. ТАДЖИКИСТАН. ТУРКМЕНІСТАН. УЗБЕКИСТАН)

До УДФСУ завітав Посол Узбекистану
Алішер Курманов
30.03.2021

В Університеті державної фіскальної служби України відбулася
офіційна зустріч в.о. ректора УДФСУ Антона Монаєнка із Надзвичайним та
Повноважним Послом Республіки Узбекистан в Україні.
Мета зустрічі - налагодження співпраці між університетом та Узбекистаном у різних
напрямкам діяльності. У зустрічі також взяли участь помічник ректора УДФСУ Азер Худієв,
завідувач відділу міжнародного освітнього співробітництва УДФСУ Андрій Божков та
Перший секретар Посольства Республіки Узбекистан в Україні Баходир Ібрагімов. Присутні
обговорили низку ключових питань щодо налагодження співпраці між УДФСУ та
Узбекистаном, зокрема: налагодження прямих контактів з профільними університетами
Узбекистану та реалізацію спільних навчальних та дослідницьких програм; залучення до
навчання студентів з Узбекистану до УДФСУ; проведення спільних академічних/наукових
культурних та спортивних заходів, використовуючи матеріально-технічну базу УДФСУ;
залучення експертів УДФСУ до консультацій узбецької сторони (ділові кола, державний
сектор) в галузі митної справи та оподаткування. Крім цього, гості університету мали
можливість ознайомитися із життям та діяльністю навчального закладу, побачити
матеріально-технічну базу і поспілкуватися із співробітниками УДФСУ. Висловлюємо
вдячність узбецькій стороні за візит до університету і сподіваємося на успішну реалізацію
усіх планів! Нагадаємо, колектив посольства України в Узбекистані на чолі з послом
Миколою Дорошенком та спільно з українською та кримськотатарською діаспорами
Узбекистану вшанували пам’ять українського поета та художника Тараса Шевченка біля
пам’ятника Кобзареві у Ташкенті.
Читати повністю >>>
За матеріалами puls.in.ua, ukrinform.ua
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Україна й Туреччина мають значні перспективи у сфері розвитку
інфраструктури, промисловості й торгівлі. Про це зазначив Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль.
«Туреччина є надзвичайно важливим торговельно-економічним партнером для
України. Ми високо цінуємо інвестиційний внесок турецьких компаній в українську
економіку», — зазначив Денис Шмигаль на зустрічі з представниками турецького бізнесу в
Україні, яка відбулася 30 березня. Прем’єр-міністр відзначив, що річні обсяги двосторонньої
торгівлі між державами становлять майже 5 мільярдів доларів: «Україна й Туреччина
домовилися щонайменше подвоїти цю суму. Президенти наших держав зафіксували
бажання перейти до наступного рівня відносин і співпраці через оновлені угоди про
взаємну торгівлю». Як зазначив Денис Шмигаль, задля впровадження дієвого механізму
залучення інвестицій Україна перезавантажила роботу урядового офісу UkraineInvest і
створила Агенцію з питань підтримки державно-приватного партнерства. «Наразі ми
консолідуємо зусилля і плануємо реалізувати єдину платформу підтримки іноземного
інвестора в Україні. Ми сподіваємося, що всі ці кроки сприятимуть подальшому розвитку
наших відносин», — зауважив очільник Уряду. Зі свого боку представники турецького
бізнесу відзначили, що перспективним напрямком двосторонньої співпраці є розвиток
формату державного-приватного партнерства, що дасть змогу розвивати інфраструктуру й
економіку України. Учасники зустрічі подякували за діалог і підкреслили, що влада України
системно підходить до покращення інвестиційного клімату в країні. Відзначимо, Міністр
розвитку громад та територій України Олексій Чернишов 25 березня зустрівся з Послом
Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере. Під час зустрічі обговорили
питання подальшої транскордонної та міжрегіональної співпраці України з Туреччиною,
розвиток індустріальних парків в Україні, співробітництво з турецькою стороною у сфері
діджиталізації, а саме у частині розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет.
Міністр підкреслив важливість співпраці між країнами та подякував за багаторічну
підтримку. Сторони також обговорили плани Мінрегіону щодо розвитку індустріальних
парків в Україні. Олексій Чернишов повідомив, що у 2021 р. Україна робить акцент на
розбудові таких об’єктів, який є одним із напрямків програми Президента України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, minregion.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Євгеній Єнін провів зустріч з послом В’єтнаму
в Україні Нгуєн Хоан Тханем

Кенія може стати воротами на ринки країн Східної Африки
для українських експортерів
15.03.2021

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 15
березня провів зустріч з послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в
Україні Нгуєн Хоан Тханем. Про це повідомляє mfa.gov.ua
Заступник міністра підкреслив налаштованість нашої держави на подальший
розвиток українсько-в’єтнамські відносин, зміцнення співпраці в рамках міжнародних
організацій. Сторони підтвердили обопільний інтерес в активізації політичного діалогу
найвищого та високого рівня і співробітництва у сфері торгівлі, зокрема реалізації
домовленостей 15-го засідання Міжурядової українсько-в’єтнамської комісії з питань
торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва (МУВК), та в культурногуманітарній сфері. У цьому контексті дипломати приділили особливу увагу плану
двосторонніх заходів на 2021 рік. Євгеній Єнін також відзначив особливу зацікавленість
України у побудові ефективної взаємодії з Асоціацією держав Південно-Східної Азії
(АСЕАН). Довідково: У 2020 році двосторонній товарообіг України та В'єтнаму склав 653,1
млн. дол. США (приріст 21.8% відповідно до 2019 року). Експорт – 192,1 млн.дол.США
(зростання на 84.78% здебільшого за рахунок зернових порівняно до 2019 року), імпорт –
461.0 млн. дол. США (зростання на 6.7% порівняно з 2019 року). Від’ємне сальдо для
України у 2020 році становило 268.9 млн.дол.США. 25 січня 2021 року у форматі
відеоконференції відбулося 15-те засідання Міжурядової українсько-в’єтнамської комісії з
питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва (МУВК).
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Євгеній Єнін зустрівся з парламентською
делегацією Індонезії
18.03.2021

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін провів
зустріч із делегацією комітету з питань міжпарламентського співробітництва Ради народних представників Республіки Індонезія.
Заступник міністра підтвердив налаштованість України на подальший розвиток
взаємовигідного співробітництва з Індонезією, посилення співпраці в рамках міжнародних
організацій, створення ефективного механізму взаємодії з Асоціацією держав ПівденноСхідної Азії (АСЕАН). Євгеній Єнін привернув увагу індонезійської делегації до прагнення
нашої країни розширити та інституалізувати відносини з АСЕАН шляхом приєднання до
Договору про дружбу та співробітництво у Південно-Східній Азії, набуття Верховною Радою
України статусу спостерігача в Міжпарламентській Асамблеї АСЕАН, започаткування
роботи Центру АСЕАН в Україні. Сторони детально обговорили міжпарламентське
співробітництво України та Індонезії, розвиток політичного діалогу на найвищому та
високому рівнях, співробітництві в торговельній, фінансовій та військово-технічній сферах.
Окремою темою зустрічі став план двосторонніх заходів на 2021 рік. Довідково: у 2020 р.
обсяг двосторонньої торгівлі України та Індонезії склав 1,01. млрд.дол.США. Експорт
минулоріч становив 735,6 млн. дол. США (збільшився на 0,1% порівняно з 2019 р.), а обсяги
імпорту - 278 млн. дол. США (зменшилися на 6% порівняно з відповідним періодом 2019 р).
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
У Мінекономіки обговорили стан в торговельноекономічній сфері між Україною та КНР
25.03.2021

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України – Торговий представник України Тараса Качки
зустрівся з Радником-посланника Посольства Китайської Народної
Республіки в України пані Чжао Лі.
У ході зустрічі сторони підкреслили важливість підтримки поточного стану в
торговельній та економічній сферах, обговорили можливі напрями щодо спільних заходів,
які плануються у 2021 році, зокрема: проведення Сьомого засідання Підкомісії з питань
співробітництва в галузі сільського господарства; продовження взаємодії сторін з метою
практичної реалізації Програми співробітництва між Україною та Китайською Народною
Республікою у рамках спільного будівництва «поясу Шовкового шляху» та «морського
Шовкового шляху 21-го століття»; можливі формати участі Української сторони в Четвертій
міжнародній виставці імпортних товарів в Шанхаї. «Україна зацікавлена у реалізації
спільних з китайськими партнерами проектів та ініціатив, зокрема, в галузі сільського
господарства, оскільки Україна є глобальним гравцем у світовій торгівлі аграрною
продукцією», - зазначив Тарас Качка. Відзначимо, Китай вимагає, щоб Україна при
націоналізації підприємства "Мотор Січ" урахувала інтереси китайських компаній - серед
акціонерів заводу китайська компанія Beijing Skyrizon. "Ми вимагаємо, щоб Україна
врахувала законні права китайських підприємств і інвесторів", - заявив речник МЗС Китаю
Чжао Ліцзянь. За його словами, Пекін уважно спостерігає за ситуацією, яка склалася з
підприємством. "Китай наполягає, щоб це питання було вирішене належним чином", - додав
він. Нагадаємо, на засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави
ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в
підприємство, отримають компенсацію. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія
заявив, що у Раді найближчим часом зареєструють законопроєкт про націоналізацію ПАТ
"Мотор Січ". У "Слузі народу" обговорюють та напрацьовують текст законопроєкту про
націоналізацію ПАТ "Мотор Січ", заявив заступник голови фракції "Слуга народу"
Олександр Корнієнко. Китайський інвестор "Мотор Січі" назвав неприпустимими заяви
української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими
позовами. Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через
введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі", про це 1 лютого
повідомило видання ZN.UA, інформацію також підтвердили джерела ЕП у МЗС. Президент
Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке
передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів
"Мотор Січі". Нацкомісія з цінних паперів відкрила справу проти депозитарної установи СП
ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" за порушення вимог щодо провадження депозитарної діяльності в
частині інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів ПАТ
"Мотор Січ", у Dragon Capital відкинули звинувачення. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку не зафіксувала жодних ознак законної діяльності щодо скликання та
наміру проведення загальних зборів акціонерного товариства "Мотор Січ". 31 січня у
Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані
китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але
вони були зірвані СБУ. Купівля китайськими інвесторами контрольного пакету акції АТ
"Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності
Пекіну. Водночас, в українському уряд виступають за те, щоб стратегічні українські
підприємства залишалися у власності держави, хоча і розуміє важливість залучення
інвесторів до "Мотор Січ". Наразі інвестори подали в міжнародний арбітраж з вимогою
стягнути з України $3,5 млрд, оскільки прокуратура наклала додатковий арешт на акції
"Мотор Січ"після того, як китайські бізнесмени разом із DCH Олександра Ярославського
оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, epravda.com.ua
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Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ) та Посольство
України в Республіці Кенія провели онлайн-брифінг для українських
експортерів на тему «Вихід на ринок та ведення бізнесу в Кенії».
У заході взяли участь заступник міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитро
Сенік, посол України в Кенії Андрій Праведник та представники українських компаній, які
працюють у сферах машинобудування, аграрному секторі, харчовій, хімічній,
фармацевтичній та легкій промисловості. Відкриваючи захід, Дмитро Сенік зазначив, що
африканський ринок нині розглядається як один із найбільш динамічних у світі. «МЗС
цьогоріч приділяє особливу увагу розвитку економічної співпраці саме з країнами Африки,
тому закликаю всіх наших експортерів звернути увагу на цей регіон і спільно з
Міністерством закордонних справ підкорювати африканські ринки», – сказав Дмитро Сенік.
Заступник міністра додав, що після завершення пандемічних обмежень МЗС планує
організацію бізнес-місій до регіону. Український дипломат розповів, що Кенія є найбільшим
торговельним партнером України у Східній Африці. «Країни Східноафриканського
співтовариства, до якого входять Бурунді, Кенія, Руанда, Південний Судан, Танзанія та
Уганда, при здійсненні імпортних операцій використовують єдиний загальний митний
тариф, що з одного боку спрощує митні процедури, а з іншого – сприяє розвитку
реекспортного постачання у рамках цього об’єднання. Кенія може стати воротами на ринки
країн Східної Африки для українських експортерів», – наголосив Дмитро Сенік. Посол
України в Кенії Андрій Праведник поінформував учасників заходу про особливості експорту
до Кенії: «Товари для імпорту декларуються протягом 21 дня після початку розвантаження
або, якщо мова йде про транспортні засоби, після прибуття. Імпортеру потрібно звернутися
до ліцензованого митного агента, який уповноважений обробляти імпортні документи в
митній системі та допомагати в оформленні товарів від імені експортера. Ставка ПДВ
становить 16%, збір за імпортну декларацію – 2%, збір на розвиток залізниць – 1,5%.
Найпопулярнішими торговими мережами є Naivas, Onn the way, Chandarana foodplus та
Carrefour. З усіма мережами маємо контакти, готові допомагати українському бізнесу», –
зазначив український посол.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
МЗС продовжує відкривати африканський ринок
для українських експортерів
18.03.2021

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ) та Посольство
України в Південно-Африканській Республіці провели брифінг для
українських експортерів на тему виходу на ринок та ведення бізнесу в ПАР.
У заході взяли участь заступник міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитро
Сенік, пані посол України в ПАР Любов Абравітова та представники української харчової,
хімічної та фармацевтичної промисловості, машинобудування, аграрного сектору тощо.
Відкриваючи захід, Дмитро Сенік відзначив, що ПАР є одним з найбільших торгових
партнерів України в регіоні Африки на південь від Сахари. «МЗС продовжує відкривати
африканський ринок для наших експортерів, адже розвиток співпраці з Африкою
визначений одним з пріоритетних завдань Міністерства цьогоріч», – підкреслив Сенік. Під
час заходу українські дипломати ознайомили експортерів з особливостями ведення бізнесу
в ПАР: умовами та специфікою виходу на ринок, особливостями сертифікації, нетарифними
бар'єрами тощо. До ТОП-5 продукції, яка найбільше експортувалася до ПАР з України в
2020 році входили: - зернові культури; - чорні метали; - овочі; - жири та олії тваринного або
рослинного походження; - продукція борошномельно-круп'яної промисловості. Пані посол
України в ПАР Любов Абравітова серед перспективних напрямів двосторонньої
торговельної та економічної взаємодії виділила сільське господарство, енергетику,
суднобудування, харчову промисловість, гірничодобувну галузь, машинобудування та ін.
Нагадаємо, що з метою просування української продукції на ринки ПАР у 2020 році було
створено Українсько-південноафриканську бізнес-раду. Рада експортерів та інвесторів при
МЗС України (РЕІ) – майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та
торговельні можливості з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між
українськими експортерами та імпортерами за кордоном.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з
радником Президента США з питань нацбезпеки
29.03.2021

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну
розмову з радником Президента США з питань національної безпеки
Джейкобом Салліваном. Про це повідомляє president.gov.ua
Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за чітку й послідовну політику з
підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. «Ми високо цінуємо нещодавні
сильні заяви Президента Джо Байдена та представників вашої адміністрації щодо Криму.
Для нас є дуже важливим підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії
Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи
«Кримська платформа», – сказав керівник Офісу Президента. Крім того, Андрій Єрмак
розповів співрозмовнику про безпекову ситуацію на лінії розмежування на Донбасі. Він
відзначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення
кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих. «Минулої п'ятниці, 26
березня, ми втратили за один день чотирьох наших воїнів», – зазначив він. Керівник Офісу
Глави держави додав, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних
переговорів щодо припинення війни на Донбасі. Андрій Єрмак також подякував
Сполученим Штатам Америки за надання важливої безпекової допомоги, яка сприяє
посиленню обороноздатності України. Зокрема йдеться про підтримку реформи Збройних
сил України, посилення Військово-морських сил ЗСУ. Керівник Офісу Глави Української
держави також зауважив, що завдяки підтримці США Україна вже отримала статус
Партнера з розширеними можливостями НАТО (EOP) і розраховує на отримання плану дій
щодо членства в Альянсі (ПДЧ). Він зауважив, що Україна залишається форпостом
демократичного світу на сході Європи і платить за це високу ціну, зокрема втрачаючи
життя найкращих своїх громадян. Керівник Офісу Президента України також розповів
Джейкобу Саллівану про реформи, які проводить Володимир Зеленський. Мета Президента
України – побудова сучасної демократичної держави, заснованої на верховенстві права,
вільної від корупції та впливу олігархів. Андрій Єрмак також розповів, що з ініціативи
Володимира Зеленського створено Центр протидії дезінформації, керівник якого невдовзі
буде представлений громадськості. «Події, які відбувалися в останні роки і в Україні, і в
інших країнах, доводять, що інформаційна війна та поширення дезінформації не менш
руйнівні, ніж збройне протистояння», – сказав Андрій Єрмак. Радник Президента США з
питань національної безпеки наголосив на важливості співпраці у питанні протидії
дезінформації. «Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося
на можливість подальшої співпраці у цій сфері», – сказав він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Поглиблення партнерства з Канадою є одним із
найважливіших пріоритетів України

НА ПОЧАТОК

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
25.03.2021

Україна зацікавлена у подальшому поглибленні партнерства з
Канадою як на політичному, так і на економічному рівнях. Про це заявив
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
“Верховна Рада вже ухвалила низку законопроектів щодо підтримки бізнесу із
значними інвестиціями. Паралельно на розгляді в Парламенті знаходяться законопроекти,
які, я впевнений, будуть цікаві канадським інвесторам”, - наголосив Голова українського
Парламенту Дмитро Разумков під час онлайн-зустрічі зі Спікером Палати громад
Парламенту Канади Ентоні Ротою. Дмитро Разумков подякував Канаді за принципову
позицію та підтримку України на різних міжнародних майданчиках, зокрема, у НАТО, ОБСЄ,
ООН та в якості спостерігача ПАРЄ. “Якщо ми говоримо про роботу наших
міжпарламентських груп дружби, то вони ефективні. Дійсно, COVID-19 знизив їх активність,
тому що в онлайн-режимі не можна зробити того, що ми звикли робити під час особистих
зустрічей. Але я впевнений, ми зможемо повернутися до тих зустрічей, які були раніше”, сказав він. Голова Верховної Ради відзначив допомогу Канади в питаннях національної
безпеки. “В Україні вже сьомий рік йде війна. І питання, пов'язані з територіальною
цілісністю, із захистом наших людей, для кожного представника влади є принциповими”, відзначив він. Дмитро Разумков висловив вдячність за фінансову допомогу Канади,
направлену на підтримку сектору безпеки та оборони України. “Я хотів би подякувати
Канаді за сталу та непохитну підтримку, яку ми спостерігаємо протягом багатьох років. Для
нас - це не просто слова, а конкретні дії, які ми бачимо з боку нашого надійного партнера”, сказав він. Голова Верховної Ради також подякував Спікеру Палати громад Парламенту
Канади за допомогу Україні в боротьбі з пандемією COVID-19. При цьому він висловив
співчуття у зв’язку зі значним рівнем захворюваності та смертності у Канаді через
коронавірусну хворобу. Своєю чергою Ентоні Рота повідомив, що обмін досвідом між двома
країнами є надзвичайно важливим, це стосується як співпраці в освітніх програмах, так і в
рамках інвестиційних проектів. Також він зазначив, що Канада завжди підтримувала та
продовжує підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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Як Україні повністю позбутися від олігархів,
пояснив Волкер
21.03.2021

Екс-спецпредставник Держдепартаменту США в Україні Курт
Волкер впевнений, що Україна потребує здорової конкуренції
лідерства. В інтерв'ю виданню НВ у відповідь на питання, чи
К. ВОЛКЕР
спостерігає Волкер дефіцит лідерства, дипломат заявив, що наша
країна «потребує здорової конкуренції лідерства».
Волкер зазначив, що кожна країна в світі має можливість «розвиватися в плані
лідерства». «Подивіться, наприклад, на США і все, що у нас зараз відбувається - від штурму
Капітолію до серйозної політичної розділеності суспільства», - сказав він. Волкер вважає,
що створення інституту лідерства є принципово важливим для України, оскільки тоді
доступ до зміни країни і її розвитку мають найбільш талановиті люди, які мають ресурси і
можливості. «Я часто кажу, як важливо України трансформуватися демократично, оскільки
зараз тут очевидна олігархічна система. Всього кілька людей контролюють нереальні
частки економіки країни і, відповідно, певні регіони і частини українського суспільства.
Трансформація цієї системи - головний виклик для країни», - вважає Волкер. Дипломат
нагадав, що схожу ситуацію в кінці XIX століття переживали і США. Тоді там були створені
величезні бізнес імперії Джона Моргана, Джона Рокфеллера або Ендрю Карнегі. Ці імперії
практично повністю контролювали економіку. «Тоді Америка змогла провести
антитрастове законодавство, роздрібнити ці бізнес-імперії, але в той же час залишити
великим бізнесменам можливість робити свій внесок в розвиток країни і суспільства. Тому
сьогодні їх імена в США не асоціюються з олігархатом, вони звучать як імена лідерівфілантропів. Це не тільки економічне, але і величезна культурна зміна, яке, я сподіваюся,
відбудеться і в Україні», - вважає Волкер. Нагадаємо, в українських олігархів попереду важкі
часи! З такою заявою ексдиректор у справах Європи та Євразії у Раді національної безпеки
США Деніел Фрід виступив в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" 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. 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. Нагадаємо, Сполучені
Штати запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та його
найближчих родичів. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку цитує
посольство США в Україні. Окрім самого Ігоря Коломойського до санкційного списку
потрапили члени найближчої родини - його дружина Ірина Коломойська, його дочка
Анжеліка Коломойська та його син Ізраїль Цві Коломойський. "Цей крок робить Ігоря
Коломойського та кожного з цих його найближчих родичів неприйнятними для в'їзду до
США", - йдеться в заяві Блінкена. Відповідно до заяви, перебуваючи на посаді голови
Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік,
Коломойський "брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і
довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування,
включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої
вигоди". "Хоча нинішнє визначення базується на діях у час його перебування на посаді, я
також хочу висловити занепокоєння поточними регулярними спробами Коломойського
підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її
майбутнього", - йдеться в заяві Блінкена. Там переконані, що це рішення підтверджує
прагнення США підтримувати реформи політичного, економічного та судового секторів, які
є ключовими для євроатлантичного шляху України. "США продовжують підтримувати всіх
українців, чия робота рухає реформи вперед. Державний департамент і надалі
використовуватиме подібні повноваження й інструменти, щоб сприяти відповідальності
корумпованих суб'єктів у цьому регіоні та в усьому світі", - заявляють у Вашингтоні.
Читати повністю >>>
За матеріалами lenta.ua, espreso.tv, bbc.com
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Fitch прогнозує зростання ВВП України у 2021 р.
на 4,1% за інфляції 6,9%
28.02.2021

ВВП України після спаду на 4,2% у 2020 р. при інфляції 5% у 2021 р.
збільшиться на 4,1% у разі зростання інфляції до 6,9%, а у 2022 р.
відновлення економіки сповільниться до 3,8% при інфляції до 5,3%.
"Прогнозуємо зростання ВВП на 4,1% у 2021 р. за рахунок приватного споживання,
зростання виробництва сільськогосподарської продукції та часткового відновлення
інвестицій", - йдеться в звіті агентства Fitch Ratings про підтвердження рейтингу України на
рівні "B" зі стабільним прогнозом. Fitch зазначає, що друга хвиля Covid-19 була набагато
серйознішою, ніж перша, але рівень смертності знижується, і агентство передбачає, що
економічні обмеження залишаться незначними. Зростання інфляції до 6,1% за підсумками
січня Fitch пояснює більш високими цінами на сировинні товари та енергоносії,
ослабленням гривні і підвищенням мінімальної заробітної плати на 20%. За прогнозами
Fitch Ratings, Нацбанк відреагує на збільшення інфляції підвищенням облікової ставки на
100 базисних пунктів - до 7%. Агентство додає, що зміна минулого року глави НБУ і низки
його заступників збільшила ризик погіршення ситуації в результаті більш м'якої грошовокредитної політики, ніж передбачалося у попередньому прогнозі. Fitch очікує поступової
бюджетної консолідації у 2021-2022 роках, зокрема, скорочення дефіциту держбюджету з
5,5% ВВП у 2020 році до 5,1% ВВП у 2021 році і 3,7% ВВП у 2022 році, проте це залежатиме
від наявності фінансування і ступеня участі МВФ. Згідно з прогнозами агентства, після
зростання прямого держборгу України в 2020 році на 11,2 процентних пункту (п.п.) - до
55,6% ВВП (62,8% з урахуванням держгарантій), він стабілізується на рівні 54% ВВП у 20212022 рр. Fitch додає, що за показниками держборгу Україна відповідає середнім значенням
для країн з рейтингом "B". Стосовно платіжного балансу агентство зазначає, що Україна
виявилася стійкою до шоку, викликаного коронавірусом, а її міжнародні резерви
збільшилися до $ 28,8 млрд у січні 2021 р. зі $ 27,0 млрд у лютому 2020 року. "Дуже значне
поліпшення умов торгівлі, різке скорочення імпорту і статистичні зміни...призвели до
збільшення сальдо рахунку поточних операцій у 2020 році на 7 п.п. до профіциту в 4,4%
ВВП, компенсуючи відтік капіталу з приватного сектора", - йдеться в звіті. Згідно з ним, у
2021 р. Україна повернеться до дефіциту рахунку поточних операцій, однак у розмірі всього
0,3% ВВП, який збільшиться до 1,2% у 2022 році через відновлення внутрішнього попиту і
менш сприятливих умов торгівлі, але це буде більш ніж компенсовано більш високим
припливом прямих і портфельних іноземних інвестицій, а також депозитів в іноземній
валюті. Щодо співпраці з МВФ, Fitch вважає, що існує значний ризик для завершення
програми stand by, зокрема, буде проблематичним ухвалення парламентом законодавства
про боротьбу з корупцією і судову реформу. На думку агентства, скасування грудневого
тимчасового обмеження цін на газ, ще однієї вимоги програми, більш реалістичне.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Україна розпочала 2021 рік з падіння в
базових галузях економіки
03.03.2021

У січні 2021 р. Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) впав на
3,7% р/р. Падіння продовжується другий рік поспіль, йдеться в
"Макроекономічному та монетарному огляді" НБУ (лютий 2021 року).
Серед інших чинників на показниках низки секторів негативно позначилося
посилення карантину та несприятливі погодні умови. Так, тимчасово послабився
споживчий попит та експорт. Зокрема, уповільнилося зростання обороту роздрібної
торгівлі (до 3,5% р/р). Складнощі з транспортуванням позначилися на вантажних
перевезеннях та оптовій торгівлі. Промисловість повернулася до падіння (на 4,0% р/р)
внаслідок тимчасового послаблення внутрішнього попиту, загострення конкуренції на
зовнішніх ринках ГМК продукції, а також перебоїв у роботі портів. "Крім того, поновився
спад у сільському господарстві (на 5,7% р/р), відображаючи низьку рентабельність у
тваринництві насамперед унаслідок подорожчання кормів та спалахи захворювання тварин
в окремих районах. Будівництво теж суттєво скоротилося (на 12,9% р/р) на тлі складних
погодних умов", - йдеться в документі. Нагадаємо, у 2020 році Індекс виробництва базових
галузей (ІВБГ) впав на 3,7% р/р. Це відбулося вперше з 2015 року. Зазначимо, Національний
банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з
прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні у 2021 році збільшиться на 4,2%.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua

Читайте також: Макроекономічний та
монетарний огляд, лютий 2021 р. >>>

Українська економіка зросте на 4,3% ВВП
в 2021 році - прогноз
10.03.2021

Українська економіка зросте на 4,3% ВВП у 2021 році, свідчить
економічний прогноз Німецької економічної команди (GET) та Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій.
"На 2021 рік ми очікуємо відновлення економіки за рахунок зростання приватного
споживання з боку збільшення виробництва у промисловості, транспорті, а також в
сільському господарстві з боку пропозиції. Цьому сприятиме відновлення економіки у
країнах-партнерах і збільшення торговельних потоків", - зазначили експерти. При цьому
вони відзначають невизначеність щодо подальшої ситуації з пандемією, співпраці з МВФ та
політичних ризиків, як позачергові вибори. При цьому експерти допускають, що
карантинні обмеження триватимуть до кінця весни, а співпрацю з Фондом буде
розблоковано, і кошти надійдуть у квітні-червні, а також у другій половині 2021 року.
Аналітики також очікують, що інфляція незначно перевищить цільовий діапазон
Національного банку в короткостроковій перспективі.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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Когда экономика Украины восстановится:
прогноз S&P

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП
Украины в 2021 году до 3,8%
13.03.2021

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает роста реального
ВВП Украины в 2021 г. на уровне 4% после ожидаемого спада экономики на
4,2% в 2020-м, с дальнейшим замедлением роста до 3,5% в 2022-м.
"Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на уровне 4% в 2021 по сравнению
с сокращением на 4,2% в 2020 г. вслед за постепенной стабилизацией ситуации в области
общественного здравоохранения и восстановлением спроса", – указано в сообщении S&P в
ночь на субботу о подтверждении рейтинга Украины на уровне "B/В" со стабильным
прогнозом. Агентство прогнозирует уверенное восстановление экономики во втором
квартале. По мнению аналитиков, приток денежных переводов и господдержка, в том числе
повышение пенсий, должны поддержать восстановление потребления. При этом
аналитики называют ключевым риском прогноза неопределенность в отношении
вакцинации, которая, во-первых, медленно разворачивается в Украине, а во-вторых, не
поддерживается половиной населения. "Мы рассматриваем недавно введенные
администрацией Байдена в США санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского как
решительное возобновление поддержки Западом программы реформ президента
Зеленского", - отмечается в сообщении. И хотя Украина ощущает трудности в переговорах с
Международным валютным фондом (МВФ) из-за проблем в антикоррупционной сфере и
судебной реформе, аналитики все же прогнозируют поступление транша в 2021 году в
размере $0,7 млрд, учитывая высокий дефицит бюджета в 2021 году. В свою очередь, это
позволит получить дополнительные кредиты Всемирного банка и Евросоюза на сумму
около $1,5 млрд. Впрочем, даже при этих обстоятельствах S&P ожидает рост госдолга на $56 млрд за счет новых внешних и внутренних заимствований. …
Читать полностью >>>
По материалам kurs.com.ua
У Мінекономіки зберігають прогноз росту ВВП
в 2021 році на 4,6%
18.03.2021

У Мінекономіки України зберігають прогноз росту економіки України
у 2021 році на 4,6% ВВП. Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
заявив міністр економіки Ігор Петрашко.
"Ми зберігаємо наш прогноз в 4,6%, перший квартал - "мінус" 3%, поки що за
результатами двох місяців - "мінус" 2,2%", - сказав Петрашко, коментуючи заяву заступника
голови Офісу президента Юлії Свириденко про очікуване зростання ВВП в 2021 році на
5,1%. За його словами, прогноз у 4,6% враховує ризики додаткових локдаунів.
"Сподіваємося, що їх (значних карантинних обмежень - ред.) не буде. У минулому році ми
прогнозували падіння економіки на 4,8%, а за фактом отримали "мінус" 4,2%", - додав
міністр. "У масштабах України поки що такі розмови (про всеукраїнський локдаун - ред.) не
йдуть", - зазначив Петрашко. Нагадаємо, заступниця голови Офісу президента Юлія
Свириденко очікує зростання ВВП України на 5,1% у 2021 році. За розрахунками Міністерства
економіки, у січні ВВП України скоротився на 2,6 - 2,8%, зокрема через січневий локдаун. У
Мінекономіки прогнозують, що за підсумком 1 кварталу 2021 року падіння ВВП може
досягти 3%. Індекс настроїв малого бізнесу впав до 2,38 балів із 5 можливих, порівняно із
3,07 балами минулого року, та повернувся у негативну площину. У 2021 році, згідно з
прогнозом уряду, ВВП виросте на 4,6%. Світовий банк очікує зростання ВВП України у 2021
році на рівні 3%, жовтневі прогнози були вдвічі меншими - 1,5%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ВВП України у 2020 році впав на 4% Держстат
22.03.2021

У Нацбанку назвали ключовий фактор
падіння ВВП
24.03.2021

Скорочення інвестицій стало ключовим фактором падіння ВВП
України у 2020 році на 4% – капінвестиції суттєво зросли лише у поштовій та
кур'єрській діяльності. Про це йдеться у коментарі НБУ.
Раніше регулятор прогнозував падіння ВВП у 2020 році на рівні 4,4% – дещо гірше за
оприлюднені дані Держстату. Це пов’язано передусім з потужнішим за очікуваного
відновленням економіки в останньому кварталі року – тоді економіка майже сягнула
докризового рівня. Водночас, кажуть в НБУ, українська економіка виявилася більш стійкою
до поточної кризи порівняно з попередніми. Вона "не супроводжувалася стрімкою
девальвацією та інфляцією, а падіння реального ВВП виявилося не таким суттєвим, як
очікувалося на початку кризи". Ключовим фактором падіння ВВП в НБУ назвали
скорочення інвестицій. Упродовж всього року спостерігалося суттєве зменшення валового
нагромадження основного капіталу (24,4% проти 2019 року) майже в усіх видах діяльності.
Це пов’язано передусім з погіршенням ділових очікувань підприємств і невизначеністю
щодо розвитку пандемії, а також невирішеними питаннями в сфері альтернативної
енергетики. Водночас, завдяки розвитку служб доставки та онлайн-торгівлі суттєво зросли
капінвестиції у служби доставки та онлайн-торгівлю. За підсумками року споживання
домогосподарств збільшилося на 1,6%, попри глибоке падіння у ІІ кварталі. Цьому сприяли
пом’якшені карантинні обмеження, відновлення зростання доходів громадян та
переорієнтація на внутрішній туризм. Зазначається, що внесок чистого експорту в зміну
ВВП за підсумками року залишився додатнім (2,4 в.п.). Так, експорт скоротився на 5,6%
через нижчі врожаї 2020 року та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках,
зокрема залізної руди. Проте це значення підтримала торгівля рекордним урожаєм 2019-го
року у першій половині 2020-го. Через слабкий споживчий попит у першому півріччі та
скорочення інвестиційного попиту ще більше впав імпорт – на 9,6%. НБУ також зазначив
роль держполітики у підтримці економіки. Так, нарощення витрат на інфраструктуру,
медицину та оборону мало наслідком покращення показників у будівництві, державному
управлінні, обороні та охороні здоров’я. …
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Міністерство фінансів України знизило
ставку 3-міс. ОВДП до 8,5%
02.03.2021

Мінфін на аукціонах 2 березня обмежило пропозицію 6-міс., 12-міс. і
16-міс. ОВДП відповідно 0,5 млрд грн, 2 млрд грн і 1,5 млрд грн, що дало
змогу знизити ставки відсікання.
Нова ставка відсікання 3-міс. ОВДП становить 8,5%, 12-міс. - 10,75% і 16-міс. - 11,05%.
Ставки за 2- і 3-річними залишилися на незмінному рівні - відповідно 11,8% і 12,05%.
Найбільший попит цього тижня був на 12-міс. папери - 4,71 млрд грн (тут і далі - за
номіналом) порівняно з 3,34 млрд грн тиждень тому, тоді як на 16-міс. він знизився з 3,73
млрд грн до 2,06 млрд грн, однак цього вистачило, щоб повністю розмістити виставлені
обсяги. За 2-річними паперами попит зріс приблизно на рівні минулого тижня: з 1,88 млрд
грн до 2,25 млрд грн, а за 3-річними знизився з 1,29 млрд грн до 0,8 млрд грн. Мінфін
відхилив три з 27 заявок на 125 млн грн купівлю 2-річних паперів за 11,9% і дві з 20 заявок
на 175 млн грн на купівлю 3-річних паперів за 12,15%. Загалом Мінфіну вдалося залучити
на цих аукціонах 6,92 млрд грн порівняно з 7,11 млрд грн тижнем раніше.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Міністерство фінансів продало ОВДП
на понад 14 млрд грн
16.03.2021

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2020 році впав на 4%
після чотирьох років зростання. Про це повідомила Державна служба
статистики, передає interfax.com.ua
Згідно з її даними, номінальний ВВП становить 4 трлн 194,1 млрд грн, а з розрахунку
на одну особу - 100,47 тис. грн. Держстат уточнив, що зміна дефлятора минулого року
становила 9,8%. За даними відомства, у першому кварталі 2020 року порівняно з першим
кварталом 2019 р. спад становив 1,2%, у другому кварталі він прискорився до 11,2%, після
чого сповільнився до 3,5% у третьому кварталі і 0,5% - у четвертому. Номінальний ВВП у
першому кварталі минулого року дорівнював 854,05 млрд грн (зміна дефлятора - 5,3%), у
другому - 875,34 млрд грн (5,6%), у третьому - 1 трлн 163,17 млрд грн (8,4%) і у четвертому
- 1 трлн 301,539 млрд грн (17,5%). Держстат нагадав, що у 2019 році ВВП України зріс на
3,2%, роком раніше - на 3,4%, а у 2017 і 2016 роках він збільшився відповідно на 2,5% і 2,4%
після спаду на 9,8% у 2015 році і 6,6% - у 2014 році. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

31.03.2021

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста валового внутреннего
продукта (ВВП) Украины в 2021 г. до 3,8%, тогда как в начале января он
оценивал перспективы восстановления в 3%.
Согласно мартовскому экономическому обзору для региона Европы и Центральной
Азии, прогноз роста ВВП 2022 г. ухудшен до 3% по сравнению с 3,1% в январском прогнозе.
Умеренное возобновление экономики Украины в 2021 г. ВБ поясняют высокой неопределенностью, связанной с темпами вакцинации против COVID-19 и экономической политикой в
отношении улучшения инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности. В то
же время сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды, отметили в ВБ. "В 2021 г. ожидается лишь частичное восстановление
роста ВВП на 3,8%, учитывая высокую неопределенность в отношении развертывания
вакцинации и медленные темпы структурных реформ, направленных на устранение узких
мест для инвестиций и обеспечение макроэкономической устойчивости", – говорится в
отчете. Помимо этого ВБ ожидает инфляцию в этом и последующем году на уровне 5%, в
2023-м - 5,8%. Дефицит текущего счета в 2021-м составит 1,3%, в последующие два года –
2,8% и 3,3% соответственно, прогнозируют аналитики ВБ. Чистый приток прямых
иностранных инвестиций в 2021 году должен увеличиться на 2,4%, в следующем - на 2,6%,
а в 2023-м, как ожидается, утроит рост и составит 6,2%. При этом ВБ прогнозирует
сокращение госдолга по отношению к ВВП с 63,2% в 2020 году до 62,4% в 2021-м, а также
59,7% и 57,8% в последующие два года. Согласно ожиданиям банка, украинский экспорт
после спада на 7,4% в 2020-м вырастет на 3,4% в этом году, а в 2022-м и в 2023-м - на 2% и
4,4% соответственно. Что же касается импорта, то после сокращения на 11,5% в минувшем
году этому показателю прогнозируют рост на 6,8% в этом, 5% в 2022 г. и 4,8% в 2023-м. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Читайте також: Коментар НБУ щодо зміни
реального ВВП у 2020 р. >>>

Міністерство фінансів України на аукціонах 16 березня залучило до
бюджету 14,3 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної
позики в гривні та доларах.
Мінфін запропонував інвесторам 6 випусків гривневих ОВДП із терміном обігу 3
місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2, 3 та 6 років, а також річні доларові папери. Середньозважена
дохідність 3-місячних ОВДП склала 8,33%. Задоволені 21 з 32 заявок, від їх продажу
отримано 529 млн грн. На річні гривневі облігації з дохідністю 10,74% задоволені 36 з 38
заявок. Від їх продажу залучено 2,98 млрд грн. Середньозважена дохідність 1,5-річних ОВДП
склала 11,08%, що дозволило задовольнити 21 з 22 заявок та отримати найбільшу суму –
4,286 млрд грн. Від продажу 2-річних паперів із дохідністю 11,8%, на які задоволені 24 з 27
заявок, залучено 1,9 млрд грн. Попит на 3-річні ОВДП зі середньозваженою дохідністю
12,05% дозволив задовольнити всі 8 заявок і отримати 111,1 млн грн. Середньозважена
дохідність 6-річних ОВДП склала 12,5%, що дозволило задовольнити всі 21 заявок та
залучити 235,885 млн грн. Від продажу річних доларових облігацій зі середньозваженою
дохідністю 3,7% отримано $153,95 млн. За підсумками аукціонів до бюджету залучено 14
млрд 307 млн 156 тис. 669,46 грн. Нагадаємо, 9 березня Мінфін залучив до бюджету 5,23
млрд грн від розміщення ОВДП у гривні, а 2 березня Мінфін залучив 11,5 млрд грн від
розміщення ОВДП у гривні та доларах.
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
Мінфін України із початку березня залучив на
аукціонах 28,7 млрд грн
25.03.2021

Міністерство фінансів із початку березня 2021 р. залучило 28,7 млрд грн
на первинних аукціонах з розміщення ОВДП, номінованих у гривні. Про це
написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.
"Обсяг залучень гривневих коштів з метою фінансування державного бюджету на
первинних аукціонах Міністерства фінансів з початку березня становив 28,7 млрд. гривень,
а середньозважена ставка по них становила 10,94%, що на 44 б. п. нижче, ніж у січні-лютому.
Така ситуація стала можливою за рахунок скорочення середньої строковості первинних
розміщень в умовах зосередження основного попиту на державні цінні папери на
короткому кінці кривої дохідності", - написав Данилишин. Він нагадав, що на черговому
аукціоні цього тижня Міністерством фінансів було розміщено гривневих ОВДП на суму 6,5
млрд гривень, з яких 5,3 млрд грн – на строк до 1 року. При цьому обсяг погашень цього
тижня був майже удвічі більшим – 11,9 млрд грн. Данилишин зауважив, що подальше
зволікання із виконанням плану державних запозичень на рік (разом із запозиченнями в
іноземній валюті на внутрішньому ринку Мінфін залучив 23% від планового обсягу) може
змусити Мінфін до підвищення ставок, що збільшить вартість обслуговування державного
боргу, або орієнтації на короткострокові запозичення, що посилюватиме залежність
Мінфіну від ринкової кон’юнктури. У подібній ситуації зі зростанням вартості державних
запозичень центральні банки провідних країн світу (ЄЦБ, Банк Австралії) збільшували
обсяги викупу державних цінних паперів на вторинному ринку. За словами голови Ради
Нацбанку, попри зниження з 16 березня 2021 року загального обсягу ОВДП в обігу (планові
погашення перевищували нові запозичення), дві категорії інвесторів збільшили за цей
період свої портфелі державних цінних паперів – фізичні особи (+779 млн гривень, з яких
57% -в іноземній валюті) та нерезиденти (+840 млн гривень). Відзначимо, з початку року
обсяг державних запозичень на внутрішньому ринку становив 92,6 млрд грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Глава представництва МВФ озвучив питання, які
обговорює Фонд і влада України

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

Криза триває: падіння промвиробництва
в Україні прискорилося

30.03.2021

Дискусії щодо перегляду stand by для України все ще тривають і
залишається низка питань, передбачити терміни вирішення важко,
повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.
"На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення
перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогресу у вирішенні
питань", - сказав він. Глава представництва уточнив, що має на увазі і умови та
зобов`язання, визначені в програмі, і проблеми, які з`явилися пізніше, зокрема, що
скасовують досягнення минулих програм. Відповідаючи на інші запитання, він наголосив
на важливості збереження проведених НБУ реформ та прогресі у зміцненні НБУ із захистом
його від зайвого зовнішнього тиску, наявності чіткого плану скорочення фіскального
дефіциту, відмові від контролю над цінами на газ та вирішенні питання довгострокової
моделі електроенергетики країни, а також дотриманні принципу доброчесності
антикорупційних органів та судової системи. Люнгман, коментуючи можливу співпрацю
МВФ з Україною після завершення програми stand by, наголосив, що МВФ хоче підтримати
економічний розвиток і процвітання України. "Ми продемонстрували це завдяки серії
програм МВФ, які тривали постійно з початку 2014 р. І ми продовжуватимемо підтримувати
належну економічну політику й трансформацію економіки", - заявив він. Як повідомлялося,
Люнгман 13 лютого 2021 року повідомив про завершення роботи місії, що тривала з кінця
минулого року, стосовно першого перегляду програми stand-by без рекомендації про
надання другого траншу та необхідності додаткових дискусій і більшого прогресу з боку
України. За даними агентства, серед проблемних питань залишається, зокрема, ухвалення
закону Про Вищу раду правосуддя і зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ
і САП. Для позитивного результату необхідно також ухвалення вже внесених до Верховної
Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки та відмова від обмеження цін, введених
цієї зими на енергоринку, а також більша зрозумілість щодо бюджетних планів на 2022 рік і
аудиту COVID-фонду. Як відомо, МВФ 9 червня 2020 р. затвердив нову 18-місячну програму
stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд
першого траншу. Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди
програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 р. – із
завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15
жовтня – наступного. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн
і заключного четвертого – $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія з першого
перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено. За даними
поінформованих джерел агентства "Інтерфакс-Україна", програма stand-by фактично була
поставлена "на паузу" через дії з боку української сторони, які поставили під сумніви базові
принципи співпраці за програмою. Однак заяви президента Зеленського про прихильність
реформам і боротьбі з корупцією і низка конкретних кроків, зокрема ухвалення
держбюджету-2021 і відновлення оргструктури Нацбанку, дали змогу заявити про місію.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Читайте також: Інтерв’ю Постійного представника
МВФ в Україні Йости Люнгмана >>>

 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ)

В Україні створять національний
фонд інвестицій
19.03.2021

Президент України підписав указ про створення в Україні
національного фонду інвестицій. Президентський указ №103/2021
опубліковано на сайті Офісу глави держави.
Згідно з текстом документу Зеленський постановив Кабінету міністрів вжити
заходів щодо створення національного фонду інвестицій та унормування питань його
діяльності, зокрема стосовно визначення діяльності фонду, органів його управління і
повноважень, порядку формування статутного капіталу, джерел формування коштів фонду,
використання прибутку, здійснення контролю за діяльністю фонду, проведення
незалежного аудиту. Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
Глава держави підписав закони щодо податкових стимулів для
інвестиційних проектів зі значними інвестиціями

23.03.2021

Обсяги промислового виробництва в лютому 2021 р. порівняно з
аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 4,8%. Падіння
прискорилося у порівнянні з січнем, коли воно склало 4,0%.
За даними Державної служби статистики України, за січень-лютий 2021 р. падіння
склало 4,2%. У добувній промисловості і розробленні кар'єрів падіння склало 3,4%, у
переробній промисловості - падіння на 6,5%, у постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря - зростання на 2,5%. Нагадаємо, різке падіння промвиробництва в
Україні почалося восени 2019 року. У підсумку за рік обсяги промислового виробництва
скоротилися на 0,5% - вперше з 2015 р. У 2020 р. падіння промвиробництва продовжилося.
Державна служба статистики України оцінює падіння на 4,5%. За прогнозом Мінекономіки,
падіння економіки України продовжиться на початку 2021 р. Надалі низька база
порівняння з минулим роком дасть ефект економічного зростання. Відновлення економіки
почнеться в другому кварталі 2021 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Дефіцит зовнішньої торгівлі України в лютому
скоротився майже вдвічі
02.03.2021

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в лютому 2021
року скоротилося на 47,5% - до $ 0,32 млрд, однак за два місяці зафіксовано
його невелике збільшення на 5,9% - до $ 0,6 млрд.
Згідно з даними Державної митної служби, імпорт за два місяці цього року
продемонстрував зростання до аналогічного періоду минулого року на 4,5% і становив
$9,09 млрд, а експорт - на 4,4%, до $8,49 млрд. Водночас у лютому імпорт зріс до $4,87 млрд
грн, що на 6,5% вище ніж за аналогічний період минулого року й на 15,4% - за січневий
показник. Щодо експорту, то він минулого місяця він також показав зростання на 14,8%
порівняно з лютим-2020 і на 15,8% до січня - до $4,55 млрд грн. Загалом торговельний
оборот у січні-лютому цього року сягнув $17,57 млрд, що на 4,44% вище порівняно з
аналогічним періодом минулого року. Як прокоментував заступник міністра економіки –
торговий представник Тарас Качка, в лютому Україна на $50 млн, або 15% порівняно з
лютим-2020 збільшила експорт кондитерських виробів. "Найбільшими ринками експорту
(кондитерської продукції - ІФ) були Румунія, Польща, Білорусь і Азербайджан", - написав він
у соцмережі Facebook у вівторок. Качка також вказав на зростання експорту промислової
групи товарів до $398 млн у лютому, що на 9,6% більше ніж за аналогічний період минулого
року і на 21,6% - за січневий показник. Торгпред наголосив, що $294 млн експорту цих
товарів припадає на ЄС (Угорщина, Німеччина, Польща). "Краще почала почуватися
металургія. Експорт чорних металів (72 група) в лютому становив $764 млн (+12%)", зазначив торгпред. Експорт виробів із металу минулого місяця показав зростання на 22%
до лютого-2020 року, до $77,2 млн. Найбільшими за фізичними постачаннями ринками
збуту стали Польща, Румунія, Німеччина, додав торгпред. Він також відзначив зростання
експорту соняшникової олії в лютому до лютого минулого року на 12% і на 14% до січня до $587 млн. "Індія і Нідерланди нарощують поставки, Китай трохи скорочує", - зазначив
він. "Шрот (2 група) зріс на 25,7% і становить $169 млн. Більше почали купувати Франція,
Китай", - написав Тарас Качка. Як зазначила Держмитниця, найбільшими торговельними
партнерами в лютому залишалися Китай (від'ємне сальдо $1,8 млрд), РФ (-$1,1 млрд),
Німеччина (-$1,3 млрд). Водночас торгпред зазначив, що експорт до ЄС у лютому
збільшився порівняно з минулорічним показником майже на 28% - до $1,97 млрд, а в Азії на 17,4%, до $1,48 млрд. Водночас експорт до країн СНД знизився в лютому на 12,3%
порівняно з лютим-2020 року - до $461 млн. "Слід відзначити пожвавлення з Британією перші два місяці цього року ми експортували продукції на $145,2 млн, це на 35% більше
порівняно з січнем-лютим-2020", - написав Качка. Згідно з митною статистикою, в лютому
цього року товарообіг між Україною та Великою Британією становив $503 млн: експорт $209,5 млн, імпорт - $294 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

25.03.2021

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним
закон щодо податкових стимулів для інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями. Про це повідомляє president.gov.ua
Згідно з Законом «Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом
нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться для
реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального
інвестиційного договору» № 1294-ІХ, тимчасово, до 1 січня 2035 р., від оподаткування
ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, що ввозитиметься в Україну для
реалізації інвестиційних проектів відповідно до ЗУ «Про державну підтримку інвестиційних
проектів зі значними інвестиціями». Вказані податкові пільги надаються за умови, що
товари, які ввозяться, виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їхнього ввезення в
Україну, не були у використанні, а також не походять з держави-окупанта, або державиагресора, або з окупованої території України. При цьому передбачається, що перелік та
обсяги ввезення таких товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України разом з
укладенням спеціального інвестиційного договору. Також Президент підписав ініційований
ним Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей
оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними
інвестиціями в Україні» № 1293-ІХ, який Верховна Рада ухвалила також 2 березня. Згідно з
цим законом, тимчасово, до 1 січня 2035 року, звільняються від оподаткування податком на
додану вартість (ПДВ) операції з ввезення в Україну устаткування (обладнання),
комплектувальних виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту зі
значними інвестиціями. Також звільняються від оподаткування податком на прибуток
підприємств інвестори, які є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного
відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі
значними інвестиціями», за умови, що цей прибуток отримано в результаті виконання
такого договору. Звільнення від податку на прибуток передбачено після введення в
експлуатацію об'єкта інвестиційного проекту протягом п'яти років у межах строку дії
спеціального інвестиційного договору. Обов'язковою умовою застосування звільнення від
оподаткування є виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов'язань за
спеціальним інвестиційним договором. Крім того, закон дозволяє органам місцевого
самоврядування до 1 січня 2035 року зменшувати ставки земельного податку та орендну
плату за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного
податку за земельні ділянки, що використовуються в межах реалізації інвестиційних
проектів зі значними інвестиціями. Загальна сума вивільнених від оподаткування коштів
враховується у складі сукупного обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним
договором державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями….
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Економічна дипломатія: частка українського бізнесу в публічних
закупівлях ООН збільшилася на 70% за останні 6 років
12.03.2021

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України та Постійне
представництво України при ООН у взаємодії із Секретаріатом ООН провели
вебінар для представників українського бізнесу про особливості участі в
програмах закупівель товарів і послуг для потреб ООН.
У вебінарі взяли участь представники ЮНІСЕФ, ФАО, ПРООН та Управління ООН з
обслуговування проєктів і майже 100 українських підприємств. Учасники вебінару
дізналися про порядок та особливості проведення Секретаріатом ООН закупівель, зокрема
специфіку ціноутворення, політику стандартів, технічні аспекти організації тендерів та
існуючі можливості для бізнесу. «Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві
закордонних справ України та Постійне представництво України при ООН працюють над
більш активним залученням українських підприємств до участі у тендерах, які проводяться
ООН. Для цього ми налагоджуємо системне інформування українського бізнесу про існуючі
можливості», – зазначив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця,
відкриваючи захід. Директор департаменту економічної дипломатії МЗС України Дмитро
Пономаренко повідомив, що Україна вже має успішний досвід роботи з Секретаріатом ООН.
За його словами, половина контрактів наразі припадає на транспортні послуги, зокрема
авіації. «Рівень співпраці з українськими компаніями у сфері авіаперевезень позитивно
впливає на імідж нашої країни як надійного партнера ООН. В умовах посилення конкуренції
за нові ринки ми прагнемо розширити номенклатуру наших товарів і послуг для системи
ООН», – наголосив український дипломат. Дипломати розповіли, що за останні 6 років обсяг
закупівель товарів та послуг структурами ООН в Україні збільшився на 66% – зі 124,77 млн.
доларів США у 2013 році до 207,16 млн. доларів США у 2019 році. Доля товарів збільшилася
з 13% до 33%. При цьому, якщо в сегменті авіаперевезень зростання відбулося лише на 7%
з 96,3 млн. доларів до 103 млн. доларів США, то нині активно розвиваються інші напрями, в
яких Україна раніше практично не була представлена: фармацевтичні препарати та
вакцини (+20 млн доларів США), одяг, товари особистого догляду (+18,2 млн доларів США),
меблі (+12,9 млн доларів США), офісне обладнання (+6 млн доларів США). Частка України в
закупівлях ООН збільшилася з 0,78% до 1,04%. Кількість організацій ООН, з якими нині
працює український бізнес, зросла з 18 до 22. Загальна кількість постачальників з нашої
країни зросла вп’ятеро – з 528 до 2560, кількість великих постачальників (тих, які
постачають на суму понад 1 млн доларів США на рік) – з 7 до 19. Довідково: Система ООН є
найбільшим закупником серед міжнародних організацій із загальним обсягом щорічних
тендерів в обсязі близько 20 млрд дол. США. Рада експортерів та інвесторів при МЗС
України (РЕІ) – майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та
торговельні можливості з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між
українськими експортерами та імпортерами за кордоном. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

У Мінекономіки відбулося четверте засідання
Ради з міжнародної торгівлі



ДЕРЖАВНО ЕКОНОМІЧНИЙ КЛАСТЕР
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

23.03.2021

За участю заступників відбулося IV засідання Ради з міжнародної
торгівлі, на якому було підведено підсумки діяльності Ради у 2020 році, а
також визначено завдання і заходи на поточний рік.
До заходу у онлайн-форматі приєднались більше 80 учасників, серед яких
представники інших міністерств, Офісу Президента України, комітетів Верховної Ради
України, Нацбанку, Держмитслужби, Державної податкової служби України, Торговопромислової палати України та інші. Рада з міжнародної торгівлі – це комунікаційна
платформа, яка забезпечує ефективний діалог між Урядом, бізнесом та експертним
середовищем. «У 2020 році, незважаючи на поширення пандемії та, пов’язану з цим, світову
кризу, Україна проводила торгові операції з 234 країнами та юрисдикціями, відкрила низку
нових ринків та розширила номенклатуру експорту. Найбільш важливими показниками є
феноменальне зростання експорту української продукції до В’єтнаму та Китаю – на 93% та
на 98% відповідно», - зауважив заступник Міністра – Торговий представник України Тарас
Качка. Серед позитивних тенденцій 2020 року - покращення сальдо зовнішньої торгівлі
товарами і послугами. Україна скоротила негативне сальдо на 3,4 млрд дол. Як наслідок
супер не негативне сальдо склало лише 255,5 млн дол. Темп покращення склав 93,1%. «Ми
дотримуємось визначених торговельних пріоритетів на найближчі роки, розвиваємо та
поглиблюємо співпрацю з іншими країнами через лібералізацію умов торгівлі, що
зафіксовано в Експортній стратегії України. Розширення доступу українських товарів на
світові ринки відбувається також шляхом укладання угод про вільну торгівлю та
впровадженням інструментів спільних міжурядових комісій», - підкреслив Тарас Качка.
Зокрема, важливим для України стало набуття чинності 1 січня 2021 року Угоди про
політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та
Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Також цього року буде
продовжена робота над секторальними та крос-секторальними експортними стратегіями,
щоб після схвалення їх Урядом, якнайшвидше розпочати імплементацію. Це допоможе
розширити експортні ринки для української продукції, створити умови для запровадження
інновацій на машинобудівних підприємствах, залучити інвестиції для розвитку діючих і
відкриття нових промислових об’єктів. «Однією з найамбітніших цілей для нас є укладання
«промислового безвізу», який дозволить продукції, виробленій в Україні, потрапляти на
ринок ЄС без повторної сертифікації. Вже проведено 17 попередніх оціночних місій. Ми
твердо налаштовані на підписання цього року Угоди АСАА, яка в перспективі дозволить
охопити майже п’яту частину українського експорту до ЄС», - відмітив Тарас Качка. В
рамках засідання Ради з міжнародної торгівлі учасників також поінформували про
концептуальне бачення представлення України на Всесвітній виставці «Експо-2020», захист
українських товаровиробників на зовнішніх ринках, стан виконання та перспективи
оновлення Експортної стратегії України.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
Уряд підтримав будівництво 10-ти та реконструкцію
25-ти пунктів пропуску митниці
24.03.2021

Кабінет Міністрів прийняв розпорядження яки, передбачено
реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення 25-ти діючих і
будівництво 10-ти пунктів пропуску, у тому числі, на західному кордоні.
План заходів розроблений Мінфіном і Держмитслужбою відповідно до досягнутих
міжнародних домовленостей та сучасних викликів у частині підвищення технічного
оснащення митниці з метою забезпечення економічної безпеки держави. «Головна мета
Мінфіну залишається незмінною – це сучасна та прозора митниця. Прийняте сьогодні
урядове рішення дозволить Україні отримати ще 35 пунктів пропуску із новітнім технічним
обладнанням, яке мінімізує людський фактор при перевірці, а значить – і корупційні
ризики. 25 з них буде модернізовано і 10 побудовано: 5 застарілих, ще з радянських часів та
які продовжують функціонувати за тимчасовою схемою, а також 5 – абсолютно нових.
Першочерговою потребою у розбудові пунктів пропуску – це їх технічне переоснащення для
автоматизації процесів митного контролю і оформлення, що, відповідно, пришвидшить
проходження необхідних митних процедур, сприятиме розвитку зовнішньоекономічної
діяльності та наповненню держбюджету», – зазначає заступник Міністра фінансів з питань
європейської інтеграції Юрій Драганчук. Прогнозний обсяг необхідного фінансування на
облаштування пріоритетних пунктів пропуску становить 9,8 млрд грн, включно з 4,5 млрд
грн на заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту; 5,3 млрд грн – на
встановлення систем відеоконтролю, зважування та сканування. Реалізація проекту
здійснюватиметься, у тому числі, за рахунок польського кредиту, наданого у рамках
Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на
умовах
пов’язаної
допомоги.
Згідно
пояснювальної
записки
фінансування
забезпечуватиметься держбюджетом "або іншими джерелами, не забороненими
законодавством". Зокрема – коштом польського кредиту наданого у рамках Договору між
українським та польським урядом щодо надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.
Читати повністю >>>
За матеріалами МінФіну
Уряд збільшив статутний капітал Експортно-кредитного
агентства до 2 млрд грн
31.03.2021

Держава докапіталізує «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА) на 1,8
мільярда гривень, що забезпечує його статутний капітал у 2 млрд грн.
Відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України.
«Держава зробила ще один важливий крок для підтримки національних виробників,
стимулювання експорту, інвестицій, рівня зайнятості та відповідно зростання ВВП. За
нашими оцінками, докапіталізація ЕКА дозволить збільшити обсяг загального експорту
України на 2-3%», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України Ігор Петрашко. Він пояснив, що ключова роль ЕКА - це спростити
вихід українських товарів на ті ринки, які є високоризиковими і новими для українських
компаній. Зокрема, йдеться про ринки Африки, Азії, Центральної та Південної Америки.
Також ЕКА має спростити доступ експортерам до банківського фінансування в Україні.
«Чим більше капіталізація ЕКА, тим більшу підтримку отримають експортери. Зараз від
розміру статутного капіталу ЕКА залежить обсяг страхового покриття, на яке можуть
розраховувати українські експортери», - додав Міністр. Рішенням прийнятої постанови
передбачено збільшення статутного капіталу «ЕКА» шляхом емісії додаткових акцій
існуючої номінальної вартості із збереженням 100 відсотків акцій у власності держави.
Також Мінфіном буде здійснено випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 1
800 000 тис. гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 9,3
відсотків річних в обмін на акції додаткової емісії «ЕКА». Діяльність ЕКА спрямована на
страхування, перестрахування та гарантування українських експортерів на найбільш
складних ринках світу (Африки, Азії, Центральної та Південної Америки). Зараз ці країни
складають понад 40% ринку експорту української продукції, що в перспективі може бути
збільшено ще на 10-15 відсоткових пунктів або на приблизно $5 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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У лютому 2021 р. держбюджет України
перевиконано на 2% від плану
01.03.2021

Доходи державного бюджету в лютому 2021 р. становили майже 77,3
млрд грн, що на 2% перевищує плановий показник і на 7,6% — тогорічний
рівень, свідчать дані Державної казначейської служби (ДКСУ).
“Загальний фонд бюджету отримав 67,3 млрд грн, що на 1,9% більше плану та на
8,1% перевищує показник лютого-2020”, — йдеться у повідомленні. Показники бюджетних
доходів за січень-лютий перевиконані у 2021 році на 4,2% від плану та на 16,9%
перевищують торішній рівень за аналогічний період. “У загальному за два місяці цього року
держбюджет отримав майже 143,5 млрд грн, зокрема по загальному фонду — 124,8, що на
4% вище плану та на 19,2% більше січня-лютого-2020”, — розповіли в ДКСУ. У зазначений
період митниця принесла майже 27 млрд грн, що на 0,7% більше очікуваного показника та
на 19,3% вище за показник аналогічного місяця минулого року. При цьому у січні-лютому
нинішнього року митні надходження становили 49 млрд грн, що на 0,5% перевищило
індикатив Мінфіну і на 20,5% — тогорічний рівень. Податкові надходження у лютому
принесли до бюджету 37,7 млрд грн і ця сума на 3,2% більше планового рівня і на 1,7% —
торішнього. “За два місяці цього року податкові надходження принесли 71 млрд грн і були
на 6,9% вище очікуваного показника, а на 19,4% — торішнього”, — вказали у ДКСУ. Доходи
місцевих бюджетів минулого місця були на 11,8% вище очікуваного рівня — 28,1 млрд грн,
що на 8,2% вище лютого 2020 року. При цьому надходження від ЄСВ становили 26,57 млрд
грн, що на 13,3% більше, ніж у лютому 2020-го. …
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
Кабмін ухвалив звіт про виконання
держбюджету-2020
24.03.2021

На черговому засіданні Уряду було ухвалено звіт про виконання
Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» і передано його для
розгляду Верховній Раді України, Рахунковій палаті та Президенту України.
Нагадаємо, що 19 березня у стінах Мінфіну відбулося публічне представлення звіту
про виконання Державного бюджету 2020 року, а 26 лютого звіт про виконання
держбюджету-2020 був опублікований в «Урядовому кур’єрі». Таким чином, Міністерство
фінансів України забезпечило виконання норм бюджетного законодавства щодо
підготовки, оприлюднення і подання звіту про виконання Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» на розгляд Кабінету Міністрів України. Нагадаємо, в
Міністерстві фінансів України відбулося публічне представлення звіту про виконання
Державного бюджету України за 2020 рік під головуванням Першого заступника Міністра
Дениса Улютіна. У заході також взяли участь представники Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету, Рахункової палати та Державної казначейської служби України.
Державний бюджет України на 2020 рік був затверджений у листопаді 2019 року. Однак,
безпрецедентний рівень невизначеності на фоні спалаху коронакризи, призвів до стрімкого
погіршення ділових та споживчих очікувань, що створило значні ризики для розгортання
світової рецесії. Тому в березні 2020 року Уряд переглянув макроекономічний прогноз. Так,
було знижено прогнозну динаміку основних макроекономічних показників, а у квітні 2020
року внесено відповідні зміни до Державного бюджету, які дали можливість відреагувати
на виклики, в яких опинилася Україна. …
Читати повністю >>>
За матеріалами МінФіну


ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЮЮЧІ ІНІЦІАТИВИ (ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ)

Уряд затвердив план заходів по запобіганню відмиванню
коштів в офшорних зонах
03.03.2021

Рішенням Кабінету Міністрів затверджено план заходів щодо
недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської
діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.
Безпосередньо план передбачає такі заходи: забезпечення оновлення українського
переліку офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС та даних Глобального форуму з
прозорості та обміну інформацією для податкових цілей та ОЕСР; запобігання незаконному
виведенню коштів за кордон, у тому числі до офшорних зон, незаконному переміщенню
товарів на підставі підроблених рахунків-фактур (інвойсів); подання правоохоронним
органам узагальнених матеріалів, сформованих за результатами здійснення моніторингу
фінансових операцій, та виявлення таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів
від податкових злочинів; запровадження автоматичного обміну інформацією з
податковими органами інших країн, зокрема відповідно до Загального стандарту звітності
(CRS). Також передбачається подальша імплементація Плану дій BEPS шляхом прийняття
відповідних нормативних актів. Ще один пункт плану направлений на застосування заходів
податкового контролю із запобігання ризикам необґрунтованого формування платниками
податку на додану вартість податкового кредиту з урахуванням категорії ризиковості
суб’єктів господарювання ? учасників схем ухилення від оподаткування.
Читати повністю >>>
За матеріалами mof.gov.ua
Кабмін встановив вимогу щодо публікації підприємствами
фінзвітності у формі відкритих даних
04.03.2021

Кабмін ухвалив постанову, ключовим завданням якої є забезпечення
публікації фінансової звітності у формі відкритих даних. Про це повідомив
віцепрем’єр цифрової трансформації Михайло Федоров.
І додав, що це було вимогою плану виконання Угоди про асоціацію з ЄС. “Відтепер
більше ніж 100 нових наборів відкритих даних — обов’язкові для публікації. Це фінансова
звітність, відомості державного земельного кадастру, реєстр будівельної діяльності
відомості про ГТС України, дані про кількісний склад вакцин від COVID-19, інформація про
кількість вільних ліжко-місць у лікарнях із запасами кисню”, — зазначив чиновник. За його
словами відкриті дані мають високий економічний, соціальний та антикорупційний вплив.
“Тепер кожен зможе перевірити законність будівництва та наявні дозвільні документи,
якість і вартість ремонту доріг, контролювати екологічний стан. Вони допомагають
боротися з рейдерськими атаками та забезпечити бізнес від злочинів — є відповідні сервіси
для перевірки контрагентів. Можна дізнатися про судові справи, в яких фігурує людина”, —
йдеться у повідомленні. Зазначається, що на основі відкритих даних створюються сервіси
та електронні інструменти, які полегшують пошук інформації — Опендатабот, YouControl,
ProvoSud тощо. “Вони не тільки допомагають перевірити потрібну інформацію, а й зберегти
гроші, уникнути шахрайства та тримають у тонусі прозорість органів влади”, — наголосив
Михайло Федоров. І додав, що у цій сфері Україна задає тренди, адже наш рівень розвитку
відкритих даних у 2020 році становить 84%, що вище середньоєвропейського рівня на 6%...
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
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В Україні створять центри креативної
економіки

КОРПОРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КЛАСТЕР
17.03.2021

Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для створення центрів креативної економіки. Проект постанови,
розроблений Мінрегіоном, було схвалено 17 березня на засіданні Уряду.
«Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки реалізовується
ціль «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів», в рамках якої передбачається
поширення практики утворення центрів розвитку креативної економіки в містах різного
масштабу та з різними соціально-економічними умовами. Створення центрів креативної
економіки дозволить підвищити інвестиційну привабливість регіону та сприятиме
розвитку бізнесу у креативному секторі економіки», – зазначив Міністр розвитку громад та
територій Олексій Чернишов. Центри стимулюватимуть підвищення економічної
активності в регіонах, культивуватимуть smart-підприємництво та сприятимуть зниженню
безробіття та еміграції молоді. Планується, що вони включатимуть створення лабораторій,
ІТ-школи, мікровиробництво, креативні простори для навчання та коворкінгу. У
державному бюджеті на 2021 рік на створення Центрів передбачено понад 110 млн
гривень. Кошти будуть спрямовані, зокрема на будівництво (нове, реконструкцію чи
капітальний ремонт) будівель, в яких створюватимуться центри креативної економіки, а
також на виготовлення проєктної документації. Пропозиції щодо переліків проєктів
формуватимуться місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами
місцевих рад та подаватимуться на затвердження Мінрегіону. Серед основних умов надання
фінансування є відповідність проекту зі створення центрів креативної економіки
пріоритетам, визначених у програмних та стратегічних документах розвитку територій,
наявність фінансово-економічного обґрунтування спроможності довгострокового
функціонування центру креативної економіки, крім того проекти повинні відповідати
принципам безбар’єрності та строк їх реалізації не перевищує 2 роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами minregion.gov.ua
Зеленський підписав закон про створення
Бюро економічної безпеки
22.03.2021

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро
економічної безпеки України" №1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28
січня 2021 р., повідомляє прес-служба президента.
"Документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску
силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. Основною
функцією Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде аналітична робота, а не силові
повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є
порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур", - ідеться в
повідомленні. Зазначається, що після ухвалення закону про Бюро економічної безпеки
Служба безпеки України втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування
злочинів, пов'язаних із корупцією і організованою злочинною діяльністю у сфері
управління та економіки. "Це дасть змогу СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які
справді безпосередньо пов’язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у
сфері економіки", - наголошують в Офісі президента. Там уточнюють, що Бюро економічної
безпеки - єдиний орган державної влади, який буде відповідальним за боротьбу з
економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та
податкової міліції, які будуть переосмислені для того, щоб це був не так силовий, як
аналітичний орган. "Згідно з законом, Бюро економічної безпеки є центральним органом
виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що
посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовує та координує
Кабінет Міністрів", - уточнюють в прес-службі президента. До повноважень Бюро
економічної безпеки належать: виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу
структурованих і неструктурованих даних; оцінка ризиків і загроз економічній безпеці
держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення; надання пропозицій щодо
внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення
схем протиправної діяльності у сфері економіки; гарантування економічної безпеки
держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних
правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави. Крім того, БЕБ
здійснюватиме збір і аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну
безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому;
плануванням заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним
законом до його підслідності; виявленням і розслідуванням правопорушень, пов'язаних з
отриманням і використанням міжнародної технічної допомоги; складанням аналітичних
висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності
ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Верховна Рада розблокувала велику
приватизацію
30.03.2021

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт
№4543 щодо розблокування аукціонів великої приватизації, яку зупинили
через пандемію коронавірусу.
Урядовий законопроєкт підтримали 257 нардепів. За результатами голосування
правки, на яких наполягали автори, не були підтримані. "Великій приватизації - бути!
Щойно Верховна Рада зняла заборону з проведення аукціонів великої приватизації, яка
тривала майже рік. Лише спільними зусиллями президента, Верховної Ради, Кабміну і
Фонду держмайна ми зможемо побороти цю шалену корупцію, залучити інвестиції і
створити нові робочі місця. Що такеи велика приватизація? Це об'єкти, у яких
сконцентрована величезна корупція, які нестратегічні, які Фонд держмайна вже підготував
до аукціонів", - заявив голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко. "У цьому році
ми можемо принести 12 млрд грн до бюджету, створити нові робочі місця і базу для
оподаткування", - додав він. Нагадаємо, Рада на засіданні 4 лютого підтримала за основу
законопроєкт щодо розблокування аукціонів великої приватизації, які зупинили через
пандемію коронавірусу. У березні 2020р. повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться
від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на
світових ринках. Проте у грудні Кабмін підтримав проєкт закону про повернення аукціонів
на продаж об’єктів великої приватизації, що були призупинені через пандемію. Календар
приватизації Фонду держмайна на 2021 рік зазначає понад 500 об’єктів, з яких 53 перспективні об'єкти великої та середньої приватизації. Дохід від приватизації у 2020 році
становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень. Відзначимо, Фонд
державного майна планує вже в червні 2021 р. виставити на приватизацію один зі знакових
об'єктів цього року – АТ «Перший київський машинобудівний завод» (завод «Більшовик»).
Серед інших об'єктів великої приватизації, запланованих на поточний рік: 6 обленерго, АТ
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та «Президент Готель».
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Forbes оновив рейтинг українських
мільярдерів
14.03.2021

Журнал «Forbes» оновив рейтинг українських мільярдерів. Його
учасниками є сім бізнесменів та політиків, а очолює список Рінат Ахметов,
повідомляє видання «Forbes Україна».
Новими учасниками, у порівнянні з квітнем минулого року, стали п'ятий президент
України Петро Порошенко та депутат Вадим Новинський. Видання відзначає, що кільком
українським мільярдерам допомогло збільшити статки зростання цін на сталь та нафту.
Втратив позицію у рейтингу доларових мільярдерів власник "МХП" Юрій Косюк - за даними
видання, через зниження ринкової вартості його активів. Не потрапили до списку також
співвласники "Епіцентру" Олександр та Галина Гереги - їхні спільні статки перевищують 1
млрд доларів, але подружжя включають до рейтингу найбагатших людей світу, коли воно
володіє понад 2 млрд доларів. У квітні 2020 року до списку доларових мільярдерів Forbes
зарахував 2095 людей у всьому світі. Серед них були шість громадян України - Рінат
Ахметов ($2,4 млрд), Віктор Пінчук ($1,3 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,2 млрд), Юрій
Косюк ($1,1 млрд), Ігор Коломойський ($1 млрд) та Костянтин Жеваго ($1 млрд).
Найбагатшим українцем станом на березень 2021 р. Forbes називає Ріната Ахметова. Його
статки оцінюють у $7,6 млрд, і він займає 330-місце серед найбагатших людей світу.
Найціннішими його активами видання називає компанії Метінвест ($3,3 млрд) та ДТЕК
($2,2 млрд). Другу позицію посідає Віктор Пінчук з $2,5 млрд. Серед основних його активів нерухомість ($0,8 млрд), грошові активи ($0,7 млрд) та виробник труб Interpipe ($0,5 млрд).
На третьому місці опинився Костянтин Жеваго з $2,4 млрд. Ключовими активами Жеваго,
на думку редакції Forbes, є гірничодобувна компанія Ferrexpo ($1,4 млрд), фармацевтична
корпорація Arterium ($0,3 млрд) та грошові активи ($0,6 млрд). "Після оновлення
глобального списку мільярдерів з редакцією Forbes Україна зв'язалися представники
Костянтина Жеваго для уточнення суми грошових коштів, які йому належать. Вони
складають не $0,3 млрд, а $0,6 млрд. Тому Forbes.ua і Forbes.com змінили оцінку статків
Жеваго на $2,4 млрд", - відзначають у виданні. Статки Ігоря Коломойського у Forbes
оцінили у $1,8 млрд. Найцінніші активи - нафтогазові ($0,7 млрд) та металургійні ($0,4
млрд). Активи його партнера Геннадія Боголюбова оцінили в $1,7 млрд. Статки Петра
Порошенка Forbes оцінює в $1,6 млрд. Зокрема, до його активів належать компанія Roshen
($1,1 млрд) та грошові активи ($0,2 млрд). Партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський має
статки в $1,4 млрд. Йдеться переважно про "Метінвест" ($1,1 млрд).
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
 І ЗОКРЕМА

Мультимільйонер Володимир Галантерник
розкрив свої активи Forbes
01.03.2021

Впливовий одеський бізнесмен Володимир Галантерник, 51,
уникає світла софітів. Повна біографія людини, яку тижневик НВ
назвав «сірим кардиналом Одеси», невідома, він не дає інтерв'ю, а у
В. ГАЛАНТЕРНИК
відкритому доступі майже немає його фотографій.
Галантерник живе в Лондоні і донедавна не визнавав своїх бізнес-інтересів в Україні.
Свої активи і частку в них підприємець вперше розкрив Forbes. Він також надав свою
актуальну фотокартку. Галантерник визнав, що до його імперії входять знаменитий
«Привоз», ринок «7-й кілометр», ТРЦ City Center і City Center «Котовський», розважальний
комплекс Аркадія Сіті, галерея мафів на Старосінній площі і бутик-готель De Paris. Частка
Галантерника у всіх об'єктах — близько 50%. Інша частка належить партнерам, імена яких
він не розголошує. Усі активи оформлені на номінальних власників або офшори.
«Галантерник починав бізнес У 90-х, торгуючи електротоварами, за що отримав прізвисько
«Лампочка», — говорить одеський підприємець, знайомий з його бізнесом, який попросив
не згадувати його ім'я в статті. Згідно розслідування НВ, у 90-х Галантерник був пов'язаний
з угрупованням Олександра Ангерта, на прізвисько Ангел. До неї ж, як зазначено у звіті
італійської поліції у справі про контрабанду наркотиків і зброї, опублікованому в 1998 році,
входив і Геннадій Труханов, нинішній мер Одеси. «У сфері інтересів була нерухомість,
будівельний бізнес, ресторанний, порти і медіа», — розповідає екс-депутат Одеської
міськради і колишній радник Михайла Саакашвілі Саша Боровик. Незважаючи на те що
Галантерник у звіті не згадувався, Боровик чув про репутацію Галантерника як «мозку»
групи — він відповідав за розвиток бізнесу і взаємодію із владою. Боровик описує
стандартний алгоритм, за яким вирішувалися деякі земельні питання у міськраді. «Як
правило, пропозиція про передачу ділянки вносилась з голосу і її без дебатів підтримувала
більшість. Далі міськрада укладала договір оренди на 50 років. А потім через ланцюжок
угод об'єкт або землю приватизували», —говорить екс-депутат. — Ім'я Галантерника
офіційно ніде і ніколи не світилося». За роки, проведені за кордоном, Галантерник не
втратив впливу в Одесі. «Він і сьогодні багато в чому визначає політичні та бізнес-процеси у
місті», — цитує НВ одеського політолога Ярослава Католика. У Галантерника залишилася
група підконтрольних депутатів у міськраді, говорить на умовах анонімності один із
місцевих бізнесменів, котрий займається агрологістикою. Правда, стосунки з мером
Трухановим розладналися. За словами двох джерел Forbes, в останні два роки Труханов і
Галантерник розділили частину спільних бізнесів. В якому стані імперія Галантерника?
Промтоварний ринок «7-й кілометр» переживає не найкращі часи. «Місто зі своєю
субкультурою», як називає ринок Дмитро Грабіна, співвласник «Першої ріелтерської
Компанії», розпросторився на 75 га у напрямку Ізмаїла. За його словами, у 2000-і обороти
були настільки великими, що орендарі готові були платити до $400 000 за торгову точку.
Сьогодні двоповерховий павільйон на «7-му кілометрі» обійдеться у $45 000. Ринок програє
конкуренцію сучасним торгово-розважальним центрам і поступово перепрофільовується в
оптово-перевалочний склад. Головна цінність активу — земля, що, за оцінкою Грабіни,
коштує від $2 000 за сотку. Аналогічні ділянки по Київській трасі вартують у два рази
дешевше. ТРЦ City Center і City Center «Котовський», які належать Галантернику, навіть у
локдаун були заповнені на 100%. Все «забите» і в торгових рядах на Старосінній, говорить
Грабіна. Раніше ця територія була місцем ночівлі безхатьків, зараз там «фонтанчики і
ліхтарики». «Поява торгових рядів підвищила в ціні і об'єкти, розташовані поруч», —
говорить Грабіна. Галантерник володіє 50% торгово-розважального комплексу Аркадія
Сіті, в курортній зоні Аркадія — найбільш «тусовочному» місці Одеси. На його території
кафе, ресторани, шопінг зона, пляжі, нічні клуби під відкритим небом. Взимку там працює
каток Ice City. Бізнесмен планує побудувати в Аркадії п'ятизірковий готель на 3 000 номерів
і казино. Курортний район приносить не тільки доходи, а й проблеми. Прізвище бізнесмена
часто фігурує у скандалах навколо його опорядкування. Активісти незадоволені
знищенням зеленої зони. Серед претензій до бізнесмена — спроби забудувати рекреаційну
зону Ботсаду. Переважно Галантерник живе в Лондоні, в Одесі буває наїздами. На публіці в
Україні він з'явився упродовж останніх років лише одного разу — на відкритті першого
Одеського міжнародного кінофестивалю 10 років тому. Про лондонське життя бізнесмена
розповідає у своєму Instagram дружина Галантерника, дизайнер Наталія Зінько. Бренд
Natasha Zinko — учасник показів у рамках Лондонського тижня моди, пише Vogue. …
Читати повністю >>>
© Катерина Іванова
За матеріалами forbes.ua
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Економіку складно "підняти" без зовнішнього
інвестора, - Хмельницький

Лагун не зміг позбутися поруки перед Ощадбанком
по боргам Дельта Банку на 4,5 млрд грн
09.03.2021

Для розвитку економіки будь-якої країни важливі зовнішні
інвестори, які вкладатимуть кошти в виробництво. Про це заявив
бізнесмен, засновник холдингової компанії UFuture Василь
В.ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Хмельницький.
"Нам буде дуже складно підняти економіку без зовнішнього інвестора. Якщо
сьогодні якась велика європейська компанія побудує у нас завод, то навіть якщо його
продукція йтиме на експорт - на ньому працюватимуть, скажімо, дві тисячі людей. Серед
них буде 30 менеджерів, які зможуть тут розібратися в бізнес-культурі та процесах, а через
кілька років підуть і створять власний бізнес", - заявив Василь Хмельницький в інтерв’ю
"Українському тижню". За його словами, інвестор приносить не лише гроші, а насамперед
досвід. Щоб інвестори прийшли в Україну необхідно підвищити репутацію країни та
показати її можливості. Одним з інструментів налагодження контакту між бізнесом,
політиками та потенційними інвесторами є економічні форуми, каже підприємець. "Саме на
форумах можна поділитися досвідом, і довести, що наша країна - країна можливостей, а не
лише корупції й Чорнобиля", - додає бізнесмен. Одним із таких форумів, за його словами, є
Київський міжнародний економічний форум - найбільший міжнародний форум у східній
Європі, який об’єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення
ключових економічних питань і глобальних трендів. КМЕФ покликаний інтегрувати
Україну у світову спільному як рівноправного перспективного гравця. Як відомо, Василь
Хмельницький - підприємець, засновник холдингової компанії UFuture та фонду K.Fund.
UFuture - компанія з портфелем активів в області нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та ІТ. Вартість активів оцінюється в $550
млн, а загальна капіталізація бізнесів, куди компанія інвестувала - понад $1 млрд. Сьогодні
підприємець інвестує в розвиток найбільшого в східній Європі інноваційного парку
UNIT.City - екосистеми для розвитку бізнесу у сфері високих технологій.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
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Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити
апеляційну скаргу Миколи Лагуна та залишив без змін рішення
Госпсуду м. Києва від 11.03.2020, яким скаржнику теж було відмовлено
в задоволенні позову до Ощадбанку про визнання недійсним договору
М.ЛАГУН
поруки (за борговими зобов’язаннями Дельта Банку перед Ощадом).
Нагадаємо, 11.10.2017 Верховний Суд скасував рішення Вищого спеціалізованого
суду з розгляду цивільних і кримінальних справ в справі №757/22651/15-ц за позовом
Ощадбанку до Миколи Лагуна та залишив у силі рішення перших двох інстанцій, згідно з
якими з М. Лагуна як з поручителя по зобов’язанням Дельта Банку по договорам про
коррахунки має бути стягнуто 111,8 млн дол, 12,45 млн євро та 948 млн грн боргу (загалом
це майже 4,5 млрд грн). М. Лагун - колишній мажоритарний акціонер Дельта Банку (був
власником 70,6% акцій фінустанови) - свій позов у справі №910/14979/19 обгрунтовував
тим, що договір поруки був укладений “під впливом тяжкої для нього обставини та вкрай
на невигідних умовах” (цитата). При цьому позивач посилався на анексію Росією Криму,
конфіскацію російською окупаційною адміністрацією всього нерухомого та рухомого майна
Дельта Банку на півострові, заборону НБУ здійснювати діяльність на відповідній території,
а також події, пов`язані з політичною і фінансовою кризою, воєнними діями на Сході
України, що призвело до відтоку коштів, розміщених на рахунках фізичних та юридичних
осіб у Дельта Банку та вплинуло на фінансовий стан банку. Разом з тим, суди дійшли
висновку, що вказані події “не є важкими обставинами в розумінні приписів статті 233 ЦК
України, оскільки, такі обставини не є виключними саме щодо позивача (так як стосуються
і інших суб`єктів господарювання на території України)” (цитата). Ощадбанк у ході судового
процесу зауважував, що з моменту ухвалення судом рішення про стягнення з поручителя
заборгованості за договором поруки до цього часу на користь держбанку “не надійшло
жодних коштів у рахунок погашення боргу” (цитата).
Читати повністю >>>
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Час творити. Від балаканини – до реальної економіки
– Олександр Ярославський
11.03.2021

Часто думаю про те, що відбулося за майже 30 років
незалежності України. І що могло бути зроблено правильніше та
краще, аби підійти до цієї дати з більш вагомими й оптимістичними
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
результатами.
Звісно, історія не має умовного способу, і що зроблено, те зроблено. Але я абсолютно
переконаний, що всі ці три десятиліття нашою головною проблемою була й залишається
звичка розмовляти про добрі наміри замість того, щоб займатися справою. Змінюються
президенти й уряди, пишуться та запорошуються на полицях концепції, програми, стратегії.
У медицині, освіті, держуправлінні відбуваються якісь процеси модернізації,
диджиталізації, що дозволяють громадянам швидше та легше користуватися послугами
держави як сервісного інституту. Проте українському народу набагато легше від цього не
стає, особливо якщо врахувати фактор пандемії, який обрушився на світ. Тому настав час
переходити від балаканини до реальної економіки, це єдиний шлях виходу на висхідну
траєкторію економічного розвитку. Часу просторікувати більше немає і давно немає: я
неодноразово говорив про це публічно всій країні й особисто нашому вищому керівництву.
Я бізнесмен і тільки бізнесмен – і пишаюся цим. Мене не цікавлять політичні інтриги, у
мене немає контролю над медіа, я принципово не втручаюся в парламентські й інші
управлінські процеси органів влади. І при цьому досвід DCH показує, що можна ефективно
працювати та бути корисним своїй країні, не витрачаючи часу на порожні розмови,
непотрібні пафосні форуми, показушні проєкти та марні дискусії. Тим більше, що
глобалізація економіки та підтримка України нашими західними партнерами дають нам
такі можливості, про які раніше ми не могли й думати. Підкреслю, що інвестиційна
діяльність DCH в Україні базується на міцному фундаменті, який наша команда створила
своїми руками. Як і всі інші серйозні холдинги, ми робили портфельні інвестиції в
українські компанії, купували та продавали пакети акцій. Але проєкти нашої гордості, які
дозволили забезпечити приплив реальних грошей в українську економіку, – це проєкти
розвитку та капіталізації підприємств із наступним залученням іноземних інвесторів.
Насамперед, йдеться про «УкрСиббанк», який у момент придбання був, по суті, лише
банківською ліцензією. Від цієї точки відліку ми пройшли шлях до сучасної банківської
установи, яка зацікавила міжнародну фінансову групу BNP Paribas. Угода з продажу
«УкрСиббанку» дозволила залучити в Україну майже $1 млрд СПРАВЖНІХ (не «кіпрських»,
не «віргінських») прямих іноземних інвестицій. Це не процес переділу власності всередині
країни, це процес створювання. Фінансовий результат від якого пішов не на проїдання –
які-небудь острови та палаци за тридев'ять морів. А був реінвестований в українську
економіку! Те ж саме, тільки з меншою сумою угоди, стосується Мереф’янського скляного
заводу, який ми розвили та продали турецьким інвесторам. А ще був «Київстар»,
черкаський «Азот» і багато чого іншого.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Экс-нардепа Максима Микитася освободили
из-под стражи
12.03.2021

Бывшего президента строительной компании “Укрбуд”
Максима Микитася освободили из-под стражи. Об этом “ОЛИГАРХ”
узнал из сообщения “Украинской правды” со ссылкой на самого
М.МИКИТАСЬ
Микитася и его адвоката Артура Габриэляна.
“Еду домой! К дочерям, к жене. Затем к моей любимой маме… Меня арестовали за
полтора часа до Нового года, а сейчас вот вышел на улицу – а здесь почти такая же
новогодняя погода”, – написал Максим Микитась на своей странице в Фейсбук. По словам
адвоката, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил его ходатайство и освободил
Микитася из-под стражи, изменив ему меру пресечения. Напомним, в конце декабря
Национальная полиция объявила застройщику Микитасю подозрение в заказе похищения
человека.31 декабря 2020 года его отправили под стражу в этом деле. Микитась и его
защита считают расследование полиции местью за показания против Татарова. Как
сообщалось ранее, Микитась рассказал, почему дал показания на Татарова. «Однозначного
инициатора показаний по Татарову нет. Во время пребывания в СИЗО я узнал о множестве
неизвестных мне до того моментов и роль именно Татарова», – утверждает Максим
Микитась. Бывший депутат считает, что “в СМИ искусственно сформировано мнение, что я
дал показания по Татарову в обмен на свою свободу”. «Это не так. Основанием для
освобождения меня из-под стражи на домашний арест было то, что я уплатил государству
средства в размере 50 млн грн, – говорит Максим Микитась. – За действия группы других
людей. В условиях недоказанности ущерба государству и тому подобное. Только чтобы
вернуться домой». «Основная причина, побудившая меня показаниям о коррупционных
связях Татарова, заключается в личном, – рассказывает застройщик. – Вот смотрите. Когда
он был уволен из МВД, он попросился ко мне на работу – я его принял. У нас на работе он
существенно улучшил свое материальное положение. Стал состоятельным человеком».
Читать полностью >>>
По матеріалам oligarh.media
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В рамках расследования уголовных производств о незаконном
завладении
и
получении
в
аренду
участков
земли
правоохранительные органы проводят ряд следственных действий на
В.МЕДВЕДЧУК
территории Закарпатской и Львовской областей.
Обыски проходят в структурах местных органах власти и на предприятиях,
связанных с родственниками народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса
Козака. В Офисе генпрокурора уточнили, что речь идет о расследовании дела о незаконном
выведении из госсобственности земельного участка фирмой "Спорт-тур", принадлежащей
инвестиционной компании, конечным бенефициаром которой является супруга
Медведчука Оксана Марченко. "Проведено около десятка обысков в органах власти
Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса", –
сообщили в ведомстве. Кроме этого в Офисе генпрокурора сообщили, что расследуется дело
о незаконном получении в аренду земельного участка во Львовской области фирмой
"Керамбуд", которую связывают с родственниками народных депутатов. На данном
предприятии также проводились следственные действия. Как сообщалось, на минувшей
неделе СБУ и налоговая милиция провели обыски на объектах сети АЗС Glusco Нисана
Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука. Раньше эта сеть АЗС принадлежала
российской "Роснефти", ее нынешнее руководство подозревают в уклонении от уплаты
налогов при импорте топлива на 240 млн грн. После этого компании Моисеева объявили о
прекращении поставок топлива в Украину. Напомним, СНБО ввел санкций в отношении
лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента
Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения, включая Тараса Козака и его
гражданскую жену. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам
секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о
причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Forbes: мало кто повлиял на вид Днепра так,
как Вадим Ермолаев
23.03.2021

В прошлом году корпорация «Алеф», под председательством
Вадима Ермолаева представила план строительства в центре Днепра
нового бульвара на улице Южной и двух многофункциональных
В. ЕРМОЛАЕВ
комплексов.
В планы участников «Алефа» также входит реализация одного из самых
амбициозных архитектурных проектов Украины — комплекса «Брама». Он должен
включать 6 объектов, и один из них имеет шанс стать самым высоким жилым зданием
страны — в 54 этажа. «Планируемые проекты ближайших лет выведут город на новый
уровень», — комментирует Вадим Ермолаев на своей странице Facebook. Архитекторы
города отмечают, что Вадим Ермолаев и его Alef Estate одни из немногих, кто держит марку
что Днепр — город качественной современной архитектуры. И отмечают, что сейчас город
переживает новый архитектурный ренессанс. Хотя бизнесмен «горит» строительством,
молодежи в своем YouTube-интервью он советует инвестировать в IT. Впрочем сфера
интересов корпорации «Алеф» не ограничивается застройкой: их яблоки, зубные
имплантаты и подсолнечные концентраты осваивают зарубежные рынки, а на территории
одного из заводов построили самую мощную в стране электростанцию на биотопливе. В
рейтинге Forbes поставил Вадима Ермолаева в сотню богатых украинцев с состоянием,
которое оценивается в 230 млн долларов. Вадим Ермолаев родился 13 мая 1968 года в
Днепре. В 1983-м поступил в Днепропетровский техникум технологий и экономики, и по
окончанию пошел в армию. В 1995 году Вадим Ермолаев создал компанию под названием
«Primus inter pares» (с латыни — «первый среди равных»). Спустя два года предприятие
переросло в торгово-промышленную корпорацию «Алеф». На своем старте компания
занималась импортом продуктов питания, моющих средств и других товаров. В 1999 году
Вадим Ермолаев совместно с турецкой компанией «Baser» открыли в Днепропетровской
области завод по производству моющих средств и средств гигиены «Ольвия-Бета». Тогда на
украинском рынке его главным конкурентом была американская корпорация Procter &
Gamble. «Несколько лет мы трудились, «боролись» с этой компанией, после чего Procter &
Gamble сделали нам предложение, которое тогда нас ошеломило – выкупить наше
предприятие», — рассказывает бизнесмен. В апреле 2004 года The Procter&Gamble Company
приобрела комплекс «Ольвия-Бета», а после этого несколько проектов, созданных
Ермолаевым, купили международные компании. К примеру, созданный бизнесменом в
2002 году «Агробанк» спустя четыре года был продан чешской финансовой группе PPF.
«Наш пример показывает иностранным инвесторам: в Украине есть благоприятная бизнессреда. Предпринимателям часто достаточно калькулятора, чтобы понять, насколько
перспективно инвестировать в украинский бизнес», — отметил Вадим Ермолаев во время
выступления на Международном экономическом форуме 2018 в Днепре. …
НЕБОСКРЕБ И ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ >>>
По материалам dengi.informator.ua
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Фукс і Волков відсудили в Барщовського 2 млрд грн
боргу, викупленого у ФГВФО

 КОМПАНІЇ
 В ЦІЛОМУ

26.03.2021

Північний апеляційний
госпсуд у рамках справи
№873/33/20 видав наказ про примусове стягнення з Тараса
Барщовського на користь ТОВ “Фінансова компанія “Інвестохіллс
П.ФУКС
Веста” 2 млрд грн заборгованості за договором кредитної лінії
№ВКЛ-2005880 від 09.06.2011.
Згідно з судовими матеріалами, ТОВ “Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста”
викупило відповідне право кредитної вимоги до Т. Барщовського (як поручителя ТОВ "Танк
Транс") у ліквідатора Дельта Банку. 12.03.2020 третейський суд при “Союзі інвесторів
України” задовольнив позов фінкомпанії про стягнення з поручителя вказаної
заборгованості. 09.07.2020 Верховний Суд у межах справи №873/34/20 відмовився
задовольнити вимогу Т. Барщовського про скасування рішення третейського суду.
25.02.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити скаргу Т. Барщовського та поновив дію
ухвали Північного апеляційного госпсуду від 17.08.2020 (в згаданій на початку справі
№873/33/20), якою було вирішено видати наказ про примусове виконання рішення
третейського суду при “Союзі інвесторів України” від 12.03.2020. За даними держреєстру,
серед засновників ТОВ “Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста” - Андрій Волков - екс-глава
правління Альфа-Банку, екс-глава Нацкомфінпослуг. "Інвестохіллс Веста" придбала у
ФГВФО мільярдні активи банків-банкрутів (див. про це тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут), у
т.ч. борги групи T.B. Fruit ("Танк Транс", "Яблуневий дар") львівського бізнесмена Тараса
Барщовського, а також, зокрема, борги групи “Росава” Костянтина Жеваго. На ринку Андрія
Волкова пов`язували в т.ч. з Павлом Фуксом (у т.ч. в контексті боргів Київського
метрополітену). Павло Фукс публічно заявляв, що купив у Фонду гарантування борги
"Росави" та "Яблуневого дару" (тобто "Інвестохіллс Веста", слід розуміти, придбало
відповідні активи у ФГВФО в інтересах Фукса). Як писав Finbalance, 20.10.2020 Госпсуд м.
Києва задовольнив позов ПрАТ “Білоцерківська теплоелектроцентраль” (пов`язане з К.
Жеваго) і ТОВ “Танк Транс” (Т. Барщовського) у справі №910/5251/20 та визнав
недійсними результати електронних торгів з продажу Фондом гарантування пулу активів
банку “Фінанси та кредит”, Дельта Банку, “Надра” (частина з активів - у заставі НБУ), який
відбувся 07.11.2019 на майданчику FFN (переможцем відповідного аукціону було ТОВ
“Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста” з пропозицією 849,4 млн грн). За даними ФГВФО,
у вказаний пул активів входили права вимоги на 18,1 млрд грн (тіло і відсотки за
кредитами), у т.ч. заборгованість T.B. Fruit Барщовського й "Росави" Жеваго. НБУ
повідомляв, що він мав отримати 368,7 млн грн з 849,4 млн грн, за які ФГВФО продав
вказаний пул активів трьох банків-банкрутів. У зв`язку з рішенням Госпсуду м. Києва від
20.10.2020, Фонд гарантування заявляв, що "в Україні створюється небезпечний прецедент,
який повністю зруйнує систему пулових продажів проблемних активів" та "зупинить
розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків" (цитата). Нагадаємо, Госпсуд м.
Києва в рамках цього спору вирішив, що продаж пулу активів відбувся з низкою порушень.
Зокрема, за оцінками суду, “не було дотримано принципу об`єднання активів за спільним
предметом забезпечення (застави, іпотеки)”, що “призвело до штучної зміни (збільшення)
пропорції розподілу застави відносно заборгованості за кредитними договорами, які
включені до складу лоту” (цитата). 04.12.2018 Госпсуд Київської області визнав банкрутом
ПрАТ “Росава” та відкрив ліквідаційну процедуру. 21.01.2020 Госпсуд Київської області в
межах справи №911/2498/18 про банкрутство ПрАТ “Росава” визнав грошові вимоги НБУ
на 5,7 млрд грн (як забезпечені), вимоги ліквідатора банку “Фінанси та кредит” на 2,65
млрд грн (як забезпечені), вимоги Офісу великих платників податків на 1,27 млрд грн
(шоста черга задоволення). Крім того, суд задовольнив заяву ТОВ «Фінансова компанія
«Інвестохіллс Веста» про заміну кредитора - банку «Фінанси та кредит» в межах вимог у
сумі 2,65 млрд грн. ТОВ “Яблуневий дар” - теж у процедурі банкрутства. ТОВ “Танк Транс” на самоліквідації. У жовтні 2018 року Фонд гарантування публічно заявляв, що за місяць до
визнання Дельта Банку неплатоспроможним група пов’язаних компаній ТОВ «Яблуневий
Дар»/ТОВ «Танк Транс» вчинили більше десяти операцій із зарахування зустрічних вимог
(т.зв. «схлопування») на загальну суму більше 100 млн євро. Відповідне “схлопування” своїх
боргів перед Дельта Банком компанії з групи T.B. Fruit мотивували в т.ч. отриманням прав
вимоги до Дельта Банку від Cargill (за акредитивами).
Контекст >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
ГБР расследует отмывание средств близким к
Коломойскому нардепом Палицей
29.03.2021

Офис генпрокурора еще 20 января открыл производство в
отношении депутата Верховной Рады и лидера партии "За
будущее" Игоря Палицы по заявлению общественной организации
И.КОЛОМОЙСКИЙ
"Центр противодействия коррупции".
В ЦПК поясняют, что в свое время обращались в ОГП с заявлением о возможном
совершении Палицей преступления, а именно легализации (отмывания) незаконно
полученных доходов, что предусмотрено статьей 209 Уголовного кодекса. Теперь же в
организацию поступил официальный запрос из ГБР, в котором следователь просит
предоставить известную ЦПК информацию о возможном преступлении Палицы. Так, в
организации отмечают, что уровень задекларированных расходов Палицы в течение 20152016 и 2018-2019 годов превышал уровень его задекларированных доходов, а операции по
купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом с участием депутат имеют признаки
отмывания средств. Так, в 2016 году Палица задекларировал доход в 35 млн грн. В одном из
интервью он заявил, что это средства, которые он получил за проданное имущество в 2016
году. Продал он его кипрской компании "Амерсфут". Согласно декларации, в том году
Палица владел лишь одним имуществом — нежилым помещением в Киеве площадью 267,8
квадратных метра, которое он купил в мае 2013 года за 3,4 млн грн. Таким образом,
выходило, что он купил помещение за 1500 долларов за квадратный метр, а продал — за
5140 с учетом уже нового курса доллара после обвала гривни. "Но дело в том, что у
"Амерсфут", которая якобы купила помещение, не было достаточно денег, чтобы заплатить
35 млн гривен за недвижимость Палицы, а фактическое недвижимое имущество в Киеве не
отражалось в его финансовой отчетности", — отмечают в ЦПК. Более того, указывается, что
сама компания засветилась в операциях с зятем Геннадия Боголюбова — экс-совладельца
ПриватБанка и делового партнера Игоря Коломойского, коим является и сам Палица.
"Получается, что Палица якобы продал втридорога недвижимость компании, которая
никак не могла заплатить таких денег, потому что их просто у нее не было. Если учесть, что
компания засветилась в связях с приближенными к Коломойскому людьми, то на ум
приходит одно — Палица мог просто отмывать сомнительные деньги с помощью своих
партнеров", — делают вывод в организации. Напомним, украинский олигарх и бывший глава
Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский попал под санкции США «из-за
причастности к значительной коррупции». Об этом заявил госсекретарь Соединенных
Штатов Энтони Блинкен, передает посольство США в Украине. В заявлении указано, что
Коломойский, пребывая на должности председателя Днепропетровской областной
государственной администрации с 2014 по 2015 год принимал участие в коррупционных
деяниях. Блинкен говорит, что они подрывали верховенство права и доверие украинской
общественности к демократическим институтам и процессам управления. В частности,
речь идет об использовании Коломойским своего политического влияния и официальной
власти для личной выгоды.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Жінки є власницями лише 3% найбільших
компаній в Україні
03.03.2021

Компанії, засновані виключно жінками, становлять лише 3% через
330 найбільших за виручкою в Україні, водночас жінки відкрили на 5%
більше ФОПів минулоріч. Про це йдеться у дослідженні Youcontrol.
Зазначається, що за динамікою з 2010 року кількість відкритих жінками ФОПів
перевищує на 25 тисяч кількох відкритих чоловіками. Лише минулоріч частка відкритих
ФОПів жінками становить на 5% більше від підприємств, відкритих чоловіками. Одначе,
сумарно за десять років чоловіки майже втричі випереджають жінок у відкритті компаній:
320 тисяч проти 129 тисяч. Розрив між кількістю відкритих компаній не надто змінювався з
2010 р., проте дещо скоротився - з 40% до 36% у 2020 р. За останні три роки у найбільших
містах України спостерігається скорочення ґендерного розриву. Найпомітніші зміни
відбулися у Києві: станом на кінець лютого 2018 року відсоток жінок-власниць компаній
тут дорівнював 23%, а зараз сягає 26%. У Дніпрі й Одесі три роки тому жінок-бенефіціарів
було по 25%, а станом на 2021 рік маємо по 27%. Збільшилася кількість підприємиць і у
Львові: було 24% стало 26%. А от у Харкові лише на 1% зросла кількість жінок-власниць
бізнесу: з 25% до 26%. Серед 330 найбільших за обсягом виручки компаній, лише 11 мають
єдиного бенефіціарного власника жінку. З них 3 мають лише номінальну власницю, тобто
вона не бере безпосередньої участі у процесі прийняття рішень. Ще в 24 компаніях із 330-ти
серед власників є одночасно і жінки, і чоловіки. І 185 найбільших бізнесів належать
виключно чоловікам. Серед основних видів діяльності компаній - роздрібна та оптова
торгівля. У п’яти компаніях - це торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і
подібними продуктами. Окрім торгівлі серед основних сфер - виробництво чавуну, сталі та
феросплавів, розподілення електроенергії та виробництво залізничних локомотивів.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 І ЗОКРЕМА

Група Smart Holding у 2020 році сплатила до
бюджетів усіх рівнів 1,43 млрд грн
01.03.2021

За підсумками 2020 р. компанії, що входять до Smart Holding (без
урахування підприємств «МЕТІНВЕСТ» і HarvEast), сплатили до бюджетів усіх
рівнів 1,432 млрд грн податків і зборів, що на 21,4% менше, ніж у 2019 р.
Зниження податкових відрахувань зумовлене загальним економічним спадом в
умовах пандемії. Відрахування з податку на прибуток становлять 167,2 млн грн, а рентні
платежі – 437,6 млн грн. Сума податків із фонду оплати праці досягла 322,9 млн грн. До
місцевих бюджетів перераховано 190,9 млн грн, зокрема земельного податку майже 31 млн
грн у вигляді земельного податку. «За останній рік ми побачили різноспрямований вплив
пандемії коронавірусу на наші бізнеси. Загалом, якщо не брати до уваги активи, де ми є
міноритарними акціонерами, ми спостерігаємо зниження прибутковості і, відповідно,
податкового навантаження. Водночас ми виконуємо наші виробничі плани. Наприклад,
фізичні обсяги видобутку газу в групі компаній Smart Energy були рекордними з моменту
нашого входження в цей бізнес, досягнувши 400 млн м³ минулого року», – прокоментувала
податкову звітність перший заступник генерального директора, фінансовий директор ТОВ
«СМАРТ-ХОЛДИНГ» Юлія Кір’янова. Група «Метінвест» з урахуванням асоційованих
компаній і спільних підприємств у 2020 р. перерахувала до бюджетів усіх рівнів 22,1 млрд
грн податків і зборів, що на 5% вище за минулорічний рівень.
Читати повністю >>>
За матеріалами SMART HOLDING
Компанія «Фоззі Груп» повідомила про
мільйонний прибуток
03.03.2021

ПрАТ "Фоззі Груп" (Вишневе, Київська обл.) Завершило 2020 рік з
чистим прибутком у розмірі 8,6 млн грн, тоді як в 2019 році отримало чистий
збиток у розмірі 5 млн грн.
Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) про збори акціонерів 2 квітня,
дивіденди за 2020 рік планується не нараховувати та не виплачувати. Чистий прибуток на
одну акцію "Фоззі Груп" за минулий рік склала 0,27 грн, тоді як в 2019-му році на одну
акцію довелося 0,35 грн збитку. Нерозподілений прибуток компанії в минулому році
збільшилася вдвічі і склала 16,3 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість ПрАТ в
минулому році скоротилася в 2,7 рази - до 932,5 млн грн, поточні зобов'язання скоротилися
на 32% - до 1,6 млрд грн. Довгострокових зобов'язань у компанії немає. Активи "Фоззі Груп"
за підсумками 2020 року скоротилися на 17% - до 3,6 млрд грн.. ПрАТ "Фоззі Груп" створено
в 2005 р. За даними НКЦБФР, акціонером ПрАТ є ТОВ "Фоззі Груп" (98,7%). В Єдиному
держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців кінцевим бенефіціаром вказано Володимир
Костельман. Зареєстрований капітал компанії складає 32 млн грн. Нагадаємо, АМКУ
дозволив ТОВ “Сільпо-Фуд”, що входить у Fozzy Group, купити мережу супермаркетів
“Фуршет”. Учасники концентрації відмовилися від покупки активів в населених пунктах, де
їх частки були значними, а концентрація могла б призвести до обмеження конкуренції.
Згідно з інформацією на сайті “Фуршет”, до теперішнього часу в мережу входять 25
магазинів у різних регіонах країни, зокрема 11 у Києві. Єдиним акціонером компанії є ПрАТ
“Anthousa Limited” (Велика Британія) зі статутним капіталом 2 млн грн, наглядову раду якої
очолює депутат Київради Ігор Баленко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurs.com.ua
Керівник UNIT.City очолить акселераційний
хаб для стартапів
03.03.2021

Керівник інноваційного парку UNIT.City Домінік Піоте очолить
акселераційний хаб Sector X після того, як засновник хабу і його колишній СЕО
Андрій Комаровський продав Піоте свою частку.
Відзначається, що Піоте вже заступив на посаду СEO Sector X і знайомиться з
командою проєкту. Піоте додав, що його завдання на новій посаді буде полягати в
посиленні екосистеми UNIT.City. «У Sector X, який за короткий час став лідером з акселерації
в Україні, стартапи масштабуюся, залучають інвестиції і спільно з великими корпораціями
запускають пілотні проєкти», — зазначив Піот. Попередній керівник Sector X Андрій
Комаровський переїжджає до США, де планує запускати нові проєкти, але залишається
ментором акселераційного хабу щонайменше на рік. Акселераційний хаб Sector X було
засновано в червні 2018 року за підтримки UNIT.City і холдингової компанії Василя
Хмельницького UFuture. За минулий рік акселератор запустив 6 треків з корпораціями:
BeautyTech з L’Oreal Group, MedTech з Фармак, Logistics з Фокстрот, Entertainment Tech з
Parimatch Tech, MarTech з BAT і Saas Tech з Укртелеком. У червні 2020 року повідомлялося,
що Європейський інвестиційний банк виділить 50 млн євро на розвиток UNIT.City. Гроші
планували направити на реновацію старих і будівництво нових приміщень в UNIT.City.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Епіцентр розвитку: плани компанії та інвестиційні
вливання в економіку України

Харьковский АВЭК в 2020 г. увеличил чистый
убыток до 224 млн грн
18.03.2021

Компанія "Епіцентр" – один з лідерів українського ритейлу і
безумовний №1 на українському ринку непродовольчих товарів. Однак
вплив компанії не обмежується ринком роздрібної торгівлі.
Вона уже понад 17 років робить вагомий внесок у розвиток всієї економіки, щорічно
створює тисячі робочих місць, інвестує мільярди гривень у торгові центри, логістику та
виробництво. За масштабами впливу компанію можна порівняти з гігантами американського ринку роздрібної торгівлі Walmart і Home Depot. Зрозуміло, що ці компанії – лідери
світового ритейлу, обсяги виручки яких істотно перевищують показники будь-якої
української компанії і навіть ВВП багатьох країн. Однак порівняння результатів діяльності
Walmart і Home Depot у контексті економіки країни свідчить про те, що "Епіцентр" за
багатьма показниками не менш важливий для української держави, ніж найбільші
торговельні мережі Америки для США. Наприклад, частка Walmart у роздрібному
товарообігу США така ж, як у компанії "Епіцентр" в українському ритейлі, – 7,37%, при тому,
що аналогічний показник Home Depot – лише 1,85%. У співвідношенні до ВВП країни частка
"Епіцентру" теж приблизно дорівнює показнику Walmart і суттєво перевищує частку мережі
Home Depot, що видно з наведеної нижче таблиці.
Лідер за податками. Цікаво, що обсяг сплачених компаніями податків у
співвідношенні до загальної виручки істотно вищий в українського ритейлера. У 2020 році
група "Епіцентр" сплатила 5,6 млрд грн податків і зборів, що становить 8,7% від її
товарообігу. Для порівняння: співвідношення сплачених податків до виручки мережі Home
Depot у минулому фінансовому році становило 3,2%. Цей же показник у Walmart, яку
періодично звинувачують в ухиленні від сплати податків, становить менше 1%. Отже,
"Епіцентр" робить значно більший внесок у держскарбницю своєї країни, ніж американські
гіганти торгівлі. Украй важливо, що значну частину цих коштів отримують місцеві
бюджети, які можуть використовувати їх для поліпшення соціальної інфраструктури та
загального розвитку територій. Компанія "Епіцентр" завжди прагнула розширювати
співпрацю з українськими виробниками. Це дозволяло диверсифікувати поставки, знизити
витрати на логістику, менше залежати від курсових коливань, розвивати внутрішнє
виробництво. Зараз ритейлер співпрацює з більш ніж 3 тис українських виробників, які
постачають товари в торговельні центри компанії. Отримавши стабільний майданчик для
реалізації товарів у мережі "Епіцентр", багато підприємств істотно розширили виробничі
потужності, поліпшили якість продукції і вийшли на міжнародні ринки.
Власні потужності. Група "Епіцентр" і сама керує великими виробничими
активами у сферах виробництва керамічної плитки, деревообробної та аграрної
промисловості. У 2020 році компанія продовжувала інвестувати в усі ключові напрями своєї
діяльності, вклавши в розвиток 10,3 млрд грн. Зокрема, компанія завершила будівництво
першої черги заводу з виробництва керамічної плитки в Калинівці на Київщині. У
найближчі два роки група має намір витратити 95,7 млн дол на розширення виробничих
потужностей. Зокрема, вона планує запустити другу, третю і четверту черги заводу в
Калинівці, що збільшить його потужності до 15 млн кв м на рік. Запланована модернізація
заводу "Карпатська кераміка" у Калуші, що збільшить його потужності з 2,5 млн кв м до 8,5
млн кв м. Також "Епіцентр" має намір вкласти 15 млн дол у завод сухих будівельних
сумішей і 47 млн дол – у газобетонний завод. У 2020 році компанія інвестувала 70,9 млн дол
в аграрний напрямок, збільшивши кількість власних елеваторів до 14 об'єктів. Це
дозволило наростити потужності одноразового зберігання до 1,5 млн тонн. У 2021-2022
роках група планує побудувати ще п'ять елеваторів, а загальний обсяг інвестицій
підприємства "Епіцентр агро" становитиме 150-170 млн дол.
Ближче до споживача. Водночас "Епіцентр" продовжує активно розвивати мережу
власних торгових центрів. У 2020 році компанія відкрила сім нових і шість реформованих
ТЦ у різних регіонах України. На початку 2021 року торговельна мережа ритейлера
об'єднувала 64 ТЦ "Епіцентр" та 11 гіпермаркетів "Нова лінія". Сумарна площа торгових
об'єктів компанії перевищує 1,5 млн кв м, що є рекордом для України. Для порівняння:
трійка найбільших продуктових ритейлерів (АТБ, Fozzy Group та "Ашан") сумарно керує
лише 1,3 млн кв м торговельних площ. Утім, як свідчать порівняльні дані щодо кількості
торговельних площ на тисячу жителів в Україні і США, насиченість українського ринку
ритейлу вкрай низька. Наприклад, сумарна площа магазинів Walmart у США становить 72,8
млн кв м, що в перерахунку на кількість населення дорівнює майже 222 кв м на тис осіб, а
сумарна площа Home Depot – понад 22 млн кв м або 67 кв м на тис осіб. Навіть попри те, що
"Епіцентр" є лідером за об'ємом торгових площ в Україні, на тисячу жителів припадає лише
40 кв м. З одного боку, це свідчить про те, що комфортний шопінг з широким вибором
товарів і найкращими цінами малодоступний для багатьох українців. З іншого боку, це
говорить про великі перспективи розвитку роздрібної торгівлі, особливо в регіонах.
Стримують активний розвиток цивілізованого ритейлу зарегульованість галузі, складність
отримання дозвільної документації на будівництво та введення в експлуатацію
торговельної нерухомості. Розуміючи, що торгівля є драйвером економіки, західні країни
знизили рівень зарегульованості та податкове навантаження на сектор. Якщо українська
влада візьме такий же курс, розвиток ритейлу й економіки загалом значно пришвидшиться.
У будь-якому разі "Епіцентр" протягом найближчих двох років має намір продовжити
динамічне розширення своєї присутності на ринку, відкривши близько 50 ТЦ різного
формату. За словами заступника гендиректора, директора з роздрібної торгівлі компанії
"Епіцентр К" Володимира Гончарова, ключовими завданнями в процесі розвитку роздрібної
мережі будуть розширення клієнтських сервісів, запуск концептуальних магазинів у ТЦ,
відкриття малоформатних об'єктів, технологічність та інноваційність процесів.
Нові формати та бренди. У 2020 р., що пройшов під знаком епідемії коронавірусу,
компанії довелося оперативно реагувати на нові потреби споживачів та розвивати
напрямки товарів першої необхідності. У мережі з'явилися три нові торгові напрямки: FOOD
Market, "Аптека 100+" та "Засоби захисту". У 2021 році ритейлер планує відкрити магазини
формату shop-in-shop FOOD Market та "Аптека 100+" у всіх ТЦ "Епіцентр". Також у 2020 р. в
мережі з'явилися концептуальні салони декоративного освітлення "Студія світла", почався
редизайн магазинів косметики Mon Cheri. У новому форматі запрацювали зоотовари Lapki
та "Автомол", були відкриті салон "Студія інтер'єрів", сервіс "Ключ майстер" і
концептуальний магазин "Дім води". Крім того, у 2020 р. "Епіцентр" уперше вивів кілька
своїх торгових напрямків формату shop-in-shop за межі власних ТЦ. Так, три "Галереї деко"
були відкриті в київських ТРЦ Dream Town, "Аркадія" та Retroville. В останньому почав
роботу магазин дитячих товарів E.PIC. У 2021 році компанія продовжить виведення власних
торгових форматів за межі "Епіцентру". Компанія також розвиває за франшизою мережі
магазинів швейцарського спортивного бренду Intersport. У 2020 р. в Україні запрацювали
вісім нових об'єктів бренду, зокрема найбільший спортивний аутлет Intersport Outlet City у
Dream Town. Крім того, у 2020 р. "Епіцентр" запустив перший в Україні магазин польського
спортивного бренду 4F у ТРЦ Retroville, а в ТРЦ Blockbuster Mall – дебютний для країни
магазин бренду The Athlete's Foot. У 2021 р. група планує розширити представництво цих
брендів в Україні, відкривши 18 магазинів Intersport у власних торгових центрах і 17
торгових точок Intersport, 4F та The Athlete's Foot за межами "Епіцентру".
Купуй, де хочеш >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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ЧАО "Концерн "АВЭК и Ко" (Харьков) бизнесмена Александра
Фельдмана по итогам 2020 года увеличило чистый убыток на 69% по
сравнению с 2019 годом – до 224,3 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом общем собрании акционеров 27
апреля, чистый убыток на акцию в 2020 году составил 27,7 грн. Непокрытый убыток в 2020
году увеличился на 29% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,7 млрд грн.
Суммарная дебиторская задолженность ЧАО сократилась на 21,7% – до 526 млн грн.
Долгосрочные обязательства компании снизились на 6,2% – до 1,26 млрд грн, тогда как
текущие возросли на 12,8% – до 1,48 млрд грн. По итогам 2020 года активы ЧАО "Концерн
"АВЭК и Ко" сократились на 18,7% и составили 1,73 млрд грн Кроме того, акционеры
намерены сменить состав наблюдательного совета, прекратив полномочия акционеров
Виктора Ларченко, Александра Фельдмана, Лилии Захаровой, Валерия Багинского и
Максима Водки. Также планируется прекратить полномочия членов ревизионной
комиссии. Как сообщалось, концерн "АВЭК и Ко" по итогам 2019 года сократил чистый
убыток на 12% по сравнению с 2018 годом – до 133 млн грн. ЧАО "Концерн АВЭК и Ко"
работает на украинском рынке с 1987 года. Специализируется на управлении торговокоммерческой недвижимостью (с 1994 года), девелопменте, финансовой деятельности, а
также транспортных перевозках, медиабизнесе и пр. Концерн объединяет около 50
предприятий, управляет торговым центром "Барабашово" и несколькими другими
рынками в Харькове, БЦ Platinum Plaza класса B+, а также Харьковской муниципальной
страховой компанией, транспортным предприятием ООО "ФИН", медиахолдингом "Время"
(все – Харьков), торгово-офисными центрами. Имеет портфель земельных участков под
застройку в Киеве, Харькове и Крыму. Согласно данным НКЦБФР по состоянию на
четвертый квартал 2019 года, участниками "АВЭК и Ко" являются Валерия Фельдман
(75,1%) и Лилия Захарова (23,05%). Уставный капитал концерна "АВЭК и Ко" составляет 81
млн грн. Основателем и почетным президентом "АВЭК и Ко" является Александр Фельдман.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Бізнеси SCM збільшили фінансування соціальних програм
до 11,1 млрд грн у 2020 р.
23.03.2021

У 2020 році бізнеси групи компаній «SCM» на 2,7% збільшили
фінансування соціальних програм в містах та селах, де працюють
підприємства - до 11,1 мільярдів гривень.
Ключовими програмами, спрямованими на благополуччя мільйонів жителів в
регіонах присутності компанії, були реконструкція площі Свободи в Маріуполі, ремонти
лікарень і лабораторій, встановлення очисних систем повітря і води на підприємствах,
забезпечення роботи власних пожежних частин і медпунктів, закупівля необхідних засобів
захисту для співробітників. Були закуплені VR-окуляри за допомогою яких з’явилася
можливість навчатися на віртуальному тренажері по відпрацюванню підключення до
мереж. В шахті Ювілейна встановлені smart-лампи, що дозволяють в режимі реального часу
відстежувати місце розташування людей і техніки під землею і оперативно реагувати на
можливі аварії. Продовжив свою роботу і спільний проект ДТЕК і клубу «Шахтар» «Давай,
грай!», який організовує безкоштовні заняття з футболу. На боротьбу з епідемією COVID-19
в Україні бізнеси SCM направили 529,6 мільйонів гривень. Серед найбільших донорів стали
бізнеси Метінвест, ДТЕК і ПУМБ. Не припинилися й інвестиції в розвиток і модернізацію
підприємств в Україні. Незважаючи на тривале складне становище в гірничометалургійному та паливно-енергетичному комплексах, яке, як і пандемія, негативно
вплинуло на виробничі та фінансові результати, бізнеси SCM за 2020 рік інвестували в
модернізацію 25,6 мільярдів гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
Rozetka.ua планирует создать собственную
платежную систему
25.03.2021

Крупнейший интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев)
планирует создать собственную платежную систему, сообщил основатель и
совладелец компании "Розетка.Уа" Владислав Чечеткин.
"Мы создаем платежную систему (…) Наша цель – чтобы вам было удобнее в один
клик оплачивать заказы, как, например, оплачивают в Amazon. Наша цель – чтобы это для
вас было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя
цену этой транзакции, ну и, понятно отдать это покупателю", – сказал он. По словам
Чечеткина, к настоящему времени компания ждет выдачи лицензии на осуществление
таких операций. Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и
бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в
мультикатегорийный онлайн-маркетплейс. Отметим, эквайринг и интерчейндж - эти
малознакомые потребителю термины стали маркерами конфликта, который разгорелся
между банками и крупными ритейлерами. Суть дела в том, кто заплатит за развитие
безналичной экономики в Украине. А на кону 10 млрд гривен! Вопрос о снижении
межбанковской комиссии при безналичных расчетах потребителей обсуждается в Украине
уже не первый год. Такая инициатива появилась еще в 2017 году, но так и осталась на
уровне законопроектов. Пандемия COVID 19, во время которой существенно выросли
безнал и онлайн-платежи — и объемы комиссионных — вернула этот вопрос на стадию
горячего обсуждения. «Появились категории с активным ростом безналичных оплат:
например, заказ продуктов питания онлайн увеличился более чем в два раза, транспортные
онлайн-сервисы выросли на 60%. Бесспорные фавориты среди украинцев —
бесконтактные оплаты и NFC», — констатировала тенденцию в интервью НВ Бизнес
генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева. На этом фоне в
конце 2020 года в Раде появились проекты законов, предлагающие снизить комиссию за
эквайринг с 1,5% до 0,5%, интерчейндж — с 1% до 0,3% за одну операцию. А в другом
альтернативном проекте — эквайринг — с 1,8% до 1,4%, интерчейндж — с 1,2% до 0,9%.
Депутат от Слуги народа, член комитета ВР по вопросам финансов Марьян Заблоцкий
заявил, что уже в апреле будут ограничены комиссии, которые Visa, MasterCard и
коммерческие банки берут с бизнеса за пользование POS-терминалами. «Эти комиссии
ложатся в стоимость товара и незаметно взимаются с потребителей, — утверждает нардеп.
— Конкуренция между брендами карточек заключается в том, кто предложит более
высокую комиссию банка эмитента. И на рынке уже сформировалась де-факто дуополия.
Общая сумма комиссий в Украине превышает 10 млрд грн. Это явно гораздо больше
стоимости обслуживания и развития системы POS-терминалов. Большой размер комиссии
также сдерживает многих розничных торговцев от установки POS терминалов».
Профильный финансовый комитет рассмотрит № 4364 в ближайшие дни, говорит депутат
от партии Слуга народа Мария Мезенцева. Она заверила, что в парламенте есть голоса для
утверждения этого документа. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В Україні перевірять усі дозволи на
використання надр з 1994 р.
19.03.2021

Українська Біржа допустила до торгів
акції 6 світових "гігантів"
04.03.2021

Українська Біржа допустила до торгів акції Facebook, Tesla, Netflix,
Visa, Microsoft і Advanced Micro Devices. Про це йдеться в повідомленні
біржі. Про це повідомляє ukranews.com
З 4 березня цінні папери Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft і Advanced Micro
Devices включені до біржового списку (позалістингові цінні папери). У грудні минулого
року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) допустила до
обігу в Україні акції Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Advanced Micro Devices і
Visa. Як повідомо, Верховна Рада збиралася ввести сплату ПДВ для Facebook, Netflix і Google.
За прийняття в першому читанні законопроєкту №4184 проголосували 286 депутатів при
мінімально необхідних 226. Крім того, детектив НАБУ Литвиненко за рік купив і продав
акцій Tesla, Exxon Mobil, Vodafone та інших великих американських компаній на 3,3 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Податківці викрили схему махінацій з цінними паперами
на суму понад 12 млн грн
22.03.2021

Податківцями у м. Києві викрито схему привласнення, розтрати майна
та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем на
загальну суму понад 12 млн гривень.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ
ДПС у м. Києві встановлено, що службові особи Акціонерного Товариства здійснюючи
будівництво, у тому числі за державні кошти, використовуючи підконтрольне їм
підприємство, шляхом укладання договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів,
здійснили перерахування грошових коштів на адресу підприємства з ознаками фіктивності.
За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191
Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДПС України
Нацполіція повідомила про підозру двом учасникам міжнародної
шахрайської схеми, які заробляли до €10 млн щомісяця
24.03.2021

Від діяльності злочинної організації постраждало понад 260
потерпілих, більшість із них - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії. Двом
підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Масштабну міжнародну злочинну схему заволодіння коштами фізичних осіб
викрили у грудні минулого року. Серед її учасників були громадяни України та іноземці.
Аби заволодіти коштами громадян, зловмисники спеціально створили вебресурси, за
допомогою яких проводилися удавані операції з купівлі-продажу різних активів - банківські
метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери тощо. У разі інвестування
громадянам обіцяли шалені прибутки від проведення таких операцій. Щоби ввести
інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувалися угоди з
купівлі-продажу цих активів та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від
вкладених коштів. Після подачі заявок на виведення прибутку до громадян телефонували
працівники спеціально створених кол-центрів, представлялися агентами торговельних
платформ та вимагали внесення додаткових коштів, а також оплати комісії в обсязі 15% від
суми отриманого «прибутку» за виведення коштів. Після оплати акаунти інвесторів
блокувались, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.
Шахрайська схема дозволяла заробляти від 8 до 10 млн євро щомісяця. Кошти інвесторів
зараховувалися на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії,
Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконний дохід легалізовували
шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів та інвестування в бізнес-проєкти. На
підставі доказів, отриманих оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань,
слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу
Генерального прокурора повідомили про підозри двом учасникам злочинної організації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами МВС України
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Переможці налаштовані купувати і працювати:
результати торгів спецдозволами
18.03.2021

В четверг, 18 березня відбулися три повторні аукціони Державної
служба геології та надр України з продажу спецдозволів на користування
надрами. NADRA.info поспілкувалися з переможцями.
Компанія ТОВ “Закарпатвапняк” перемогла в торгах за спецдозвіл на видобування
вапняків родовища “Новоселицьке”, на 20 років. При стартовій ціні 2 216 721 грн, ТОВ
“Закарпатвапняк” запропонувала за спедцозвіл 2 260 000 грн. Наступний учасник – ТОВ
“Агрокарпати” зі ставкою 2 220 000 грн. Директор ТОВ “Закарпатвапняк” Володимир
Костюченко твердо заявив NADRA.info, що його компанія планує викупити спецдозвіл і
працювати на родовищі. Раніше виданих спецдозволів на користування надрами
Закарпатвапняк не має, оскільки була створена у вересні 2020 р. Саме Закарпатвапняк
номінував спецдозвіл на родовище “Новоселицьке” для виставлення на аукціон. Зауважимо,
11.02.2021, коли спецдозвіл було виставлено на торги вперше, аукціон мав стартувати з 4
433 442 грн. Закарпатвапняк запропонував за лот 4 500 000 грн, проте компанія була
єдиним учасником торгів, тому аукціон було визнано недійним, і лот перевиставили удвічі
дешевше. ТОВ “Осінь і Ко” здолало опонента в торгах за спецдозвіл на ГВ + ДПР покладів
пісковику на ділянці “Русавська-3” (Вінницька обл.), на 5 років. Ставка ТОВ “Осінь і Ко” 305 000
грн була усемеро вища за ставку іншого учасника МПП “Квін” (45 000 грн), при стартовій
ціні 16 932 грн. ТОВ “Осінь і Ко” вже має дійсний спецдозвіл №5069 на ГВ + ДПР пісковику
на ділянці “Буданівська-3” (Тернопільська обл.). Спецдозвіл компанія купила на аукціоні,
який пройшов 16.04.2020. Тоді зі стартової ціни 8 210 грн, спецдозвіл подорожчав до 1 000
002 грн, і ТОВ “Осінь і Ко” сплатило свою цінову пропозицію. Ділянка “Німшин”, ГВ + ДПР
піщано-гравійної сировини на 5 років, зі стартової 11 424 грн, подорожчала до 355 000 грн.
Переможну ставку запропонувало ТОВ “Логіст-Постач”. Друге місце – МПП “Квін”, 350 000
грн. Логіст-Постач раніше виданих спецдозволів не має. Директор компанії Роман Синишин
в телефонному коментарі заявив NADRA.info, що Логіст-Постач викупить спецдозвіл і
працюватиме на ділянці. Як ми вже писали, 12.01.2021 пройшли перші торги спецдозволом
на ділянку “Німшин”. Ціна злетіла зі стартової 11 424 грн до 3 100 000 грн, але і
переможець, і другий учасник відмовилися викупити лот. Вони втратили гарантійні внески,
і спецдозвіл було виставлено на повторні торги без зниження стартової ціни.
Читати повністю >>>
За матеріалами nadra.info
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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) проведе аудит всіх
дозволів на користування надрами з 1994 року і поверне їх народу в разі
порушення умов цих дозволів, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
На цьому ж засіданні РНБО ухвалила санкції проти компаній бізнесмена Павла Фукса,
які мають дозволи на користування надрами. «Прийнято рішення протягом короткого
проміжку часу провести аудит всіх без винятку дозволів, які видавалися, починаючи з 1994
року», – сказав Данілов після засідання РНБО 19 березня. За його словами, у процесі аудиту
буде надано публічну інформацію про кожен дозвіл. «Якщо буде виявлено порушення під
час виконання ліцензійних умов цих дозволів, такі дозволи [на користування надрами]
будуть законно повертатися народу України», – наголосив секретар РНБО. Данілов пояснив,
що таке рішення прийнято у зв’язку з необхідністю привести у відповідність до чинного
законодавства та Конституції користування українськими надрами. «Згідно з
Конституцією, надра належать українському народові. На превеликий жаль, при першому
навіть приблизному аудиті виявилося, що в українського народу там не дуже багато
[дозволів]. Переважно це народ, який живе на Віргінських або інших островах і в державах,
які до України мають не зовсім пряме відношення», – зазначив секретар РНБО. На цьому ж
засіданні РНБО запровадила санкції проти 19 надрокористувачів: «Гео Коннект»; «Глобал
Геоінвест»; «Транс Сет Гео»;«Гео Пост»; «Гео Вертикаль»; «Гео Таргент»»; «Надра Прайд»;
«Гео Форс Ойл»; «Гео Стенс»; «Надра Вест Груп»; «Бест Ойл Компані»; «Надрапростір»; «Інфо
Гео Тренд»; «Еджейн Макро»; «Еко Газ Альянс»; «Епівал Енерджі»; «Юноліт Ойл»; «Профі
Нафт»; «Бест Гео Тех». «Щодо цих 19 компаній застосовано максимальний вид санкцій, які
може застосувати наша країна, застосувати Рада національної безпеки і оборони нашої
країни», – зазначив Данілов, якого процитував «Бабель».
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
Користування надрами: на аукціон виставили
11 спецдозволів
25.03.2021

Держгеонадра виставила на електронні торги ділянки з покладами
графіту, бурштину, глини, підземних вод, граніту та мігматиту. Про це
повідомляє пресслужба Держгеонадр.
"31 березня 2021 року Державна служба геології та надр України проведе аукціони з
продажу 11 спеціальних дозволів на користування надрами. На торги виставлено дозволи
на видобування глини, граніту, мігматиту, підземних мінеральних лікувальних і технічних
вод. Також пропонуються ліцензії на геологічне вивчення, у тому числі досліднопромислову розробку ділянок підземних питних і мінеральних вод. Три бурштиноносні
ділянки можна буде придбати з метою геологічного вивчення, у тому числі досліднопромислової розробки з подальшим видобуванням", - йдеться в повідомленні. Голова
Держгеонадр України Ромах Опімах зауважив, що це вже шості електронні торги, що
відбудуться цього року. "Результатом попередніх п’яти є продаж 43 спеціальних дозволів на
користування надрами, ціна реалізації яких зросла, в середньому, в півтора рази, порівняно
з початковою. Очікувані надходження до держбюджету становлять понад 75 мільйонів
гривень", – сказав Опімах. Зазначається, що Держгеонадра регулярно проводять е-аукціони,
пропонують ринку лише цікаві об’єкти. Так, 9 лотів з 11, по яких заплановані найближчі
торги, номіновані надрокористувачами, 2 – ініційовані з Інвестиційного атласу. В цілому,
служба підготувала для винесення на торги близько 400 об’єктів надрокористування й
опублікувала в Інвестиційному атласі надрокористувача. Пропозиції доступні онлайн на
офіційному вебсайті Держгеонадр. Нагадаємо, голова Держгеонадр Роман Опімах зазначав,
що в 2020 році сума надходжень від продажу спецдозволів становила 826 млн грн, а в 2021
році планують залучити щонайменше 750 млн грн за результатами електронних торгів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Уряд перевірить компанії, які поза аукціоном отримали
спецдозволи на видобуток копалин
25.03.2021

Прем’єр-міністру України рекомендовано доручити Держслужбі
геології та надр провести позапланові перевірки компаній, які поза
аукціоном отримали спецдозволи на видобуток корисних копалин.
Відповідний указ «Про рішення РНБО від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у
сфері надрокористування» Володимир Зеленський підписав 25 березня. Зокрема, очільнику
уряду рекомендовано надати доручення Державній службі геології та надр України
забезпечити проведення у 2021 р. в установленому порядку позапланових перевірок
діяльності суб'єктів господарювання у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр, які: а) поза аукціоном отримали спеціальні дозволи на користування
надрами за результатами апробації запасів корисних копалин без спеціального дозволу на
користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової
розробки; б) не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти і газу,
протягом двох років після отримання спеціальних дозволів на видобування; в) не
розпочали видобування корисних копалин протягом двох років після затвердження
балансових запасів вуглеводнів у разі наявності спеціального дозволу на користування
нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі досліднопромислової розробки, з подальшим видобуванням; г) не розпочали видобування корисних
копалин протягом десяти років після отримання спеціальних дозволів на користування
нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі досліднопромислової розробки, з подальшим видобуванням.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ДТЭК согласовал условия реструктуризации
долга с кредиторами
Компанія «ДТЕК Енерго» отримала 19 млрд грн збитку в 2020 році.
Попереднього року був прибуток
02.03.2021

Компанія Ріната Ахметова «ДТЕК Енерго» завершила 2020 р. зі
збитком 19,13 млрд грн. 2019 р. було зафіксовано прибуток у 1,8 млрд грн.
Про це свідчать неаудовані консолідовані показники компанії.
Дохід «ДТЕК Енерго» в 2020 р. склав 47,2 млрд грн, тоді як 2019 р. він був 76,8 млрд
грн. Валовий прибуток за минулий рік становив 4,78 млрд грн, а операційний збиток – 5,47
млрд грн, у тому числі через списання 7,61 млрд грн у фінансових інструментах. На розмір
чистого збитку вплинув збиток від курсової різниці через ослаблення гривні (7,1 млрд грн)
і фінансові витрати (7,2 млрд грн), які тільки частково були компенсовані фінансовими
доходами (1,1 млрд грн). Компанія зазначає, що якщо на початок 2020 року її капітал
становив 7,18 млрд грн, то на кінець він став негативним – 16,16 млрд грн. Зобов'язання
компанії виросли на 13,2% – до 93,5 млрд грн за 2020 рік. На фінансових результатах «ДТЕК
Енерго» позначилася системна криза в енергетиці, суттєве скорочення споживання
електроенергії в першому півріччі через пандемію коронавірусу і заборгованість на ринку
перед генеруючими компаніями. Окрім того, критична ситуація на ринку стала причиною
високої аварійності ТЕС і мінімальних запасів вугілля на складах станцій у осінньо-зимовий
період. На початку 2021 року запаси вугілля на українських теплоелектростанціях впали до
історичного мінімуму. Також було виведено в аварійний ремонт історично рекордну
кількість енергоблоків теплових електростанцій. Це загрожувало енергетичній безпеці
країни. Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних
послуг Андрій Герус зауважив, що коли було -15°C, у аварійних ремонтах знаходилося 13
енергоблоків. А сьогодні в аварійному ремонті лише один блок Слов’янської ТЕС, який
дійсно проводить ремонтні роботи до кінця березня. Також Герус заявив, що дефіцит
вугілля пояснюється діями монополістів, які прагнуть спекулятивно піднімати ціни. Він
зазначив, що 90% вугілля та 70% ТЕС належать компаніям «ДТЕК» Ріната Ахметова.
Читати повністю >>>
За матеріалами forbes.ua
Обмежений дефолт: Fitch підтвердило рейтинг
енергохолдингу Ахметова
03.03.2021

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило
довгостроковий рейтинг дефолту емітента компанії ДТЕК Енерго в іноземній
валюті на рівні RD (обмежений дефолт).
Рейтинг встановлений у квітні 2020 р. після оголошення про початок переговорів
про реструктуризацію боргу. Fitch Ratings також підтвердило пріоритетний незабезпечений
рейтинг єврооблігацій компанії на рівні C з рейтингом зворотності активів RR5.
Підтвердження рейтингу відображає триваючі переговори ДТЕК з кредиторами про
реструктуризацію існуючого боргу компанії, відзначили в агентстві. Після завершення
реструктуризації Fitch буде переоцінювати компанію з урахуванням нової структури
капіталу. За розрахунками Fitch, борг ДТЕК на кінець 2020 року складав близько $2,3 млрд
(65 млрд грн), з яких близько $2 млрд (57 млрд грн) підлягають реструктуризації, яку ДТЕК
планує завершити до кінця квітня 2021 року. Fitch очікує поліпшення ліквідності компанії
після реструктуризації, вказуючи, що на кінець 2020 р. ДТЕК накопичив грошові кошти у
розмірі 1,6 млрд грн ($57 млн), що на 0,4 млрд грн більше, ніж станом на перший квартал
2020 р. Агентство пояснює це відсутністю більшої частини виплат за відсотками і
погашення боргу в 2020 р. через початок фінансової реструктуризації та деяким
збільшенням обсягів виробництва електроенергії в четвертому кварталі 2020 року, в
основному через холодну погоду. На ліквідність компанії, на думку агентства, також
сприятливо вплинуть очікувані невеликі обсяги погашення боргу в 2021—2024 роках,
більш низькі процентні ставки за новим боргом і деяке поліпшення експлуатаційних
характеристик. «Ми з обережністю підходимо до прогнозу результатів діяльності компанії
за підсумками 2021 року, чекаючи на несуттєві зміни EBITDA у порівнянні з рівнем 2020
року. На цьому може позначитися тільки незначне збільшення обсягів електроенергії
завдяки очікуваному зростанню ВВП України на 3,5% і деяке відновлення цін на неї», —
заявили в агентстві. На думку Fitch, на вартість електроенергії в Україні зі свого боку
впливають цінові обмеження і відновлення імпорту дешевої електроенергії з Білорусі та
Росії на початку 2021 р. Fitch також очікує зростання витрат ДТЕК, пов’язаних з імпортом
вугілля на початку поточного року. Крім цього, агентство нагадує про високі валютні
ризики, яким піддається ДТЕК, враховуючи, що майже весь її борг номінований в іноземній
валюті, а майже вся виручка виражена в гривнях, при цьому компанія не використовує
інструменти хеджування. Рейтинг ДТЕК не враховує батьківську підтримку з боку
кінцевого мажоритарного акціонера — System Capital Management. Як повідомлялося,
узгоджена з комітетами кредиторів пропозиція ДТЕК Енерго про реструктуризацію боргу
передбачає конвертацію частини боргу за існуючими єврооблігаціями в єврооблігації ДТЕК
Нафтогаз на $425 млн і ставкою 6,75% річних терміном обігу до 31 грудня 2026 року. Інша
заборгованість буде конвертована в нові єврооблігації ДТЕК Енерго з погашенням 31
грудня 2027 року і ставкою 5% у 2021 році і 7% у наступні роки або частково залишиться в
рамках кредитних ліній на аналогічних умовах.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Трейдинговая компания ДТЭК Ахметова
увеличила прибыль в 34 раза
25.03.2021

Трейдинговая компания "Д.Трейдинг" (входит в структуру группы
ДТЭК Рината Ахметова) по итогам работы в 2020 году получила 1,6 млрд грн
чистой прибыли, что в 34 раза больше, чем годом ранее.
Как свидетельствует финансовая отчетность дочерней компании ДТЭК, выручка
"Д.Трейдинг" за прошлый год составила 63,3 млрд грн. Это 1,5 раза больше, чем годом
ранее (40,65 млрд грн). Финансовый результат компании до налогообложения составил 2,2
млрд грн. Этот показатель по сравнению с результатов 2019 года увеличился в 38 раз. ДТЭК
ранее заявлял, что компания "Д.Трейдинг" начала вести полноценную операционную
деятельность со второй половины 2019 года. В пресс-службе ДТЭК поясняют рост выручки
"Д.Трейдинга" в 2020 году значительным увеличением продажи газа (объемы продажи в
2020 году по газу увеличились на 380%). "Также в 2020 году рост выручки был обусловлен
незначительным ростом продаж электроэнергии и, в то же время, снижением
маржинальности данного продукта за счет экспортно-импортных операций и погодных
условий, которые формировали спрос на данный продукт в 2020 году", – подчеркивают в
компании. В ДТЭК также отмечают, что маржинальность "Д.Трейдинг" по результатам 2020
года составила 2,5%, что соответствует европейскому уровню трейдерской маржи.
"Д.Трейдинг" занимается оптовой торговлей энергоресурсами на украинском и зарубежных
рынках.
Компания
осуществляет
торговлю
трема
видами
энергоресурсов
(электроэнергией, газом и углем) на 6 рынках: Украина, Венгрия, Словакия, Румыния,
Польша, Молдова. Помимо экспортных операций, D.Trading выступает как трейдер на
мировых рынках энергоресурсов. ·
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

18

29.03.2021

Компания "ДТЭК Энерго" согласовала условия реструктуризации
практически всей задолженности группы со спецкомитетом держателей
еврооблигаций и членами спецкомитета банковских кредиторов.
"(ДТЭК Энерго, – ред.) в ближайшее время запустит две взаимозависимые схемы
договоренностей … для реализации реструктуризации", – отмечается в сообщении ДТЭК на
Лондонской фондовой бирже. Уточняется, что в соглашении о блокировке кредиторы
согласились проголосовать за реструктуризацию. В то же время сами условия
реструктуризации и подробности собрания кредиторов в сообщении отсутствуют и будут
предоставлены кредиторам на спецпортале. При этом "ДТЭК-Энерго" предлагает
держателям еврооблигаций присоединиться к реструктуризации и указывает, что их
вознаграждение составит пропорциональную долю от 2% совокупной основной суммы
новых еврооблигаций, которые будут выпущены в рамках реструктуризации после ее
завершения. Как сообщалось, ДТЭК заявил о согласовании условий реструктуризации со
спецкомитета 8 февраля этого года, а 10 февраля гендиректор группы Максим Тимченко
оценил срок ее завершения в три месяца. Согласованное с комитетами кредиторов
предложение "ДТЭК Энерго" о реструктуризации долга предполагает конвертацию части
долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн со
ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Долг "ДТЭК Энерго"
после выпуска еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн составит $1,67 млрд и будет
оформлен новыми еврооблигациями. Остальная задолженность будет конвертирована в
новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в
2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на
аналогичных условиях. Согласно предложенным условиям реструктуризации в 2021 году
"ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке
1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и
добавлена к основной сумме долга. В последующие годы, при определенных условиях,
также возможна капитализация половины процентов для четырех непоследовательных
купонных периодов, однако при условии согласия набсовета и его независимого члена и в
обмен на повышение ставки до 7,5%. Амортизация еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз"
предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на
дополнительные $50 млн ежегодно. Для еврооблигаций "ДТЭК Энерго" амортизация
предполагается по $20 млн в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 г.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Метінвест купує найбільшого виробника
коксівного вугілля в Україні
05.03.2021

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально
інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (надалі – «Метінвест»
або «Група»), придбала додатковий пакет акцій найбільшого в Україні
виробника коксівного вугілля.
До складу придбаних активів входять кілька підприємств (надалі – «Покровська
вугільна група»), ключовими з яких є шахтоуправління «Покровське» та СвятоВарваринська збагачувальна фабрика. Разом ці підприємства здійснюють видобуток
рядового вугілля, його збагачення та подальший продаж у вигляді вугільного концентрату.
Вони розташовані на межі Дніпропетровської та Донецької областей, поблизу
коксохімічних підприємств Групи. Всі придбані активи розташовані на підконтрольній
Україні території. Шахтоуправління «Покровське» виробляє високоякісне вугілля марки К,
яке використовують для виробництва металургійного коксу. Станом на 1 січня 2019 року
мінеральні ресурси й запаси шахтоуправління «Покровське» за методологією JORC
становили відповідно 248 млн тонн і 151 млн тонн, яких вистачить для забезпечення
видобутку щонайменше на 30 років. Свято-Варваринська збагачувальна фабрика – одне з
найбільших збагачувальних підприємств в Україні. Проєктна потужність збагачення
становить близько 8 млн тонн рядового коксівного вугілля на рік. У 2020 році обсяги
видобутку рядового вугілля Покровської вугільної групи становили 6,2 млн тонн, що на
55% більше, ніж у 2018 році, а виробництво вугільного концентрату – 3,2 млн тонн, що на
39% більше, ніж у 2018 р. Отримання ефективного контролю над Покровською вугільною
групою стало можливим завдяки тому, що Метінвест придбав 24,77% акцій цього бізнесу в
липні 2018 року, а також опціону на придбання решти 75,22% у інших співінвесторів за
умови отримання всіх необхідних державних та інших дозволів. У жовтні 2020 року
Метінвест отримав дозвіл Антимонопольного комітету України терміном на один рік для
отримання контролю над деякими підприємствами, що входять до Покровської вугільної
групи. Загальна сума винагороди за додаткову частку, придбану Метінвестом в Покровській
вугільній групі, обумовлена вартістю опціону, який Група отримала у 2018 році. У 20192020 роках, враховуючи потенційну інтеграцію з Метінвестом, Покровська вугільна група
провела реструктуризацію значної частини своїх кредитів і позик. Станом на 31 грудня
2020 року, зовнішній борг Покровської вугільної групи становив 535 млн доларів США.
Переважно це реструктуризована кредитна лінія на суму 480 мільйонів доларів США з
терміном погашення у 2030 році. Метінвест має намір застосовувати виважений підхід до
управління борговим портфелем Покровської вугільної групи. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Metinvest
Без Ахметова и Коломойского: Центрэнерго начала
напрямую получать уголь госшахт
09.03.2021

ПАО "Центрэнерго" начала получать уголь от государственных шахт
по прямым договорам. Об этом сообщает пресс-служба Центрэнерго,
передает служба новостей портала biz.liga.net
"Между Центрэнерго и государственными шахтами уже заключены прямые
договоры на поставку 893 000 тонн угля по цене 1650 грн/т, отгрузка по ним началась 4
марта", – заявили в компании. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес
новости. В Центрэнерго добавили, что все последующие контракты на поставку угольного
топлива также будут заключаться напрямую. Решение было разработано в Министерстве
энергетики при участии Центрэнерго и Фонда госимущества, отметили в компании. В июне
2020 года журналисты программы Схемы сообщили, что структуры, связанные с олигархом
Игорем Коломойским, продавали Центрэнерго уголь по завышенным ценам. За январьиюнь 2020 года компании якобы заработали на этом 4 млрд грн. В августе Центрэнерго
покупала уголь у частных компаний по цене 1480 грн/тонна. Это дешевле, чем ей
предлагала компания ДТЭК по формуле "Роттердам+". В сентябре Центрэнерго начала
покупать уголь у государственных шахт по цене 1650 грн/тонна (без транспортировки и
НДС). 5 марта и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что на Центрэнерго будет
поставляться уголь с государственных шахт по прямым договорам. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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«Добропільці» турнули Ахметова з тендеру і віддали 184 млн
на вуглезбагачення фірмі з орбіти Орлова
09.03.2021

Річні збитки "Волиньвугілля" за 2020 рік
сягнули 100 млн грн
17.03.2021

ДП «Добропіллявугілля-видобуток» за результатами тендеру уклало
договір із ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» стосовно послуг зі
збагачення вугілля на 183,96 млн грн.
Цьогоріч перероблять 1,77 млн т рядового вугілля марок ГЖП (0-200) та Г(Г2) (0200) із шахт «Алмазна» і «Новодонецька» із максимальною зольністю 57% до концентрату
марок ГЖП (0-100) та Г(Г2) (0-100) із зольністю 23-28%. Ціна за тонну становить 104 грн.
Наприкінці лютого «Добропіллявугілля» через відкриті торги замовляло «Збагачувачу»
переробку такого вугілля з цих самих двох шахт майже за такою ж ціною – по 101 грн. У
січні «Добропіллявугілля» замовило ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» Ріната Ахметова
переробку вугілля з шахти «Добропільська» на чверть дорожче – по 130 грн. Ту закупівлю
провели за переговорною процедурою, оскільки ці шахта і збагачувальна фабрика мають
спільний технологічний комплекс, тому конкуренція неможлива з технічних причин. До
нинішнього аукціону не допустили дві фірми. Згадану «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»
відхилили за невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам тендеру, а
ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Богучарская» Сергія Андрійченка, Владислава Кравця і
Кирила Люєва – за відсутність свідоцтва про атестацію, яке вимагав надати замовник.
Єдиним допущеним конкурентом виявилось державне підприємство «Укрвугілля»
Міненергетики із ціною 110 грн./т, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.
Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі у 194,95 млн грн. складає 6%.
Нинішня ціна на 44% нижча за ціну для ДП «Львіввугілля» від ПАТ «Львівська вугільна
компанія» з оточення Наталії Королевської у жовтні 2020 року в 145 грн. Також вона на
24% нижча за торішню ціну від фабрик «Росія» і «Україна» Віталія Кропачова в 125 грн.
Фірму «Збагачувач» нині зареєстровано в Києві на директора Анатолія Подопригору із Бучі.
Однак раніше вона належала Олександру Зарицькому, який свого часу керував ТОВ
«Центренергобуд» – сімейною структурою екснардепа від Партії регіонів Андрія Орлова.
«Збагачувач» є співзасновником ТОВ «ЦЗФ «Селидівська». Одним з його партнерів там
раніше виступало ТОВ «Енергоуправління», співвласницею якого була Ольга Орлова. Ще
Подопригора керував ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» з окупованого Донецька, чию угоду
за 2015 рік із ДП «Лисичанськвугілля» про переробку розірвала прокуратура в суді. Усього з
2019 року «Збагачувач» отримав підрядів державних шахтарів на 380,39 млн грн.
Нагадаємо, Ахметов орендував «Добропіллявугілля» за часів Віктора Януковича. У 2020 році
уряд Дениса Шмигаля погодився прийняти шахту назад у розпорядження держави. При
цьому держава погодилась ще й заплатити групі Ахметова за майно 397,8 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

За результатами діяльності у 2020 р. державне підприємство
"Волиньвугілля" відзвітувало про чисті збитки на суму 107,7 мільйона
гривень. Про це свідчить річний звіт державного підприємства.
У пояснювальній записці про виконання фінплану підприємства зазначено, що
основною причиною незадовільних показників стала реалізація вугільної продукції за
цінами нижче її фактичної собівартості. Державне підприємство "Волиньвугілля" офіційно
визнано Кабміном таким, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Однак, останні роки вугільне підприємство, яке управляється Міністерством енергетики, є
суто збитковим. За результатами 2019 року "Волиньвугілля " відзвітувало про 184 млн грн
збитків. У 2018 р. фінансовий звіт завершений також з чистим збитком у розмірі 121,1 млн
грн. Серед фінансових показників минулого року, на які варто звернути уваги, належить
сумарна кількість доходів у 271,8 млн грн, та витрат на суму 379,5 млн грн. Також на
держпідприємстві зростає кредиторська заборгованість, яка станом на 01 лютого 2021 року
становить 1,201 млрд грн. Основні негативні фактори, що вплинули на динаміку
кредиторської заборгованості зумовлені невиконанням плану вуглевидобутку, постійним
дефіцитом обігових коштів, заборгованістю по заробітній платі та відсутністю ринків збуту
вугілля. За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на підприємстві
становила 1395, що на 77 осіб менше за аналогічний період 2019 р. Середньомісячні
витрати на оплату праці працівників становили 11,3 тис грн, на адміністративноуправлінський персонал - 10,9 тис грн, тоді як на директора підприємства – 33,6 тис грн.
Варто зазначити, що за 2019 рік зарплата керівника становила ще менше – 17 тис грн. Для
порівняння, середня заробітна плата по Україні на грудень 2020 р. становить 14 179 грн. ДП
"Волиньвугілля" відноситься до списку вугільних підприємств, яким Кабмін минулого року
направив транш у розмірі 163 млн грн на погашення заборгованостей по заробітній платі
перед українськими шахтарями. У вересні 2020 р. на ДП "Волиньвугілля" представили
нового в.о. гендиректора - Юрія Ключковського. Загалом протягом минулого року в.о.
міністра енергетики Ольга Буславець призначала двох в.о. директорів "Волиньвугілля",
серед яких також був екс-директор львівської шахти "Надія" Юрій Благута. Останнього
перед призначенням у Волинську область затримали на хабарі у робочому кабінеті, про що
повідомляли місцеві медіа. За версією слідства він отримав понад 27 тисяч гривень
готівкою від представника двох рівненських фірм за реалізацію вугілля за зниженою ціною
та без належних бухгалтерських документів. Засноване у 2003 році, "Волиньвугілля"
включає у себе 5 шахт, які видобувають вугілля.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Профспілки протестують проти планів ДТЕК закрити
частину шахт Західного Донбасу

Міненерго планує за рік ліквідувати
шахту «Надія» на Львівщині

12.03.2021

Профспілки гірників висловлюють протест проти планів закриття
шахт у Західному Донбасі, зокрема, у Першотравенську Дніпропетровської
області. Про це повідомляється на сайті Профспілки працівників вугільної
промисловості.
"Шахтарські профспілки висловлюють рішучий протест проти планованого
закриття шахт Західного Донбасу. Розмова про це відбувся на зустрічі лідерів шахтарських
профспілок Сергія Юнака і Юрія Криворучка з керівництвом Бізнес-блоку "Вугілля" ТОВ
"ДТЕК Енерго". Представлена стратегія подальшої розробки шахт Західного Донбасу
розглядалася і приймалася кулуарно, без участі представників трудових колективів і
профспілок. А тому потребує серйозного коригування", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в ході онлайн-зустрічі за пропозицією голови теркому профспілки Сергія
Юнака було прийнято рішення створити робочу комісію, якій доручено вивчити
представлені матеріали по шахтоуправлінню «Першотравенське» і зробити відповідні
висновки. "Якщо шахта ім. Героїв космосу, відповідно до стратегії, буде працювати до 2053го, "Павлоградська" - до 2032-го, "Тернівська" - до 2029-го, "Західно-Донбаська" - до 2063-го,
"Самарська" - до 2035-го, "Дніпровська" - до 2047 року, то з "Ювілейною" і "Степовою"
справи йдуть набагато гірше - їх відповідно до поданої стратегією планують закрити вже в
найближчі роки. В результаті жителі шахтарського Першотравенська залишаться без
роботи, а сам Першотравенськ перетвориться на місто-привид. Звичайно ж, настільки
похмура перспектива не влаштовує нікого", - йдеться в повідомленні. Під час першого
засідання робочої комісії мова йшла про шахту "Ювілейна" - найближчого "претендента" на
закриття. Як зазначив представник теркому профспілки Василь Яворський, від роботи цієї
шахти багато в чому залежить доля Першотравенська в цілому, і профспілка не згодна з
доводами адміністрації про економічну недоцільність її подальшої експлуатації.
"Підрахунки дають всі підстави для продовження роботи шахти "Ювілейна" до 2035 року.
Дніпропетровська територіальна організація Профспілки буде і надалі відстоювати цю
позицію", - наголошується в повідомленні. Профспілка також звернулася до шахтарів,
працівників шахтоуправлінь та філій, жителів шахтарських міст із закликом підтримати цю
позицію і не допустити закриття шахт, які забезпечують стабільною роботою Західний
Донбас. Нагадаємо, Кабінет Міністрів анонсував розробку стратегії комплексної
трансформації вугільних регіонів. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на
реалізацію стратегії цьогоріч уряд розпочинає два пілотні проєкти з трансформації
вугільних регіонів. Справедлива трансформація вугільнх регіонів - це проєкт, що не
передбачає шокового закриття шахт. У результаті трансформації вугільної галузі частина
людей, що будуть вивільнятися на вугільних шахтах, отримуватимуть нову роботу.
Міністерство енергетики обрало дві шахти, де ймовірно впроваджуватимуть перші пілотні
проєкти з трансформаціі? вугільних мономіст. Наразі серед потенціи?них перших пілотних
проєктів розглядають 2 шахти - "Великомостівську", яка розташована на Заході краі?ни, в
місті Червоноград, та потенціи?но може стати потужним туристичним кластером, і шахту
"5/6", розташовану на сході, в місті. Мирноград, яка має потенціал технологічного кластеру.
Проєкти виконуватимуться спільно з німецькою міжнародною агенцією GiZ. Загалом
Міненерго запропонувало німецькіи? стороні 6 шахт для пілотних проєктів: по три шахти
на сході та заході України, серед яких і обрали двох учасників. Усі запропоновані об'єкти шахти державноі? форми власності, які готуються до ліквідаціі?.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ПрАТ «Шахта «Надія», яка входить до Червоноградського вугільного
басейну на Львівщині, буде ліквідована 1 березня 2022 р. Відповідний наказ
підготували та оприлюднили на сайті Міністерства енергетики.
«Діяльність приватного акціонерного товариства «Шахта «Надія» припиняється з 30
червня 2022 року. Згідно з наказом, зупинка доопрацювання підготовлених запасів вугілля
повинна бути виконана до 28 лютого 2022 р.», — йдеться у повідомленні. Наказ передбачає
погашення поточної заборгованості із зарплати, а також скорочення працівників, не
залучених у підготовці шахти до ліквідації. Як повідомляв Укрінформ, шахту "Надія"
планують перетворити на перший в Україні музей промисловості. Мінрегіон планує
провести техніко-економічне обґрунтування трансформації шахти. Отримані висновки
покажуть, як краще використати цю інфраструктуру, щоб у 2022 році потенційно залучити
як приватне, так і державне фінансування для відновлення цієї території. Наприкінці
серпня минулого року під землею в шахті страйкували гірники, які вимагали погасити
борги по заробітній платі, які складали понад 51 млн гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Новая угольная компания Ахметова за 2020 год
показала 7,2 млрд убытка
29.03.2021

Крупнейший в Украине производитель коксующего угля ЧАО "ШУ
"Покровское" завершил 2020 г. с чистым убытком в размере 7,25 млрд грн,
тогда как в 2019 г. получил чистую прибыль 925,01 млн грн.
Согласно официальной информации предприятия к повестке дня годового собрания
акционеров 29 апреля, непогашенный убыток на конец года составил 4,21 млрд грн.. При
этом суммарная дебиторская задолженность компании возросла в 28 раз – до 11,56 млрд
грн, долгосрочные обязательства увеличились в 8,3 раза – до 16,17 млрд грн, текущие –
вдвое, до 10,11 млрд грн. При этом стоимость активов предприятия в 2020 году
увеличилась на 80,8% – до 26,85 млрд грн, но снизилась основных средств – на 0,2%, до
10,53 млрд грн. Согласно повестке дня, акционеры намерены покрыть убытки общества за
2020 год за счет прибыли будущих периодов. В проектах решений также предлагается на
основании ст. 72 закона "Об акционерных обществах" одобрить (согласовать) совершенную
обществом в 2020 году значительную сделку с ЧАО "Донецксталь" – метзавод" (должник),
согласно которой общество (кредитор) освобождает должника от части обязательств по
уплате задолженности по мировому соглашению от 16 декабря 2020г в размере $246,545
млн. Собрание также намерено полностью сменить состав наблюдательного совета,
назначив в него всех трех представителей от группы "Метинвест": Александра Погожева,
Юлию Данкову и Светлану Романову. Ш/у "Покровское" (ранее - "КрасноармейскаяЗападная №1") – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Официально
Metinvest B.V. в марте 2021 г. установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское",
миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала
(прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское". Как сообщалось, 1
октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение
материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и
Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над
девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в
том числе и ШУ "Покровское". Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима
Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора
Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение
оставшихся 75,01%. Эти 75,01% акций через компанию ICH распределены между
киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD
(0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали
совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод". На Altana, Мisandaiko и
Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить
разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет. Напомним, перед
сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU
активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на
подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление
"Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд
грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛО- ЕНЕРГЕТИКА
АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ



АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

ДТЕК починає будівництво першої черги
Тилігульської ВЕС

НАЭК "Энергоатом" завершил год с
убытком в 4,8 млрд. грн..
11.03.2021

По итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" получила чистый убыток в
размере 4,8 млрд грн, тогда как финплан компании предполагал получение
прибыль на сумму 1,6 млрд грн.
Как свидетельствует отчет о выполнении показателей финплана госпредприятия за
12 месяцев 2020 г., в IV квартале 2020 г. "Энергоатом" улучшил финансовый результат, так
как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд грн. В пресс-службе
"Энергоатома" подтвердили данные об убытке, уточнив, что компания получила в 2020
году 45,65 млрд грн чистого дохода от реализации продукции и 6,84 млрд грн валовой
прибыли. Показатель EBITDA, обозначающий прибыль предприятия до вычета расходов по
процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, в 2020 г. составил 13,3 млрд
грн. В то же время получение негативного финансового результата по итогам года в
"Энергоатоме" пояснили убытком от курсовых разниц на 6,6 млрд грн, недополучением
дохода в сумме 4,7 млрд грн из-за ограничения релизации э/э, а также потерями от ПСО в
1,2 млрд грн. В компании уточнили, что задолженность перед "Энергоатомом" составляет
22,6 млрд грн, в том числе 11,6 млрд грн –это долг уже не функционирующего
госпредприятия "Энергорынок". Еще 6,43 млрд грн составляет долг ГП "Гарантированный
покупатель", а 4,46 млрд грн – НЭК "Укрэнерго". Как сообщалось, в декбаре 2020 года Петр
Котин заявлял, что по итогам 2020 года "Энергоатом" ожидает получить около 7,6 млрд грн
убытка. Напомним, "Энергоатом" в 2019 года сократил чистую прибыль на 18,5% (на 858,19
млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн. Чистый доход предприятия
увеличился на 10,9% – до 48,85 млрд грн, валовая прибыль – на 23,8%, до 11,57 млрд грн.
"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65%, по сравнению с
2018 годом, – до 83,23 млрд кВт-ч. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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ДТЕК ВДЕ і датська компанія Vestas, світовий лідер із виробництва
вітротурбін, уклали договір на будівництво першої черги ДТЕК Тилігульської
вітроелектростанції (ВЕС) потужністю в 126 МВт, у Миколаївській області.
Фінансування першої черги планується з коштів, залучених у 2019 році в результаті
випуску зелених єврооблігацій. Цей проєкт стане дієвим кроком Групи ДТЕК із досягнення
вуглецевої нейтральності до 2040 р. і внеском України в реалізацію європейської програми
Green Deal. У межах Нової стратегії 2030 ДТЕК узяв на себе зобов’язання з трансформації
компанії в більш екологічний, ефективний і технологічний бізнес. Реалізація стратегії з
розвитку генеруючих потужностей у зеленій енергетиці стане істотним внеском Групи
ДТЕК у декарбонізацію економіки України і Європи загалом. На ДТЕК Тилігульській ВЕС
будуть встановлені інноваційні onshore-вітротурбіни компанії Vestas. Завдяки новітнім
розробкам вони здатні максимізувати вироблення електроенергії при слабкому й
середньому вітрі. Нове покоління вітротурбін було запущено в промислове виробництво на
початку 2021 р. й однією з перших, де вони будуть встановлені, стане українська вітроелектростанція. На майданчику ДТЕК Тилігульській ВЕС закінчуються підготовчі роботи,
будівельні роботи почнуться в березні і триватимуть до кінця 2021 року. Робота першої
черги вітроелектростанції потужністю 126 МВт буде сприяти скороченню викидів СО? на
504 тис. тонн на рік. Завдяки будівництву ВЕС у регіоні будуть створені кілька сотень
тимчасових і десятки постійних робочих місць. Проєкт будівництва ДТЕК Тилігульської ВЕС
передбачає можливість збільшення потужності до 564 МВт. Для фінансування будівництва
першої черги ДТЕК Тилігульської ВЕС планується часткове використання «зелених»
євробондів. «Зелені» єврооблігації на суму 325 млн євро були випущені у 2019 році з
терміном обігу п’ять років і котируються на біржі Euronext Dublin. За умовами розміщення
залучені кошти можуть бути використані виключно для реалізації проєктів ВДЕ.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM

Енергоатом вчасно погасив €16,2 млн
кредиту ЄБРР

ГП "Гарантированный покупатель" выставил "зеленой"
энергетике счета за небалансы на 25 млн

15.03.2021

НАЕК «Енергоатом» 12 березня 2021 року сплатила частину кредиту й
відсотки за ним ЄБРР у сумі 16,2 млн євро, а також державі – 7,8 млн грн
комісії за надання державних гарантій.
Між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР укладено кредитну угоду від 25.03.2013 року,
за якою Компанія позичила у міжнародної установи 300 млн євро під державні гарантії для
реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України
(КЗПБ), затвердженої Постановою Кабміну 7 грудня 2011 року. Ці кредитні кошти дають
оператору українських АЕС можливість вдосконалювати основні критерії ядерної та
радіаційної безпеки відповідно до стандартів МАГАТЕ і Євросоюзу та створювати належні
умови для ухвалення рішень щодо можливості продовження строків експлуатації
енергоблоків атомних станцій. Відколи КЗПБ стартувала, Енергоатом профінансував
заходів з підвищення безпеки енергоблоків АЕС України на суму 296,8 млн євро. ДП «НАЕК
«Енергоатом» сумлінно та вчасно виконує свої зобов’язання перед міжнародними банками і
фінансовими установами. Погашення кредиту, наданого ЄБРР, та відсотків за його
користування здійснюється Компанією згідно з умовами кредитної угоди щопівроку – у
березні та вересні – рівними частинами від фактичної суми заборгованості. Наразі
Енергоатом не має простроченої заборгованості перед ЄБРР.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЕК «Енергоатом»
Питання розвитку атомно-промислового комплексу
обговорила Громадська рада при Міненерго
19.03.2021

Питання підготовки «Довгострокової програми розвитку атомної
енергетики України» та «Концепції державної цільової економічної
програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 р.» обговорили
на першому в цьому році засіданні Громадської ради при Міненергетики України.
Рішенням РНБО «Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і
промисловості» доручено Кабінету Міністрів до 1 квітня 2021 р. затвердити «Концепцію
державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до
2026 р» з подальшим прийняттям протягом шести місяців Державної цільової економічної
програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 р. для забезпечення
фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» з метою збільшення виробництва уранового
оксидного концентрату для повного забезпечення потреб вітчизняної атомної енергетики.
Проєкт концепції розроблявся фахівцями ДП «СхідГЗК». Один із кроків на шляху
затвердження документу – його обговорення на засіданні Громадської ради при Міненерго,
яке відбулося 16 березня під головуванням С.Поташника. У заході взяли участь в.о. міністра
енергетики Ю.Вітренко, директор Департаменту ядерної енергетики та атомної
промисловості Ю.Сапожников, Почесний президент Українського ядерного товариства
В’ячеслав Бронніков, заступник генерального директора Асоціації УЯФ М.Виноградов, в.о.
генерального директора ДП «СхідГЗК» А.Бендик. Залучення експертів від громадськості до
обговорення проблемних питань роботи галузі на початковому етапі розроблення
стратегічних документів дозволяє більш повно проаналізувати та врахувати громадську
думку. Після затвердження концепція буде офіційно оприлюднена на сайті ДП «СхідГЗК».
Нагадаємо, 17 лютого під головуванням Андрія Карпова, в.о. голови ППО ДП «СхідГЗК»,
відбулося засідання профспілкового комітету, на якому обговорювалися питання фінансовоекономічного стану підприємства, шляхи виходу з кризової ситуації та збереження
стратегічного урановидобувного виробництва. У засіданні взяв участь в.о. генерального
директора ДП «СхідГЗК» Антон Бендик. При щомісячній фінансовій потребі комбінату у
розмірі 300 млн грн, НАЕК жодного разу не дотримався цієї цифри. В середньому за 2020 рік
у місяць надходило 216 млн грн. Така ж ситуація склалася на початку 2021р. (у січні – 195
млн грн, у лютому станом на сьогодні – 70 млн грн). Такі обсяги фінансування ведуть до
подовження виробничих циклів. Той об’єм, що мали виготовити за місяць, виготовляється
за два, росте собівартість, формуються збитки. До кінця березня НАЕК ще має перерахувати
кошти в межах минулорічних зобов’язань. На 2021 рік виробничою програмою передбачено
випуск 820 т. УОК. Щодо підписання додаткової угоди до контракту з НАЕК «Енергоатом» –
до лютого ми мали узгодити ціну та об’єм поставок на 2021 рік. НАЕК не погоджується не
тільки на підвищення ціни на УОК на 2021 рік (ціни, яка була б рентабельною для СхідГЗК),
а навіть наполягає на її зменшенні у порівнянні з ціною 2020 року і пропонує компенсувати
різницю за рахунок держави. Ми ж наполягаємо на рентабельній ціні. З цією метою
ініціювали прийняття Постанови КМУ «Про заходи щодо стабілізації ціни на урановий
оксидний концентрат вітчизняного виробництва». Цей документ дозволить віднести
урановий оксидний концентрат (УОК) до переліку товарів, які підпадають під дію Закону
України «Про ціни та ціноутворення», та закріпить за Міністерством енергетики
повноваження затверджувати ціну на УОК з рентабельністю на рівні 8%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «СхідГЗК»

16.03.2021

ГП "Гарантированный покупатель" по результатам февраля
определило размер компенсации урегулирования небалансов генерации из
возобновляемых источников в сумме 24,7 млн грн.
"Нами, производителям "зеленой" электроэнергии, выставлены счета на
компенсацию созданных небалансов в феврале на сумму 24,7 млн грн. Это 0,9% объема
приобретенной у них "ГарПоком" товарной продукции, составляющего 2,5 млрд грн. Срок
оплаты истекает завтра", – сообщил замдиректора госпредприятия Геннадий Иванов. Как
уточнили в пресс-службе "Гарантированного покупателя", объем небалансов в январе
составил приблизительно 15,5 млн грн, которые были уплачены в полном объеме. Таким
образом, за два месяца объем небалансов составил свыше 40 млн грн. По словам Иванова,
"Гарантированным покупателем" было выставлено 842 счета объектам ВИЭ-генерации из
больше 1100 производителей, входящих в его балансирующую группу. При этом он
уточнил, что на данном этапе "ГарПок" не производил отдельных расчетов по объемам
небалансов для каждого вида генерации из ВИЭ. Вместе с тем Иванов отметил, что сейчас
"ГарПок" занимается проверкой и налаживанием работы предоставленной ему USAID
системы прогнозирования производства "зеленой" электроэнергии. "Призываю всех
производителей передать "ГарПоку" информацию о технических данных для введения в
эту систему, чтобы ее работа могла быть максимально корректной", – сказал Иванов,
подчеркнув, что только 679 из 956 объектов, к которым госпредприятие обратилось с
запросами о техданных, предоставили их. Как сообщалось, согласно принятым в июле 2020
года изменениям в законодательство, финансовая ответственность за небалансы для
производителей электроэнергии по "зеленому тарифу", ранее полностью ложившаяся на
ГП "Гарантированный покупатель", в размере 50% для ВИЭ свыше 1 МВт наступает с 1
января 2021 года, в размере 100% – с 1 января 2022 года. Для ВИЭ мощностью меньше 1
МВт ответственность с 2021 года наступает в объеме 10% и ежегодно, до 2030 года,
увеличивается на 10%. До 31 декабря 2029 года допустимая погрешность в
прогнозировании составляет 5% для СЭС и 10% для ВЭС.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Инвестфонд VR Capital покупает три ветровых
электростанции в Одесской области
25.03.2021

АМКУ предоставил Elementum (Ukraine) II Ltd, входящей в компанию
по управлению активами VR Capital Group Ричарда Дейтца, разрешение на
приобретение более 50% в трех проектах ветровых электростанций (ВЭС).
Как сообщает пресс-служба АМКУ по итогам заседания 25 марта, речь идет о
получении свыше 50% в ООО "Арцизская ВЭС", ООО "Арцизская ВЭС 2" и ООО "Килийская
ВЭС" в Одесской области. Коечными бенефициарами этих компаний в госреестре указаны
экс-член набсовета "Укрэксимбанка" Юрий Костробой и Оксана Козачок. Заявленная
проектная мощность каждой станции – по 16,5 МВт (по 3 установки немецкой Nordex до 5,5
МВт), отмечает Интерфакс-Украина. Elementum Energy Ukraine на сегодня принадлежит 28
СЭС мощностью 536 МВт. В 2019 году Ричард Дейтц сообщал, что VR Capital Group также
изучает возможности инвестирования в ветроэнергетику Украины. Elementum в настоящее
время строит ВЭС в Одесской области, ввод в эксплуатацию ее первой очереди был
запланирован на первый квартал 2021 г. (40 МВт), второй – на первое полугодие 2022 года
(60 МВт). Как сообщалось, в августе 2019 г. американский инвестиционный фонд VR Capital
Group выкупил долю в проектах солнечной энергетики, реализованных совместно с
группой ICU. VR Capital Group была создана в 1999 году экс-партнером "Ренессанс Капитал"
Ричардом Дитцем (Richard Deitz), имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Москве, а также
представлена в Буэнос-Айресе. С 2018 года VR Capital Group стала партнером ICU в ряде
проектов по строительству объектов солнечной энергетики. Согласно данным АМКУ, ICU и
VR Capital реализовывали проекты на паритетных началах.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

Читайте також: Шляхи виходу
комбінату із кризової ситуації >>>
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ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ

Министерство финансов утвердил финплан
НЭК “Укрэнерго”

Сотні платіжок з порушеннями: у Києві перевірять
теплопостачальника «Євро-Реконструкція»
17.03.2021

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) проведе перевірку ТОВ «ЄвроРеконструкція» через колективну скаргу споживачів.
Таке рішення було ухвалене у ході засідання НКРЕКП 17 березня. До складу комісії,
що перевірятиме ТОВ, можливо також буде включено представників Громадської ради при
Київській міськадміністрації. «Ми опікуємся цим питанням з 2017 року. У нас були численні
звернення від споживачів, у першу чергу теплової енергії та гарячого водопостачання. Це
кілька тисяч звернень. Навіть позавчора ми отримали звернення, сотні людей під час
пандемії стоять в черзі, щоб переоформити платіжки, які вони отримують з порушенням», зазначив під час відео-включення представник громадскої ради при КМДА. Як зазначила у
ході засідання член НКРЕКП Ольга Бабій, перевірка буде здійснюватися за колективною
скаргою споживачів, яку отримала Нацкомісія. Зокрема, заявники звернулися з проханням
проведення перевірки, дотримання ліцензіатом законодавства у сфері теплопостачання, а
саме постачання теплової енергії, параметри якої не відповідають затвердженим
нормативам на теплову енергію (параметри теплоносія на вводу в будинок значно нижчі за
нормативні на 50–70 градусів. Також у зверненні зазначається, що контактні телефони,
визначені для звернення споживачів, не відповідають. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Вместо убытка годом ранее, "Донбассэнерго" в 2020 г.
получило чистую прибыль 29 млн грн
23.03.2021

ПАО "Донбассэнерго" в 2020 г. получило чистую прибыль 29 млн
90,243 тыс. грн против 69,997 млн грн чистого убытка в 2019 г. Об этом
говорится в запланированной повестке собрания акционеров.
Акционеры рассмотрят два варианта распределения прибыли: направить на
выплату дивидендов 30% (8 млн 727,073 тыс. грн) или 50% (14 млн 545,122 тыс. грн) от
полученной в 2020 г. прибыли. Оставшуюся часть прибыли (70-50%) предложено направить в фонд развития производства. "Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной
мощностью 2880 МВт. В марте 2017 г. генкомпания заявила о потере контроля над работой
Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно
неподконтрольной территории. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций
"Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Напомним, в 2020
г. ПАО «Донбассэнерго» было перечислено в государственный и местный бюджеты налогов и
других обязательных платежей на сумму 1,05 млрд грн, что на 278,8 млн грн, или 36 %
больше, чем в 2019 г. Так, за прошлый год в бюджеты всех уровней перечислено
обязательных платежей в сумме 944,2 млн грн.. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Энергогенерирующая компания "Центрэнерго"
получила чистую прибыль 61 млн грн
29.03.2021

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" в 2020 году
получила чистую прибыль 61,152 млн грн против 1 млрд 979,54 млн грн
чистого убытка в 2019-м. Об этом сообщает fixygen.ua
Согласно обнародованной отчетности, чистый доход "Центрэнерго" за прошлый год
вырос на 36% (на 5 млрд 450,493 млн грн) – до 20 млрд 583,753 млн грн, валовая прибыль
составила 65,466 млн грн против 831,552 млн грн валового убытка за 2019 год. Как
сообщалось, "Центрэнерго" в 2019 году получило чистый убыток 1 млрд 979,54 млн грн
против 499,127 млн грн чистой прибыли в 2018-м. Чистый доход генкомпании в 2019 году
увеличился на 4,3% (на 624,43 млн грн) – до 15 млрд 133,26 млн грн. Отметим, государство
восстановило контроль над ПАО "Центрэнерго", которое является одним из крупнейших
предприятий энергетической отрасли Украины. Об этом президент Украины Владимир
Зеленский заявил в ходе встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Зеленский также
подчеркнул, что министр энергетики должна быть независимой фигурой и работать над
воплощением реформ в отрасли. Согласно сообщению, также во время встречи речь шла о
реализации программ энергоэффективности, инвестициях в аграрном секторе и
кредитовании инфраструктурных проектов, в частности ремонта дорог. Напомним, ПАО
"Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 г, после
избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения
главой компании Владимира Потапенко. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, biz.censor.net



ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Україна відновила експорт е/е в Європу
за скорочення імпорту
02.03.2021

Україна з 1 березня відновила експорт електроенергії з "острова
Бурштинської ТЕС" у європейську енергосистему ENTSO-E, свідчать дані на
платформі ENTSO-E. Про це повідомляє interfax.com.ua
Згідно з оперативними даними ПрАТ "НЕК "Укренерго", станом на 18:45 вівторка
експорт е/е в Угорщину здійснювався на рівні 486 МВт, Польщу - 210 МВт, Румунію - 93
МВт; сумарний обсяг склав 789 МВт. Також імпортні поставки е/е в Україну здійснювалися
зі Словаччини на рівні 188 МВт, Угорщини - 160 МВт, Румунії - 62 МВт; загальний обсяг
склав 410 МВт. Зберігався також імпорт е/е в Об'єднану енергосистему України (ОЕС) з
Білорусі на рівні 100 МВт. За інформацією учасників ринку, відновлення експорту е/е в
Європу стало можливим після зниження електроспоживання в Україні внаслідок
потепління, а також збільшення навантаження на АЕС, які зараз працюють у кількості 12
енергоблоків з 15. "У зимовий дефіцитний період три блоки на Бурштинській ТЕС замість
експорту були розгорнуті в Україну, інші блоки виконували умови резервування
потужності ENTSO-E, а також забезпечували споживачів самого острова. Природно, що зі
зникненням дефіциту експорт відновився, оскільки ціна в Європі вище", - сказав агентству
"Інтерфакс-Україна" перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій
Саква. За даними ДП "Оператор ринку", на 2 березня ціна е/е на ринку "на добу вперед"
(РСВ) в "острові Бурштинської ТЕС" у базі становила 46,49 EUR/МВт-год, у той час як у
Румунії - 48,29, Угорщині - 53,19, Польщі - 62, 30 EUR/МВт-год. Як повідомлялося, імпорт
електроенергії в "острів Бурштинської ТЕС" у останній тиждень лютого порівняно з
попередньою знизився на 28% - до 28,2 млн кВт-год. Зі Словаччини було імпортовано 14,7
млн кВт-год, Угорщини - 9 млн кВт-год, Румунії - 4,5 млн кВт-год.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Министерство финансов утвердило финансовый план НЭК Укрэнерго
на 2021 год с чистой прибылью на уровне 171,4 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ”
узнал из сообщения НВ-Бизнес.
План составлен из расчета действующих тарифов компании на услуги по передаче 293,93 грн/МВт*ч, и на услуги по диспетчеризации - 39,41 грн/МВт*ч, сообщили в
компании. Основные показатели финансового плана Укрэнерго на 2021 год: доходы - 79,79
млрд грн; чистая прибыль - 0,17 млрд грн; отчисления в бюджет - 1,24 млрд грн; расходы на
ПСО и компенсация ограничений ВИЭ - 29,03 млрд грн; операции на балансирующем рынке
- 24,99 млрд грн. «При этом объем выручки от услуг по передаче, с которого должно
финансироваться основная деятельность, почти в 2,5 раза меньше объема выручки,
предназначенного для ПСО и компенсации ограничений ВИЭ (11,8 млрд грн против 29,03
млрд грн)», - заявили в компании. Также в Укрэнерго сообщили, что компания не будет
платить дивиденды учитывая отрицательный финрезультат по итогам 2020 г. Плановый
объем передачи электроэнергии в 2021 г., включая импорт / экспорт предусмотрен на
уровне 138,9 млн МВт*ч. По итогам 2019 г. Укрэнерго получило 1,86 млрд грн чистой
прибыли, что на 28,4% меньше, чем за 2018 г. Как сообщалось ранее, Нацкомиссия одобрила
повышение тарифа “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 7,5%. Согласно обоснованию
об одобрении проекта соответствующего постановления НКРЭКУ, основанием для
повышения тарифа на передачу электроэнергии для НЭК “Укрэнерго” на 2021 г. стало
включение в его структуру дополнительно 1,5 млрд грн расходов на выплату процентов по
10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач (ОСП) для
расчетов с ГП “Гарантированный покупатель”. В то же время Нацкомиссия по предложению
“Укрэнерго” отказалась включить в тариф 11,35 млрд грн дефицита средств в 2021 г. на
финансовую поддержку “Гарантированного покупателя” в рамках ПСО для расчетов с
“зеленой” генерацией. Нацкомиссия аргументировала это решение тем, что средства в
рамках бюджетной программы “Финансовая поддержка гарантированного покупателя для
оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников” могут
быть включены в госбюджет Украины до конца 2021 года….
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
НЭК "Укрэнерго" отчиталось о выполнении
инвестпрограммы на 95%
11.03.2021

В 2020 г. "Укрэнерго" инвестировало в развитие сетей 3,12 млрд грн,
выполнив инвестиционную программу года на 95,3%. Об этом сообщает
служба новостей портала biz.censor.net
Львиная доля финансирования – более 85%, или 2,67 млрд грн, – была направлена
на реконструкцию подстанций, линий электропередачи, приобретение оборудования и
тому подобное. Остальные 15% финансирования (453 млн грн) – на новое строительство.
При этом 71% годового объема инвестиций составляли кредитные средства. В "Укрэнерго"
напомнили, что реконструкция сетей и строительство новых объектов предусмотрены
Планом развития системы передачи на 2029-2030 годы и направлены на обеспечение
выдачи полной мощности генерации, надежность питания потребителей отдельных
регионов, повышение надежности и безопасности системы передачи и работы всей
энергосистемы Украины. В частности, в 2020 г.: завершено строительство и включена в
работу подстанцию ??500 кВ "Креминская" трансформаторной мощностью 500 МВА с
сетевой инфраструктурой 330 кВ. Это позволило устранить риски отключения
потребителей части Луганской области в случае потери мощности Луганской ТЭС, в том
числе после отсоединения ОЭС Украины от энергосистем России и Беларуси; завершено
строительство и включены в рабочее напряжение ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская
(186 км). Благодаря этому Запорожская АЭС смогла работать на полную проектную
мощность и уже в январе 2021 в период дефицита мощности в энергосистеме обеспечила
передачу дополнительных 700 МВт мощности в ОЭС; заменено 14 единиц
трансформаторного оборудования на ПС 750 кВ "Донбасская", "Днепровская", 330 кВ
"Харьковская" и "Сумы", подняв уровень выполнения программы по замене силового
оборудования до 71%; построены 537 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для
создания высокоскоростных каналов передачи технологических данных. В частности,
впервые в Украине построена ВОЛС на линии напряжением 750 кВ (Запорожская АЭС Каховская). Важной в этом направлении была реконструкция 26,5 км участка
межгосударственной ВЛ 400 кВ Мукачево - Саболчбака (от подстанции до госграницы) с
сооружением ВОЛС, на котором осуществляется экспорт/импорт электроэнергии между
"островом Бурштынской ТЭС" и энергосистемой Венгрии; заменены трансформаторы тока
ТОГ-750 кВ на элегазовые на ПС "Винницкая", "Западно", "Южнодонбасская",
"Запорожская"; завершена полная реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС 330 кВ "Лозовая";
начата первая очередь реконструкции ВЛ 330 кВ Западно – Богородчаны; продолжались
подготовительные работы на ОРУ 400, 220 и 35 кВ на ПС 400 кВ "Мукачево" для
присоединения нового АТ-3, который уже поставлен на ПС; монтировалось оборудование
комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 150 и 330 кВ
на ПС 330 кВ "Кременчуг", КРУЭ 110 и 330 кВ на ПС 330 кВ "Новокиевская". Кроме этого, в
течение года велись и другие работы, в частности по замене трансформаторов напряжения,
выключателей и установка ограничителей перенапряжений, комплектов устройств
релейной защиты и автоматики и другого оборудования. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Кабмин сменил директора госкомпании
"Региональные электросети"
24.03.2021

Кабинет министров на заседании 24 марта согласовал назначение
исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия
"Региональные электрические сети" (ГП "РЭС") Павла Петченко.
По данным Министерства энергетики, Павел Петченко с 15 марта 2021 года также
исполняет обязанности директора ГП "Украинские газораспределительные сети". ГП "РЭС"
с мая 2017 года возглавлял Сергей Билоус. Петченко возглавлял "дочку" "Нафтогаза
Украина" – ООО "Нафтогаз тепло" – с момента ее создания в августе 2018 года по апрель
2020 г., когда в НАК работал действующий министр Юрий Витренко. "РЭС" в 2019 году
увеличило чистый убыток в 4,4 раза по сравнению с 2018 годом – до 209,9 млн грн, снизило
чистый доход – в 7,3 раза, до 322,4 млн грн. Столь значительно снижение дохода связано с
разделением, согласно законодательству, деятельности по распределению и поставке
электроэнергии. "Региональные электросети" поставляют электроэнергию для угольных
предприятий,
Компания
обслуживает
принадлежащие
ей
распределительные
электрические сети, которые ранее находились на балансе государственных угольных
предприятий и отдельных шахт. "РЭС" создано в сентябре 2009 года путем переименования
"Укрэнерговугилля". В свою очередь, ГП "Укрэнерговугилля" было создано в феврале 2003
года на базе ППЭС "Донецкуголь" для снабжения электроэнергией угольных шахт.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ДТЕК Нафтогаз перерахував 2,7 млрд грн податків
до державного бюджету за 2020 рік
15.03.2021

Глава набсовета "Нафтогаза" поддержала разделение
"Укрнафты" с Коломойским
12.03.2021

Компания "Укрнафта", в которой "Нафтогазу Украины" принадлежит
50%+1 акция, является "настоящей проблемой" и раздел ее активов с
миноритариями является хорошим ее решением.
"Если мы сможем отделить свою часть "Укрнафты", разделить бизнес и получить
полный контроль над своей долей, то компания станет существенно более прозрачной, а
нам не придется иметь дело со всеми этими проблемами", – сказала глава наблюдательного
совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд. Среди этих проблем Споттисвуд назвала,
в частности, получение финансовой отчетности. "Получить у "Укрнафты" отчетность,
подтвержденную аудитом, оказывается очень непросто, они пытаются держать нас
подальше от данных… Мы не можем получить информацию от компании, где мы –
мажоритарный собственник, что означает, что мы не можем ею полноценно управлять или
проверять обвинения в ее адрес", – отметила глава набсовета. Как сообщалось, в начале
марта глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о начавшихся
переговорах по разделению активов "Укрнафты" с Игорем Коломойским. Перед этим
"Нафтогаз" направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости
начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с
миноритарными акционерами, а также письмо миноритариям компании о желании
провести собрание акционеров. Заседание наблюдательного совета по рассмотрению
предложения "Нафтогаза" о разделе активов должно было состояться 25 февраля, однако о
его результатах не сообщалось. Напомним, в декабре 2020 года завершилась реализация
утвержденной Верховной Радой схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на
сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского
менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации
схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия
в урегулировании проблем "Укрнафты". Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что
после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными
акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без
разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает
утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза". НАБУ расследует
схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и
нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это
время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия
Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net



ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
РИНОК. КОМПАНІЇ

Ахметов теснит Злочевского: Фавориты производства
природного газа поменялись местами
04.03.2021

Шестой апелляционный админсуд перераспределив роли между
ключевыми спорщиками процесса, компаниями ООО «Астрогаз» из орбиты
Николая Злочевского и ООО «Нафтогазэксплуатация» Рината Ахметова.
Эту схватку начала сторона основателя группы Burisma. В иске, оформленном еще
летом 2019 г., содержались претензии к Государственной службе геологии и недр в части
бездействия по выдаче специального разрешения на пользование недрами. Речь идет про
лицензию на промышленную разработку Пирковского нефтегазоконденсатного
месторождения (Полтавская обл.). В «Астрогазе» утверждали, что пакет документов,
позволяющий претендовать на внеконкурсное получение спецразрешения, компания
передала в Госгеонедра еще в октябре 2018 года, но не получила ответа вплоть до
непосредственного обращения в суд, то есть, осени 2020-го. Чем эта фирма лучше других,
что дает ей основание рассчитывать на получение лицензии без конкурса? Главным
образом, предысторией. Спецразрешением на пользование недрами Пирковского
месторождения «Астрогаз» владел еще с 2007 года. С того времени компания прилично
вложилась в «свой» участок, проведя его геологическое изучение, в том числе опытнопромышленную разработку, по результатам которого была осуществлена так называемая
«апробация запасов». Эта самая апробация, по существовавшим несколько лет назад
правилам, являлась достаточным основанием для внеконкурсной выдачи специального
разрешения. Как раз на получение нового спецразрешения на пользование недрами по
упрощенной процедуре (без аукциона) в ООО «Астрогаз» стали претендовать несколько лет
назад, когда к своему завершению подходил срок действия «старой» лицензии компании. В
Госгеонедрах этим ходатайством не прониклись, объяснив свой отказ тем, что лицензиат
не выполнил программу работ, являющуюся неотъемлемой частью лицензии, что и
привело стороны в зал судебных заседаний. Кроме философской жалобы на пассивность
геологического ведомства, иск стороны Николая Злочевского содержал и конкретную
мирскую часть: обязать ведомство Романа Опимаха выдать спецразрешение. Как сообщал
«ОЛИГАРХ», Окружной админсуд заявление удовлетворил, правда, сделал это так, что
решение не устроило ни одну из сторон. В нем говорилось, что бездеятельность Госгеонедр
действительно можно квалифицировать как противоправную, но при этом ни про какое
обязательство госструктуры выдать спецразрешение «Астрогазу» речь не шла. Суд первой
инстанции ограничился назидательным выводом о необходимости рассмотреть заявление
соискателя. Для ООО «Астрогаз» это означало, что компания опять должна вернуться в
режим ожидания, который в случае с разрешительной деятельностью в сфере
недропользования может длиться годами. Из предыстории этого конфликта видно, что
изначально искра пробежала между «Астрогазом» и Госгеонедрами (а не «Астрогазом» и
«Нафтогазэксплуатацией»). Но причем в таком случае здесь компания Рината Ахметова? На
этот вопрос юристы самого богатого украинца ответили достаточно доходчиво.
«Заявленные ООО «Астрогаз» исковые требования касаются предоставления права
пользования недрами Пирковского нефтегазоконденсатного месторождения с целью
геологического изучения, которое расположено в пределах Пирковской площади. Между
тем, распоряжением Кабмина от 5 июля 2019 №507-р «Об определении победителей
конкурсов
на
заключение
соглашений
о
разделе
углеводородов»
ООО
«Нефтегазэксплуатация» определено одним из победителей конкурса на заключение
соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка
Зинковский. После подписания и государственной регистрации сделки обществу как
инвестору будет предоставлено специальное разрешение на пользование недрами с целью
геологического изучения с последующей добычей углеводородов и на выполнение работ,
предусмотренных соглашением о разделе продукции, в пределах участка Зинковский (в т.ч.
на территории Пирковской площади)», – указывала сторона Рината Ахметова в суде. С того
момента прошло больше года, который показал, что «Нефтегазэксплуатация» как в воду
глядела: компания до сих пор не дошла до стадии разработки участка Зинковский, чьи
ресурсы газа оцениваются в 3,8 млрд куб м. ….
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По матеріалам oligarh.media
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За 2020 рік компанії групи ДТЕК Нафтогаз сплатили 2,7 млрд грн
податкових відрахувань, з яких 174 млн грн було спрямовано до місцевих
бюджетів. Про це повідомляє glavcom.ua
Ця сума включає податок на додану вартість, податок на прибуток, ренту та інші
відрахування. ДТЕК Нафтогаз традиційно входить до топ-20 найбільших платників
податків України. Так, за підсумками 2019 року компанія ПрАТ «Нафтогазвидобування»,
основний видобувний актив ДТЕК Нафтогаз, стала четвертою за сумою сплачених податків
серед усіх нафтогазовидобувних компаній України і першою – серед приватних
нафтогазовидобувників. Варто зазначити, що, починаючи з 2013 року ДТЕК Нафтогаз
перерахував 30 млрд грн до державного бюджету України. Нагадаємо, що у 2020 році, після
чотирирічного періоду стабільного збереження рівня видобутку на базових родовищах,
ДТЕК Нафтогаз вийшов на нову динаміку розвитку і продемонстрував зростання на 11%.
Видобуток компанії за результатами минулого року склав 1,84 млрд куб. м газу, що стало
новим рекордом приватного українського газовидобування.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Розвідка Чорного моря: Нафтогаз і Naphtha Israel Petroleum
підписали меморандум
15.03.2021

Нафтогаз розглядає можливість співпраці щодо геологічної розвідки
вуглеводнів в українській частині Чорного моря з новим міжнародним
партнером – ізраїльською Naphtha Petroleum Corp.
"Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо потенційної геологічної
розвідки вуглеводнів в українській частині Чорного моря. Naphtha має фінансові
можливості та підтверджений позитивний досвід роботи в США та на шельфі Ізраїлю
(східна частина Середземного моря), що може стати в нагоді для розкриття нафтогазового
потенціалу українського шельфу", - йдеться в повідомленні на сайті компанії
Укргазвидобування, що входить до складу Групи "Нафтогаз". Відповідно до меморандуму
про взаєморозуміння компанії домовились, що окрім Чорного моря, вони також
вивчатимуть можливості для співпраці в інших проєктах з розвідки та видобування
вуглеводнів в Україні. Зазначається, що проєкт з розвідки та розробки вуглеводнів у
Чорному морі має стати найбільш капіталомістким проєктом в портфелі "Нафтогазу". «Для
нас важливим є наявність таких партнерів як Naphtha Israel Petroleum у проєкті з розвідки
та розробки вуглеводнів у Чорному морі, який має стати найбільш капіталомістким
проєктом в нашому портфелі. Після нещодавно оголошеного партнерства з компанією OMV
Petrom, що вірогідно є найбільш активним гравцем з розвідки та розробки Чорноморського
шельфу, нове партнерство ще більше посилить наші амбіції в цьому регіоні у майбутньому»,
- зазначив головний виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер. Він
зауважив, що компанія Naphtha є керуючою компанією та власником пайового
інвестиційного фонду компанії Isramco Negev 2, LP, що має мажоритарні права на пайову
участь у витратах на розробку і експлуатацію газового родовища Tamar потужністю 13
трлн куб. футів у східній частині Середземного моря разом із іншими власниками прав на
пайову участь – компанією Chevron (оператор родовища) та компанією Delek Drilling.
Відповідно, вона має підтверджений досвід роботи з необхідними глибоководними
технологіями та ділові стосунки з провідними операторами з розробки морських покладів.
В ізраїльській компанії відзначили, що українська частина Чорного моря залишається
недостатньо дослідженою і тому нещодавнє рішення українського уряду надати Нафтогазу
виключні права на цю ділянку, щоб нарешті знизити ризики та довести її потенціал, є
позитивним. "Ми вважаємо, що Нафтогаз добре підготовлений для цього завдання, і ми
чекаємо нагоди на співпрацю у розробці цієї ділянки. Компанія Naphtha через свої дочірні
компанії має досвід реалізації подібних проєктів і може поділитися своїм досвідом для
досягнення позитивних результатів в Україні. Ми розглядаємо український ринок
природного газу як потенційно привабливий у довгостроковій перспективі і стратегічно
правильний проєкт для наших інвестицій", - зазначив генеральний директор компанії
Naphtha Israel Petroleum Corp Еран Ленднер. Як повідомлялося, в межах затвердженої у 2020
році стратегії Група "Нафтогаз" розпочала реалізацію стратегічних проєктів зі збільшення
ресурсної бази в межах Чорного моря, Юзівської площі, Карпатського регіону та нових
ділянок, за якими укладено угоди про розподіл продукції. Ізраїльська компанія Naphtha
Israel Petroleum Corporation Ltd. зареєстрована на фондовій біржі Тель-Авіва. Через свої
дочірні компанії компанія здійснює розвідку та розробку нафтогазоносних покладів та
видобуток вуглеводнів на суходолі США та шельфі Ізраїлю. Також компанія займається
нерухомістю в Ізраїлі та готельним бізнесом в Європі. Компанія Naphtha є керуючою
компанією Isramco Negev 2, LP (TASE:ISRA.L). Isramco Negev 2 має мажоритарні права на
пайову участь у витратах на розробку і експлуатацію великого газового родовища Tamar
потужністю приблизно 13 трлн куб. футів (~370 млрд куб. м), що розташоване на шельфі
Ізраїлю (запаси 2Р), відкритого у 2009 році. З початку видобування у 2013 і до 2020 року
обсяг товарного газу з родовища Тамар склав приблизно 66 млрд куб. м газу, що в
основному був поставлений на внутрішній ринок Ізраїлю.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
СНБО ввел санкции против газовых
компаний Фукса
19.03.2021

Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в
отношении 19 компаний, которые используют украинские недра. Об этом
заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.
"Принято решение по санкциям в сфере недропользования в отношении компаний
"Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Гео вертикаль", "Гео таргет",
"Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надра вест груп", "Бэст ойл компании",
"Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Эко газ альянс", "Эпивал энерджи",
"Юнолит Ойл", "Профи нафт", "Бэст геотек". В отношении этих 19 компаний применен
максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет
национальной безопасности и обороны нашей страны", - отметил Данилова.
Перечисленные Даниловым компании владеют правами на разработку месторождений,
которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена
президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без
конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области. После смены
власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со
сменой собственников компании. По данным СМИ, теперь фирма, которая изменила
название на "Ист Юроуп Петролеум", подконтрольна бизнесмену Павлу Фуксу через
кипрскую "Хартлог Лимитед", где 33% принадлежали государственной "Надра Украины",
которая вышла из основателей в последний день 2018 года. Сам Фукс в интервью ЭП в
феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что
планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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"Укрнафта" снизила добычу нефти и конденсата
на 6,4%, газа – на 12%

Concorde Capital будет добывать газ во
Львовской области
24.03.2021

ПАО "Укрнафта" за 2 мес. 2021 г. снизила добычу нефти и конденсата на
6,4% (на 16,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. – до
236,1 тыс. тонн, газа – на 11,8% (на 23,1 млн куб. м) – до 172,6 млн куб. м.
В феврале "Укрнафта" добыла 112,5 тыс. тонн нефти и конденсата, газа – 81,6 млн
куб. м газа. Среднесуточная добыча нефти и конденсата в феврале-2021 составила 4,02 тыс.
тонн против 4,25 тыс. тонн в феврале-2020 (-5,4%), газа – 2,91 млн куб. м против 3,25 млн
куб. м в феврале 2020 года (-10,5%). Несмотря на снижение производственных показателей
"Укрнафта" выполнила производственный план по добыче нефти и газа в феврале.
Компании удалось более чем в три раза сократить темпы естественного падения добычи
нефти и снизить темпы природного падения добычи газа, которые связаны с высокой
степенью истощенности основных месторождений компании. "Основное внимание
уделяется операционной эффективности при работе на имеющемся фонде скважин:
переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих
ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования", говорится в сообщении. В феврале "Укрнафта" завершила капитальный ремонт (КРС) на
девяти скважинах, вывела из бездействия девять скважин, провела четыре операции
интенсификации и выполнила четыре операции с помощью колтюбинговой установки без
бригады КРС. Как сообщалось, "Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата
на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35
млн куб. м) – до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5%
(на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн. "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей
компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты",
группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Новинский ответит за
Порошенко
26.03.2021

На днях ПАО «Укрнафта» обратилось в офис Генпрокурора Украины с
просьбой принять участие в конфликтной ситуации вокруг СвистунковскоЧервонолуцкого газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.).
«Необходимо подать заявление в Окружной административный суд Киева о
пересмотре судебного решения по данном вопросу по вновь открытым обстоятельствам.
Обращение в суд необходимо реализовать с целью недопущения нивелирования
значимости собранных по делу доказательств и для выполнения решения Совета
национальной безопасности и обороны (СНБО) о проведении аудита разрешений на
недропользование», – говорится в обращении «Укрнафты». Речь идет о прошлонедельном
решении СНБО проверить все спецразрешения, выданные начиная с 1994 г. «Если будет
выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие
разрешения будут законно возвращаться народу Украины», – говорил по этому поводу
глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов. Эпизод со Свистунковско-Червонолуцким
месторождением действительно легко вписать в категорию проблемных участков.
Изначально, с 2004 г., его разрабатывала вышеупомянутая «Укрнафта», которая за годы
эксплуатации вложила в месторождение десятки миллионов гривен. Но в президентскую
каденцию Петра Порошенко, в 2017-м, специальное разрешение на пользование недрами
Свистунковско-Червонолуцкого месторождения было выдано малоизвестной фирме ООО
«Аркона Газ-Энергия». Этому предшествовала судебная война между «старым» и «новым»
лицензиатами. Она тянулась больше трех лет, в течение которых в «Укрнафте» не уставали
повторять мантру о несправедливости жизни: мол, участок разработан за ее деньги, а
зарабатывает на продаже углеводородов с него другой. Проймет ли сейчас эта
душещипательная история ГПУ? Вряд ли. Зато может заинтересовать другое. Когда
Свистунковско-Червонолуцкое
месторождение
оформлялось
на
«Аркону»,
по
утверждениям «Укрнафты», запасы природного газа в соответствующем спецразрешении
были занижены в несколько раз, что позволило лицензиату заплатить в госбюджет в 10 раз
меньше необходимого: 3,8 млн грн. сбора против рыночных 110 млн. «Такая оценка
основана на результатах геологических исследований, которые «Укрнафта» проводила с
2004 по 2010 год. В соответствии с ними только по Червонолуцкой площади извлекаемые
запасы газа составляют 1 млрд куб м, а конденсата – 96 тыс. т. В тоже время в выданном
«Аркона Газ-Энергия» спецразрешении указаны значительно меньшие извлекаемые
запасы: 320 млн куб м газа и 17 тыс. т конденсата соответственно», – указывают
представители «Укрнафты». Эта математика позволяет увязывать процедуру выдачи
специального разрешения ООО «Аркона Газ-Энергия» с нанесением ущерба государству. А
это как раз из разряда, как сейчас модно говорить, кейсов, о которых говорят в СНБО.
Соответственно, этот прецедент может заинтересовать и Генпрокуратуру. Почему
«Укрнафта» сейчас настаивает на привлечении стороны Ирины Венедиктовой? Потому что
это предприятие полностью исчерпало собственные силы в борьбе с оппонентами: 4
февраля 2021 г. Верховный Суд Украины окончательно и бесповоротно подтвердил
законность выдачи спецразрешения на добычу углеводородов на СвистунковскоЧервонолуцком месторождении для ООО «Аркона Газ-Энергия». Месяц назад об этом
публично заявляла пресс-служба группы компаний Smart Energy Вадима Новинского, куда
сейчас входит «Аркона». На момент начала «боевых действий» между «Укрнафтой» и
«Аркона Газ-Энергия» последняя считалась близкой окружению Петра Порошенко. Купив у
него эту компанию, команда Новинского вместе с ней купила и билет на войну. При этом ее
оппонентом оказался ни кто-нибудь, а один из самых влиятельных олигархов в Украине
Игорь Коломойский, к сфере интересов которого как раз и относится полугосударственная
«Укрнафта». При Порошенко-президенте эта взаимосвязь играла скорее против ПАО, ведь
не было секретом, что отношения тогдашнего гаранта конституции с основателем группы
«Приват» испорчены. Но вследствие последних событий, времена, когда Коломойский мог
извлечь выгоду из того, что хозяином главного кабинета на ул. Банковой является
Владимир Зеленский, кажется, безвозвратно утеряны. А значит сегодняшний призыв
«Укрнафты» к Генпрокуратуре может решить не столько ее проблемы, сколько создать их
стороне Новинского, вернув права на разработку Свистунковско-Червонолуцкого
месторождения, как говорит Алексей Данилов, «народу Украины».
Читать полностью >>>
© Владимир Комаров
По материалам oligarh.media
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В конце января текущего года инвестиционная группа Concorde Capital
вместе с партнерами купила лицензию на добычу газа на участке площадью
79 квадратных километров во Львовской области.
В планах компании — дальнейшая разработка месторождения и добыча. В Concorde
Capital отмечают, что запасы газа С1, согласно данным геологоразведки, составляют 748
млн кубометров, а общие запасы С2 (предварительно оцененные: форма и размеры залежи,
условия залегания, толщина и коллекторские свойства пластов, состав и свойства нефти,
газа и конденсата определены в общих чертах по результатам геологических и
геофизических исследований) — 12,1 млрд м³. По информации агентства, глава Concorde
Capital Игорь Мазепа вместе Иваном Олийныком и Олегом Ведмидем в долях 40:30:30 стали
владельцами ООО "Навигатор Майницкое" через ООО "Села Энерджи" (оба — Киев).
Согласно реестру спецразрешений на пользование недрами "Навигатор Майницкое" имеет
разрешение до 2036 года на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную
разработку Майницкой площади углеводородов (16 км на восток от города Самбор)
площадью 79 км² с последующей добычей нефти и газа. Первоначально разрешение было
выдано в 2016 г. ООО "Навигатор Комплект". Кроме этого, "Навигатор Майницкое" в конце
февраля этого года получило лицензию НКРЭКУ на поставку природного газа. Concorde
Capital — одна из украинских инвестгрупп, основанная в 2004 г. Предоставляет полный
спектр международных брокерских и инвестиционных услуг.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
"Нафтогаз" і польська PGNiG займуться розвідкою
нових площ у Західній Україні
30.03.2021

Група "Нафтогаз" і PGNiG (Польща) підписали меморандум про
взаєморозуміння під час реалізації проектів із розвідки та видобутку
вуглеводнів, насамперед у західному регіоні України.
"Першочерговий акцент "Нафтогаз" і PGNiG зроблять на вивченні можливостей для
спільної розвідки нових площ у Західній Україні, що межують із польським кордоном.
Зокрема, партнери допускають співпрацю на Берестянській ділянці, щодо якої "Нафтогаз"
уклав угоду про розподіл продукції (УРП) з урядом наприкінці 2020 року", - повідомляється
в прес-релізі. У "Нафтогазі" нагадали, що група за підтримки уряду отримала значні площі
для пошуку і видобутку вуглеводнів на материковій частині та шельфі країни. "Залучаючи
міжнародних партнерів, ми прискорюємо темпи розкриття ресурсного потенціалу України.
PGNiG - публічна компанія з високими стандартами - відкрила низку великих родовищ в
Європі. Зокрема, PGNiG має підтверджений успішний досвід відкриття родовищ і видобутку
газу в Польщі - регіоні, який межує з українською частиною Карпат. Водночас компанія має
вдалі приклади розвитку газодобувного бізнесу в інших країнах, зокрема з потужною
присутністю в Норвегії. Я впевнений, ми зможемо досягти взаємовигідного синергії", зазначив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер. "Україна має
найбільший ресурсний потенціал у Європі й у такий спосіб є привабливою з точки зору
нарощування потенціалу для таких компаній, як PGNiG. Ми особливо зацікавлені у розвитку
видобутку газу в Західній Україні. Цей регіон межує із зоною нашої діяльності в Польщі, і
наші дослідження свідчать про його перспективність", - додав віце-президент і головний
виконавчий директор PGNiG Роберт Перковський. Як повідомлялося, "Нафтогаз" за
останній рік отримав доступ до Чорноморського шельфу, Юзівської площі і ще чотирьох
великих нафтогазових ділянок у межах УРП. "Нафтогаз" у 2020 році заявив про намір
приростити нові ресурси вуглеводнів і з цією метою збільшив роль геологічного напряму в
структурі групи, Збільшити видобуток "Нафтогаз" планує шляхом інвестування в глибоке
буріння, нетрадиційний газ, зокрема газ зі щільних колекторів (tight gas), і морський шельф.
"Нафтогаз" планує інвестувати у видобуток вуглеводнів $7,3 млрд у 2021-2025 рр.,
наростивши запаси в 1,8 разу. В 2026-2030 рр. інвестиції мають становити $14,1 млрд. При
цьому частка інвестицій у нові родовища з 2023 року має перевищити інвестиції у вже
розвідані. Група не зможе самостійно профінансувати озвучені плани, тому планується
залучати до процесів сторонніх інвесторів. На сьогодні "Нафтогаз" має 254 млрд куб. м
розвіданих запасів газу і 157 млрд куб. м умовних і перспективних, а в 2025 році планує
наростити їх до 250 млрд куб. м розвіданих і 500 млрд куб. м умовних і перспективних.
"Укргазвидобування", що входить до дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобуток", в 2020
році скоротило видобуток товарного газу на 1,2% (на 0,17 млрд куб. м) порівняно з 2019
роком - до 13,45 млрд куб. м, а валовий видобуток компанії становив 14,23 млрд куб. м.
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є
монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування
нафти трубопровідним транспортом територією країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Enwell Energy увеличила на 6,5% среднесуточную
добычу в 2020 году
31.03.2021

Британская компания Enwell Energy plc, входящая в группу Smart
Energy, объявила производственные и финансовые аудированные
результаты за 2020 г. Об этом сообщает Смарт-Холдинг.
Так, компания нарастила совокупную среднесуточную добычу углеводородов почти
на 6,5%, а доход компании, учитывая снижение цены на газ в течение года, уменьшился на
15%, о чем информирует официальное сообщение Enwell Energy для Лондонской фондовой
бирже AIM. Наращивание добычи в 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом стало
возможным благодаря введению в работу скважины №54 на Свиридовском месторождении. Также компания начала бурение скважины №25 на этом же месторождении. В то же
время по сравнению с 2019 г. сократилась добыча на Васищевском месторождении из-за
уменьшения производительности скважины №10. За отчетный период компания
продемонстрировала высокие финансовые показатели несмотря на то, что рост объемов
добычи газа нивелировался значительным снижением цены на него в течение года. В
результате доход компании составил $47,3 млн. против $55,9 млн. в предыдущем году, а
чистая прибыль – $3,2 млн. против $12,2 млн. В то же время, учитывая текущие цены на газ,
денежный поток от операционной деятельности в 2020 г. остался приблизительно на том
же уровне, что и в предыдущем году – $23,8 млн. против $24,7 млн. За 2020 г. глобальная
пандемия COVID-19 не оказала значительное влияние на Enwell Energy. Однако, учитывая
дальнейшее распространение коронавируса, менеджмент и Совет директоров компании
продолжают внимательно следить за ситуацией и принимать все необходимые меры для
минимизации рисков распространения болезни в Enwell Energy и громадах, на территории
которых она работает. Вместе с тем, в 2021 г. компания планирует на Свиридовском
месторождении завершить бурение скважины №29, начать планирование новой, а также
провести модернизацию производственных мощностей. Также на Васищевском
месторождении предусмотрены работы по планированию новой исследовательской
скважины и модернизация производственных мощностей. На СвистунковскоЧервонолуцком месторождении будут проводиться работы по планированию бурения
скважины №4 и подготовка к 3D-cейсмике. Финансирование программы развития в 2021 г.
будет происходить за счет имеющихся собственных денежных ресурсов.
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга
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Компания "Укртранснафта" в 2020 году звеличила
чистую прибыль на 15%

Оператор ГТС звітує про прибуток 28 млрд грн
за 2020 рік
26.03.2021

Виручка "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) за 2020 рік склала 62,7
млрд грн, чистий прибуток - 28,4 млрд грн без урахування дебіторської
заборгованості учасників газового ринку за небаланси.
Згідно зі звітом, в 2020 році ОГТСУ транспортував 55,9 млрд кубів російського газу в
Європу, що на 38% менше, ніж в 2019 році. Імпорт з ЄС склав 15,9 млрд кубів газу, що на
12% більше, ніж в 2019 році. Обсяги імпорт заходили зі Словаччини -10,2 млрд куб, з
Угорщини - 4,2 млрд кубів, Польщі - 1,5 млрд кубів. Споживання газу в Україні за 2020 рік
склало 28,3 млрд кубів. Крім того, 2 млрд кубів газу були віднесені на виробничотехнологічні втрати. Обсяг власного видобутку в 2020 році склав 19,7 млрд кубів газу. 0,4
млрд кубів склав експорт в ЄС. Доходи ОГТСУ в 2020 році від транзиту газу з РФ в ЄС - 44,9
млрд грн. При цьому показник EBITDA за 2020 рік склав 39,7 млрд грн. За результатами
року борги учасників ринку за негативні небаланси склали 1,6 млрд грн. При цьому, 85%
боргу припадає на операторів газорозподільних систем (ГРС). Як зазначається, гайбільші
неплатники: Донецькоблгаз, Луганськгаз і Тернопільміськгаз. Нагадаємо, згідно з угодою
купівлі/продажу ГТС від 2019 року, між Укртрансгазом (входить до групи "Нафтогаз") і
"Магістральними газопроводами України" (МГУ, володіє ОГТСУ) весь прибуток ОГТСУ за
винятком податків буде перераховуватися Укртрансгазу в найближчі 15 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

СБУ веде розслідування щодо «Донецькоблгазу»:
заарештовано 49,99% акцій
19.03.2021

Служба безпеки здійснює досудове розслідування щодо незаконних
дій посадових осіб ПАТ "Донецькоблгаз". Судом накладено арешт на 49,99%
акцій компанії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
“Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування щодо незаконних
дій посадових осіб ПАТ “Донецькоблгаз”, спрямованих на пошкодження об‘єктів, що мають
важливе господарське та оборонне значення. Дії підозрюваних кваліфікуються за ст. 113
(диверсія) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні. Акції ПАТ
“Донецькоблгаз”, за інформацією з відкритих реєстрів, належать НАК “Нафтогаз України”
(38.2796%). Ще 49,99% акцій належить компаніям TRADING FIELD LIMITED (ТРЕЙДІНГ ФІЛД
ЛІМІТЕД) та ENDLESS MOONLIGHT LIMITED (ЕНДЛЕС МУНЛАЙТ ЛІМІТЕД). Ці компанії
зареєстровані в Гонконзі та мають рівні частки по 24,95%. За інформацією спецслужби,
акції контролюються громадянкою України, яка у 2014 році залишила державу і
переховується в РФ. За матеріалами СБУ, Шевченківським районним судом Києва
накладено арешт на ці 49,99% акцій. Вони перейшли в управління Національному
агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від
корупційних та інших злочинів (АРМА). “Також судом прийнято рішення про передачу
арештованих акцій ПАТ “Донецькоблгаз” до НАК “Нафтогаз України”. Компанія має
організувати недопущення втрати чи розтрати цього майна до моменту фактичної передачі
активів в управління АРМА”, — зазначили в СБУ. Нагадаємо, 19 березня на брифінгу після
засідання Ради нацбезпеки і оборони секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що дві
компанії з Гонконгу, які є власниками 49,9% акцій “Донецькоблгазу” потрапили під дію
повного комплекту санкцій. “Ми не можемо допустити того, щоб компанії з Гонконгу
подавали тепло, тим паче на частину, яка знаходиться у вкрай складній ситуації, та
маніпулювали таким способом… Як ви знаєте, 13 березня вони припинили постачання газу
на частину Донецької області”, — прокоментував він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами bykvu.com
НАК "Нафтогаз" та "ЙЕ Енергія" Фірташа домовилися
про постачання газу під річний контракт
23.03.2021

НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа уклали
угоду про купівлю-продаж природного газу, яка дасть змогу учасникам ринку
запропонувати населенню ресурс за фіксованою ціною протягом року.
У "Нафтогазі" зазначають, що за дорученням уряду група завершила розробку
ринкового рішення, яке зможе захистити домогосподарства від сезонних стрибків ціни на
газ під час наступного опалювального сезону, а також від зростання цін, що спостерігається
через відновлення світової економіки. "Таким рішенням є впровадження річного тарифу,
який визначає єдину ціну на газ протягом року. Ця ціна працює як страховка на авто. Вона
дає змогу уникнути проблем (у випадку з цінами на газ - пікових стрибків цін взимку), але,
на відміну від страховки, не потребує передоплати. Забезпечення такої "страховки" в
Україні стало можливим завдяки "Нафтогазу", його доступу до європейських бірж і
вільному руху газу між європейським ринком та Україною", - зазначили в НАК. Перевагами
такого тарифу зможуть скористатися всі побутові споживачі, оскільки група надасть рівні
можливості для всіх газопостачальних компаній, щоб вони могли розробити власний
річний тарифний план. "Нафтогаз" готовий надати можливість купувати газ постачальникам, які працюють на роздрібному ринку для населення. "Нафтогаз", зокрема, вже досяг
домовленостей із найбільшим постачальником - компанією "ЙЕ Енергія", яка є оптовим
постачальником, зокрема для низки регіональних газзбутів, що працюють під брендом
"Твій газзбут". У свою чергу "ЙЕ Енергія" оголосила, що з "Нафтогазом" вже укладено угоду
про купівлю природного газу за ринковою ціною, що дасть компанії можливість
забезпечити постачальників ресурсом для річних контрактів на постачання газу для
населення та комерційних споживачів. "Підписання контракту дасть змогу постачальникам
вийти з річною пропозицією для населення та гарантувати стабільні постачання газу
протягом року", - зазначили у компанії. За словами директора "ЙЕ Енергія", довгострокові
контракти стануть гарантією прогнозованості роботи ринку газу, а також вагомим
аргументом для інвесторів. Перехід усіх побутових споживачів на річний контракт буде
здійснено з 1 травня відповідно до правил постачання природного газу побутовим
споживачам, які затверджує НКРЕКП. "Річний контракт дасть змогу українцям краще
планувати свої витрати на житлово-комунальні послуги, а державі, відповідно, планувати
витрати на субсидії та пільги вразливим категоріям споживачів. Крім того, споживачам не
потрібно буде щомісяця турбуватися про ціну на газ, а суми в платіжках стануть більш
прогнозованими", - зазначили в компанії. Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв підтвердив, що
нові пропозиції для домогосподарств будуть доступні з початку травня. "Переваги річного
тарифу та його гнучкість уже оцінили споживачі ГПК "Нафтогаз України". Настав час
масштабувати цей досвід на всю країну. Наші клієнти, які обрали восени тариф "Річний",
досі платять за газ за ціною, яка була на момент підписання договору", - зазначив він. За
даними "Нафтогазу", на регіональні газзбути відповідають за постачання газу 65%
домогосподарств, ГПК постачає газ 13% споживачів роздрібного ринку. Річний тариф
надаватимуть за замовчуванням усі газопостачальні компанії…
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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ПАО "Укртранснафта" в 2020 г. увеличила чистую прибыль на 15%
(на 117,237 млн грн) по сравнению с 2019 г. – до 896,44 млн грн, говорится в
аудированной консолидированной отчетности.
Основное отличие консолидированной от отдельной отчетности связано с
включением в первую результатов деятельности созданного УТН в 2019 г. ООО "Нафтогаз
Ойл Трейдинг", занимающегося продажей нефтепродуктов. Чистый доход от реализации
продукции в 2020 году вырос на 52,7% (на 1 млрд 886,243 млн грн) – до 5 млрд 462,903 млн
грн, валовая прибыль – на 52,1% (на 723,079 млн грн), до 2 млрд 111,298 млн грн. В
структуре дохода 3 млрд 466,077 млн грн было получено от транзита и резервирования
мощностей, 275,239 млн грн – от транспортировки на НПЗ Украины, 1 млрд 721,587 млн
грн – от операций по продаже нефти и нефтепродуктов (771,558 млн грн и 950,029 млн
грн). В т.ч. от транспортировки нефти в Беларусь получено 273,644 млн грн дохода. Кроме
того, от транзита и резервирования было получено 2 млрд 264,412 млн грн валовой
прибыли, от продаж нефти и нефтепродуктов – 244,879 млн грн валовой прибыли (230,357
млн грн и 14,522 млн грн), тогда как транспортировка на НПЗ Украины принесла 397,993
млн грн валового убытка. В 2019 году "Укртранснафта" не имела дохода от продаж нефти и
нефтепродуктов. В отчетности также указано, что на протяжении мая 2019 - января 2020
компания получила 103,823 млн грн компенсации от российской "Транснефти" за
вытеснение некачественной нефти с украинского участка МН "Дружба" путем оказания
услуг по резервированию. В апреле 2020 года компания на спаде цен приобрела для
последующей перепродажи 182 тыс. тонн азербайджанской нефти на общую сумму 1 млрд
118,946 млн грн. Для осуществления этой операции у АО "Укргазвыдобування" (УГВ) была
получена возвратная беспроцентная финансовая помощь на 1,2 млрд грн сроком до 31
декабря 2020 года. В ноябре 2020 года 90 тыс. тонн этой нефти на сумму 771,558 млн грн
было реализовано на 771,558 млн грн (БНК и УГВ - ИФ), также была получена предоплата
еще за 90 тыс. тонн (от Trafigura - ИФ) в размере 67% (520,413 млн грн). Услуга хранения
нефти принесла компании в прошлом году 14,895 млн грн операционного дохода. Согласно
отчетности, компания прогнозирует уменьшение объемов транзита на протяжении 2021
года в результате изменения потребления нефтепродуктов в Европе из-за влияния
пандемии COVID-19, но не ожидает, что снижение в текущем году будет существенным.
"Укртранснафта" также не предусматривает никаких трудностей в соблюдении требований
по своим обязательствам и ожидает достаточный уровень ликвидности. Как сообщалось,
"Укртранснафта" в 2020 году снизила транзит нефти по территории Украины
трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь на 0,4% (на 54,5 тыс. тонн) по
сравнению с 2019 годом – до 13 млн 72,1 тыс. тонн. Объем транспортировки нефти на НПЗ
Украины за прошлый год составил 2,588 млн тонн, что на 8,6% (на 205,7 тыс. тонн) больше,
чем в 2019-м. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса-Кременчуг
составила 1 млн 178,8 тыс. т. (+29,8%). Кроме того, транспортировка нефти в экспортном
режиме по маршруту Южный-Броды-Мозырь составила 79,9 тыс. тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua




НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА
НПЗ & ГПЗ

Кропивницький апеляційний суд скасував рішення
про спецконфіскацію Одеського НПЗ
04.03.2021

Кропивницький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції
щодо спецконфіскації Одеського НПЗ, повідомила нардеп від партії
"Європейська солідарність" Софія Федина.
"Кропивницький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції щодо
спецконфіскації Одеського нафтопереробного заводу в С.Курченка - гаманця Януковича.
Тобто передав завод назад Курченку", - написала Федина в Twitter у четвер. Інших
подробиць депутат не повідомила. Як повідомлялося, 19 червня 2017 року Суворовський
райсуд Одеси ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію цілісних майнових комплексів
(ЦМК) Одеського НПЗ і "Енергія і Газ України", що належать групі "СЄПЕК" Сергія Курченка.
Російська компанія "ЛУКОЙЛ" придбала два пакети акцій ВАТ "Одеський НПЗ" по 25,95% на
некомерційних конкурсах у 1999 році за 27,27 млн грн, потім збільшила свою частку до
97%. У 2013 році Одеський НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ" купила група "СЄПЕК" Курченка, якого
розшукують українські правоохоронці. Пізніше повідомлялося про передачу "СЄПЕК"
підприємства як застави ВАТ "Банк ВТБ" (РФ). У травні 2018 року колишнього генерального
директора ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" оголошено в міжнародний розшук за
лінією Інтерполу в рамках розслідування незаконних операцій з нафтопродуктами (так
звана схема Курченка). У прокуратурі повідомили, що через злочинні операції з
нафтопродуктами до держбюджету не надійшло понад 3 млрд грн обов'язкових платежів.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
На Прикарпатті виявили розкрадання нафти під виглядом
технологічних послуг на 2 млн грн:
25.03.2021

Учасники злочинного угруповання на Прикарпатті займалися
розкраданням паливо-мастильних матеріалів, у тому числі і нафти. Про це
повідомляє прес-служба МВС.
Маскували свої злочинні дії під виглядом надання офіційних технологічних послуг з
очистки ємностей та вивезення відходів. Натомість спецтранспортом вивозили сировину –
нафту. Викрадене зловмисники збували через підконтрольні мережі АЗС в обхід будь-яких
податкових платежів. Викрили протиправну діяльність оперативники управління
стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Івано-Франківської області. За участі
спецпідрозділу КОРД поліцейські провели понад 30 санкціонованих обшуків за місцями
проживання фігурантів, на підприємствах та у транспортних засобах. Як результат вилучили документи, що підтверджують протиправний збут викраденої продукції,
«чорнові» записи та журнали, понад 900 тонн сировини, 100 бочок з нафтопродуктами
ємністю по 180 л кожна, обладнання для перекачування нафтопродуктів, вантажні
автомобілі із заповненими сировиною цистернами об’ємом понад 70 т. Вирішується
питання щодо накладання арешту на майно та призначення відповідних експертиз. Після
проведення необхідних слідчо-оперативних заходів ключовим фігурантам буде
повідомлено про підозри. Досудове розслідування проводиться за ст. 191 (привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
Кримінального кодексу України. За попередніми підрахунками, сума збитків державі,
завданих діями учасників угруповання, сягає 2 млн грн. Процесуальне керівництво
здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.
Читати повністю >>>
За матеріалами МВС
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В Украине необходимо ужесточить контроль за работой мини-НПЗ
и оборотом растворителей — "А-95"



ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

25.03.2021

Кабмину необходимо обратить внимание на оборот растворителей,
под видом которых все чаще фиксируется безналоговый оборот
нефтепродуктов и компонентов для их производства в кустарных условиях.
Пресечение этих схем, по мнению экспертов, позволит увеличить поступления в
бюджет, радикально снизить объемы фальсификата на топливном рынке и тем самым
защитить автомобили и здоровье граждан от этой токсичной продукции. Отмечается, что
основные злоупотребления наблюдаются в секторе мини-НПЗ: они перерабатывают
газовый конденсат и нефть внутренней добычи, получают бензин и дизельное топливо
стандартов Евро-2 и Евро-3, реализация которых на внутреннем рынке запрещена. Чтобы
уйти от налогообложения акцизом, осуществляют подмену товарного кода с фактического
2710 (нефть и нефтепродукты) на код 3814 (растворители). В дальнейшем эта продукция
отправляется либо на нефтебазы для дальнейшего смешения с октаноповышающими
компонентами, либо напрямую на автозаправочные станции, что было неоднократно
задокументировано органами Государственной фискальной службы. По оценкам
Консалтинговой группы "А-95", годовой объем бензина и дизельного топлива с мини-НПЗ
достигает 450 тыс. т, а бюджетные потери от неуплаты акциза и НДС могут достигать 5
млрд грн в год. "Это полностью теневой бизнес, который, по сути, весь работает за
наличные, а значит живит налоговые ямы, "скрутки" и стимулирует построение
нелегальной системы сбыта через такие же незаконные АЗС", – говорит директор
Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Новой схемой злоупотреблений является
импорт растворителей для лакокрасочной промышленности, которые по факту
представляют собой смесь октаноповышающих компонентов – метил-трет-бутиловогоэфира, метанола и прочих спиртов. Согласно Налогового кодекса Украины, по отдельности
эти компоненты облагаются по максимальной акцизной ставке для бензинов – 213 евро за
1000 л, но в смеси под видом растворителей въезжают без акциза. Это также стало
возможным благодаря специальным разъяснениям Государственной налоговой службы от
11 июня 2020 года. В 2020 году в Украину было импортировано 77,4 тыс. т растворителей,
что на 15% больше, чем в 2019 году, когда импорт составил 67,3 тыс. т. Основной объем
поступает из России и Беларуси. В январе-феврале 2021 года импорт продолжил рост: 9,2
тыс. т против 8 тыс. т (+15%) за аналогичный период прошлого года. Импортерами
подавляющего объема таких растворителей преимущественно выступают компании,
напрямую связанные с сетями автозаправочных станций или мини-НПЗ. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
СБУ викрила підпільне виробництво
фальсифікованого пального
29.03.2021

Служба безпеки України заблокувала схему нелегального збуту
бензину і дизпалива сумнівної якості. Під час обшуків у ділків виявлено
майже 230 тонн фальсифікованих нафтопродуктів на майже 5 млн грн.
Для виробництва підробленого пального організатори оборудки використовували
потужності однієї з нафтобаз на території Київської обл. За даними слідства, ділки
змішували газовий конденсат і розчинники невідомого походження з сертифікованими
паливно-мастильними матеріалами. Таким чином вони намагалися збільшити обсяг
готової «продукції» і ухилитися від сплати податків. Фальсифіковане пальне учасники
схеми реалізовували через підконтрольні АЗС. Під час слідчих дій за місцями виробництва і
проживання організаторів оборудки правоохоронці, серед іншого, виявили: фінансовогосподарську документацію із доказами протиправної діяльності; записи чорнової
бухгалтерії. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення,
зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і ч. 3 ст. 212
(умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального
кодексу триває досудове розслідування. Заходи із викриття схеми проводились
Управлінням СБУ у Полтавській обл. спільно з Головним управлінням Державної фіскальної
служби в Полтавській обл. за процесуального керівництва Полтавської облпрокуратури.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
ПАО "Укртатнафта" оскаржить у суді штраф
АМКУ на 2,9 млрд грн
31.03.2021

ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) оскаржить у суді рішення
Антимонопольного комітету України (АМКУ), який увечері у вівторок наклав
на компанію штраф 2,9 млрд грн за цінову змову на ринку нафтопродуктів.
"Укртатнафта" заявляє, що оскаржить рішення АМКУ в суді. Позиція компанії
підкріплена численними експертними висновками, які завчасно були надані для вивчення
в АМКУ, але, як встановлено на засіданні, співробітники АМКУ, вивчивши ці експертизи за
один день, вирішили не враховувати їх під час ухвалення рішення", - йдеться в прес-релізі
компанії. "Укртатнафта" звертає увагу, що вона не здійснює роздрібну торгівлю
нафтопродуктами, а ціни оптової реалізації перебувають на одному рівні для всіх учасників
українського ринку. "Між змінами цін "Укртатнафти" для інших учасників цієї справи та
змінами цін на АЗС комітет не встановив зв'язки ні за датами, ні за розміром змін. АМКУ
навіть не намагався довести факт змови "Укртатнафти" з ким-небудь. Фактично комітет
бачить змову в тому, що учасники ринку реалізовують переважно продукцію
Кременчуцького НПЗ під брендом Energy за низькими цінами", - зазначається в
повідомленні. Водночас в "Укртатнафті" зазначають, що не мають наміру змінювати свої
виробничі плани, забезпечуючи стабільність і оптимальні ціни на українському ринку
нафтопродуктів. Як повідомлялося, АМКУ наприкінці 2016 р. розпочав розгляд справи про
можливе вчинення мережами низки АЗС порушення законодавства про захист економічної
конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій. Наприкінці 2018 року екс-глава
комітету Юрій Терентьєв скаржився на затягування розгляду цієї справи відповідачами
через суди. Зокрема, оспорювалася законність дій комітету щодо збору доказів і цього
розслідування. АМКУ 30 березня 2021 року наклав штраф на компанії-операторів мережі
АЗС, що входять до групи "Приват" (проект "Авіас"), на 4,7 млрд грн за антиконкурентні
узгоджені дії при встановленні цін на нафтопродукти. Зокрема, штраф накладено на ТОВ
"ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс еволюшн",
ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (зокрема ПАТ "Укрнафта"). Як уточнив АМКУ, в
рамках розпочатої у 2016 році справи встановлено, що у сфері роздрібної торгівлі світлими
нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками й
паливними картками "Авіас". У цьому проекті беруть участь близько 1625 автозаправних
станцій, які працюють під різними брендами в усіх регіонах України, займаючи 25відсоткову частку від усіх АЗС країни. Комітет визначив, що проект "Авіас" є організованим,
координованим та функціонує з метою погодження цінової та торговельної поведінки
учасників. Зокрема, в усій мережі продавався бензин і дизпальне Keropur®ENERGY,
одномоментно встановлювалися однакові ціни незалежно від бренда АЗС і регіону, а також
існував "центр", до якого входили кілька суб’єктів господарювання, розташованих за
однією адресою у м. Дніпрі. У ньому здійснювали детальне планування та координацію дій
мережі. Крім того, АМКУ виявив значну кількість типових, здебільшого однакових
договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та майна, оренди АЗС, матеріальної допомоги …

Крупнейшие топливные сети задолжали
бюджету почти 6 млрд
10.03.2021

Топливная группа WOG проиграла одну из многолетних судебных
эпопей с налоговой. Как стало известно “ОЛИГАРХУ”, ключевая компания
группы – ООО “ВОГ Ритейл” – официально внесена в Реестр субъектов хозяйствования,
которые имеют налоговый долг, зафиксированный на уровне 246 057 962.53 грн.
Эти деньги компания должна в местный бюджет Волынской области, который,
впрочем, их все равно не увидит: компанию уже начали банкротить. ООО “ВОГ Ритейл”
(бенефициары Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети покойного Игоря Еремеева) судится с
фискалами не первый год – как с центральным аппаратом, так и с местными офисами. Спор
с Киевом начался в 2016 году, когда Офис крупных налогоплательщиков ГФС выписал “ВОГ
Ритейл” штраф в 417 млн гривен за уклонение от уплаты акцизных сборов на основании
проверки отчетностей за период с 2011-го по 2015-й годы. Спор неоднократно
рассматривался судами всех инстанций. Пока что перевес снова на стороне фирмы. 22
декабря 2020 г. Волынский окружной админсуд удовлетворил ее иск к Офису крупных
налогоплательщиков и отменил ряд налоговых уведомлений-решений, аннулировав таким
образом штрафы. Споры с ГУ ГФС в Волынской области основаны на том, что часть топлива
компания продавала другим юрлицам с “расчетом за товар в безналичной форме”,
уменьшая так размер акциза. С 2017 года тот, в рамках бюджетной децентрализации,
поступает прямиком в местный бюджет. Поэтому схожие претензии, правда, на меньшие
суммы, имеют фискалы в Сумской, Львовской и других областях. Отдельно волынские
налоговики требуют 188 млн грн от другой структуры группы – ООО “Вог Трейдинг” (все
они пока не внесены в реестр). У топливной группы Ивахива и Лагура есть давно
проверенный и простой способ решения всех финансовых проблем – банкротство. С 2019
года года в процедуре банкротства уже находятся некоторые юлица группы – ООО “Золотой
экватор”, ООО “ВК Импекс” и ООО “Центурион-дистрибьюшн”, ООО “ВОГ Трейдинг” и
другие, задолжавшие кредиторам более 4 млрд гривен. 22 января 2021 года Хозсуд
Волынской области открыл производство по делу о банкротстве ООО “ВОГ Ритейл” и ввел
мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В защиту WOG надо сказать то, что
схожие претензии фискалы имеют почти ко всем крупным участникам топливного рынка,
и те отвечают аналогично. Как сообщал “ОЛИГАРХ”, по данным реестра должников
налоговой, ЧП “ОККО Нафтопродукт” (группа ОККО Виталия Антонова) задолжало 1,7 млрд
грн. В 2020 г. компания сменила название и владельца: теперь называется “Энерготрейдресурс” и принадлежит неким Василию Федориву и Игорю Фрезюку из Ивано-Франковска.
Еще 1,96 млрд грн официально должна фирма “Парком транс”. В начале 2018 года она была
перерегистрирована на предположительно подставное лицо (некоего Виталия Паскалова
из оккупированного Антрацита) и переехала в Запорожье, а потом в Обухов под Киевом.
Ранее в компании “Стейт ойл” из орбиты Андрея Бибы (сеть “БРСМ-Нафта”) заявляли, что
“Парком транс” не входит в группу БРСМ. Еще 1,8 млрд грн должна ЧП “Петра-резерв” из
орбиты группы КЛО. Но разница этих кейсов с историей WOG все же есть и ключевая в том,
что сам долг, в отличие от коллег по рынку, не перед государственным, а перед местным
волынским бюджетом, из которого финансируются больницы, школы и садики. Это еще
один тест на испытание для группы, чей основатель Степан Ивахив традиционно
избирается в родном регионе в Верховную Раду как мажоритарщик.
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По матеріалам oligarh.media
СБУ проводить обшуки на об'єктах мережі АЗС Glusco —
її пов’язують з Медведчуком
11.03.2021

Служба безпеки проводить обшуки на об?єктах мережі автозаправок
Glusco в рамках справи про тіньову схему продажу неякісних
нафтопродуктів. Про це «Бабелю» повідомили в СБУ.
За даними спецслужби, орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить
близько 240 млн грн. Організатори схеми свідомо ухилялися від сплати податків до
держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах. Спецслужба проводить 140
санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105
автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення. Обшуки проводяться за участю
працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби. Досудове
розслідування веде Офіс Генерального прокурора за статтями Кримінального кодексу: ч. 3
ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212
(ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим
становищем), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів). Про обшуки на
АЗС також повідомляє профільне видання enkorr. «Обшуки на Glusco проходять згідно з
рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26
лютого і 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня
за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту
підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих
незаконним шляхом», — повідомляє видання. Згідно з текстом ухвал, які видання отримало
у своє розпорядження, силовикам дозволено вилучити документи митного оформлення,
договори, контракти, угоди й інше. Крім того, правоохоронні органи отримали дозвіл на
доступ до журналів обліку нафтопродуктів і інших документів. Glusco — мережа заправних
станцій ДП «Глуско». Налічує в Україні 127 автозаправних станцій і 6 нафтобаз, які компанія
викупила у російської компанії «Роснефть». Офіційний власник мережі – ізраїльський
бізнесмен Нісан Моісеєв. Журналісти програми «Схеми» у своєму розслідуванні визначили,
що Моісеєв пов’язаний дружніми зв’язками з Віктором Медведчуком. Нагадаємо, 19 лютого
РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, п?ятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ
Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму).
Читати повністю >>>
За матеріалами babel.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Обыски на Glusco: трейдеры Proton и Wexler прекращают
поставки нефтепродуктов в Украину



МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

15.03.2021

С 1 апреля 2021 года швейцарский трейдер Proton Energy Group SA
прекращает поставки нефтепродуктов в Украину. Об этом компания
известила своих украинских контрагентов соответствующим письмом.
Также с 1 апреля, по информации OilPOint, приостанавливает поставки российского
дизельного топлива один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов — Wexler
Group. "С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива
происхождением из России в Украину", — заявил собеседник. По данным Консалтинговой
группы А-95, компания "Анвитрейд" (входит в Wexler Group) в 2020 году стала крупнейшим
импортером дизельного топлива, нарастив поставки, по сравнению с 2019 годом, на 9%, до
662 тысяч 300 т. Как известно, в июне 2017г. швейцарская группа Proton Energy бизнесмена
Нисана Моисеева купила сеть Glusco (141 АЗС). Тогда участники рынка заявили, что сеть
перешла под контроль структур из окружения Виктора Медведчука. В начале марта 2021
года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать группы по борьбе с нелегальным
рынком нефтепродуктов, а также проверить автозаправочные станции. Отметим, 11 марта
СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации
некачественных нефтепродуктов". По данным правоохранителей, ориентировочная сумма
уклонения от уплаты налогов — около 240 млн грн. В свою очередь группа Glusco
опровергла связь с фигурантами уголовного производства. Напомним также, что против
самого Медведчука лично, его жены Оксаны Марченко и еще шести физических и 19
юридических лиц Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции еще 19 февраля.
Президент Владимир Зеленский ввел его в действие в тот же день. Кроме того, также 19
февраля СНБО решил поручить Кабинету министров принять необходимые меры для
сохранения проходящих по Украине участков нефтепродуктопроводов "Самара — Западное
направление" и "Грозный — Армавир — Трудовая" общей протяженностью 1433 км. В тот
же день Зеленский ввел и это решение в действие.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

30.03.2021

Компания UMG Investments из SCM Рината Ахметова подтверждает
стратегические планы дальнейшего инвестирования в Украину, оценивая
свой объем инвестиций свыше $40 млн ежегодно.
"У нас достаточная ликвидность, и мы готовы ежегодно инвестировать в новые
проекты более $40 млн", – приводятся в пресс-релизе инвесткомпании во вторник слова ее
СЕО Андрея Горохова. UMG Investments указывает, что имеет портфельные компании в трех
направлениях: добыча полезных ископаемых – группа компаний VESCO и Новотроицкое
рудоуправление, управление побочными продуктами и отходами производства – Recycling
Solutions, промышленные товары и услуги – Intech. Горохов отметил, что в 2020 г. в каждом
из портфелей был зафиксирован значительный прогресс. В частности, глинодобывающие
активы были расширены за счет приобретения акций Часовоярского огнеупорного
комбината. В портфеле переработки было запущено новое предприятие – "Украинские
минеральные удобрения" – и достигнуто соглашение о старте нового строительства. К
логистическому направлению портфеля промышленных товаров и услуг добавилась
портовая логистика: под управление компании INTECH перешла компания "Портинвест",
которая работает в этой сфере с 2010 г., говорится в релизе…
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



МІНЕРАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧКИЙ КОМПЛЕКС
ТОРФ'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Черниговской области госпредприятие
незаконно добывало торф
14.03.2021

Владелец сети АЗС ОККО увеличил прибыль
до 1,5 миллиарда гривен
16.03.2021

АО "Концерн Галнафтогаз" (владеет сетью АЗС под брендом "ОККО") в
2020 году увеличил чистую прибыль на 54,4% (на 513,81 млн грн) по
сравнению 2019 годом – до 1,46 млрд грн.
Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении 21 апреля
собрания акционеров, полученную по итогам 2020 года прибыль предлагается оставить
нераспределенной. В компании также уточнили, что активы "Галнафтогаза" за прошлый
год увеличились на 9,6% (на 1,01 млрд грн) – до 11,5 млрд грн, основные средства – на 1,2%
(на 54,8 млн грн), до 4,72 млрд грн. На конец 2020 года в составе сети ОККО насчитывалось
410 автозаправочных комплексов, 287 газовых модулей и 27 ресторанов при АЗК. Кроме
того, в городах Украины и на основных автомобильных трассах действует 50 пунктов
зарядки для электромобилей. Напомним, Антимонопольный комитет Украины разрешил
АО "Концерн "Галнафтогаз" получить контроль над ООО "Нафта-Трансшипмент" (ранее –
ООО "Варуна-Вест"), являющегося собственником недвижимого имущества проданного в
конце 2019 года Херсонского нефтеперевалочного комплекса (ХНП). Согласно данным
госррестра, "Галнафтогаз" уже числится владельцем 99,9% уставного капитала ООО, еще
0,1% – ООО "Финансовая компания "Декра" (Ивано-Франковск). Как сообщалось, АМКУ
начал рассмотрение дела о концентрации путем приобретения "Галнафтогазом"
Херсонской нефтеперевалки у ООО "НАФТА-трансшипмент" 14 августа 2020 года.
Львовское ООО "НАФТА-трансшипмент" до января 2020 года носило название "ВарунаВест". В ноябре 2019 года эта фирма стала покупателем Херсонского нефтеперевалочного
комплекса за 200 млн грн. Он был выставлен на продажу в рамках исполнительного
производства по взысканию долга "Реал Банка" беглого Сергея Курченко по кредиту
рефинансирования, предоставленному Нацбанком в 2013 году. Отметим, что до конца июня
2019 года владельцем "Варуна-Вест" в госреестре было указано ООО "ОККО Ритейл"
Виталия Антонова. Однако затем она была переоформлена на нескольких львовян через
ООО "КУА "Актив". Однако после проведения аукциона по продаже Херсонского
нефтеперевалочного комплекса "Галнафтогаз" отрицал свою причастность к покупке
актива. Связанные с КУА "Актив" Ивана Коцьо, Анатолия Гурского, Игоря Таранского и
Богдана Куспися ООО "Агроче Плюс" и "Интерэнерготрейд" ранее засветились в качестве
крупнейших доноров кампании Владимира Зеленского на президентских выборах, влив в
его избирательный фонд по 3 млн грн. "Галнафтогаз" является крупнейшим в Украине
розничным дистрибьютором автотоплива и третьей компанией по количеству АЗС. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Роснефть решила не поставлять в апреле
дизтопливо в Украину
31.03.2021

Поставок в Украину дизельного топлива и сжиженного газа
производства заводов "Роснефти" в апреле не будет. Об этом enkorr
сообщили участники рынка, передает minprom.ua
"Сначала Coral (Coral Energy – новый трейдер по поставкам продукции «Роснефти» в
Украину, прим. enkorr) говорил о переносе поставок на вторую половину апреля, а сегодня
сообщил об отсутствии номинаций на апрель", – заявил собеседник enkorr на условиях
анонимности. Также неизвестно, удастся ли возобновить поставки в мае. "Говорят, такова
позиция "Роснефти", ясности пока нет, не факт, что импорт возобновится в мае", – говорит
источник. Получить комментарий у Coral Energy пока не удалось. Директор
Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что отсутствие поставок "Роснефти"
вызовет серьезную напряженность на рынке, которая начнет чувствоваться уже в первой
декаде апреля, особенно по сжиженному газу, запасы которого невелики. "Поставки
"Роснефти" занимают 22% в балансе рынка дизтоплива и сжиженного газа. В первом
квартале прошлого года рынок лихорадило из-за снижения белорусских поставок
дизтоплива, когда выпало примерно 10% баланса. Трейдерам необходимо срочно искать
альтернативные источники импорта", – заявил Сергей Куюн. По его словам, ситуация
осложняется тем, что на прошлой неделе неожиданно остановился Новополоцкий НПЗ в
Беларуси, а в мае намечен плановый капитальный ремонт Мозырского НПЗ – ключевого
белорусского поставщика нефтепродуктов в Украину. "Из-за погодных условий активная
фаза сельхозработ в этом году сместится на вторую половину апреля – первую половину
мая, что совпадает с периодом неопределенности с ресурсным наполнением.
Правительству стоит уделить внимание теме обеспечения топливом", – говорит С.Куюн.
Как сообщал enkorr, вследствие давления украинских силовиков швейцарский трейдер
Proton Energy Group S.A. принял решение прекратить поставки нефтепродуктов на
украинский рынок с 1 апреля 2021 года. В 2020 году трейдер отправил в Украину 1,74 млн.
т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа. Новым трейдером стал
Coral Energy, о чем неофициально сообщил представитель компании. Между тем другие
источники enkorr сообщают, что процедура отбора нового трейдера еще не завершена.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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UMG Investments оценивает свой объем инвестиций
в Украину свыше $40 млн ежегодно

В
Черниговской
области
руководителю
государственного
предприятия сообщено о подозрении по факту незаконной добычи
полезных ископаемых общегосударственного значения – торфа.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в период с марта 2017 по август
2018 г. одно из предприятий Черниговской области осуществило незаконную добычу
полезных ископаемых общегосударственного значения – 70,5 тысяч тонн торфа при
отсутствии специального разрешения на пользование недрами и правовых оснований
пользования земельным участком. Согласно материалам следствия, за указанный период
незаконно добыто торфа на сумму более 19 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media




МІНЕРАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
ПІЩАНО-ГРАВІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Закарпатті СБУ викрила нелегальний видобуток
корисних копалин
01.03.2021

Служба безпеки України викрила та блокувала незаконний
видобуток корисних копалин на Закарпатті. Дії комерсантів завдали
державі збитків на майже 9 млн грн.
Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку засновник і
директор одного з агропромислових господарств. Він налагодив незаконний видобуток
піщано-гравійної суміші у водоохоронній зоні річки Уж під виглядом поливу
сільськогосподарських культур. За висновками експертів, тіньовий промисел міг призвести
до негативного впливу на гідрологічний стан річної екосистеми. Ініційована СБУ судова
інженерно-екологічна експертиза підтвердила факт видобутку понад 10 тисяч кубометрів
копалин. У межах кримінального провадження задокументований факт завдання збитків
державі на суму 1.7 мільйонів гривень. Крім цього, за результатами розрахунків екологів
встановлено, що сума збитків за незаконний видобуток піску склала 7.3 мільйонів гривень.
Профільні фахівці також встановили, що незаконний видобуток корисних копалин призвів
до повної руйнації ґрунтового покриву та рослинності, для відновлення яких знадобляться
десятки років. У ході слідчих дій правоохоронці виявили техніку, задіяну на нелегальних
роботах. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно. Наразі організатору
протиправної діяльності повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил
охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. СБ України продовжує
активну реалізацію комплексу заходів з недопущення завдання шкоди об’єктам критичної
інфраструктури екологічної сфери. Документування оборудки проводилось спільно зі
слідчими поліції та екологічною інспекцією під процесуальним керівництвом
Закарпатської обласної прокуратури.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
Незаконний видобуток піску на понад 88 млн грн – директорові
приватного товариства повідомили про підозру
16.03.2021

За видобуток корисних копалин на території родовища у Київській
області підозрюваному може загрожувати до п'яти років позбавленням волі.
Про це повідомляє НПУ.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області спільно зі
слідчими Головного слідчого управління Нацполіції викрили факт незаконного видобутку
корисних копалин. Встановлено, що приватна структура здійснювала видобуток піску на
території родовища у Броварському районі Київської області. Об’єм корисних копалин,
видобутих поза межами ліцензійної площі, склав понад 104 тисячі кубометрів. Факт
порушення підтверджуються звітом профільного технічного спеціаліста, а проведена
інженерно-екологічна експертиза встановила, що сума завданих злочинними діями збитків
перевищує 88 млн грн. Крім цього, було завдано значної шкоди екосистемі родовища. Слідчі
за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 16 березня повідомили
директорові приватного товариства про підозру у незаконному заволодінні землями
водного фонду в особливо великих розмірах, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 239-3
Кримінального кодексу України). Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на місці
незаконного видобутку піску, а також у помешканні фігуранта та в офісі його компанії.
Вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також спецтехніку.
Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає покарання у вигляді обмеження
волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років. Досудове розслідування триває.
Читати повністю >>>
За матеріалами НПУ
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Луполівське родовище граніту знайшло
покупця з першого разу

Связанная с подрядчиком "Укравтодора" фирма купила
месторождение графита за 45 млн

12.03.2021

На аукціоні 12 березня в системі “Прозорро.Продажі” пройшов аукціон
з продажу спецдозволу на видобування гранітів родовища “Луполівське”
(Кіровоградська обл.), на 20 років.
Запаси родовища: А+В+С1 – 4,3 млн куб. м. Аукціон стартував з 3 075 629 грн.
Переможець – ТОВ “Перша гранітна компанія” зі ставкою 4 008 000 грн. Наступний учасник
– ТОВ “ТД “БМТ”, 4 005 000 грн. Директор Першої гранітної компанії Юрій Поліщук в
телефонному коментарі заявив NADRA.info, що компанія планує викупити спецдозвіл і
працювати на об’єкті. Про результати решти аукціонів 12.03.2021 читайте в нашому огляді
наприкінці аукціонного дня.
Читати повністю >>>
За матеріалами nadra.info
Компанія-евакуаторник авто в Києві купила
кар'єр у Житомирській області
12.03.2021

Компанія Автосос-Сервіс, яка займається евакуацією неправильно
припаркованих автомобілів у Києві, купила Бехівський спеціалізований
кар'єр у Житомирській області. Про це пише nadra.info.
Сума угоди – 90,7 млн грн. Продавець – компанія Подільський цемент, що входить до
міжнародної групи CRH. Це вже другий кар'єр, який CRH продав за останній рік. У березні
2020 року група закрила операцію з продажу Попелянського спецкар'єру за 500 000 грн,
вказують у виданні. Згідно з даними держреєстру юросіб, власником Автосос-Сервіс
значиться Ігор Самофал. Компанія уклала договір про надання транспортних послуг із
департаментом транспортної інфраструктури міськадміністрації Києва 22 червня 2020
року. ПрАТ “Бехівський Спеціалізований Кар’єр” є власником спецдозволу №1626 на
видобування граніту родовища Бехівське (Житомирська обл.), до 2037 р.. Запаси (А+В+С1)
понад 20 млн куб. м. CRH – диверсифікований бізнес з виробництва будівельних матеріалів
у світі, в якому працюють 79 200 людей у 3100 локаціях по всьому світу. “Ми виробляємо та
постачаємо різноманітний асортимент найкращих будівельних матеріалів та виробів для
використання у будівництві та обслуговуванні інфраструктури, житлових та комерційних
проектів. Наші матеріали та вироби широко використовуються у будівельних проектах
будь-якого розміру по всьому світу. Компанія з Fortune 500, CRH є постійним учасником
індексу FTSE 100, індексу EURO STOXX 50, ISEQ 20 та Індексу сталого розвитку Dow Jones
(DJSI) Europe. Наші акції зареєстровані в Дубліні (Euronext) та Лондоні (LSE), а американські
депозитарні акції – у Нью-Йорку (NYSE)”, – йдеться на материнському сайті групи CRH.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-news.liga.net
Компанія "АКАМ" поставила український натуральний
камінь до 50-и країн світу

31.03.2021

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) продала на
электронных торгах Городнявский участок Буртынского месторождения
графита в Хмельницкой области за 44,82 млн грн.
Согласно информации об итогах состоявшегося 31 марта аукциона, его победителем
признано ООО "Спыс Украина", предложившее 44,82 млн грн при стартовой цене 21 млн грн
без НДС, передает Интерфакс-Украина. Кроме ООО "Спыс Украина", в торгах принимали
участие еще две компании: ООО "Подземные ресурсы" с предложением 22,05 млн грн и ООО
"Проспекторс" (22,21 млн грн). Городнявский участок Буртынского месторождения
расположен в Шепетовском районе Хмельницкой области, южнее с. Замороченье, в 1 км
северо-восточной окраины с. Городнявка. Вид полезного ископаемого – графит, подземные
технические воды. Срок, на который предоставляется разрешение на добычу – 20 лет. "За
право добывать графит дали 45 млн. По итогам электронных торгов, уже традиционный
участник наших аукционов компания "Спыс Украина" с турецкими корнями получила
право получить специальное разрешение на добычу графита в Хмельницкой области.
Объект имеет значительный потенциал не только из-за разработки традиционного
графитового сырья, но и из-за перспектив развития новейших технологий с
использованием графена, при условии его коммерческой привлекательности извлечения
из графита", – прокомментировал аукцион глава Госгеонедр Роман Опимах в Facebook. При
этом он отметил, что проект интересен и будет требовать системных усилий для его
успешной реализации. Также ожидается интересная конкуренция между двумя проектами.
"Напомню, что в 2019 году еще одно графитовое месторождение было продано за 46 млн в
Кировоградской области. Сейчас на нем уже проведено дополнительное бурение с
получением проб керна и заканчивается оценка запасов по международной классификации,
готовится проектное решение и отводится земля", – сообщил Опимах. Как сообщалось, ООО
"Спыс Украина", владельцем которого является проживающих во Львове гражданин
Турции Фират Чакмак, в декабре 2020 года приобрело на аукционе право на разработку
участка с залежами руд золота (площадь Желтоводская Днепропетровской обл.). Компания
также участвовала в аукционе Госгеонедр на спецразрешение по добыче каолина
первичного и песка на Павловском месторождении (Криворожский р-н Днепропетровской
обл.), однако уступила первенство ООО "Украинская компания по добыче песков и
каолинов". Как отмечают Наші гроші, до июля 2020 года владельцем ООО "Спыс Украина"
был Караахметоглу Эмре, который вместе с нынешним бенефициаром фирмы входит в
состав учредителей ООО "Солнечная энергия Хмельниччины". Эмре Караахметоглу
известен ккак координатор турецкой группы компаний "Онур" в Украине. "Онур" вошла в
число избранных при президентстве Владимира Зеленского фирм, которые создали
"дорожный картель" на Большом строительстве. Эти шесть фирм поделили между собой
67% всех подрядов "Укравтодора" на ремонт и строительство дорог.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

15.03.2021

Компанія "АКАМ", учасник корпорації "Алеф", поставила вироби з
натурального каменю на експорт до 50-и країн світу за історію своєї
діяльності. Черговою країною в списку стала Нігерія.
"Це не самий широко відомий факт, але Україні пощастило мати родовища
рідкісного каменя - лабрадориту. Крім України він зустрічається ще в Норвегії, Канаді,
Анголі і Мадагаскарі. Український камінь має характерний чорно-зелений фон і яскраво
виражену іррізацію у вигляді синіх кристалів. Існує красива легенда, що в цей камінь
укладено північне сяйво. ", - повідомив голова ради корпорації "Алеф" Вадим Єрмолаєв на
своїй сторінці в Facebook. Керівник експортного напрямку компанії "АКАМ" відзначив, що в
даний час в Україні ведеться розробка більш восьми родовищ цього каменю, кожен кар'єр
по своєму унікальний. "У порівнянні з іншими лабрадоритами, камінь з нашого кар'єра
"Volga Blue Select" містить мінімальний відсоток заліза, завдяки чому камінь не іржавіє, і
його можна використовувати, як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Великоанадольский огнеупорный комбинат
сократил чистую прибыль на 62,8%
16.03.2021

ЧАО "Великоанадольский огнеупорный комбинат" (ВАОК, Донецкая
обл.) по итогам 2020 года сократило чистую прибыль на 62,8% по сравнению
с предыдущим годом – до 2,185 млн грн.
Как сообщается в официальной информации компании к повестке дня годового
собрания акционеров, назначенного на 21 апреля, в проекте решения предлагается
направить прибыль на развитие производства. Согласно справке, нераспределенная
прибыль на конец 2020 г. составила 53,019 млн грн. ВАОК основан в 1993 г. Осуществляет
деятельность в сфере производства огнеупорных керамических изделий. По данным НДУ
на четвертый квартал 2020 года, у ПАО "ЗНВКИФ "Дженерал Инвестментс Ресурсес"
находилось 44,2481% акций комбината, ООО "Фонд К-4" - 9,094%, ООО "Гир Интернэшнл" 5,8644%, ЧАО "Укргазотрейд" - 5,4413%, у ООО "Бизнес-Инвест-Лимитед" - 9%. Уставный
капитал ЧАО "ВАОК" составляет 3 млн 26,730 тыс. грн, номинал акции - 0,5 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Часовоярский огнеупорный комбинат нарастил
чистый убыток в 10,4 раза
30.03.2021

ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат", входящее в Vesco Limited
(Кипр), по итогам 2020 г. нарастило чистый убыток в 10,4 раза по сравнению
с предыдущим годом – до 39,358 млн грн.
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 30
апреля, ее нераспределенная прибыль на конец года составила 196,681 млн грн. За
прошлый год ЧОК нарастил текущие обязательства в 2,3 раза - до 60,027 млн грн, но снизил
долгосрочные – на 25%, до 13,515 млн грн. В то же время дебиторская задолженность
снизилась на 37,8% - до 19,045 млн грн. Согласно объявлению, активы ЧОК в 2020 году
сократились на 3,4% - до 270,722 млн грн, в том числе основные средства возросли на 6,8%
- до 71,612 млн грн. На собрании акционеры намерены принять решение о покрытии
убытков за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов, внести изменения в
устав, а также предварительно одобрить значительные сделки. Часовоярский огнеупорный
комбинат специализируется на производстве огнеупорных изделий, в частности
алюмосиликатных огнеупоров, молотых огнеупорных материалов. По данным НДУ на
четвертый квартал 2020 года, в собственности АО "Запорожсталь" находится 24,99% его
акций, компании Vesco Limited (Кипр), объединяющая глинодобывающий бизнес
инвестиционной компании UMG группы "СКМ", принадлежит 67,866% акций предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Від легалізації бурштину бюджет країни за 8 місяців
отримав 34 мільйони гривень
26.02.2021

За останні вісім місяців з початку проведення бурштинових аукціонів у
Рівненській області державний бюджет поповнився на 34 млн грн, повідомляє
пресслужба Рівненської облдержадміністрації.
“Напередодні завершився черговий бурштиновий аукціон, на якому право
користування надрами ділянки “Мацківська” на Сарненщині продали за понад 380 тис. грн.
В онлайн-торгах змагалися два суб’єкти господарювання. Це вже 12-й “бурштиновий”
аукціон на Рівненщині за останні вісім місяців. Переможці онлайн-торгів отримали
спеціальні дозволи на п’ять років, а держава — додаткові кошти в бюджет країни — 34 млн
грн”, — йдеться у повідомленні. Як наголошується, в області ще 14 бурштинових ділянок
очікують продажу на електронних аукціонах. Передбачається, що загальний обсяг
надходжень до бюджету від продажу 12 дозволів складе понад 50 млн грн. Переможці
аукціонів отримують спеціальні дозволи на п’ять років. Вони дають право геологічного
вивчення та подальшого видобутку бурштину на зазначених ділянках. Добувати бурштин
легально дозволяє Закон, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. У
липні минулого року в Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права
видобутку бурштину на двох ділянках. Верховна Рада 19 грудня 2019 року ухвалила в
другому читанні й в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку
бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження
розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.
Читати повністю >>>
За матеріалами investory.news
Бывший глава "Укрзализныци" Бальчун занялся бизнесом
по добыче янтаря в Украине
05.03.2021

Экс-председатель правления АО "Укрзализныця" (апрель 2016-август
2017 г.), польский рок-музыкант Войцех Бальчун стал совладельцем
украинской добывающей компании ООО "Аурум Полонез".
Бальчун стал владельцем 19,5% "Аурум Полонез" в сентябре 2020 года. Основной
вид деятельности компании - добыча прочих полезных ископаемых и разработки карьеров,
передает Интерфакс-Украина. Помимо экс-главы "Укрзализныци" учредителями компании
являются Николай Немцов из Черновцов, владеющий 29,5% (в команду Бальчуна в
"Укрзализныце" входил некто Николай Немцов, занимавший должность и.о. директора по
вопросам безопасности) и польская компания "Амос Инвестментс" (51%). Как утверждают
источники информпортала NADRA.info, "Аурум Полонез" с ноября 2020 работает на
месторождении, спецразрешением на которое владеет госпредприятие "Янтарь Украины".
"Аурум Полонез" выступает одновременно инвестором и подрядчиком на участке "Пугач"
месторождения "Клесовское" (северная окраина Клесова в Ривненской области). При этом
добытым янтарем распоряжается непосредственно "Янтарь Украины" как владелец
спецразрешения. "Мы начали восстанавливать работу предприятия. Мы отремонтировали
всю технику, которую ранее хотели уже сдать на металлолом. Мы "шаг" (шагающий
экскаватор) поставили "на ноги"! "Аурум Полонез" проинвестировал в нашу деятельность
около 2,2 млн грн по форвардным контрактам", - цитирует веб-портал и.о. генерального
директора "Янтарь Украины" Владимира Чибисова. Глава "Янтаря Украины" также
уточнил, что расчет с "Аурум Полонез" по форвардным контрактам сейчас осуществляют
добытым инвестором сырьем. В перспективе на предприятии планируют ввести продажу
янтаря-сырца через электронные торги украинским и иностранным покупателям по
рыночным ценам (по примеру КП "Волиньприродресурс" Волынского областного совета).
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

Хто проти банкрутства державної
компанії “Укрбурштин”?

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
18.03.2021

На 16.03.2021 було призначено засідання Господарського суду м.Києва
у справі про банкрутство дочірнього підприємства “Укрбурштин” Публічного
акціонерного товариства “ДАК “Українські поліметали”.
Однак засідання суду не відбулося. Про те, що розгляду не буде, за три години до
початку засідання повідомив апарат суду на сторінці у Facebook: “Розгляд справи №
910/18166/20 не відбудеться. Судове засідання у справі №910/18166/20 про банкрутство
Дочірнього підприємства Укрбурштин публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія Українські поліметали, призначене на 16.03.2021 о 15:00 год., не
відбудеться у зв’язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного
господарського суду“. Як випливає з даних порталу Судова влада України, до Північного
апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга від Головного управління
Державної податкової служби у місті Києві. “Податкова подала апеляцію на відкриття
провадження. Це в принципі розумно, оскільки податкова вважає, що легше, щоб
підприємство працювало і платило податки, ніж якби його розтягнули“, – прокоментував
скасування судового засідання директор ДП “Укрбурштин“ Вадим Войцешук. Апеляційну
скаргу ГУ ДПС в м.Київ розгляне колегія суддів Північного апеляційного господарського
суду у складі: головуючий суддя і суддя-доповідач Верховець А.А.; суддя-учасник колегії
Пантелієнко В.О., суддя-учасник колегії Поляков Б.М. Нагадаємо, в грудні 2020 р. за заявою
екс-керівника Укрбурштину Ніколаєнка Павла Володимировича було відкрито провадження у
справі про банкрутство підприємства. Після засідання суду 24.02.2021 стало відомо, що
кредитори ДП “Укрбурштин” вимоги на понад 115 млн грн. Також з’ясувалося, що ДП
“Укрбурштин” ще в 2019 році уклав договір про співпрацю з ТОВ “Аурум Полонез”,
співвласником якого сьогодні є екс-голова правління АТ “Укрзалізниця”, польський рокмузикант Войцех Бальчун.
Читати повністю >>>
За матеріалами nadra.info
На Рівненщині СБУ попередила контрабанду бурштинових
виробів на майже 2,5 млн грн
19.03.2021

Служба безпеки України заблокувала у Рівненській обл. контрабанду
нелегальних виробів з бурштину. Під час обшуків у ділків вилучено
«сонячний камінь» та вироби з нього на майже 2,5 млн грн.
Оперативники спецслужби встановили, що товар зловмисники планували
контрабандно переправити до однієї з країн Східної Азії. За попередніми даними слідства,
незаконний бізнес організували мешканці райцентру Сарни, які на даний час уже
перебувають під слідством за аналогічний злочин. Незважаючи на це, ділки продовжили
свою протиправну діяльність. Вони скуповували бурштин-сирець, з якого кустарним
методом виготовляли бурштинові вироби для продажу, переважно, іноземним замовникам.
Під час обшуків за місцями проживання та у підсобних приміщеннях організаторів
протиправної діяльності правоохоронці вилучили: 235 кг бурштину великих фракцій; 8
кілограмів готових виробів з бурштину; обладнання для обробки бурштину; чорну
бухгалтерію. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування,
збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального
кодексу України вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та
оголошення підозр причетним особам. Блокування протиправної діяльності проводилось
спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Рівненській області за
процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
Правоохоронці викрили схему незаконного
видобутку дорогоцінного каміння

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука снизит
выручку на четверть в 2020 г.
22.03.2021

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная
компания (ТКК) "Интерпайп" по итогам работы в 2020 г., как ожидается,
снизит выручку на 25% по сравнению с предыдущим годом – до $841 млн.
Согласно прогнозу Concorde Capital, обнародованному в бюллетене в четверг,
ожидается, что EBITDA "Интерпайпа" снизится на 1%, до $257 млн из-за 85%-ного падения
EBITDA сегмента труб, до $5 млн, и снижения на 10% по железнодорожной продукции, до
$171 млн, что в значительной степени компенсируется ростом стального сегмента в 2,5
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $79 млн. Аналитик Дмитрий
Хорошун предположил, что EBITDA "Интерпайпа" в четвертом квартале 2020 составит
около $41 млн, что на 39% ниже уровня предыдущего квартала. По его словам, в четвертом
квартале 2020 года трубный сегмент покажет "минус" $5 млн EBITDA (по сравнению с
положительными $12 млн в третьем квартале, которые включают положительные $14 млн
от высвобождения резервов), ж/д сегмент продемонстрирует $32 млн (рост на 10%) и $13
млн компания получит от стального сегмента (падение на 47%). Ожидается, что выручка
"Интерпайпа" в четвертом квартале прошлого года снизится на 6% по сравнению с
предыдущим кварталом - до $181 млн. При этом выручка от реализации бесшовных труб
должна снизиться на 10% к третьему кварталу-2020, до около $92 млн за счет снижения
объема продаж на 7%, до 92 тыс. тонн и снижения средней цены реализации на 3%, до
$1008/тонна. По оценкам Concorde Capital, выручка от реализации сварных труб снизится
на 14%, до $13 млн из-за снижения объемов на 19%, до 19 тыс. тонн, компенсируемого
ростом цен на 7%, до $678/тонна. Выручка сегмента железнодорожной продукции
вырастет на 7%, до $69 млн за счет увеличения объема продаж на 6%, до 45 тыс. тонн и
роста цены на 1%, до $1522/тонна. Ожидается, что "Интерпайп" опубликует отчет за 2020
год и четвертый квартал прошлого года в марте-мае 2021-го. Как сообщалось, "Интерпайп"
за 9 мес.-2020 получил $162,458 млн чистой прибыли, тогда как завершила аналогичный
период прошлого года с чистым убытком в размере $60,714 млн. При этом доналоговая
прибыль составила $178,133 млн против доналогового убытка $40,596 млн за 9 мес.-2019.
EBITDA "Интерпайпа" за 9 мес-2020 составила $216,394 млн, что на 8% превышает
показатель за аналогичный период 2019 года, выручка снизилась на 23% - до $660 млн.
"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д
колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых
офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и
Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе
– 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.
В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в
бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн. В структуре компании пять промышленных активов:
"Интерпайп
Нижнеднепровский
трубопрокатный
завод
(НТЗ)",
"Интерпайп
Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский
Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп
Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор
Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АрселорМіттал Кривий Ріг розкриває фінансові
показники за 2020 рік
29.03.2021

22.03.2021

Під час обшуків у фігурантів, які налагодили підпільний видобуток
корисних копалин, вилучили понад 10 тонн дорогоцінного каміння та
кварцової сировини. Про це повідомляє МВС України.
Сума завданих збитків буде встановлена після проведення експертизи. У рамках
розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що у злочинній схемі
були задіяні співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці. Саме вони
організували видобуток корисних копалин - топазу, берилу та кварцової сировини.
Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов’язкового погодження
проектної документації приступили до роботи. При цьому видобування дорогоцінного
каміння здійснювалося загально небезпечним способом, тобто із застосування бурових
механізмів та без дотримання правил безпеки на виробництві. В подальшому зловмисники
через підставні товариства постачали видобуті корисні копалини на ювелірний завод у
Києві. Документування протиправної діяльності групи осіб проводили слідчі Головного
слідчого управління Нацполіції разом із колегами зі Служби безпеки України за
процесуального керівництва Офісу Генпрокурора. В понеділок, 22 березня, проведено ряд
слідчих дій, зокрема 15 обшуків у Києві, Київській та Житомирській областях: в офісному
приміщенні акціонерного товариства, в шахтах та на ювелірному заводі.
Читати повністю >>>
За матеріалами МВС України
170 кг ювелірних виробів і 1300 кг бурштину: СБУ заблокувала
нову контрабандну схему
26.03.2021

Служба безпеки України заблокувала діяльність міжнародного угруповання контрабандистів бурштину. У ході операції у зловмисників вилучено
декілька партій «сонячного каменю» на понад 11 млн грн.
Під час обшуків за місцями проживання та у виробничих приміщеннях учасників
протиправної діяльності загалом виявлено: майже 1300 кг бурштину різних фракцій; понад
170 кг готових виробів; технологічне обладнання для обробки бурштину; комп’ютерну
техніку та чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності. Документування
протиправної діяльності групи правоохоронці розпочали у вересні 2020 р. За цей час
встановлено контрабандний канал та особи його організаторів. Для нелегального
вивезення обробленої продукції за кордон ділки використовували «маршрути» через
аеропорти «Бориспіль» і «Львів», а також сервіси міжнародної пошти за підробленими
товарно-супровідними документами. Незаконний бізнес організував громадянин однієї з
країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема, 7-х мешканців Рівненської області,
які скуповували у місцевих старателів нелегально видобутий бурштин. З частини
придбаної продукції ділки виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних
клієнтів. Для обробки камінню вони використовували виробничі потужності одного з
приватних підприємств в області.. Відзначимо, Корольовським районним судом міста
Житомира у повному обсязі задоволено клопотання Житомирської обласної прокуратури
щодо спеціальної конфіскації у дохід держави незаконно здобутого бурштину вагою 9,2
тонни вартістю 12,5 млн грн, а також обладнання для обробки коштовного каміння, які
виявлено та вилучено у ході досудового розслідування кримінального провадження. Партію
бурштину правоохоронці вилучили у домоволодіннях фігуранта кримінального
провадження, розташованих в Одеській та Київській областях. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ, ОГП
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

АрселорМіттал Кривий Ріг, найбільше гірничо-металургійне
підприємство України, повідомляє свої ключові фінансові показники за
2020 рік. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Коментуючи результати, Мауро Лонгобардо, Гендиректор «АрселорМіттал Кривий
Ріг», зазначив: «Незважаючи на всі випробування, які принесла з собою пандемія COVID-19,
«АрселорМіттал Кривий Ріг» зумів виконати свої зобов'язання перед співробітниками,
клієнтами, постачальниками та підрядниками. Найважливіше - ми зберегли увесь свій
колектив і соціальні зобов'язання. Так, працвники «АрселорМіттал Кривий Ріг» вже
отримали 13-ту зарплату за підсумками роботи за попередній рік (у березні 2021-го на ці
цілі було виділено 415 млн грн). Крім того, з 1 травня підприємство підвищує зарплату на
5% для всього персоналу. Бюджет на підвищення зарплати заплановано у розмірі понад 300
млн грн. Тобто фактично сума всього прибутку підприємства дорівнює сумі коштів,
спрямованих на підвищення окладів і преміювання працівників. При цьому ми зберігаємо
досить високий темп інвестицій та продовжуємо реалізацію стратегічних проектів». У
минулому році «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестував у розвиток виробництва 296,3 млн
доларів З них операційні витрати склали 137,7 млн доларів, а капітальні - 158,6 млн
доларів. У минулому році підприємство завершило масштабні інвестиційні проекти модернізацію дрібносортного стану № 250-4, в яку інвестувало понад 60 млн доларів, а
також будівельно-монтажні роботи у новому комплексі безперервної розливки сталі.
Загальна вартість будівництва перевищує 160 млн доларів. Не зупиняється й реконструкція
агломераційного цеху № 2 з установкою сучасних електрофільтрів: п'ять з шести
агломашин вже оновлені. Кожна - з впровадженням сучасних систем газоочистки, аспірації
та автоматизації. В результаті реконструкції викиди пилу на кожній з шести агломашин
будуть скорочені на 250 тонн на рік. Увесь проект з оновлення другого агломераційного
цеху оцінюється у 180 млн доларів. Продовжилося також оновлення техніки в гірничому
департаменті «АрселорМіттал Кривий Ріг». У 2021 році підприємство планує завершити
ключові інвестпроекти та продовжити реалізацію нових. Йдеться про заміну газоочисних
установок першого блоку конвертерного цеху (конверторів №№ 1-3), реконструкції
доменної печі № 9, будівництво нового кисневого блоку та сучасної фабрики огрудкування
з випуску 4,5-5 млн тонн окатишів на рік. Триватимуть програми заміни залізничних колій
підприємства, відновлення будівель і споруд, реконструкції газопроводів, а також
впровадження екологічних заходів для зниження промислового навантаження на
навколишнє середовище. За 15 років роботи в Україні загальні інвестиції компанії
АрселорМіттал склали близько 10 млрд доларів (4,8 млрд доларів - сума придбання
підприємства в ході приватизації + 5,2 млрд доларів - інвестиції у розвиток виробництва).
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «АМКРг»

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

Читайте також: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
підвищує зарплату своїм співробітникам >>>
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Выручка Метинвест возросла
на $15 млн

Рудник "Сухая Балка" сократил чистую
прибыль на 60%
30.03.2021

Выручка Metinvest B.V., материнской компании группы "Метинвест", в
январе 2021 года возросла на 1,5%, или на $15 млн, по сравнению с декабрем
2020 года - до $1,031 млрд с $1,016 млрд.
Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным
ежемесячным итогам финансовой отчетности компании в понедельник, общий показатель
EBITDA по итогам января составил $378 млн, что на $57 млн, или на 17,8%, выше
показателя в декабре ($321 млн), при этом EBITDA от участия в СП составила $80 млн (в
декабре - $65 млн). Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического
дивизиона группы за январь-2021 составила "плюс" $171 млн (в декабре - "плюс" $113 млн),
в том числе $13 млн - от участия в СП ($19 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона $234 млн ($210 млн), в том числе от СП - $67 млн ($46 млн). Расходы управляющей
компании составили $7 млн ($8 млн). Общая выручка в январе состояла из выручки
метдивизиона в размере $789 млн (в декабре - $788 млн), горнодобывающего дивизиона $329 млн ($350 млн), внутригрупповые продажи составили $87 млн ($122 млн). Общая
задолженность компании в январе возросла на $13 млн по сравнению с декабрем - до
$2,950 млрд с $2,937 млрд. При этом объем денежных средств возрос на $293 млн - до
$1,119 млрд с $826 млн. Использованные в инвестдеятельности денежные средства
составили $54 млн, в финансовой деятельности - $55 млн. "Метинвест" за счет перепродажи
квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в январе в объеме 137
тыс. тонн получил $64 млн. Кроме того, от перепродажи 228 тыс. тонн плоского проката
получено $134 млн, 45 тыс. тонн длинного проката - $29 млн, 94 тыс. тонн чушкового
чугуна - $45 млн. В целом компания в январе реализовала 456 тыс. тонн полуфабрикатов на
$219 млн, 764 тыс. тонн готовой металлопродукции на $476 млн, 186 тыс. тонн кокса на $39
млн. Группа в январе реализовала 1,543 млн тонн железорудного сырья на $233 млн, 53
тыс. тонн угольного концентрата на $7 млн. Отметим, группа Метинвест досрочно погасила
150 млн долл по линии предэкспортного финансирования. После погашения сумма
задолженности по данной линии составляет 78 млн долл. "Этому досрочному погашению
способствовали сильные финансовые показатели группы и прочный уровень ликвидности
на фоне благоприятных цен на сталь и железную руду. Кроме того, этот шаг позволяет
снизить зависимость от заемного капитала, обеспечивая большую степень гибкости при
управлении долговым портфелем", - отмечается в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Читайте также: Метинвест отказался от
"налоговых каникул" и заплатил за год
22,1 млрд налогов >>>

 ЗАЛІЗОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ФДМУ віддав кар’єр руди на батьківщині Зеленського
спонсору футбольного клуба «Кривбас»
12.03.2021

Регіональне відділення Фонду державного майна за результатами
аукціону має намір укласти з ТОВ «Рудомайн» угоду про оренду єдиного
майнового комплексу державного науково-виробничого підприємства
«Укрмеханобр».
Протокол розкриття пропозицій оприлюднено 9 березня. «Рудомайн» був єдиним
учасником аукціону і запропонував 1,10 млн грн. (без ПДВ) орендної плати на місяць, що на
2% більше стартової ціни продавця. Термін оренди – 5 років з моменту підписання
договору. Криворізький «Укрмеханобр» – це державний гірничо-збагачувальний комбінат.
Останні 15 років видобуту на ньому руду споживав «ММК ім. Ільїча» з групи Ріната
Ахметова, в оренді якого знаходився державний ГОК. В 2016 році «Метінвест» заявляв про
надважливість ГОКу для роботи «ММК Ільїча» – державний «Укрмеханобр» забезпечував
90% потреб доменного цеху в сировині і на 40-50% потреб аглофабрики в руді. В кінці 2020
р. ФДМУ тричі виставляв оренду «Укрмеханобру» на «Прозорро. Продажі». Двічі аукціон
відміняли, а останній в грудні не відбувся через відсутність учасників. ТОВ «Рудомайн»
зареєстроване в 2010 р. і нині фірма добуває залізорудну сировину на кар’єрі «Південний» в
Кривому Розі. ЗМІ пов’язували фірму з екс-директором гірничорудного дивізіону
«Метінвеста» Миколою Іщенком. Офіційним власником «Рудомайн» нині є компанія з ВестІндії «Фернандо трейдінг лтд», якій належить 99,99% в статному капіталі, та Сергій
Медведєв з Кривого Рогу. Останній в Єдиному держреєстрі вказаний бенефіціаром
«Рудомайну». До липня 2020 р. 70% в «Рудомайн» належало Констянтину Караманіцу, його
молодшим партнером в фірмі був Олександр Бай. Після минулорічної зміни власників
«Рудомайну» керівником фірми залишився Володимир Колос. Колос нині є засновником
футбольної академії «Гірник», президентом якої є Караманіц. Караманіцу також належав
однойменний футбольний клуб, який був оформлений на ТОВ «ФК «Гірник», де
президентом був Караманіц, а його молодшим бізнес-партнером був Володимир Колос.
Коли в липні 2020 року Караманіц залишив список власників «Рудомайн», відбулися зміни і
в ТОВ «ФК «Гірник». Ця фірма була перейменова в ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас», де
Карамніц зберіг посаду президента. Фактично один клуб перейменували в інший.
Перейменування футбольного клуба – відповідь на доручення президента Володимира
Зеленського про відродження футбольного клубу «Кривбас», який останні роки мав
аматорський статус. Провідником відновлення «Кривбасу» став давній кварталівський
партнер Зеленського та нині народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков.
«Рудомайн» вказаний спонсором на футболках гравців «Кривбасу». Для «Кривбасу» в
Кривому Розі вирішено в рамках програми «Велике будівництво» реконструювати стадіон
«Металург» за 732,98 млн грн. Роботи з реконструкції стадіону координує актор студії
«Квартал 95» Артем Гагарін. Департамент капітального будівництва Дніпропетровської
ОДА засекретив деталі проект реконструкції стадіону «Металург» в Кривому Розі. Через
відсутність доступу до проекту наразі існують ризики про невідповідність стадіону всім
критеріям для проведення міжнародних футбольних змагань.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ЮГОК в январе-феврале увеличил выпуск
концентрата на 4,7%
15.03.2021

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в январе-феврале
увеличил выпуск железорудного концентрата на 4,7% по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее – до 2,007 млн т.
В феврале ЮГОК произвел 959,6 тыс. т железорудного концентрата. Это на 3,2%
больше по сравнению с февралем 2020 года. Комбинат в прошлом году не производил
агломерат в связи с ликвидацией агломерационного передела из-за отсутствия спроса.
Напомним, что предприятие закрыло агломерационный цех в феврале 2021 года. По итогам
2020 года ЮГОК увеличил производство концентрата на 4,4% по сравнению с предыдущим
годом – до 12,8 млн т. Южный ГОК – один из основных производителей железорудного
сырья в Украине. Он специализируется на добыче и обогащении бедных железистых
кварцитов для получения железорудного концентрата (67,7%) и доменного агломерата
(58,18% железа). Производственные мощности комбината: 29 млн т сырой руды и 11 млн т
концентрата в год. ЮГОК принадлежит группе «Метинвест» и компании Lanebrook Ltd.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
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Рудник ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) по
итогам 2020 г. сократил чистую прибыль на 59,7% по сравнению с
предыдущим годом - до 366,802 млн грн с 909,636 млн грн.
Как сообщается в официальной информации компании к повестке дня годового
собрания акционеров, назначенного на 22 апреля, в проекте решения предлагается
направить прибыль на пополнение оборотных средств, дивиденды - не выплачивать. На
собрании будут рассмотрены кадровые вопросы, внесение изменений во внутренние
документы общества. Планируется также утвердить крупные сделки, в частности, по
реализации аглоруды – с компаниями Duferco SA, U. S. Steel Kosice, s.r.o., ММК им.Ильича,
ООО "Оптимал Трейд", компанией Steel Business Europe, SA на сумму 2,5-5 млрд грн каждая.
Как сообщалось, группа DCH в мае 2017 года приобрела рудник у группы Evraz. Рудник
"Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине.
Добывает железную руду подземным способом. В состав рудника входят шахты
"Юбилейная" и им. Фрунзе. "Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве
товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа
56-60%) и доменную руду (47% - 50%). По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года,
Ярославскому, который обозначен как гражданин Великобритании и нерезидент Украины,
напрямую принадлежит 99,4193% акций рудника. Уставный капитал ЧАО "Сухая Балка"
составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Офшоры Бабакова и Гинера снова пытаются отсудить акции
Полтавского ГОКа Константина Жеваго
17.03.2021

Четыре офшорные компании - бывшие акционеры Полтавского горнообогатительного комбината (ПГОК), входящего в группу Ferrexpo, вновь
подали иски в суд о признании недействительными договоров куплипродажи акций предприятия и проведении последующих допэмиссий акций.
Согласно отчету Ferrexpo, Хозсуд Киева 23 ноября 2020 г. открыл судебное
производство по данному делу. В отчете отмечается, что в 2005 г. бывший акционер ПГОКа
обратился в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи акций, в
соответствии с которым 40,19% акций ПГОКа были проданы номинальным компаниям,
которые контролировались Константином Жеваго. После длительного периода судебных
разбирательств все претензии были полностью отклонены в 2015 году. Согласно
документам суда, первоначально в 2020 году новый иск подала компания Trimcroft Services
Limited о признании недействительным договор от 2002 года о продаже 9,3218% акций
ПГОКа и проведении последующих дополнительных эмиссий предприятия. После этого
еще три компании — бывшие акционеры ПГОКа Emsworth Assets Limited, Gilson Investmens
Limited и Calefort Developments Limited — подали аналогичные иски. Определением Хозсуда
Киева от 29 декабря 2020 года эти иски объединены в общее производство с
первоначальным иском. Суд 18 февраля 2021 года привлек к участию в процессе ПГОК и
назначил подготовительное заседание по данному делу на 25 марта текущего года. Вместе
четыре истца стремятся признать недействительным договор купли-продажи акций,
заключенный в 2002 году, в соответствии с которым 40,19% акций ПГОКа были проданы —
по аналогии с предыдущими исками, поданным еще в 2005 году. В 2002 году четыре
компании, которые входят в группу VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments,
Emsworth Assets и Trimcroft Service) продали принадлежавшие им в совокупности 40,19%
акций ПГОКа лицам, связанным с нынешними владельцами комбината — компаниям
Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited. Затем было проведено
несколько дополнительных эмиссий, в результате которых и серии других перепродаж, а
также принудительным выкупом акций у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out
единственным акционером ПГОКа стала горнорудная компания Ferrexpo, котирующаяся на
Лондонской фондовой бирже. В 2005 году четыре компании обратились в суд с иском о
признании недействительным договор купли-продажи и проведении допэмиссий. Однако
Высший хозяйственный суд Украины в феврале 2015 года поддержал принятое ранее
решение Верховного суда страны и позицию ПГОКа в корпоративном споре, который
длился около 10 лет, отказав четырем кипрским компаниям, продавшим в 2002 году
40,19% акций предприятия, в удовлетворении их претензий на этот пакет. По информации
СМИ, VS Energy контролировалась 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 рядом
украинских облэнерго, были указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии.
Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев. Сам 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 ukrrudprom.com
Ferrexpo снизила производство
окатышей на 3,4%
24.03.2021

Британская Ferrexpo plc. в январе текущего года, по оперативным
данным, снизила производство окатышей на 3,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 1,86 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель компании, в феврале
выпуск окатышей составил 812 тыс. тонн. Ранее в отчете компании сообщалось, что
производство окатышей, вероятно, вырастет во второй половине 2021 года, так как на
первое полугодие запланированы работы по модернизации гранулятора, которые позволят
нарастить выпуск окатышей, примерно, на 0,5-1 млн тонн в год. Группа также планирует
вывести на рынок дополнительные объемы товарного концентрата для продажи в 2021
году в результате инвестиций, направленных в расширение перерабатывающих мощностей
в 2020 году. Как сообщалось, Ferrexpo в 2020 году увеличило суммарное производство
окатышей на 7% по сравнению с 2019 годом – до 11,218 млн тонн. Выпуск концентрата
возрос на 5,9%, до 14 млн тонн. Отметим, британская Ferrexpo plc в 2020 году сократила
капитальные инвестиции на 17% по сравнению с 2019 г. - до $206 млн с $247 млн. Согласно
годовому отчету, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже в среду, в
2021 году группа намерена обеспечить дальнейший рост производства по сравнению с
2020 годом. При этом уточняется, что производство окатышей, вероятно, вырастет во
второй половине 2021 года, так как на первое полугодие запланированы работы по
модернизации гранулятора, которые позволят нарастить выпуск окатышей, примерно, на
0,5-1 млн тонн в год. Группа также планирует вывести на рынок дополнительные объемы
товарного концентрата для продажи в 2021 году в результате инвестиций, направленных в
расширение перерабатывающих мощностей в 2020 году. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Криворожский железорудный комбинат на шахте "Жовтнева"
ввел в эксплуатацию новый блок

Полиция сообщила о подозрении директору
Харьковского коксового завода

24.03.2021

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) на шахте "Жовтнева"
с начала марта текущего года ввел в эксплуатацию новый блок 40-42 оси
горизонта 1290 м с запасами 90 тыс. тонн руды.
Согласно официальной информации компании, нарезку блока работники участка
№4 осуществляли в течение полугода, в настоящее время здесь ведут очистительные
работы с помощью скреперных лебедок работники участка №16 (очистных работ). "Около
3-4 месяцев мы будем добывать здесь руду. Сейчас на горизонте эксплуатируется один
опрокидыватель, однако в марте планируется ввести еще один, очистные и нарезные
работы будут проходить более продуктивно. После этого блока на ГРОЗ (горнорабочие
очистного забоя) ожидает новый блок, с запасами 90 тыс. тонн руды. Его мы начнем
разрабатывать уже с начала лета после завершения нарезных работ", - пояснил начальник
участка Виктор Стояновский, слова которого приводятся в материале компании. Согласно
производственному плану на март, участок №16 должен добыть 33 тыс. тонн железной
руды. Сейчас ГРОЗы дорабатывают горизонт 1265 м, где заканчиваются запасы руды - блок
100-102 оси горизонта 1262 м, блок 84-85 оси горизонта 1262 м, а еще в марте в планах
ввести блок 88-89 оси горизонта 1255 м. С 13 марта на этой же шахте ввели в эксплуатацию
блок 92-96 оси горизонта 1262 м с запасами 11 тыс. тонн железной руды. "Отрабатывая
этот блок, мы прощаемся с этажом 1265-1190 м и начинаем работу на этаже 1340-1265 м.
Блок будет разрабатываться до конца месяца, в апреле горнорабочие очистного забоя
перейдут на другие объекты - блок 66-69 оси горизонта 1285 м (залежи ЦПЗ) с запасами 38
тыс. тонн руды и блок 66-69 горизонта 1285 м (основные залежи) с запасами 33 тыс. тонн
руды", - отметил начальник участка №14 Андрей Аргатюк. Отметим, КЖРК в январефеврале 2021 г. увеличил производство железной руды подземной добычи, по оперативным
данным, на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 717 тыс. тонн. В
феврале шахта "Октябрьская" добыла 57,883 тыс. тонн руды, шахта "Родина" – 120,941 тыс.
тонн, "Гвардейская" – 104,941 тыс. тонн и "Терновская" – 103,479 тыс. тонн, всего по
комбинату – 387,244 тыс. тонн. За два месяца 2021 года шахта "Октябрьская" добыла 98
тыс. тонн руды, шахта "Родина" – 239 тыс. тонн, "Гвардейская" – 190 тыс. тонн и
"Терновская" – 190 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
На «АрселорМіттал Кривий Ріг» подали до суду через
будівництво сховища відходів
26.03.2021

Державна екологічна інспекція у судовому порядку вимагає
припинити роботи зі спорудження на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
хвостосховища «ІІІ карта», оскільки підприємство не підготувало додаткову
оцінку впливу на довкілля.
«Держекоінспекція Придніпровського округу подала позовну заяву до суду щодо
невиконання підприємством припису, наданого інспекторами під час перевірки 4-18
березня. Йдеться про не проведення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» додаткової оцінки
впливу на довкілля будівництва нового хвостосховища «ІІІ карта». Обов’язковість
здійснення такої оцінки наведена у екологічних умовах висновку з ОВД (оцінка впливу на
довкілля). Під час перевірки інспектори надали припис провести відповідну процедуру,
однак під час заходу контролю 23 березня зафіксоване його невиконання», - повідомив
голова ДЕІ Андрій Мальований. Він зауважив, що відповідно до Закону «Про оцінку впливу
на довкілля»» підприємство не може будувати потужності з порушенням вимог ОВД. При
цьому роботи зі спорудження хвостосховища «ІІІ карта» вже розпочаті – для цього знятий
родючий шар ґрунту. «Тому Держекоінспекція у судовому порядку вимагатиме припинення
діяльності з будівництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» цього об'єкту. Судовий процес
триматиму на особистому контролі», - підкреслив очільник ДЕІ. У минулому році
Держекоінспекція перевіряла дотримання вимог природоохоронного законодавства по
будівництву цього об'єкта. Підприємство (згідно з результатами аналізу оцінки впливу на
навколишнє середовище) було зобов'язано розробити додаткову ОВД, щоб встановити дію
хвостосховища на навколишнє середовище. Однак ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
продовжувало здійснювати будівництво, не надавши цей документ». Раніше в
«АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомили, що на підприємстві Службою безпеки України
(СБУ) проводиться перевірка гірничо-збагачувального виробництва в зв'язку з нібито
ухилянням від сплати податків і заниженні рентних платежів в 2015-2019 рр.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Следователи Харьковского районного управления полиции №3
сообщили о подозрении директору коксового завода в рамках расследования
уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 241.
Как сообщает управление Нацполиции в Харьковской обл.., статья предусматривает
наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. "В ходе расследования
правоохранители установили, что руководители ООО, занимающегося производством
кокса и коксопродуктов, организовали производственный цикл с грубыми нарушениями
экологических норм. Более полугода завод осуществлял сверхнормативные выбросы
загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения", – сказано в
сообщении. Должностные лица предприятия ранее уже привлекались к административной
ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Однако
продолжали игнорировать предписания государственных контролирующих органов
относительно обязательного получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
"Макеевкокс" получил убыток в
размере 98 тыс. грн
25.03.2021

ЧАО "Макеевкокс" завершило 2020 год с чистым убытком в размере 98
тыс. грн, тогда как в 2019 году он составлял 35,901 млн грн. Об этом
сообщает служба новостей портала fixygen.ua
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 28
апреля, его непокрытый убыток на конец прошлого года составил 728,334 млн грн. За
прошлый год "Макеевкокс" практически сохранил текущие обязательства на уровне
предыдущего года – 987,605 млн грн, долгосрочные также сохранились на уровне 8,056 млн
грн. Дебиторская задолженность тоже практически не изменилась – 215,429 млн грн.
Согласно объявлению, активы "Макеевкокса" в 2020 году снизились на 0,01% - до 358,078
млн грн, в том числе основные средства снизились до 38 тыс. грн с 40 тыс. грн.
"Макеевкокс" специализируется на производстве кокса, шихты, концентрата и других
видов коксохимической продукции. По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, ООО
"Финансовая компания "Композит-Факторинг" принадлежит 48,5214% ЧАО "Макеевкокс",
ООО "Группа "Энерго" – 24,95%, Дочернее предприятие "Донстил" компании ООО "Беркамп
Холдингз Лимитед" (все три – Украина) – 24%. Ранее, по данным НДУ на четвертый квартал
2019 года, ЧАО "Донецксталь-метзавод" принадлежало 97,4714% акций "Макеевкокса".
Уставный капитал ЧАО "Макеевкокс" составляет 90,751 млн грн, номинал акции – 0,01 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Ясиновский коксохимический завод" нарастил
чистую прибыль в 13,6 раз
25.03.2021

ЧАО "Ясиновский коксохимический завод" (ЯКХЗ) в 2020 году
нарастило чистую прибыль в 13,6 раза по сравнению с предыдущим годом –
до 250,923 млн грн с 18,386 млн грн.
Согласно информации компании, опубликованной к повестке дня назначенного на
27 апреля годового собрания акционеров, ее непокрытый убыток к концу прошлого года
составил 587,283 млн грн. За год предприятие сократило текущие обязательства на 29,1% до 610,046 млн грн, долгосрочные обязательства сохранились на уровне предыдущего года
- 63,191 млн грн. Дебиторская задолженность также практически сохранилась на том же
уровне – 103,390 млн грн. Согласно объявлению, активы предприятия в 2020 году также
сохранились на уровне 169,366 млн грн, в том числе основные средства снизились до 56
тыс. грн с 61 тыс. грн. Ясиновский КХЗ до 31 марта 2017 года производил доменный кокс,
коксовый орех и коксовую мелочь, каменноугольную смолу, сульфат аммония, бензол для
синтеза. Предприятие находится на временно неподконтрольной территории (НКТ),
контроль над производственной площадкой утрачен. По данным НДУ на четвертый
квартал 2020 года, ООО "Финансовая компания "Композит-Факторинг" владеет 48,4499%
акций ЯКХЗ, ООО "Группа "Энерго" –17,9502% и Дочернее предприятие "Донстил"
компании ООО "Беркамп Холдингз Лимитед" - 24,95%. Уставный капитал предприятия
составляет 83 млн 399,7 тыс. грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Убытки Южкокса за 2020 год
выросли на 24%

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

30.03.2021

Российский ВЭБ отсудил $33 миллиона у Алчевского
коксохимического завода
05.03.2021

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск связанной с российским "Внешэкономбанком" (ВЭБ.РФ) кипрской компании Margit Holding
Ltd. о взыскании с АО "Алчевский коксохимический завод" в окупированном Алчевске $32,8 млн по договору займа от 28 ноября 2013 года.
Согласно официальной информации суда, иск удовлетворен полностью. В качестве
третьих лиц по делу были заявлены российская Федеральная служба по финансовому
мониторингу и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Другие данные не опубликованы, дело слушалось
в закрытом заседании. В картотеке поясняется, что ВЭБ в декабре 2020 года подал в суд
документы с грифом "секретно", в связи с этим делу был присвоен гриф "секретно". Как
сообщалось, в июне 2020 года Арбитражный суд Москвы 18 июня отказал связанной с
российским "Внешэкономбанком" (ВЭБ.РФ) кипрской компании Margit Holding Ltd. в иске о
взыскании с украинского ПАО "Алчевский металлургический комбинат" $3,7 млрд долга по
кредиту от 27 декабря 2011 г., в том числе $2,1 млрд основной задолженности. Алчевский
металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод входят в корпорацию
"ИСД". Как сообщалось, в августе 2019 г. Московский горсуд приговорил гендиректора
корпорации "ИСД" Олега Мкртчана к 9-ти годам колонии общего режима, он признан
виновным в хищении более 1 млрд руб. у российского ВЭБа. В окружении предпринимателя
российским СМИ поясняли, что в 2011 г. "Внешэкономбанк" одобрил выдачу кредита своей
кипрской компании Margit Holding Ltd, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по
2016 г. разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металургического
комбината под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината
была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование, а также
модернизировано старое. При этом Олег Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25%
минус 1 акцией союза, а ВЭБ – остальными акциями. До 2014 года Мкртчан от лица
комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту. В целом ВЭБ оценивал
расходы на покупку 50%+2 акции ИСД в 2009 г. и оборотное финансирование компании в
$8 млрд. По данным СМИ, "Алчевский металлургический комбинат" (АМК) в Луганской
области, находящийся на подконтрольной пророссийским боевикам территории Украины и
входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), перешел под управление
компании скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко "Внешторгсервис".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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"Южкокс" по итогам работы в 2020 году нарастил чистый убыток на
23,9% по сравнению с 2019 г. – до 632,05 млн. Об этом сообщил "Интерфакс
Украина", передает minprom.ua
Непогашенный убыток на конец 2020 г. - 64,85 млн грн. Текущие обязательства
завода в 2020 г. выросли на 0,1% – до 6,1 млрд грн, долгосрочные – снизились на 34,1%, до
375,7 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 16,4% – до 4,8 млрд
грн. Активы компании за год снизились на 8,4% – до 8,07 млрд грн, а основные средства –
на 9,5%, до 2,3 млрд грн. Согласно повестке дня собрания акционеров, которое состоится 29
апреля, убытки за 2019 и 2020 годы покрыть за счет прибыли будущих периодов. Также
будут рассмотрены кадровые вопросы, одобрены значительные сделки. "Южкокс" (бывший
"Баглейкокс") – производитель коксохимической продукции. Главным потребителем
продукции является Днепровский металлургический комбинат. Предприятие работает
преимущественно на российском угле.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Днепровский коксохимический завод сократил
чистый убыток на 30,5%
30.03.2021

ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), по итогам 2020
года сократило чистый убыток на 30,5% по сравнению с предыдущим годом –
до 357,666 млн грн с 514,344 млн грн.
Согласно официальной информации компании к повестке собрания акционеров,
назначенного на 30 апреля, к концу прошлого года ее нераспределенная прибыль
составила 1 млрд 99,257 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность в прошлом году
сократилась на 25,4% - до 7 млрд 938,802 млн грн, долгосрочные обязательства – на 10,8%,
до 242,107 млн грн, текущие - на 20,2%, до 8 млрд 320,414 млн грн. Стоимость активов по
итогам 2020 года снизилась на 19,5% - до 10 млрд 376,543 млн грн, основных средств
возросла на 11%, до 2 млрд 139,538 млн грн. Согласно проектам решений, на собрании
акционеры намерены утвердить результаты работы завода за 2019-2020 годы, определить
порядок погашения убытков – за счет прибыли будущих периодом, утвердить ряд
дополнений к подписанному 21 декабря 2017 года кредитному договору с АО "Альфа-Банк"
(Украина) на $20 млн, продлив его до 30 июня 2023 года. Собрание также рассмотрит
кадровые вопросы, одобрит значительные сделки. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Побужский ферроникелевый комбинат увеличил
выпуск никеля на 3,7%

Сталеплавильное предприятие "Электросталь"
продолжала простаивать
25.03.2021

ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ПФК, Кировоградская
обл.) по итогам 2020 года увеличило выпуск никеля на 3,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 14,7 тыс. тонн.
Как сообщил генеральный директор ПФК Денис Шевченко в ходе онлайн прессконференции в четверг, общий объем переработанной руды в 2020 году составил 1,396 млн
тонн (103,1% к 2019 году), что соответствует 73,7 тыс. тонн ферроникеля из рудного сырья
(99%), или 14,7 тыс. тонн никеля (больше на 3,7%). При этом он пояснил, что снижение
динамики роста выпуска продукции в прошлом году связано с тем, что на предприятии в
конце прошлого года проходили ремонты. Также на объем выпуска никеля повлияло
снижение его содержания в перерабатываемой руде: "Богатых месторождений остается
меньше, и это повлияло на снижение выпуска никеля". "На 2021 год запланировано
переработать на 100 тыс. тонн больше руды из-за снижения времени на проведение
ремонтов", - констатировал топ-менеджер. Планируемый объем переработанной руды на
2021 год составляет 1,486 млн тонн, выпуск ферроникеля - 83,4 тыс. тонн, никеля - 16,3 тыс.
тонн. По словам Шевченко, проблем с реализацией продукции нет – в настоящее время
наблюдается повышенный спрос из-за развития производства аккумуляторов в мире. "По
заказу нашего клиента отправляем продукцию как в Европу (30%), так и в Китай (70%)", сказал гендиректор. Касаясь вопроса о поставках сырья под производственную программу
ПФК, Шевченко признал, что запрет на экспорт никелевой руды из Индонезии болезненно
сказался на обеспечении сырьем предприятия. "Но у группы есть свои карьеры, с которых
поступает сырье". В настоящее время в запасе на ПФК находится около 200 тыс. тонн руды:
комбинат нарастил остатки из-за прошедших ремонтов оборудования и снижения объемов
переработки руды. Руководитель предприятия добавил, что компания намерена привлечь
$20 млн для инвестиций в экологические проекты. "По банкам – переговоры ведутся
нашими инвесторами с европейскими банками, в том числе представленными в Украине –
Райффайзен. Но это будут европейские банки. Требуется $20 млн на все инвестиции, но
очень тяжело выбить деньги под экологические инициативы, под внедрение новых
газоочистных установок", - пояснил топ-менеджер. В пресс-релизе уточняется, что в IV
квартале 2020г были проведены запланированные капремонты рудно-термической печи
№2 (продолжительность ремонта без учета скачивания и разогрева - 78 суток, ремонт
завершен 19 января-2021) и трубчатой вращающейся печи №3 (продолжительность
ремонта - 100 суток, завершен 8 февраля-2021). В 2020 г. на капремонты основного
технологического оборудования было направлено 101,1 млн грн. Запланированная
стоимость работ по улучшению основного технологического оборудования (в частности,
трубчатой вращающейся печи №2, продолжительностью 50 суток) в 2021 году составляет
172,7 млн грн. В 2020 году предприятие получило чистую прибыль в размере 3,4 млн грн.
За этот период комбинат выплатил налоги в бюджет Украины на сумму 125,4 млн грн
(119% к 2019г), из которых 60,6 млн грн - единый социальный взнос (113,9%) и 47,4 млн
грн - налоги по зарплате (111,2%). В 2020 году зарплата на ПФК увеличивалась дважды - в
январе и августе, на 10% и 5% соответственно. С учетом требований действующего
законодательства, проводились доплаты до минимально установленного уровня в 4723
грн, а с сентября - 5000 грн. Средняя зарплата в 2020 году составила 12011 грн, что на
12,7% выше уровня 2019-го на 3,6% выше зарплаты по Украине. С января текущего года
зарплата увеличена еще на 5%. На пресс-конференции напоминалось, что в 2017 году в
рамках плана устойчивого развития бизнеса инвестор ПФК утвердил для предприятия
программу по снижению воздействия производства на окружающую среду, поставив задачу
повысить уровень очистки от выбросов до 99,9%, что соответствует европейским
стандартам. Тогда же комбинат начал долгосрочный проект по реконструкции третьей
степени газоочистного оборудования на трубчатых вращающихся печах (ТВП) №1 и №2. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Запорожский завод ферросплавов нарастил
выпуск продукции на 4,2%
29.03.2021

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-феврале текущего
года нарастил выпуск продукции на 4,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 28,76 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в
понедельник, за первые два месяца года ЗЗФ снизил выпуск силикомарганца на 34,5% - до
8,79 тыс. тонн, но нарастил ферросилиция - на 68,4%, до 11,69 тыс. тонн, ферромарганца на 12,9%, до 7,68 тыс. тонн. Предприятие также увеличило выпуск марганца
металлического - на 42,9%, до 0,6 тыс. тонн. В феврале произведено 14,48 тыс. тонн
ферросплавов. Как сообщалось, ЗЗФ в 2020 году снизил выпуск продукции на 20,7% по
сравнению с предыдущим годом - до 199,03 тыс. тонн. В том числе завод за прошлый год
снизил выпуск силикомарганца на 37,7% - до 90,45 тыс. тонн, ферросилиция - на 2,8%, до
60,80 тыс. тонн, но нарастил ферромарганца - на 21,6%, до 44,98 тыс. тонн. Предприятие
также снизило выпуск марганца металлического - на 54,4%, до 2,8 тыс. тонн. ЗЗФ - один из
трех украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках
составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки.
Бизнес ЗЗФ, НЗФ, Стахановского ЗФ (находится на НКТ), Покровского (ранее Орджоникидзевского)
и
Марганецкого
горно-обогатительных
комбинатов
до
национализации организовывал ПриватБанк.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Никопольский завод ферросплавов увеличил
выпуск продукции на 4%
29.03.2021

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) в
январе-феврале 2021 г. увеличил выпуск продукции на 4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 86,17 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в
понедельник, за январь-февраль-2021 НЗФ нарастил выпуск силикомарганца на 4,5% - до
78,69 тыс. тонн, ферромарганца – в 2,1 раза, до 7,48 тыс. тонн. В феврале произведено 45,9
тыс. тонн ферросплавов. Ранее гендиректор НЗФ Владимир Куцин в ходе селекторных
совещаний сообщал об увеличении спроса на ферросплавы, поэтому плановое задание на
февраль было увеличено до 48 тыс. тонн. Как сообщалось, НЗФ в 2020г сократил выпуск
продукции на 29,1% по сравнению с предыдущим годом - до 513,32 тыс. тонн. Средний
месячный выпуск ферросплавов при стабильной работе предприятия – около 55-60 тыс.
тонн. НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца.
Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. НЗФ
контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Сталеплавильное предприятие "Электросталь" в январе-феврале
2021 г. простаивала, тогда как в аналогичном периоде прошлого года
выплавила 14 тыс. тонн продукции.
Как сообщил представитель "Электростали", в феврале завод также простаивал, как
и в январе и декабре, тогда как в ноябре было выплавлено 2 тыс. тонн продукции, в
октябре - 10 тыс. тонн. При этом он напомнил, что с января по середину марта 2019 года
предприятие полностью простаивало и частично возобновило работу с середины марта2020, после чего работало на треть мощности или меньше. Заместитель председателя
парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на
состоявшемся 22 февраля 2021 г. в комитете парламенте совещании по функционированию
метпредприятий и их обеспечению металлоломом, организованном по инициативе
объединения предприятий "Укрметаллургпром", указал на необходимость пролонгации
вывозной пошлины на лом для стабильной работы заводов. При этом он отметил, что из-за
нехватки лома в Украине простаивает современное предприятие "Электросталь" …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Интерпайп Сталь" Пинчука за первых 2 месяца 2021 г.
существенно сократил выплавку стали
22.03.2021

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январефеврале 2021 г. сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 18%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 113,6 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в феврале выплавлено
58,8 тыс. тонн стали. В 2020 году компания снизила выплавку стали на 11,2% по сравнению
с 2019 годом – до 758,7 тыс. тонн. "Интерпайп" - украинская промышленная компания,
производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем
в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ,
Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662
тыс. тонн готовой продукции, в том числе 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д
продуктов осуществляются под брендом KLW. В "Интерпайп" работают 11 тыс.
сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн. В
структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)",
"Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный
комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником
Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Днепроспецсталь завершил 2020 год с чистым
убытком в 888 млн грн
24.03.2021

ЧАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" завершило
2020 г. с чистым убытком в размере 887,843 млн грн, тогда как в 2019 году
получило чистую прибыль 78,131 млн грн.
Согласно информации, опубликованной к повестке дня назначенного на 27 апреля
годового собрания акционеров ЧАО, его непогашенный убыток к концу 2020 г. составил 2
млрд 857,478 млн грн. За год завод нарастил текущие обязательства в 2,2 раза - до 5 млрд
52,736 млн грн. При этом долгосрочные обязательства сократились на 66,4% - до 1 млрд
261,075 млн грн. В то же время дебиторская задолженность уменьшилась на 10% - до
927,061 млн грн. Согласно объявлению, активы предприятия в 2020 г. снизились на 8,4% до 6 млрд 642,701 млн грн, в том числе сократились основные средства – на 5,2%, до 4 млрд
426,990 млн грн. На собрании будут рассмотрены кадровые вопросы. "Днепроспецсталь" единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных
марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой,
конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Донецкий металлургический завод завершил 2020 год
с чистым убытком в размере 140 тыс. грн
25.03.2021

ЧАО "Донецкий металлургический завод" (ДМЗ) завершило 2020 год с
чистым убытком в размере 140 тыс. грн, тогда как в 2019 году получило
чистую прибыль 12,756 млн грн.
Непокрытый убыток на конец прошлого года составил 373,224 млн грн. За 2020 г.
ДМЗ нарастил текущие обязательства на 0,1% - до 167,529 млн грн, сохранил долгосрочные
на уровне 2019 года – 119,008 млн грн. В то же время дебиторская задолженность возросла
на 5,7% - до 2,669 млн грн. Согласно объявлению, активы ДМЗ в 2020 году сохранились на
уровне предыдущего года - 4,289 млн грн, в том числе основные средства снизились на
6,2% - до 1,606 млн грн. До утраты контроля над предприятием с 17 марта 2017 года ДМЗ
входил в группу "Донецксталь" и предоставлял услуги по сортовому и листовому перекату
по давальческой схеме или закупая слябы и сортовую заготовку. По данным НДУ на IV кв.
2020 г, ООО "Финансовая компания "Композит-Факторинг" принадлежит 23,9882% акций
ДМЗ, ООО "Группа "Энерго" –24%, Fintest Trading Co Limited (Кипр) - 15,2172%, Banque Pictet
& Cie SA - 6,4782% и физлицу-резиденту Александру Володенкову - 6,3234%. Уставный
капитал ЧАО "ДМЗ" составляет 90 млн 560,290 тыс. грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Суд ввів процедуру санації "Єнакіївського метзаводу"
Ахметова й Новинського
26.03.2021

Госпсуд Донецької області в рамках справи №905/1055/19 ввів
процедуру санації ПрАТ “Єнакієвський металургійний завод” (належить
Рінату Ахметову та Вадиму Новинському).
Згідно з судовими матеріалами, серед кредиторів підприємства - чимало структур,
пов’язаних з самим боржником (у т.ч. з групи “Метінвест”, ДТЕК). Як писав Finbalance,
01.12.2020 Перший апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу
Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення Донецького окружного
адмінсуду від 10.12.2019 (у справі №805/2211/17-а), яким було частково задоволено позов
ПрАТ “Єнакіївський металургійний завод” (м. Маріуполь) до податківців і Головного
управління Державної казначейської служби в м. Києві та стягнуто з держбюджету на
користь позивача суму бюджетного відшкодування з ПДВ за січень 2015 року в розмірі
106,7 млн грн й пеню в розмірі 105,9 млн грн за порушення строку відшкодування ПДВ.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Tolexis Trading Limited оскаржить в суді повторне
призначення в.о. директора ЗТМК
02.03.2021

Кіпрська компанія Tolexis Trading Ltd (входить в Group DF), що
володіє 49% ТОВ «ЗТМК», оскаржить в суді рішення зборів засновників
ЗТМК від 23 лютого 2021 р/ про повторне призначення Сергія Лубеннікова
на посаду в.о. директора ЗТМК.
На думку адвокатів Tolexis Trading Limited, звільнення Лубеннікова та його повторне
призначення в один день є неправомірним, суперечить чинному законодавству. «12
листопада 2020 року Господарський суд Запорізької області вже визнав призначення
Лубеннікова незаконним. Фонд Держмайна подав апеляцію на це рішення, 10 березня 2021
року його розгляне суд другої інстанції. Замість того, щоб виконати закон і провести
відкритий конкурс у встановлений законом термін, Фонд демонструє неповагу до суду та
до Закону. І «перепризначає» свого ставленика, намагаючись легалізувати його
перебування на посаді», – вважає Роман Чишинський, адвокат Tolexis Trading Limited. Згідно
з Постановою Кабінету Міністрів України №777 від 3 вересня 2008 року, конкурс на посаду
директора ЗТМК має відбутися через три місяці після призначення в.о. директора.
Лубенніков обіймає посаду в.о. директора ЗТМК з травня 2020 року, отже починаючи з
вересня він керує комбінатом без жодних правових підстав. «На жаль, в незаконні дії були
втягнуті чиновники Уряду. Узгодження повторного призначення Лубеннікова на посаду в.о.
директора Кабмін приймав в терміновому порядку вже постфактум – на засіданні 24
лютого 2021 роки (Розпорядження № 137-р). При цьому, підсумками «господарювання»
Лубеннікова на ЗТМК в 2020 році ніхто не поцікавився – фінансові і виробничі результати
діяльності підприємства за цей період навмисне приховуються і від Уряду, і від
громадськості, і від нас, як міноритарного акціонера», – зазначив Роман Чишинський.
ФДМУ, як власник 51% ЗТМК, продовжує показово ігнорувати інтереси міноритарного
акціонера. Менеджмент ЗТМК приховує від власника 49% ЗТМК виробничу та фінансову
інформацію. У 2021 році підприємство працює без затвердженого фінансового плану.
Показово, що 23 лютого 2021 року на зборах учасників ЗТМК було прийнято рішення про
затвердження фінансового плану ЗТМК на 2020 рік (тобто заднім числом). На цих же зборах
було прийнято рішення про залучення ЗТМК кредиту на суму 170 млн грн без уточнення
цілей, кредитора і застави, під яку залучатиметься кредит. «Приховування фінрезультатів,
незаконне перепризначення Лубеннікова, залучення кредиту без чіткого фінансового
плану може свідчити про планомірні кроки щодо доведення активу до банкрутства або
підготовку приватизації під певного покупця. Тим, хто керує ЗТМК, є що приховувати:
скоротилися обсяги виробництва, зросли збитки і борги, звільнено майже тисяча
співробітників. НАБУ розслідує цілу низку кримінальних справ за підсумками діяльності
нинішнього менеджменту. При цьому ФДМУ чомусь вважає Лубеннікова ефективним
управлінцем. Ми направимо відповідні листи до Уряду та до Офісу Президента. У НАБУ і
САП також будуть відправлені відповідні документи, які, впевнений, стануть підставою для
нових кримінальних справ», – підсумував Чишинський.
Читати повністю >>>
За матеріалами Group DF
Николаевский глиноземный завод построит
новое шламохранилище
07.03.2021

НГЗ, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске,
собирается построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для
отходов от обработки боксита и производства глинозема — красного
шлама, — сообщают николаевцы.
В Едином реестре по оценке влияния на окружающую среду Министерства защиты
окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщается, что «Николаевский
глиноземный завод планирует строительство нового ставка-накопителя с насосной
станцией в границах технического переоснащения шламового хозяйства предприятия с
переходом на новую технологию «сухого складирования фильтр-кека красного шлама» по
адресу ул. Набережная, 64 в селе Галицыново (юридический адрес НГЗ). Также планируется
новое строительство автономного узла оборотного водоснабжения переделом
«Декомпозиция» и «Белая фильтрация» в рамках технического переоснащения шламового
хозяйства «НГЗ» с переходом на новую технологию «сухого складирования». НГЗ находится
в Витовском районе Николаевской области на территории Галициновского сельского
совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий
цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема
и товарного гидрата алюминия. До октября 2017 г. предприятие принадлежало холдингу
«Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения
санкций, завод якобы продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого
госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО
«Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает
бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО
«Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года,
эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им
принадлежит 100%. Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является
российский менеджер Виктор Кожевников. Примечательно, что спустя три года
информация о принадлежности «Николаевского глиноземного завода» корпорации «Русал»
российского олигарха Олега Дерипаски появилась на официальном сайте компании среди
других предприятий, входящих в концерн. На сайте «Русала» указывается, что
Николаевский глиноземный завод — «одно из наиболее энергоэффективных глиноземных
предприятий в мире, среди глиноземных заводов СНГ обладает самым высоким уровнем
автоматизации технологических процессов». Также это второй крупнейший глиноземный
актив «Русала». Ранее сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является
самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.
Как известно, год назад руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский
глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды.
Руководство НГЗ все обвинения отвергало, заявляя, что они работают в рамках закона, а
нападки со стороны правительства грозят полной заморозкой производства и остановкой
завода. В итоге в начале мая Николаевский глиноземный завод заявил о вынужденной
приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений
бокситового сырья в порту Черноморской таможней. ...
Читать полностью >>>
По материалам korabelov.info

Чому ціна на мідний спецдозвіл на аукціоні в лютому зросла в 483
рази? Що втратить переможець торгів, якщо відмовиться заплатити за
спецдозвіл? Які перспективи видобування металу в Україні?
Мідний аукціон: конкуренція рухає ціну. 25 лютого відбувся он-лайн аукціон з
продажу спецдозволу на геологічне вивчення включно з дослідно-промисловою розробкою
покладів мідних руд “Рудоносного поля Заліси-Шменьки“, терміном на 5 років. Довідково:
Ділянка “Рудоносне поле Заліси-Шменьки” розташована на території Ковельського району
Волинської області за 1 км на північ від с. Шменьки. Площа ділянки 2,3 тис. га. Детальний
опис ділянки доступний за посиланням. В торгах взяли участь 5 компаній: ТОВ “Завод
Екосплав”, ТОВ “Ливарний завод “Символ”, ТОВ “Костянтинівський завод металургійного
обладнання”, ТОВ “Спецтермомонтаж-Енерго”, ТОВ “БЛ-Ресурс”. Аукціон стартував з 42,6
тис. грн. Початкові заявки були в діапазоні від 60 тис. грн до 206,5 тис. грн. Але вже в
першому раунді двоє учасників суттєво вирвалися вперед: запропонували за лот 20,5 (ТОВ
“Спецтермомонтаж-Енерго”) і 20,55 млн грн (ТОВ “БЛ Ресурс“). В другому раунді
Спецтермомонтаж-Енерго залишився при своїх 20,5, а БЛ Ресурс підняв ставку до 20 561
000 грн. Зрештою ця ставка і стала переможною. Троє інших учасників запропонували за
спецдозвіл 185 тис. грн, 1,5 млн грн і 1,55 млн грн. Щоб купити спецдозвіл, БЛ Ресурс має
сплатити ще вартість аукціонної і геологічної інформації, загальною сумою понад 640 тис.
грн. Таким чином, загалом мідний дозвіл стане переможцю у 21,2 млн грн.
Дорога мідь. Представник ТОВ “БЛ Ресурс” підписав протокол торгів вже на
наступний день (тут завантажується протокол торгів). Це може свідчити про намір
сплатити запропоновану вартість спецдозволу. Водночас, другий номер – ТОВ
“Спецтермомонтаж-Енерго” – не відмовився від очікування, а значить, якщо ТОВ “БЛ
Ресурс” відмовиться купити спецдозвіл, право викупу перейде до наступного учасника.
Зауважимо, якщо переможець не заплатить обіцяні 20 566 000 грн ($750 000), то втратить
усього 8,5 тис. грн гарантійного внеску ($310). Як заявили NADRA.info в Державній службі
геології та надр України, станом на 10.03.2021, договір з ТОВ “БЛ Ресурс” підписано ще не
було. Генеральний директор Костянтинівського заводу металургійного обладнання Євген
Рожков заявив NADRA.info, що цінову пропозицію переможця торгів можна вважати
завищеною. “Ми виробляємо мідну продукцію. Але ми не маємо досвіду розробки рудних
родовищ. Ми працюємо чисто з міддю, з металом, ми металургійний завод. Так, нам
хотілося би спробувати видобувати руду і працювати як заводи в Казахстані, на Уралі, які
працюють на руді. Але спецдозвіл на аукціоні – це ж не про видобування, а про геологічне
вивчення, його ще потрібно дорозвідувати. Як можна платити 20,5 млн грн за право
дорозвідати родовище? Тому 1,55 млн грн, які запропонувала наша компанія – це
максимально обгрунтована ставка”, – заявив Євген Рожков. Інший учасник аукціону, який
побажав залишитися неназваним, в телефонному коментарі NADRA.info заявив: “Можливо,
ми замало знали про цей лот до початку торгів, і наша компанія не змогла запропонувати
більше, ніж запропонувала. Можливо, якби ми більше знали про цю ділянку, ризики і її
перспективність – можливо [ми б шукали партнерів і підвищили ставки]. Але мене не дивує
ціна. Попит на мідь у світі стабільно зростає, тому я би не здивувався, якби кінцева ціна
була б ще вищою”. Понад 20 млн грн за спецдозвіл на Заліси-Шменьки – сума співмірна з
ціною
спецдозволу,
яким
вже
користується
комунальне
підприємство
“Волиньприродресурс” Волинської обласної ради. За даними ДНВП “Геоінформ України”,
підприємство сплатило за спецдозвіл 21 806 900 грн, в т.ч. 3 634 483 грн ПДВ. Довідково: КП
“Волиньприродресурс” володіє спецдозволом №6189 на родовище Жиричі (руди
самородно-мідні, видобування). Спецдозвіл було отримано в березні 2017 р. на 20 років.
Супутні корисні копалини – золото і срібло. Хоча Волиньприродресурс не брав участі в
торгах, директор підприємства Анатолій Капустюк уважно стежив за аукціоном. “Ця
ліцензія дотична до нашої, з Жиричами – стінка в стінку. Ми відстежували даний аукціон, і
знали завчасно про номінування ділянки. Але не брали участі у аукціоні, бо розуміли, що
вартість даного спецдозволу сягне щонайменше 20 млн грн, а таких вільних коштів у
нашого КП поки немає, та і сам спецдозвіл лише на 5 років ДПР, які, як показує практика,
пролетять дуже швидко і майже весь цей час в наших реаліях з’їсть розробка документів та
їх погодження, так що на саму дослідно промислову розробку може не вистачити часу. А
наші загальні витрати на свій мідний спецдозвіл сягнули близько 40 млн грн – включаючи
вартість ліцензії, проектну документацію, буріння та лабораторні дослідження. Тому нам
потрібно освоювати нашу ділянку Жиричі, а не розпорошувати свою увагу та кошти на
інші”, – говорить Анатолій Капустюк. “Унікальність наших волинських і рівненського
Рафалівського родовища – самородна мідь. Оксидні родовища в світі є. Самородне було в
Канаді – воно зараз не розробляється. Ще є в Росії, в Якутії, і воно також не розробляється.
Тобто, фактично в світі ці наші родовища – чи не єдині, і тим самим дуже цікаві. Але
специфіка міді – держава не гарантує наявність покладів на ділянці, і що дійсно буде
відповідати вміст тому, який заявлений. Адже спецдозволи видаються на умовах
економічного ризику”, – попереджає Анатолій Капустюк. І додає, що більше, ніж це
відображено в офіційних звітах, про Заліси-Шменьки міг би розповісти геолог ПДРГП
“Північгеологія” Василь Приходько. “Дослідженням, освоєнням і закриттям титулу
[ділянки] займалася Північгеологія. Ініціатором і розробником був геолог Василь
Леонтійович Приходько. На жаль, восени він від COVID помер. Він реально знав, що там
насправді є. Це була його справа. Людина жила цим. Рафалівка, Жиричі і Заліси-Шменьки –
це три його дітища”, – пояснює Капустюк.
Фактор геології. Нагадаємо, в БЛ Ресурс відмовилися коментувати результати
аукціону. Тим часом наші джерела на ринку говорять, що в компанії “добре знали, за що
торгувалися”. Хоча БЛ Ресурс ще немає жодного спецдозволу, новачками в надрах компанію
не назвати. Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ “БЛ Ресурс” володіють троє
громадян України: Євген Львовський з Донецька, Микита Балабан і Сергій Азюковський з
Києва. Микита Балабан є сином Вінідікта Балабана, який спільно з Азюковським і
Львовським володіють ТОВ “ГК “Укргеопроект”. Серед видів діяльності “Добування
залізних руд”, “Добування руд інших кольорових металів”, “Добування декоративного та
будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю”, але спецдозволів
товариство не має. 100% власником і директором Вінідікт Вінідіктович став у липні 2020 р.
– після того, як у березні 2020, ще за попереднього власника, компанію очолив Сергій
Азюковський. Цікаво, що в травні 2019 році Вінідікт Балабан подавав декларацію як
кандидат на посаду заступника Голови державної фіскальної служби. Та ключовою фігурою
з точки зору геології в засновниках БЛ Ресурс можна вважати Сергія Азюковського. Пан
Азюковський у 2013 році очолював Українську геологічну компанію. А в 2009 і в 2010 рр.
керував ПДГРП “Північгеологія”. А саме Північгеологія, нагадаємо, проводила
геологорозвідку на рудоносному полі “Заліси-Шменьки”. Тобто, з трьох співвласників ТОВ
“БЛ Ресурс”, саме Сергій Азюковський може володіти найповнішою інформацією про
реальну цінність ділянки.

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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Кар’єр чи шахта? Якщо переможець аукціону 25.02.2021 викупить свій лот, він
стане третім власником мідного спецдозволу. Окрім КП “Волиньприродресурс”, ще один
спецдозвіл має ТОВ “Північно-Західне Видобування” – №4735 на рудопрояв ПівденноРафалівський (руди самородно-мідні, ГВ+ДПР). Спецдозвіл було отримано в березні 2016 р.,
і в березні 2021 р. він закінчується. Директорка компанії Дана Кленик в телефонному
коментарі заявила NADRA.info, що наразі ТОВ ПЗВ працює над продовженням спецдозволу,
але про видобування міді говорити ще зарано. “Ділянка недостатньо вивчена, щоб говорити
про підтвердження чи спростування економічної доцільності [розробки]. Потрібно
продовжити геологічне вивчення”, – заявила Дана Кленик. Водночас, пані Кленик
підтвердила, що компанія вела переговори щодо участі в освоєнні українських покладів
мідних руд з польською корпорацією KGHM Polska Miedz S.A. Про переговори з поляками
NADRA.info заявив і Анатолій Капустюк. “Були перемовини з Польською Міддю. Вони
приїжджали до нас, ми спілкувалися, ще в 2019 р., але роботі завадив COVID. Ми
обговорювали перспективу будівництва шахти і збагачувального комбінату. Вони хотіли
брати концентрат: залізничну лінію, первинне збагачення і – концентрат на Польщу. Ми ж
наполягали на тому, щоб повноцінне збагачення було на території нашої області. Щоб
експортувати не сировину. Ми були в переговорному процесі, але він підвис. А потім стався
COVID…” – згадує директор КП “Волиньприродресурс”. Щодо способу видобування, Анатолій
Капустюк розповідає про можливі варіанти. “Структура наших ділянок відрізняється. В
Рафалівці це вихід пласту – ближче до поверхні. Там три горизонти сходяться в один, і є
можливість розробляти родовище відкритим кар’єрним методом. Хоча є і свої мінуси –
самородна мідь не любить воду (поверхневі опади, вода, одразу окиснення і втрачається
економічна доцільність розробки). Якщо ж говорити про Заліси-Шменьки чи Жиричі –
видобування тільки шахтним методом, маємо три горизонти: 300, 350 і найнижчий шар –
420 м. Це у нас, і так само і в них [на Заліси-Шменьки]”, – говорить Капустюк. Обсяг
інвестицій в повноцінне освоєння родовища, включаючи будівництво шахт і
збагачувального комбінату він оцінює в сотні мільйонів доларів. Попри поки що непідйомні
суми інвестицій, Анатолій Капустюк на позитиві: “Шахти ми ще не закладали. Зробили три
свердловини, всі лабораторні дослідження, розробили всі проекти розробки, затвердили їх.
Пройшли всю процедуру документальну. У нас є можливість приступити будувати шахту.
Але для цього потрібні великі інвестиції. Розвідка, яку ми провели – підтвердила наявність
міді на всіх трьох горизонтах. Чітко на всіх трьох горизонтах. Концентрація – це комерційна
таємниця. Єдине що можу сказати – мідь навіть візуально проглядалася. А це показник”. Ще
один важливий показник – світовий попит на мідь, який зростає. “Наприкінці лютого ціни
на мідь на Лондонській біржі металів перевищили $9600 за тонну. Така ціна не
протрималася довго і березні мідь торгуєтся по $8900+, але загалом це недалеко від
абсолютного рекорду, встановленого в 2011 р. І як пишуть аналітики світового ринку
металів запаси міді на ліцензійних складах біржі близькі до 15-річного мінімуму. Також
очікується, що в 2021 р глобальне виробництво міді зросте на менше ніж 2,5%, в той час як
споживання додасть 5% до показника минулого року. Найбільший попит на мідь
формуватиме сфера комунікацій та транспортної електричної інфраструктури, зокрема
масове будівництво зарядних станцій для електромобілів”, – говорить аналітик експертнонаукової групи “Цінова та ринкова аналітика” Вадим Одаренко.
Читати повністю >>>
За матеріалами nadra.info
Прокуратура отсудила месторождение лития у
фирмы окружения Кононенко
11.03.2021

Офис генерального прокурора в судебном порядке предупредил
незаконную передачу в пользование одного из крупнейших в Украине
месторождений литиевых руд. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
Отмечается, что правоохранители установили, что одно из частных предприятий
при отсутствии у него исключительных случаев для получения спецразрешения на
использование недр без проведения аукциона обратилось в суд с требованием обязать
Госслужбу геологии и недр выдать это разрешение. Окружной админсуд Киева
удовлетворил иск субъекта хозяйствования полностью. "Указанное решение суда первой
инстанции Офисом генпрокурора оспорено в апелляционном порядке из-за того, что суд не
может перенимать на себя дискреционные полномочия органа властных полномочий, а
внеконкурентная процедура применяется только к субъекту, который обеспечил
безусловное соблюдение всех требований законодательства в сфере недроиспользования",
– говорится в сообщении. В итоге Шестой апелляционный админсуд поддержал доводы
ОГПУ и отменил решение суда первой инстанции, постановив новое – отказать в
удовлетворении иска предприятия. В сообщении Офиса генпрокурора не указано название
компании, пытавшейся получить месторождение. Но, согласно судебному реестру, речь
идет об ООО "Петро-Консалтинг". Как сообщалось, в ноябре 2020 г. Окружной админсуд
Киева обязал Государственную службу геологии и недр предоставить ООО "ПетроКонсалтинг" специальное разрешение на пользование недрами литиевого месторождения
в Кировоградской области. Это не первая попытка "Петро-Консалтинга" получить в
пользование литиевое месторождение. В феврале 2018 года "Петро-Консалтинг" без
аукциона получила специальное разрешение на работы на Шевченковском месторождении
литиевых руд (Днепропетровская область), которое является одним из двух разведанных
месторождений лития в Украине. Фирма тогда анонсировала, что подключит к проекту
иностранного инвестора, а работы начнутся с 2021 г. Но в апреле 2020 года Генпрокуратура
в Кассационном админсуде Верховного суда добилась отмены спецразрешения "ПетроКонсалтинга" на Шевченковское месторождение лития. В частности, суд указал, что при
выдаче спецразрешения "Петро-Консалтингу" был использован просроченный протокол об
оценке запасов лития от 1989 года. Также Верховный суд указал, что суды Украины не
правильно истолковали схему пробации, которая может быть использована только в
исключительных случаях. Сейчас специальное разрешение "Петро-Консалтинга" на
Шевченковское месторождение лития указано как недействующее. На момент его
получения в 2018 году учредителями фирмы были Олег Большаков из Львова и Николай
Есипенко из Киева, руководителем – Игорь Коломиец. Директором фирмы работал Тарас
Игнащенко – сын Владимира Игнащенко, советника тогдашнего министра энергетики и
угольной промышленности Игоря Насалика. Игнащенко-старший является соседом
тогдашнего первого замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко – бизнеспартнера Петра Порошенко. В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех,
кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны". В августе 2019 года владельцем "ПетроКонсалтинга" стал Михаил Жернов, он управляющий партнер инвестиционной компании
Millstone & Co. (Польша). Компания в Украине имеет интерес в медиабизнесе, где перед
президентскими выборами 2019 года сотрудничала с людьми из окружения Кононенко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Держгеонадра зняла з аукціону Азовську ділянку
з рудопроявами цирконію
15.03.2021

Державна служба геології та надр (Держгеонадра) України зняла з
продажу спеціальний дозвіл на користування надрами Азовської ділянки з
рудопроявами цирконію.
Як повідомив керівник Нікольської селищної ради Василь Мітько місцевому
виданню "Приазовський рабочий", із Держгеонадр отримано офіційну відповідь, в якій
ідеться про зняття ділянки з покладами цирконію з аукціону на геологорозвідку з
подальшою розробкою. У документі, підписаному головою Держслужби Романом Опімахом,
зокрема, зазначено: "Повідомляємо, що відповідно до пункту 35 порядку наказом
Держгеонадр від 18.02.2021 №167 лот №UA-PS-2021-02-18-000130-1 з продажу
спеціального дозволу на користування надрами з Азовським рудопроявом знято з продажу
в системі електронних торгів та присвоєно статус такого, який скасований". Водночас, ЗМІ
зазначає, що у відповіді відомства ані слова, що Азовську ділянку остаточно знято з
аукціону, а не тільки цього року. Водночас громада і місцева влада домагаються
остаточного рішення - повної заборони розробки покладів цирконію - і нині, і в
майбутньому. "Крапку в історії не поставлено. Немає гарантії того, що Азовську ділянку не
виставлять на аукціон через рік або два", - констатує Митько, слова якого наводить газета, і
додає, що громада не дозволить розробляти родовище. Раніше агентству "ІнтерфаксУкраїна" в Держгеонадрах заявляли, що не змогли провести аукціон із продажу
спеціального дозволу на користування надрами Азовської ділянки з рудопроявами
цирконію, уточнивши, що аукціон не був скасований, але на конкурс не надійшло дві і
більше заявок, тому тендер не відбувся. На електронний аукціон було виставлено лот зі
спеціальним дозволом на користування надрами - Азовську ділянку в Нікольському районі
Донецької області з рудопроявами цирконію. Вид користування надрами та строк, на який
надавався дозвіл: геологічне вивчення, зокрема дослідно-промислове розроблення
родовищ основних корисних копалин - цирконієвих і рідкоземельних руд і супутніх
корисних копалин - польового шпату і піску, терміном на п'ять років. Стартова ціна лота
була визначена в розмірі 4,226 млн грн без ПДВ. Жителі Нікольського району Донецької
області були занепокоєні можливим завданням шкоди довкіллю в разі відкритого
розроблення виставленої на аукціон 15 лютого поточного року Азовської ділянки з
рудопроявами цирконію. Зокрема, жителі селища Нікольського провели акцію проти
видобутку цирконію на території їхньої громади, оскільки, на їхню думку, буровибухові
роботи можуть підвищити тектонічну активність і призвести до появи радіоактивного
пилу. За словами голови Микільської об'єднаної територіальної громади Василя Мітька,
пласт цирконію розміром майже 40 га розміщується за 1,5 кілометра від селища. Територія
цих земель перебуває у приватній власності місцевих жителів. У свою чергу голова
Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної
адміністрації Павло Кириленко на брифінгу в Краматорську 4 лютого запевнив, що в
питанні Азовської ділянки з рудопроявами цирконію вирішальним буде рішення громади.
Голова Донецької ОДА зазначив, що обговорив питання про Азовську ділянку з міністром
охорони довкілля та природних ресурсів Романом Абрамовським та головою Держгеонадр
Романом Опімахом: "Не буде жодного видобутку відкритим способом. Це максимально
достовірна інформація", - наголосив Кириленко. Голова обладміністрації нагадав, що
відповідно до процедури оцінки впливу на довкілля обов'язково мають бути проведені
громадські слухання. Водночас декілька місцевих рад Донецької області спрямували
звернення до Кабінету Міністрів України, Мінприроди, Держгеонадр та голови Донецької
ОДА з питання скасування аукціону на користування надрами Азовської ділянки,
розташованої біля селища Нікольського, що входить до природно-заповідного фонду
України. Раніше голова Держгеонадр представив 30 інвестоб'єктів - ділянок із покладами
кольорових, рідкоземельних металів та інших корисних копалин. За його словами,
виставлятимуть на аукціони об'єкти рідкоземельних і рідкісних металів - тантал, ніобій,
берилій, цирконій, скандій. Рідкісні та рідкоземельні метали виявлено в комплексних
родовищах і рудопроявах у межах Українського щита. Цирконій і скандій зосереджені в
розсипних і корінних родовищах у значних обсягах, їх не видобувають. Запаси оксиду
танталу (Ta2O5), ніобію, берилію обліковують на шести родовищах, видобуток
здійснюється на двох.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ

Компания "Сентравис" получил EUR35 млн кредит на
финансирование инвестпрограммы
09.03.2021

Укрэксимбанк открыл кредитный лимит ЧАО "Сентравис Продакшн
Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), входящему в холдинг Centravis Ltd.,
на сумму EUR35 млн, что в эквиваленте составляет 1 млрд 177,477 млн грн.
Компания намерена направить эти средства на выпуск новых видов бесшовных
труб, внедрение экологических и энергосберегающих технологий и дальнейшую
модернизацию производства. "Банк открыл кредитный лимит в размере EUR35 млн сроком
на пять лет для поддержания высокой конкурентоспособности продукции на мировых
рынках, своевременного и полномасштабного выполнения инвестиционной программы,
направленной на развитие продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью", отметил директор департамента корпоративного бизнеса частного сектора Укрэксимбанка
Александр Иснюк, которого цитирует пресс-служба. В свою очередь финансовый директор
"Сентрависа" Александр Жозеф добавил, что привлечение средств в Укрэксимбанке усилит
финансовую устойчивость компании и даст возможность ежегодно инвестировать, по
меньшей мере, EUR7 млн в разработку и выпуск новых продуктов. "Поскольку мы работаем
с мировыми топ-брендами, нужно действовать на опережение, держать фокус на
эффективности и клиентском сервисе. Считаем, сотрудничество с Укрэксимбанком классическая win-win история для Украины. Наше предприятие экспортирует более 98%
своей продукции, объем валютной выручки составляет около EUR150 млн. Это помогает
улучшить внешнеторговое сальдо Украины и усилить присутствие made in Ukraine на
мировом рынке", - констатировал Жозеф. В пресс-релизе напоминается, что, несмотря на
резкий спад экономики за пандемии коронавируса, "Сентравис" по итогам 2020 года
сохранил устойчивые позиции среди лучших мировых производителей бесшовных труб.
Объем производства составил 19,05 тыс. тонн. Компания вдвое увеличила EBITDA по
сравнению с 2019 годом - до EUR14 млн. Как сообщалось, решение привлечь кредит на
EUR35 млн ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" приняло собрание акционеров 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%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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"Авдеевский завод металлических конструкций"
увеличил убыток в два раза

Спрос на металлопрокат в Украине вырос
с начала года на 19%
10.0.2021

ЧАО "Авдеевский завод металлических конструкций" (АЗМК, Донецкая
обл.) по итогам 2020 года увеличило чистый убыток в два раза по сравнению
с 2019 годом – до 225,510 млн грн.
Согласно сообщению предприятия в прессе о проведении годового собрания
акционеров 9 апреля 2021 года, его непокрытый убыток на конец прошлого года составил
1 млрд 1,311 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность компании в 2020 году
сократилась на 18,3% по сравнению с предыдущим годом – до 29,182 млн грн. В то же
время текущие обязательства АЗМК возросли на 20,3% – до 1 млрд 266,272 млн грн,
долгосрочные отсутствуют. Авдеевский завод металлоконструкций создан в 1967 году
путем перепрофилирования электрозавода, основанного в 1946 году. Специализируется на
производстве стальных строительных изделий и конструкций для опор линий
электропередач (ЛЭП). По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности
компании Uniglow Limited (Кипр) находится 68,1177% акций ЧАО, ООО "Феркон Лтд"
(Украина) – 6,8684%, физлиц-резидентов Александра Левшина – 14,3096% и Леонида
Новицкого – 5,9337%. В соответствии с данными Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей на 9 марта 2021 года, конечным бенефициаром ЧАО "АЗМК" являются
Uniglow Limited и Елена Гайдук (супруга украинского бизнесмена Виталия Гайдука).
Уставный капитал ЧАО "АЗМК " - 431,18 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Укрстальконструкция" получила убыток
в размере 10 млн грн
10.03.2021

ЧАО "Укрстальконструкция" ("УСК", Киев) завершило 2020 год с
чистым убытком в размере 10,185 млн грн, тогда как в 2019 году получило
чистую прибыль 43,884 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении очередного
годового собрания акционеров 9 апреля, непокрытый убыток компании на конец прошлого
года достиг 122,968 млн грн. Активы компании в 2020 г. возросли на 83% - до 303,647 млн
грн. Суммарная дебиторская задолженность выросла на 63,1% – до 96,703 млн грн. Текущие
обязательства выросли в четыре раза – до 196,985 млн грн, долгосрочные обязательства у
компании отсутствовали. ЧАО "Укрстальконструкция" (до 1996 г. – НПО, затем, до 2011 г., –
ОАО) создано в 1991 г. Компания занимается производством строительных металлических
конструкций. По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности компании
Moregrove Limited (Кипр) находится 99,6116% акций ЧАО "Укрстальконструкция". Согласно
структуре собственности, конечным бенефициаром Moregrove Limited является Елена
Гайдук. Уставный капитал ЧАО "Укрстальконструкция" - 0,524 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Интерпайп" заключила контракт на поставку грузовых колесных пар
для вагоноремонтных компаний во Франции
10.03.2021

Компания "Интерпайп" заключила контракт на поставку грузовых
колесных пар собственной сборки для INVEHO UFO, одной из крупнейших
вагоностроительных и вагоноремонтных компаний во Франции.
Контракт предусматривает производство в Украине и поставку 1530 колесных пар
конструкции ULT-25 для французского клиента до сентября 2022 года. При этом
уточняется, что INVEHO UFO будет использовать эти колпары для строительства новых
грузовых вагонов. Колесные пары ULT-25 разработаны инженерами "Интерпайпа" для
европейской колеи и пользуются спросом не только у клиентов во Франции, но и в
Германии и других стран Европы. Директор дивизиона железнодорожной продукции
"Интерпайпа" Александр Гарькавый отметил, что французская компания INVEHO UFO постоянный клиент группы, "Интерпайп" уже дважды отгружал в его адрес крупные
заказы. "Колесная пара ULT-25 - одна из самых популярных конструкций на рынке
грузовых поездов Европы, развивающих скорость до 120 км/ч. Низконапряженная
конструкция диска колеса позволяет повысить его износоустойчивость и продлить
жизненный цикл продукции. Мы надеемся не только сохранить, но расширить наше
сотрудничество с INVEHO UFO другими видами продукции", - сказал директор дивизиона,
которого цитирует пресс-служба. "Интерпайп" - украинская промышленная компания,
производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем
в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ,
Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662
тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д
продуктов осуществляются под брендом KLW. В "Интерпайпе" работают 11 тыс.
сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн. В
структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)",
"Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный
комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником
Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Трубный завод "Трубосталь" получил чистую
прибыль в размере 8,4 млн грн
15.03.2021

ЧАО "Трубный завод "Трубосталь" (Житомирская обл.) по итогам 2020
года получила чистую прибыль в размере 8,38 млн грн, тогда как чистый
убыток в 2019 году составлял 14,448 млн грн.
Согласно объявлению о проведении 22 апреля 2021 года годового общего собрания
акционеров, нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 15,020
млн грн. За год завод сократил текущие обязательства на 24,4% - до 88,300 млн грн,
долгосрочные отсутствуют. Дебиторская задолженность возросла на 95,6% - до 40,400 млн
грн. Активы завода в 2020 году сократились на 16,2% - до 104,616 млн грн, но возросли
основные средства - на 6,3%, до 32,171 млн грн. Согласно проекту решения собрания,
акционеры намерены оставить прибыль за 2020 год без распределения. ЧАО "Трубосталь"
создано в 2001 г., основная специализация – производство стальных труб. По данным
Нацдепозитария на IV квартал 2020 года, в собственности ООО "МД Групп Днепропетровск"
находился 41,3177% акций ЧАО, ООО "МД Истейт" - 23,7145%, ООО "Мидланд кэпитал
менеджмет" – 12,732%, ООО "Дивата групп" – 12,5962%, ООО "МД Холдинг" – 9,504%.
Уставный капитал "Трубостали" составляет 811,869 тыс. грн, номинал акции – 1 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Украинские предприятия в январе-феврале 2021 года увеличили
потребление металлопроката на 18,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 766 тыс. тонн.
Как говорится в сообщении объединения "Укрметаллургпром", в январе-феврале
2021 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 3,15 млн тонн
металлопроката (100,3% относительно аналогичного периода 2020 года), из которых, по
информации В.С.К.ГРУП, экспортировано порядка 2,49 млн тонн, или 79,2%. В аналогичном
периоде 2020 года доля экспорта составляла около 84,7% (2,66 млн тонн при общем
производстве металлопроката 3,14 млн тонн). Доля полуфабрикатов в экспортных
поставках за два месяца 2021 года составляет 48,84%, что несколько ниже показателя
периода январь-февраль 2020 года (50,34%). Удельный вес плоского проката в экспортных
поставках за два месяца 2021 года соизмеримо заметно выше показателя аналогичного
периода 2020 года (35,97% и 30,55% соответственно). Доля же сортового проката в
экспортных поставках за два месяца 2021 года заметно уступает показателю аналогичного
периода 2020 года (15,20% в 2021 году по сравнению с 19,11% 2020 года). В январефеврале 2021 года емкость внутреннего рынка составляла 766 тыс. тонн металлопроката,
из которых 110 тыс. тонн, или 14,4%, приходится на импорт. В аналогичном периоде 2020
емкость внутреннего рынка была 645,3 тыс. тонн, из которых 163,3 тыс. тонн, или 25,3%,
импортировано. Таким образом, за два месяца 2021 года наблюдается увеличение емкости
внутреннего рынка относительно января-февраля 2020 года на 18,7%, с одновременным
сокращением доли импортной составляющей на 10,95%. Структура импорта за два месяца
2021 года характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (54,55% и
42,82% соответственно; в январе-феврале 2020 года, наоборот, наблюдалось
доминирование сортового проката над плоским (соответственно, 54,87% и 42,56%).
Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-феврале 2021
года, по данным В.С.К.ГРУП, являются страны Европейского союза (29,9%), остальной
Европы (23,5%) и страны Ближнего Востока (9,9 %). Среди металлургических импортеров
за два месяца 2021 года первое место занимает СНГ (53,3%), на втором ЕС - 27 (24,9%), на
третьем - страны Азии (11,6%).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Выкупленный Тигипко бывший завод российского олигарха
Мордашова получил 34 миллиона убытка
19.03.2021

Завод ЧАО "Днепрометиз" Сергея Тигипко завершило 2020 год с
чистым убытком в размере 33,97 млн грн, тогда как в 2019 году получило
25,28 млн грн чистой прибыли.
Согласно официальной информации предприятия к повестке дня годового собрания
акционеров 23 апреля, нераспределенная прибыль завода к концу прошлого года составила
60,86 млн грн. При этом суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на
3,5% – до 147,15 млн грн, долгосрочные обязательства возросли на 22,6% – до 199,63 млн
грн, текущие – на 82,3%, до 505,82 млн грн. Стоимость активов предприятия в 2020 году
увеличилась на 38% – до 862 млн грн, основных средств – на 73%, до 358,18 млн грн. Как
сообщалось, ранее Тигипко перевел 98,67% акций АО "Днепрометиз" на кипрскую T.A.S.
Overseas Investments Limited. В октябре 2020 года Антимонопольный комитет (АМКУ)
разрешил компании Тигипко приобрести у посредника кипрскую Dealzone Holding Ltd,
которая владела указанным пакетом акций "Днепрометиза" и ранее входила в состав
холдинга "Северсталь" российского миллиардера Алексея Мордашова. При этом АМКУ
заявил, что при рассмотрении сделки по оформлению собственности над ЧАО
"Днепрометиз" не были нарушены введенные против российских компаний санкции, хотя
годом ранее сделка была заблокирована комитетом именно из-за этого. Однако эстонская
компания Blossom Investments OU, которая выступала покупателем Dealzone Holding Ltd при
первом варианте оформления сделки и входит в группу "ТАС", через суды отменила
решение АМКУ о наложении штрафа в 55 млн грн за покупку контрольного пакета акций
завода "Днепометиз" без соответствующего разрешения. Напомним, в октябре 2017 года
ПАО "Северсталь" сообщило о продаже ЧАО "Днепрометиз". В информации "Северстали"
уточнялось, что ее дочерняя компания Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже
100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% ЧАО "Днепрометиз". Условия сделки
компании не обнародовали. "Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006
году у группы "ТАС", а в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав
долю в предприятии до 98,6%. "Днепрометиз" производит метизные изделия из
низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
"Стальканат-Силур" Немировского сократил
прибыль на 21%
23.03.2021

ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" по итогам
работы в 2020 году снизило чистую прибыль на 21,3% по сравнению с 2019
годом – до 116,76 млн грн со 148,42 млн грн.
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 26
апреля, ее непогашенный убыток на конец года составил 151,68 млн грн. За прошлый год
завод сократил текущие обязательства на 27% – до 812,3 млн грн, долгосрочные составили
130,16 млн грн. В то же время дебиторская задолженность снизилась на 4,5% – до 142,6 млн
грн. Согласно объявлению, активы "Стальканат-Силур" в 2020 году снизились на 3% – до
1,72 млрд грн, в том числе основные средства снизились на 3,5% – до 1,27 млрд грн. В
проектах решений собрания акционерам предлагается полученную в 2020 году прибыль
оставить нераспределенной. Отметим, акционеры ЧАО "Производственное объединение
"Стальканат-Силур" решили направить на выплату дивидендов 18 млн 779,536 тыс. грн из
расчета 0,18 грн на одну акцию из части прибыли за 2018 г. "Проголосовали в соответствии с
повесткой", - сказал генеральный директор "Стальканат-Силур" Сергей Лавриненко по
итогам состоявшегося 3 марта внеочередного общего собрания акционеров. Как
сообщалось, в повестке дня собрания значился срок выплаты дивидендов - до 3 сентября
2021 года. На состоявшемся 30 ноября 2020 года собрании акционеры высказались против
направления на выплату дивидендов 113 млн 720,521 тыс. грн из расчета 1,09 грн на одну
акцию из части прибыли за 2018 г. "Стальканат-Силур" по итогам 2018 года нарастил
чистую прибыль на 7,6% по сравнению с 2017 годом - до 160,175 млн грн. Ранее также
сообщалось, что владелец 100% акций ЧАО "ПО "Стальканат-Силур" Немировский продал
почти 50% акций, оставив у себя по состоянию на 13 июля 2020 года 50,000099% акций,
или 52 млн 165,480 тыс. простых именных акций. По состоянию на 13 июля 2020 года
владельцем 23,7% акций, или 24 млн 726,389 тыс. шт. простых именных акций, стал Антон
Михаленко. Еще одним владельцем 23,1% акций, или 24 млн 100,404 тыс. простых именных
акций, стал Эдери Лирон. Позднее Немировский передал весь принадлежащий ему пакет
акций своему сыну Давиду 2002г. рождения. Согласно официальной информации компании
со ссылкой на данные от 8 декабря 2020 года, доля Владимира Немировского снизилась с
50,0001%, или с 52 млн 165,480 тыс. простых именных акций, до нуля. В свою очередь доля
Давида Немировского, ранее не владевшего акциями, возросла с нуля до 50,0001%. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net, fixygen.ua
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"Интерпайп Новомосковский трубный завод" получил
чистую прибыль в размере 81 млн грн

ХІМІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

23.03.2021

ЧАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" в 2020 году
получил чистую прибыль в размере 80,919 млн грн, тогда как завершил
2019 год с чистым убытком 43,743 млн грн.
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 23
апреля, ее нераспределенная прибыль на конец года составила 313,506 млн грн. За
прошлый год "Интерпайп НМТЗ" нарастил текущие обязательства на 29,6% - до 815,214
млн грн, долгосрочные – на 12,5%, до 973,296 млн грн. В то же время дебиторская
задолженность возросла на 44,3% - до 1 млрд 551,133 млн грн. Согласно объявлению,
активы "Интерпайп НМТЗ" в 2020 году увеличились на 20% - до 2 млрд 273,915 млн грн, в
том числе основные средства снизились на 4,8% - до 312,324 млн грн. В проектах решений
собрания акционерам предлагается в 2021 г. выполнить программу реализации продукции
и финансовых показателей деятельности: отгрузить продукцию на общую 1 млрд 466,668
млн грн и отгрузить трубы стальные электросварные в объеме 85 тыс. тонн. Кроме того,
планируется провести комплекс организационно-технических мероприятий по снижению
потребления топливно-энергетических ресурсов, а также повысить конкурентоспособность
продукции на основных рынках сбыта за счет расширения сортамента, повышение качества продукции, снижение затрат на производство, осуществление программы технического
перевооружения. Полученную прибыль предлагается оставить нераспределенной.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Кременчугский сталелитейный завод Тигипко
получил 23 миллиона убытка
25.03.2021

АО "Кременчугский сталелитейный завод" по предварительным
данным, в 2020 году получило чистый убыток в размере 22,81 млн грн,
тогда как в 2019 году чистая прибыль составляла 66,03 млн грн.
Согласно информации к обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР
повестке дня общего собрания акционеров компании 30 апреля, непокрытый убыток АО к 1
января 2021г. составил 50,57 млн грн (годом ранее – 27,71 млн грн). Как сообщалось, в 2019
г. завод сократил чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с 2018 годом. По информации
КСЗ, к началу 2021 года его текущие обязательства составляли 342,19 млн грн – на 9,5%
больше, чем годом ранее, долгосрочные сократились на 3% - до 258,74 млн грн. Активы
компании за 2019 год выросли на 6,6%, составив 854,79 млн грн, в том числе суммарная
дебиторская задолженность увеличилась на 90% - до 240,94 млн грн. Собственный капитал
АО "КСЗ" на 1 января 2021 года составил 253,86 млн грн, в том числе уставный – 132, 12 млн
грн. Кременчугский сталелитейный завод - ведущее предприятие литейного производства
Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных
автомобилей. Данных о чистом доходе за прошлый год завод пока не обнародовал, а в 2019
году он сократил этот показатель на 21,7% к 2018 году – до 996,38 млн грн. По данным
НКЦБФР на четвертый квартал 2020 года зарегистрированная на Кипре Defano Investments
Ltd владеет 48,4421% акций ПАО "КСЗ". Еще 24,5667% принадлежит ООО "Финансовая
компания "Финевровектор" ", финкомпании "Альфа Крос" – 22,7976%. Группа "ТАС"
основана в 1998 г. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский
и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты.
Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Харьковский "Завод Фрунзе" в 2020г увеличил
чистую прибыль вдвое
26.03.2021

ЧАО "Завод Фрунзе", ведущий производитель изделий из перфорированного металла и систем ограждения, в 2020 г, по предварительным данным,
увеличил чистую прибыль вдвое – до 55,17 млн грн.
Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке дня
общего собрания акционеров компании 26 апреля, нераспределенная прибыль по итогам
2020 г. увеличилась на 9,8% и составила 540 млн грн. Текущие обязательства предприятия
увеличились на 33,8% – до 117,2 млн грн, долгосрочные на 31,8% – до 26,68 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность предприятия в 2020 г. увеличилась на 46,5% – до
90,28 млн грн. Активы в целом выросли на 13,7% – до 696,6 млн грн. В 2018 году его
текущие обязательства сократились на 15% - до 101,75 млн грн, тогда как долгосрочные
выросли на 6% - до 21,15 млн грн. Собственный капитал "Завода Фрунзе" по итогам года
составил 552,7 млн грн, в том числе уставный – 2,66 млн грн. "Завод Фрунзе", основанный в
1885 г., выпускает сита для сельхозмашин, настилочные решетки, сетки и системы
ограждения для стройиндустрии, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки),
складские стеллажи и защитные системы картеров двигателей для автомобилей.
Предприятия имеет разветвленную сеть представительств и филиалов в Украине и России,
а также в Казахстане и на Ближнем Востоке (ОАЭ). В числе основных клиентов завода в
Украине – розничные сети строительных супермаркетов, машиностроительные заводы,
агро- и строительные компании, предприятия по производству стройматериалов, сферы
ЖКХ. Владельцем предприятия является глава правления Александр Василенко.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 МЕТАЛОСЕРВІС (МЕТАЛОТОРГІВЛЯ)

Луганская "Сталь" в 2020г получила
более 5,4 млн убытков
22.03.2021

ЧАО "Сталь" (Северодонецк Луганской обл.) по итогам работы в
2020 году увеличило чистый убыток на 30% по сравнению с
предыдущим годом – до 5,425 млн грн.
Согласно объявлению компании о годовом собрании акционеров 23 апреля, его
нераспределенная прибыль к концу прошлого год составила 63,205 млн грн. Акционеры
намерены погасить убытки за 2020 год за счет планируемой прибыли в 2021 г. Компания
создана в 1993 г. Ранее была зарегистрирована в Луганске. Занимается оптовой торговлей
металлоломом и стальным литьем. По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в
собственности ООО "Сталь-Инвест" находилось 31,0071% акций ЧАО "Сталь", компании
Melkom Plus, Sociedad Limitada (Испания) - 9,9004%, у физлица Владимира Комисаренко 27,5476%, у физлица Аллы Комисаренко - 11,6479% акций, у физлица Антона Комисаренко
- 9,5565%. Уставный капитал компании - 6,127 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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У 2020 році GROUP DF інвестувала понад півмільярда гривень
в модернізацію заводів азотної групи Ostchem
04.03.2021

Компанія Group DF інвестувала 522 млн. грн. в модернізацію заводів з
виробництва мінеральних добрив азотного холдингу Ostchem в 2020 році.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
З них 131,5 млн грн вкладено в "Сєвєродонецький Азот", 269,8 млн на Черкаський
"Азот" і 120,6 млн - у "Рівнеазот". Інвестиції в першу чергу були спрямовані на розвиток
виробничих майданчиків і нарощування обсягів виробництва. Найбільшими
інвестиційними проєктами 2020 року стали відновлення повного циклу виробництва на
"Сєвєродонецькому Азоті" - запуск виробництва власного аміаку і карбаміду, а також запуск
на цьому підприємстві лінії упаковування готової продукції в біг-беги. На Черкаському
"Азоті" було модернізовано виробництво аміачної селітри (завершений 2-річний проєкт
оновлення грануляційної вежі), а також інвестиції здійснювалися в базовому цеху карбаміду і азотної кислоти. На "Рівнеазоті" стартує масштабний проєкт з будівництва
агрегату карбаміду і виробництва КАС. "Ембарго на ввезення російських добрив в Україну і
відносно низькі ціни на газ влітку 2020 року дозволили нам приступити до масштабної
модернізації підприємств холдингу. Завдяки значним інвестиціям, у 2020 році нам вдалося
стабілізувати виробництво на Черкаському "Азоті"і "Рівнеазоті", забезпечивши роботу
підприємств на максимальній потужності без розвантажень протягом року. Наступний етап
- поступове збільшення завантаження на Сєвєродонецькому Азоті", - зазначає Олег
Арестархов, директор з корпоративних комунікацій Group DF. За його словами, в
наступному році група має намір збільшити капітальні інвестиції. "Масштабна модернізація
основних фондів підприємств продовжиться у 2021 році. Ми це робимо, щоб підвищити
безпеку виробництва, операційну ефективність, зменшити собівартість продукції,
збільшити обсяги виробництва. Ми робимо кроки, які дозволять підвищити
конкурентоспроможність наших заводів на глобальних ринках", - зазначив Арестархов.
Азотний холдинг Ostchem входить в Group DF Дмитра Фірташа та об'єднує підприємства з
виробництва азотних добрив "Рівнеазот", "Сєвєродонецький Азот" і черкаський Азот.
Дистрибуція Ostchem представлена Ostchem Retail, мережею складів "УкрАгро НПК".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Производство азотных удобрений в Украине выросло
до рекорда за 5 лет, – УКАБ
16.03.2021

По итогам 2020 г. производство азотных удобрений в Украине
составило 5,1 млн тонн в физическом весе, что на 35% больше, по
сравнению с 2019 г., и является самым высоким показателем с 2015 г.
Как отмечается в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", рост
произошел по всем трем основным видам продукции, в частности: по карбамиду – на 47%,
по аммиачной селитре – на 8%, по карбамидо-аммиачной смеси – на 29%. В УКАБ
напомнили, что в Украине работает 5 крупных заводов по производству азотных
удобрений: три завода группы Ostchem Дмитрия Фирташа (Черкассы, Ривне,
Северодонецк), "Днепразот" Игоря Коломойского и принадлежащий государству Одесский
припортовый завод. "Заводы Группы Ostchem в 2020 г. произвели две трети всех азотных
удобрений. Наибольший прирост производства продемонстрировали Северодонецкий
завод Ostchem и ОПЗ – увеличение в 2,5 раза по сравнению с 2019 г. по каждому из
предприятий благодаря восстановлению стабильной работы заводов", – отмечается в
сообщении. По словам генерального директора УКАБ Романа Сластена, такой
существенный рост связан со сравнительно низкой цене природного газа в 2020 г, полным
эмбарго на все виды минеральных удобрений из РФ, а также высоким спросом на азотные
удобрения как на внутреннем, так и на внешних рынках . Эксперт отмечает, что
одновременно цены на внутреннем рынке Украины продолжали быть на 15-25% выше по
сравнению с ценами экспорта. "То есть украинские сельхозпроизводители продолжают
платить в цене удобрений дополнительную маржу отечественному производителю.
Единственным сдерживающим фактором роста цены на нашем монополизированном
рынке удобрений является наличие импортных поставок из Беларуси, стран ЕС и других
торговых партнеров Украины", – пояснил Сластен. По оценке УКАБ, рост внутреннего
производства существенно уменьшило импорт удобрений в Украине. Так, в 2020 году
объем импорта азотных удобрений уменьшился более чем вдвое и составил $152 млн
против $365 млн в 2019 г. В физическом весе импорт в 2020 году составил 816 тыс. тонн.
Наибольшую долю импорта – 46,7% занимала аммиачная селитра, производство которой в
Украине является наиболее монополизированным. В целом в 2020 Украина импортировала
азотные удобрения из 32 стран. Крупнейшими поставщиками были Беларусь с долей 29%,
Польша – 23%, Грузия – 13%, Литва – 10%, Болгария – 10%, Казахстан – 6%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
ПИИ "Интервзрывпром" снизил чистую
прибыль на 72,2%
23.03.2021

ЧАО "Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ)
"Интервзрывпром" по итогам 2020 г. снизило чистую прибыль на 72,2% по
сравнению с 2019 годом - до 43,880 млн грн со 157,812 млн грн.
Согласно объявлению о проведении 23 апреля годового собрания акционеров, ее
непогашенный убыток на конец года составил 40,857 млн грн. За прошлый год
предприятие сократило текущие обязательства на 6,1% - до 74,912 млн грн, долгосрочные
возросли на 18,7% - до 432,987 млн грн. В то же время дебиторская задолженность
увеличилась на 24,7% - до 93,661 млн грн. Активы "Интервзрывпром" в 2020 г. снизились
на 28,9% - до 477,708 млн грн, в том числе основные средства - на 23,1%, до 197,023 млн
грн. В проектах решений собрания акционерам предлагается полученную в 2020 году
прибыль направить на погашение убытков прошлых лет. Как сообщалось, в 2004-2005 гг.
"Интервзрывпром" ввел в эксплуатацию на Полтавском ГОКе закупленную в США
технологическую линию по производству эмульсии и смесительно-зарядной машины. ЧАО
"ПИИ "Интервзрывпром" создано в мае 2001 г. Занимается производством взрывчатых
веществ. По данным НДУ на четвертый квартал 2020 г., у ЧАО "Украинская финансовая
компания" и ООО "Интервзрывпром" находится по 24,9981% акций предприятия, у M & Q
Trading Limited и West Industrial Investment company Ltd. (обе - Кипр) - по 24,9972%. В свою
очередь ООО "Интервзывпром" зарегистрировано в сентябре 2000г с уставным капиталом
1,5 млн грн. В собственности у бенефициара компании Константина Носова (Киев) - 99,2%ная доля. Среди основных видов деятельности – производство взрывчатых веществ.
Уставный капитал ЧАО составляет 10,666 млн грн, номинал акции – 100 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Одесский припортовый завод получил
1,2 миллиарда убытка

ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

26.03.2021

ПАО "Одесский припортовый завод" в 2020 г., по предварительным
данным, увеличил чистый убыток в 16,5 раза – на 1,12 млрд грн – по
сравнению с 2019 годом – до 1,19 млрд грн.
Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке
собрания акционеров ОПЗ 28 апреля 2021 года, активы предприятия за 2020 год
увеличились на 0,7% - до 4,8 млрд грн, тогда как основные средства уменьшились на 4,2% –
до 3,67 млрд грн. Как сообщалось, ОПЗ в 2019 году сократил чистый убыток в 10,3 раза (на
677,9 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 72,56 млн грн. ОПЗ в 2020 году выпустил
821,2 тыс. тонн карбамида, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года и является
рекордом высоким за последние пять лет. На его производственных мощностях было также
произведено 96,5 тыс. тонн товарного аммиака, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. ОПЗ
выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на
морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% –
ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
"Днепразот" Коломойского сменил
поставщика газа
29.03.2021

АО "Днепразот", подконтрольное структурам Игоря Коломойского и
партнеров, заключило с ЧАО "Укрнефтебурение" договор на поставку газа
стоимостью 480 млн грн.
Набсовет компании согласовал заключение этого контракта 25 марта. В 2018 году
Днепразот уже покупал газ у "Укрнефтебурения". Долгое время ПАО "Укрнафта" арендовала
мощности "Днепразот" для переработки собственного газа в минеральные удобрения,
продавая их потом, в частности, тому же "Днепроазоту". Договор завершился в марте 2018
г., и "Укрнафта" перешла к реализации своего газа через биржу и по двухсторонним
контрактам. По расчетам отраслевого издания еnkorr, из-за работы по такой схеме
"Укрнафта" по итогам 2017 г. недополучила 2,3 млрд грн. С 2019 г. "Днепразот" начал
закупать природный газ у ООО "Юнайтед Энерджи", также связанного с Коломойским.
Перед этим "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО
"Укрнафта". В то же время в рамках урегулирования налогового долга "Нафтогаз Украины"
осуществил "Укрнафте" предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи,
который будет поставлен в следующие несколько лет. Как сообщалось, АО "Днепразот" по
итогам 2019 года получило 273,53 млн грн чистой прибыли против 767,91 млн грн чистого
убытка годом ранее. "Днепразот" специализирующийся на производстве карбамида,
аммиака, едкого натрия, хлора жидкого и соляной кислоты и входящий в группу "Приват".
ЧАО "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в
Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в
Харьковской области. Совладельцами "Укрнефтебурения" являются Игорь Коломойский и
Виталий Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания),
принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Акции компании Фукс приобрел у
представителей Януковича. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Три хімзаводи Фірташа звітують про збитки
за 2020 рік на 16,2 млрд грн

Кохавинская бумфабрика получает EUR13,8 млн кредита ЕБРР
и стимулирующий грант FINTECC $131 тыс
15.03.2021

АО "Кохавинская бумажная фабрика" получит стимулирующий грант
в размере $131,433 тыс. в рамках программы ЕБРР Центр финансирования и
передачи технологий в сфере адаптации к климатическим изменениям и
смягчения их воздействия (FINTECC).
"Украинский производитель бумаги АО "КБФ" перейдет на следующий этап своего
развития благодаря кредиту EUR13,8 млн от ЕБРР. Инвестиции в новое оборудование
позволят КПФ войти в рыночный сегмент бумажной санитарно-гигиенической продукции
на основе целлюлозы. В новом производственном цехе будет создан технологический
процесс полного цикла", - отмечается в сообщении. В том числе, более EUR1 млн будет
выделено на модернизацию оборудования фильтрации сточных вод, а также меры по
повышению энергоэффективности и адаптации к климатическим изменениям, что
позволит уменьшить потребление воды, а также сократить годовой объем выбросов CO2 на
2400 тонн. Согласно пресс-релизу, для поддержания реализации этих мер предполагается
стимулирующий грант в рамках программы FINTECC, целью которой является передача
технологий в сфере смягчения климатических изменений и адаптации к ним. Кроме того,
отмечается в сообщении, КБФ также воспользовалась техническим сотрудничеством в
форме гранта из фонда EU4Business в Украине, предназначенного для пред- и
послеинвестиционной поддержки. Пресс-служба ЕБРР также уточняет, что КБФ также
оказаны консультационные услуги по анализу рынка и разработке бизнес-плана,
профинансированные из Фонда развития малого бизнеса (США, Италия, Япония, Южная
Корея, Люксембург, Швейцария, Швеция, Фонд технического сотрудничества тайваньского
бизнеса и ЕБРР, а также Норвегия). Кохавинская бумфабрика – один из ведущих
производителей бумаги-основы и санитарно-гигиенической продукции из макулатуры. Ее
строительство было начато в 1938 году при участии специалистов из Германии, Польши и
Швеции. В 1990-х фабрика была приватизирована через выпуск ваучеров и в настоящее
время принадлежит 173 акционерам. В настоящее время компания имеет две машины для
выпуска бумаги-основы общей мощностью 40 тыс. т в год и семь линий для производства
санитарно-гигиенической продукции из бумаги-основы. КБФ выпускает туалетную бумагу,
салфетки и полотенца только из макулатурного сырья (ТМ "Кохавинка", "Веселый размер",
"Великан"). Акционеры ПАО " КБФ" одобрили привлечение кредита ЕБРР в объеме до
EUR17 млн для финансирования строительства нового производства на собрании 10
ноября. По решению собрания, в залог по кредиту будет передано имущество фабрики,
рыночная стоимость которого превышает 50% стоимости активов (по данным последней
финансовой отчетности). По выпуску туалетной бумаги КБФ занимает третье место в
Украине после Киевского картонно-бумажного комбината и АО "ВГП " (Волынская обл., ТМ
"Рута"), которые в том числе использует в качестве сырья для производства бумаги-основы
привозную целлюлозу (в Украине она не производится – ИФ). Фабрика экспортирует около
40% реализуемой продукции. В 2020 году КБФ выпустила продукцию на 596,11 млн грн - на
9% больше, чем годом ранее, и, по предварительным данным, увеличила чистую прибыль
на 16% - до 84,55 млн грн. ЕБРР – самый крупный международный финансовый инвестор в
Украине. С начала деятельности в стране Банк взял на себя обязательства по
предоставлению EUR14,5 млрд в рамках 489 проектов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

30.03.2021

ПрАТ "Концерн Стирол" за підсумками 2020 року звітує про збиток
8,79 млрд грн, тоді як за 2019 рік декларувало прибуток 6,27 млрд грн. Про
це повідомляє finbalance.com.ua
Обсяг її довгострокових зобов`язань і забезпечень на кінець 2020 р. становив 121,7
млн грн (на кінець 2019 року - 121,6 млн грн), а поточні зобов`язання та забезпечення - 59,2
млрд грн (на кінець 2019 року - 50,9 млрд грн). Заявлений обсяг активів - 9,06 млрд грн (на
кінець 2019 року - 9,6 млрд грн). ПрАТ "Азот" (м. Черкаси) за підсумками 2020 року звітує
про збиток 2,8 млрд грн (за 2019 рік був прибуток 2,1 млрд грн). За даними компанії, обсяг
її довгострокових зобов`язань і забезпечень на кінець 2020 року становив 1,47 млрд грн (на
кінець 2019 року - 482,4 млн грн), а поточні зобов`язання та забезпечення - 35,65 млрд грн
(на кінець 2019 року - 29,2 млрд грн). Заявлений обсяг активів - 22,86 млрд грн (на кінець
2019 року - 18,18 млрд грн). ПрАТ “Рівнеазот” за підсумками 2020 року звітує про збиток
4,62 млрд грн (за 2019 рік декларувався прибуток 4,07 млрд грн). За даними компанії, обсяг
її довгострокових зобов`язань і забезпечень на кінець 2020 року становив 431,2 млн грн (на
кінець 2019 року - 364 млн грн), а поточні зобов`язання та забезпечення - 35,4 млрд грн (на
кінець 2019 року - 29,83 млрд грн). Заявлений обсяг активів - 6,77 млрд грн (на кінець 2019
року - 5,7 млрд грн). Вказані три хімзаводи входять в Ostchem Holding Дмитра Фірташа. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Сбербанк реструктуризував борг
черкаського "Азота"

Ведущий производитель обоев "Славянские обои - КФТБ"
сократил выпуск на 2,8%
22.03.2021

ПАО "Славянские обои - КФТБ" (Корюковская фабрика технических
бумаг, Черниговская обл.) в январе-феврале сократило их выпуск на 2,8%
по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 4,53 млн усл. кусков.
Согласно предоставленным статистическим данным ассоциации "УкрПапир", в то же
время объем товарной продукции фабрики за прошлый месяц возрос на 7,1% - до 233,98
млн грн. Как сообщалось, в январе фабрика выпустила 1,91 млн усл. кусков обоев – на 3,6%
меньше, чем в январе-2020. "УкрПапир" не располагает данными выпуска обоев в целом по
Украине, поскольку, как сообщалось, Госстат перестал предоставлять ей эти данные. Как
сообщалось, в конце 2018 года Россия ввела эмбарго на поставки ряда украинских товаров,
в том числе обоев, что привело к значительному сокращению из производства. "Славянские
обои - КФТБ" выпускает более 10 видов обоев от эконом-сегмента (бумажные, дуплексные,
акриловые) до обоев премиум-класса (виниловые, флизелиновые, обои горячего тиснения).
Поставляет продукцию в страны СНГ и Европы, имеет дилерскую сеть в 25 странах. Как
сообщалось, в 2020 году фабрика снизила на 1,9% выпуск обоев по сравнению с 2019 годом
– до 36,15 млн усл. кусков, а объем производства в денежном выражении сократился на
10,2% - до 1 млрд 661 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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За даними ПрАТ “Азот” (м. Черкаси), 28 квітня плануються збори його
акціонерів. Про це повідомляє служба новин фінансово-аналітичного
порталу finbalance.com.ua
Згідно повідомлення на збрах акціонерів будуть розглядатися в т.ч. питання: затвердження фінзвітності компанії за 2020 р. (збиток - 2,8 млрд грн, тоді як за 2019 рік був
прибуток 2,1 млрд грн); про схвалення вже вчинених підприємством значних правочинів і
про попереднє надання згоди на вчинення нових значних правочинів. Згідно з проектом
рішення, пропонується схвалити укладений між ПрАТ “Азот” і Сбербанком договір про
внесення змін №19 до договору про відкриття кредитної лінії №25-В/10/35/ЮО/КЛ від
10.11.2010 на таких умовах: встановлення ліміту кредитування таким, що дорівнює сумі
основного зобов’язання на дату підписання договору про внесення змін №19, загального
строку кредитування та строку погашення заборгованості за кредитним договором – 5
років від дати підписання договору про внесення змін №19; встановлення процентної
ставки за кредитним договором в розмірі 4% річних. Також пропонується схвалити
укладені між ПрАТ “Азот” і Сбербанком договори про внесення змін до договорів іпотеки та
застави, а також укладений ПрАТ “Азот” з ДП “Хімік” ПрАТ “Азот” і Сбербанком договір про
внесення змін №3 до договору поруки №1 від 30.09.2016. “Схвалити укладені ПрАТ “Азот” з
банком договори застави, предметом яких є передача в забезпечення виконання
зобов’язань ПрАТ “Азот” по кредитному договору основних засобів та товарів в обороті
балансовою вартістю на 01.12.2020р. не вище 782 млн грн”, - йдеться в проекті рішення..
Відзначимо, ПАТ «Черкасиобленерго» в судовому порядку розпочало процедуру банкрутства
ПрАТ «Азот» та розпочало стягнення з підприємства суми штрафних санкцій. ПАТ
звернулося до Госпсуду Черкаської області через «необхідність вирішення питання
проблемної заборгованості». За інформацією товариства, «Азот» не виконав своїх
зобов’язань за договорами про постачання електроенергії у 2005 р. на 1,9 млрд грн. …
Контекст >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Объем товарной продукции Киевского картоннобумажного комбината вырос на 14,4%
22.03.2021

Объем
товарной
продукции
Киевского
картонно-бумажного
комбината (ККБК, Обухов Киевской обл.) в январе-феврале вырос на 14,4%
по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 958,24 млн грн.
Согласно статистике ассоциации "УкрПапир", в натуральных показателях, в
частности, комбинат на 4,1% нарастил выпуск гофротары – до 36,04 млн кв. м, но это не
позволило ему сохранить лидерство (отвоеванное в январе), которое вернул Рубежанский
КТК (совместно с Трипольским упаковочным комбинатом). Выпуск бумаги-основы для
санитарно-гигиенической продукции увеличился на 3% - до 14,1 тыс. тонн, а производство
туалетной бумаги в рулончиках сохранилось на прошлогоднем уровне –72,7 млн шт.
Наибольший темп прироста (но замедлившийся по сравнению с январем текущего года на
11 п.п.) продемонстрировал выпуск картона, увеличившись на 27,3% - до 36,4 тыс. тонн, в
том числе коробочного картона на 56,2% - до 13,7 тыс. тонн, тарного (включая бумагу для
гофрирования) – на 14,5%, до 22,7 тыс. тонн. По оценке ассоциации, в целом предприятия
отрасли в январе-феврале снарастили выпуск гофротары на 1% - до 103,9 млн кв. м, бумаги
и картона на 11,4% - до 136,9 тыс. тонн, туалетной бумаги в рулончиках на 6,4% - до 118,9
млн шт. Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картоннобумажной продукции со штатом около 2,2 тыс. чел. Продукция реализуется почти 700
компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. Как сообщалось, в 2020 году
объем производства ККБК вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом – до 5 млрд 731,8 млн
грн. В январе текущего года этот показатель вырос на 13,7% - до 469,2 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Рубежанский картонно-тарный комбинат выпустил
37,5 млн кв. м гофроящиков

"Завод "Южкабель" сократил чистую
прибыль на 46,3%
22.03.2021

РКТК в январе-феврале с учетом продукции Трипольского
упаковочного комбината (ТУК, Киевская обл.) выпустил 37,48 млн кв. м
гофроящиков, что на 3,4% больше, чем за тот же период 2020 года.
Согласно предоставленным статистическим данным ассоциации "УкрПапир", таким
образом РКТК ввернул позицию лидера в Украине по выпуску этой продукции, которое в
январе уступил Киевскому КБК с незначительным отставанием. Как сообщалось, в январе
РКТК сократил выпуск гофротары на 0,7% к январю-2020 – до 16,62 млн кв.м. За два месяца
комбинаты нарастили выпуск составляющих для гофрокартона (картон и бумага для
гофрирования) на 16,3% - до 37,5 тыс. тонн. При этом суммарный объем товарной
продукции двух комбинатов в денежном выражении вырос на 16,4% - до 696,11 млн грн.
Как сообщалось, в целом, по оценке ассоциации, предприятия отрасли в январе-феврале
текущего года выпустили до 103,9 млн кв. м гофротары – на 1% больше, чем за два месяца
прошлого года. РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на
выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе
ящиков для тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона. В числе
потребителей его продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой
продукции, сигарет и других изделий. В 2002 году РКТК приобрел ТУК, где было создано
производство гофрокартона и гофроупаковки. Как сообщалось, в 2020 году РКТК выпустил
248,24 млн кв. м гофроящиков, что на 1,1% меньше, чем за 2019 год, объем производства
снизился на 11,4% - до 3 млрд 932,6 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Малинская бумажная фабрика-Вайдманн
закончила 2020 год с убытком

19.03.2021

АО "Завод "Южкабель", ведущий производитель кабельнопроводниковой продукции, в 2020 г., по предварительным данным,
сократил чистую прибыль на 46,3% по сравнению с 2019 г. - до 79,2 млн грн.
Согласно информации в объявлении о проведении общего собрания акционеров 22
апреля, нераспределенная прибыль компании к 1 января 2021 г. составила 563,13 млн грн
(годом ранее – 496,62 млн грн). В повестку дня собрания внесен вопрос о распределении
полученной чистой прибыли и начислении дивидендов, однако в проекте решения
отсутствует их предполагаемый размер. За прошедший год завод нарастил текущие
обязательства на 22,4% - до 226,93 млн грн, а долгосрочные сократил более чем вдвое - до
46,47 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность завода к началу 2021 года составила
143 млн грн, увеличившись за год на 41,3%, активы в целом составили 1 млрд 398 млн грн
(на 3% больше). Собственный капитал компании составляет 1 млрд 125 млн грн, в том
числе уставный не изменился – 10,39 млн грн. Завод "Южкабель" основан в 1943 году.
Согласно информации на его сайте, на сегодня является крупнейшим в Украине по выпуску
кабельно-проводниковой продукции, предлагая более 25 тыс. марко-размеров изделий.
Поставляет продукцию на атомные и тепловые электростанции, промпредприятия, ГОКи,
нефтяные месторождения и угольные шахты, метрополитены и новостройки, железные
дороги и городской транспорт. По состоянию на IV квартал 2020 года кипрской Cable
Industrial принадлежало около 13,06% акций АО, ООО "Пивденкабельинвест-плюс" – более
15,83%, "Пивденкабельпрокат" и "Пивденкабельинвест – по 14,1% акций. Еще почти 9,85%
принадлежит главе правления Владимиру Золотареву. В 2019 году завод увеличил чистую
прибыль на 63% к 2018 году – до 147,4 млн грн, чистый доход не обнародовал (по
последним обнародованным данным в 2017 году он превысил 1 млрд грн).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АО "Малинская бумажная фабрика-Вайдманн" в 2020 г., по
предварительным данным, получила 5,54 млн грн убытка, тогда как в 2019 г.
чистая прибыль составляла 8,29 млн грн.
Согласно информации к повестке общего собрания акционеров, намеченного на 28
апреля, нераспределенная прибыль МБФ к 1 января 2021 года составила 169,71 млн грн
(годом ранее – 175,50 млн грн). Как сообщалось, в 2019 году чистая прибыль компании
снизилась почти вдвое к 2018 году. Согласно публикации, акционеры намерены направить
нераспределенную чистую прибыль за 2019 год (8,19 млн грн) на увеличение уставного
капитала с 0,333 млн грн до 8,526 млн грн путем повышения номинальной стоимости
акции с 0,25 грн до 6,4 грн. По данным фабрики, за минувший год ее текущие обязательства
сократились на 47% - до 120,17 млн грн, но долгосрочные выросли до 278,56 млн грн
против 3,09 млн грн годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность компании
увеличилась на 52,5% - до 148,64 млн грн, а активы в целом составили 569,09 млн грн,
увеличившись на 40,3%. Собственный капитал АО на 1 января 2021 года составляет 170,37
млн грн, в том числе уставный – 0,33 млн грн. Основанная в 1871 году "МБФ-Вайдманн" член международной группы Weidmann с 2000 года, единственное предприятие Восточной
Европы, которое может поставлять практически все виды электроизоляционной бумаги и
картона, соответствующие региональным и международным стандартам. На фабрике
производится трансформаторный картон, электроизоляционная бумага для силовых
кабелей и трансформаторных намоток, крепированная бумага, другие виды бумаги для
промышленного применения, в том числе для упаковки, фильтрации, обоев. Как
сообщалось, в 2020 году "МБФ-Вайдманн" выпустила товарную продукцию на 512,55 млн
грн, что на 14% меньше, чем за 2019 год, при этом в натуральном выражении выпуск
промышленной бумаги снизился на 11,4% - до 5,17 тыс. тонн, тогда как трансформаторного
картона вырос на 17,4% - до 5,34 тыс. тонн. По состоянию на начало 2020 года корпорация
Weidmann Holding AG (Швейцария) владеет почти 95% АО "МБФ-Вайдманн".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

АО "Азовкабель" (Бердянск Запорожской обл.) завершил 2020 г., по
предварительным данным, с чистой прибылью в размере 1,89 млн грн, что
на 10,6% меньше, чем годом ранее.
Согласно обнародованной в системе НКЦБФР информации к повестке дня общего
собрания акционеров компании, намеченном на 21 апреля, нераспределенная прибыль
совпадает с чистой. Акционеры планируют не распределять полученную чистую прибыль.
За минувший год "Азовкабель" нарастил текущие обязательства на 25,7% - до 82,66 млн
грн, но отсутствуют долгосрочные, которые в 2019 году составляли 15 млн грн. Компания
за год сократила суммарную дебиторскую задолженность на 28% - до 54,72 млн грн, а
стоимость активов в целом выросла незначительно - до 205,8 млн грн. Собственный
капитал компании на 1 января 2021 года составляет 116,8 млн грн, в том числе уставный –
4,5 млн грн. АО "Азовкабель" (ранее – ЗАО "Промышленное предприятие "Азовкабель")
было создано в 2001 году на базе двух из 18 цехов в рамках реструктуризации ОАО
"Азовкабель"- некогда крупнейшего в б.СССР производителя кабельной продукции.
Компания специализируется на выпуске кабелей связи, силовых и контрольных кабелей,
осветительных шнуров. Основные потребители – меткомбинаты, ГОКи, железные дороги,
строительные и монтажные организации, предприятия тяжелой и легкой
промышленности, оптовой торговли. Основные импортеры – Беларусь, Россия, Казахстан,
Молдова. Согласно финансовому отчету компании на ее сайте, 2019 год она закончила с
чистой прибылью 2,1 млн грн против 5,3 млн грн годом ранее, чистый доход вырос на 3,3%
- до 248,66 млн грн. На предприятии к началу 2020 года работало 150 человек. По
состоянию на начало 2021 года предприниматель из Одессы Татьяна Шпалтакова владела
54,11% акций АО, Ирина Денисенко – 33,64%, Наталья Стойчева – 12,24%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 АКУМУЛЯТОРНО-БАТАРЕЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

По итогам 2020 "Азовкабель" показал прибыльность,
но сократил ее на 10%
22.03.2021

Завод "Одескабель" получил убыток
в размере 27,1 млн грн

АО "Иста-Центр" завершило 2020 год с чистой
прибылью 7,37 млн грн
07.03.2021

Крупный украинский кабельный завод ПАО "Одескабель", по
предварительным данным, завершило 2020 год с чистым убытком в размере
27,1 млн грн, тогда как в 2019 г. чистая прибыль составляла 17,72 млн грн.
Согласно опубликованной в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку Украины (НКЦБФР) информации к повестке дня общего собрания
акционеров компании 16 апреля, ее нераспределенная прибыль к началу текущего года
составила 119,57 млн грн (против 146,48 млн грн годом ранее). Как сообщалось, в 2019 г.
чистая прибыль "Одескабеля" выросла на 28% к 2018 году - до 17,72 млн грн. По данным
публикации, завод в 2020 году немного нарастил текущие обязательства – до 791,86 млн
грн, а долгосрочные выросли на 42% - до 58,1 млн грн. Активы компании за год выросли
незначительно, составив 1 млрд 262,6 млн грн, в том числе суммарная дебиторская
задолженность уменьшилась на 6,6% - до 259,7 млн грн. Согласно промежуточному отчету
предприятия в НКЦБФР, за январь-сентябрь 2020 года "Одескабель" получил 44,29 млн грн
убытка против 18,51 млн грн чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года, чистый доход
сократился на 5,4% - до 1 млрд 247,4 млн грн. "Одескабель" - один из ведущих
производителей оптоволоконного кабеля в Украине. Кроме того, выпускает кабельную
продукцию для LAN-сетей, телефонии и пр. Основными потребителями продукции
компании в Украине являются, в частности, "Укртелеком", сеть "Эпицентр", "Хуавей
Украина", "Новая линия", меткомбинаты "Запорожсталь", "АрселорМиттал Кривой Рог",
"Нафтогаз Украины", "Укрзализныця". В 2019 г. чистый доход предприятия незначительно
вырос к предыдущему году – до 1 млрд 764 млн грн, а за 2020 год этот показатель пока не
обнародовался. Доля экспорта в 2019 году составила 28%, продукция поставлялась в
Молдову, Беларусь, Польшу, Армению, Азербайджан, Россию, Словакию, Грузию, Чехию,
Италию, Германию, Алжир, Румынию, Габон, а также на новые рынки сбыта: в Португалию,
Турцию и Египет. К началу 2020 года на предприятии работало около 940 чел.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

15.03.2021

Производитель стартерных аккумуляторных батарей АО "ИстаЦентр" завершил 2020 г, по предварительным данным, с чистой прибылью
7,37 млн грн, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 0,19 млн грн.
Согласно опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР к повестке
дня общего собрания акционеров АО, намеченного на 14 апреля, непокрытый убыток
компании к началу 2021 года составил 143,25 (год назад - 150,57 млн грн). Как сообщалось,
в 2019 г. "Истра-Центр" получил небольшую прибыль, тогда как годом ранее почти
приблизился к точке безубыточности. Согласно публикации, за 2020 г. компания сократила
текущие обязательства почти на 7,5% - до 198 млн грн, долгосрочные составили 3,15 млн
грн против 4,2 млн грн годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность выросла на 8%
- до 64,12 млн грн, а активы в целом сократились на 3% - до 315,4 млн грн. Собственный
капитал АО к началу 2021 года составил 114,28 млн грн, уставный – 128,17 млн грн. "ИстаЦентр", работающее с 1995 года, является одним из заводов-производителей стартерных
аккумуляторов в Днепре (второй – ДОЗ "Энергоавтоматика"). Как сообщалось со ссылкой на
Фонд госимущества Украины, в первом полугодии 2020 года чистый доход предприятия
составил 62,55 млн грн (за весь 2019 год – 249,32 млн грн). Основной рынок сбыта Украина (в 2019 году – почти 70%). Согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2020
года более 21,55% акций принадлежит государству, 23,0476% - зарегистрированной в
Панаме Battery Investment Corp., 6,23% - "Иста Интернейшл корпорейшн" (Белиз). Еще 40%
акций владеет ООО "Оберон-центр" (Днепр), в котором, согласно госреестру, еще 40%
принадлежит ООО "Оберон-центр" (Днепр), в котором, согласно госреестру, более 75%
владеет зарегистрированный в Лондоне Виктор Потапов (через "Скотвинд Лимитед"). К
началу 2020 года на заводе работало 143 человека.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС
 ПРОМИСЛОВЕ & ВИРОБНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ

На харьковском заводе “Коммунар” создадут 5000
новых рабочих мест
Верхнеднепровский машиностроительный завод завершил
2020 год с чистой прибылью 9,2 млн грн
03.03.2021

АО "Верхнеднепровский машиностроительный завод" (ВМЗ), по
предварительным данным, завершил 2020 год с чистой прибылью 9,23
млн грн, что на 22,4% меньше, чем годом ранее.
Согласно данным в обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР
повестке дня общего собрания акционеров ВМЗ 6 апреля, нераспределенная прибыль к
началу 2021 года составила 31,89 млн грн (годом ранее – 31,37 млн грн). Проектом решения
собрания предполагается полученную чистую прибыль оставить нераспределенной (как и
полученную по итогам 2019 года). За минувший год завод нарастил текущие обязательства
почти вдвое – до 8,14 млн грн, долгосрочные сократились на 19,3% - до 1,96 млн грн.
Активы предприятия выросли на 7,5% - до 56,76 млн грн, в том числе суммарная
дебиторская задолженность снизилась на 46% - до 10,15 млн грн. Собственный капитал АО
"ВМЗ" к 1 января 2021 года составлял 46,66 млн грн, в том числе уставный - 9,35 млн грн.
По данным НКЦБФР на четвертый квартал 2020 года, 62,1314% акций АО "ВМЗ"
принадлежит секретарю набсовета Виктору Распорскому, еще трем физлицам – почти по
10% каждому. Верхнеднепровский машзавод специализируется преимущественно на
разработке и изготовлении специализированного железнодорожного подвижного состава,
нестандартного оборудования для вагоностроения и вагоноремонта, а также выпуске
грузовых вагонов и их ремонте. Согласно финотчету на сайте предприятия, в 2019 году
завод увеличил чистый доход на 6% к 2018 году – до 161,8 млн грн,…
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Днепропетровский агрегатный завод получил чистую
прибыль в размере 1,9 млн грн
04.03.2021

АО "Днепропетровский агрегатный завод", по предварительным
данным, в 2020 год получило чистую прибыль в размере 1,91 млн грн, тогда
как 2019 год завершил с убытком 12,74 млн грн.
Такие данные содержатся в информации к повестке дня общего собрания
акционеров ДАЗ 15 апреля, опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР в
четверг. В то же время, по данным обнародованного в апреле 2020 года годового
финотчета ДАЗ в НКЦБФР и на сайте компании, в 2019 году была получена небольшая
чистая прибыль - 0,17 млн грн против 0,48 млн грн годом ранее. Проектом решения
собрания акционеров полученная в 2020 году чистая прибыль будет направлена на
развитие производства. Согласно финпоказателям, текущие обязательства ДАЗ за
минувший год выросли 9,7% - до 277,9 млн грн, долгосрочные - на 28%, до 20,06 млн грн.
Активы компании выросли на 7,9% – до 404,24 млн грн, в том числе суммарная
дебиторская задолженность составила 121,58 млн грн (рост на 28,5%). Собственный
капитал АО "ДАЗ" на 1 января 2021 года составил 106,28 млн грн, в том числе уставный –
8,2 млн грн Основанный в 1927 году ДАЗ в настоящее время специализируется на
изготовлении изделий высокоточной механики, прецизионной гидравлики, специальных
электроприводов для различных отраслей промышленности, авиационной техники. В
октябре 2020 года в дополнение к праву экспорта завод также получил право на импорт
товаров военного назначения для использования их в собственном производстве по
соглашению о производственной и научно-технической кооперации в ОПК. По данным
финотчета предприятия за 2019 год, более трети объема производства пришлось на
продукцию авиационного и спецназначения (прежде всего различные насосы). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Укрэксимбанк" продал недвижимость "Завода полупроводников"
за 136 миллионов гривен
05.03.201

"Укрэксимбанк" продал недвижимое имущество АО "Завод
полупроводников" на повторном первом аукционе, начальная цена на
котором была снижена на 20% – до 136,682 млн грн.
Согласно информации на площадке "ProZorro.Продажи", аукцион состоялся 4 марта,
единственным участником и покупателем выступило ООО "Промактив Груп" (Киев), с
которым ожидается подписание договора. Как сообщалось, на первоначальный аукцион по
продаже "Завода полупроводников" выставлялись два лота – первый стоимостью 170 млн
851,929 тыс. грн состоял из зданий и сооружений завода, второй (движимое имущество) –
из машин, оборудования, транспортных средств, объектов незавершенного строительства
и др. стоимостью 320 млн 293,708 тыс. грн (без НДС). Однако эти аукционы не состоялись.
По информации на "ProZorro.Продажи", второй лот пока не выставлялся на повторный
первый аукцион. Согласно госреестру, ООО "Промактив Груп" зарегистрировано в августе
2020 года с уставным капиталом 500 тыс. грн, основной вид деятельности –
неспециализированная оптовая торговля. Его владельцами (по 50%) являются киевлянин
Валерий Ковальчук и житель Киевской области Александр Файдевич. Как сообщалось,
Укрэксимбанк напоминал, что предприятие является крупнейшим в Украине проектом по
производству материалов для электроники и гелиоэнергетики на основе кремниевых
компонентов. Комплексная программа модернизации предприятия началась в 2008 году и
была полностью завершена в течение трех лет. На заводе было установлено современное
оборудование и создан технологический цикл с высокой экологической безопасностью.
Основными видами деятельности предприятия являются производство трихлорсилана,
поликристаллического и монокристаллического кремния. Сфера применения этих
материалов - изготовление солнечных батарей, силовой электроники, комплектующих к
электроприборам и другого высокотехнологичного оборудования. Производство "Завода
полупроводников" в настоящее время законсервировано и находится в надлежащем
техническом состоянии. Его восстановление потребует вложения инвестиций, размер
которых будет зависеть от перспективных планов инвестора. "Мировой рынок профильной
продукции предприятия в предыдущие годы характеризовался волатильностью и
снижением цен вследствие перепроизводства. В то же время усиление мер
противодействия глобальным изменениям климата и развитие потенциала солнечной PVэлектроэнергии предопределяют дальнейшую необходимость в кремниевых компонентах
для производства оборудования", - отмечали в Укрэксимбанке. Хозяйственный суд
Запорожской области в начале 2015 года начал производство по делу о банкротстве ЧАО
"Завод полупроводников" (Запорожье), в котором Activ Solar (Австрия) братьев Андрея и
Сергея Клюевых принадлежало 74,9937%. В ноябре 2016 года завод был признан
банкротом, его крупнейшим кредитором был признан Укрэксимбанк – 5,146 млрд грн при
общей кредиторской задолженности 8,673 млрд грн. В 2020 году председатель правления
Укрэксимбанка Евгений Мецгер называл "Завод полупроводников" крупнейшим
заемщиком (11,2 млрд грн).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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На территории предприятия в этом году должен заработать
индустриальный парк. Об этом сообщил генеральный директор ГНПП
“Объединение “Коммунар” Анатолий Яременко.
“Почему возникла идея создания этого индустриального парка. На предприятии есть
определенное
количество
незадействованных
мощностей.
Полное
наличие
инфраструктуры, нормальное расположение по логистике для доставки товара, подъезда
грузового автотранспорта и незадействованные площади. На предприятии сохранены все
необходимые технологии для того, чтобы считать его по праву заводом. Мы имеем свою
гальванику, имеем свою малярку – порошковую и мокрую, мы имеем свое литейное
производство – как металла, так и пластмассы. То есть зона задействования нашего
предприятия остается широкой. Все, что необходимо для того, чтобы продукция выходила
с нашего предприятия, мы делаем у себя. Полностью – от заготовки до готового изделия.
Поэтому готовы работать и с другими людьми, другими организациями, которые будут к
нам приходить”, – сообщил Анатолий Яременко. Он отметил, что запуск индустриального
парка предполагает создание 5000 рабочих мест. “Это то, что обязательно получится”, –
сказал гендиректор “Коммунара”. Создание парка предполагает освобождение его
участников от части налоговой нагрузки. Такую возможность дает законодательство
Украины о государственно-частном партнерстве – пояснил юрист, депутат Харьковского
облсовета Сергей Гладкоскок. “Это достаточно интересный закон. Там прописано
освобождение от земельного налога. А самая большая проблема наших предприятий в
городе Харькове, которая тянет большую налоговую нагрузку, – это земельный налог.
Кроме того, индустриальный парк предполагает освобождение от таможенного сбора – на
ввоз оборудования. То есть если иностранный инвестор хочет работать в нашем
индустриальном парке, государство дает ему льготу на ввоз необходимого оборудования”,
– пояснил Гладкоскок. На данный момент индустриальный парк – в стадии оформления
документации. Концепцию уже разработали, оформили и согласовали с местными
органами власти и Государственным космическим агентством. Авторы идеи уверены, что
начало работы парка – ближайшая перспектива. “У нас стоит задача, чтобы этот парк
заработал в этом году”, – подчеркнул Анатолий Яременко.
Читать полностью >>>
По материалам objectiv.tv
Свесский насосный завод получил убыток
в размере 13 млн грн
10.03.2021

АО "Свесский насосный завод", контролируемый многопрофильной
промышленно-инвестиционной группой "Аурум Груп" завершил 2020 год, по
предварительным данным, с убытком в размере 12,92 млн грн, что почти в
2,4 раза больше аналогичного показателя за 2019 год.
Согласно обнародованной в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке дня общего собрания
акционеров компании 15 апреля, нераспределенная прибыль к началу текущего года
составляла 0,82 млн грн против 10,84 млн грн годом ранее. За прошлый год предприятие
нарастило текущие обязательства на 27,6% - до 45,53 млн грн, а долгосрочные, немного
сократившись, составили 0,21 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность АО к 1
января 2021 года составила 11,28 млн грн, увеличившись за год на 13,5%, а активы в целом
составляют 73,9 млн грн (на 4% меньше). Собственный капитал компании к началу
текущего года составляет 28,15 млн грн, в том числе уставный – 2,78 млн грн. Собрание
акционеров планирует, в частности, переизбрать на новый срок тех же трех членов
наблюдательного совета, в том числе учредителя "Аурум Груп" Алену Лебедеву, напрямую
владеющую 26,05% акций АО "СНЗ". Свесский насосный завод основан в 1870 году.
Специализируется на производстве промышленных насосов для нефтехимии и энергетики,
гидротехники (более 200 наименований). Литейное производство предприятия
специализируется на производстве отливок для насосостроения. Согласно отчетности на
сайте предприятия, в 2019 году АО "СНЗ" сократило чистый доход от реализации на 3,6% к
предыдущему году - до 80,56 млн грн, убыток составил 5,46 млн грн против чистой
прибыли 3,82 млн грн. На экспорт было поставлено 57% реализованной продукции, в том
числе в Россию – 37,4%. К началу 2020 года на предприятии работало около 500 человек.
"Аурум Групп" (Aurum Group) зарегистрирована в конце 2016 года. Ключевые направления
- машиностроение, железнодорожные грузовые перевозки, промышленное насосостроение,
химическая промышленность, инвестиции в недвижимость и аграрный сектор.
Экспортирует свою продукцию в страны СНГ, Ближнего Востока, США, Китай. Группа
насчитывает около 1500 специалистов, ежегодный оборот - более 1,5 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Крупный производитель электродвигателей "Электромашина"
получил прибыль в 2,63 млн грн
11.03.2021

Крупный производитель электромашин и электродвигателей АО
"Электромашина" (Харьков) завершил 2020 год с чистой прибылью 2,63 млн
грн, что на 21,4% меньше аналогичного показателя 2019 года.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 16
апреля, нераспределенная прибыль к началу текущего года составляла 3,24 млн грн (годом
ранее – 4,08 млн грн). Проектом решений собрания из полученной в 2020 году чистой
прибыли 2 млн грн планируется направить на выплату дивидендов из расчета 0,068 грн на
акцию, остальные средства направить на пополнение оборотных средств. Как сообщалось,
в 2019 году акционеры направили на выплату дивидендов 3 млн грн (из полученной
чистой прибыли 3,34 млн грн) из расчета 0,1 грн на акцию. По данным предприятия, за
прошлый год оно нарастило долгосрочные обязательства на 14,5% - до 35,6 млн грн,
текущие обязательства не указаны. Суммарная дебиторская задолженность АО выросла на
28,7% - до 51,14 млн грн, а активы в целом сократились почти на четверть - до 100,42 млн
грн (в том числе деньги и их эквиваленты – в 45 раз до 0,9 млн грн). К началу текущего года
компания имеет 37,22 млн грн собственного капитала, в том числе уставный – 7,34 млн грн.
ПАО "Электромашина" основано в 1869 году как паровозно-ремонтные мастерские, а с 1969
года выпускает электромашины постоянного тока. В настоящее время выпускает
электромашины постоянного тока, краново-металлургические электродвигатели,
электродвигатели для железнодорожного транспорта, для рудничных, тяговых,
контактных и аккумуляторных электровозов, рудничную аппаратуру, электродвигатели
переменного тока. К началу 2020 года на предприятии работало 424 человека. Согласно
данным НКЦБФР на 4 квартал 2020 года, более 62,88% акций АО принадлежит члену
набсовета Марии Юхно, еще 24,9967% - члену набсовета финдиректору Наталье
Загорулько. По данным финотчета на сайте предприятия, в 2019 году завод оно увеличило
чистый доход на 2,3% к предыдущему году – до 266,965 млн грн, чистую прибыль
сократило на 27,6% - до 3,34 млн грн. "Электромашина" – экспортно-ориентированное
предприятие, в 2019 году на экспорт поставлено 91,3% реализованной продукции, в числе
импортеров – страны СНГ, Босния, Герцеговина, Венгрия, Германия, Македония…
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АО "Запорожкран" получило прибыль
в размере 90 млн грн

"Гидросила МЗТГ" увеличила чистую
прибыль в 6,5 раза
14.03.2021

АО "Запорожский завод тяжелого краностроения", дочерняя компания
финской Konecranes, завершило 2020 г.. с чистой прибылью в размере 90,14
млн грн, что на 30,3% меньше, чем в 2019 г.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров "Запорожкрана",
намеченного на 15 апреля, его непокрытый убыток к началу 2021 года составил 85,48 млн
грн (годом ранее - 180,35 млн грн). Как сообщалось, в 2019 году "Запорожкран" увеличил
чистую прибыль на 66% к предыдущему году – до 129,24 млн грн. Согласно публикации,
акционеры планируют всю полученную в прошлом году чистую прибыль направить на
погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать. За 2020 год "Запорожкран"
нарастил текущие обязательства на 3,8% - до 587,92 млн грн, долгосрочные составили 7,56
млн грн (на 38% больше). Суммарная дебиторская задолженность АО составила 103,59 млн
грн, увеличившись за год на 36,3%, активы в целом выросли на 26% - до 549,08 млн грн.
Собственный капитал компании на 1 января 2021 года составляет "минус" 46,4 млн грн,
уставный - 6,41 млн грн. Отметим, финская Konecranes, владеющая Запорожским крановым
заводом, будет обслуживать оборудование шведской международной горнодобывающей
компаниии LKAB. Запорожский завод тяжелого краностроения, подразделение финской
компании Konecranes сообщил, что его владелец выиграл многолетний контракт на
сервисное обслуживание со шведской международной горнодобывающей компанией LKAB.
В соответствии с контрактом Konecranes будет обслуживать около 1600 объектов на
четырех участках в северной Швеции и за Полярным кругом. Konecranes выиграла сделку
благодаря своей проверенной технологии и способности повысить безопасность и
производительность клиентов даже в самых сложных условиях. Шахты LKAB на севере
Швеции находятся удаленно в условиях суровой зимней погоды часто с температурами
ниже -20 ° C. АО "Запорожкран" основано в 1928 году. С 2005 г. его основной акционер –
один из мировых лидеров краностроения финская Konecranes. Завод специализируется на
выпуске мостовых, козловых и кранов спецназначения и узлов к ним, занимается
производством металлических конструкций, оптовой торговлей промышленным
оборудованием. По данным годового отчета компании в системе НКЦБФР, в 2019 году ее
чистый доход вырос на 25% к предыдущему году - до 628,61 млн грн,. Доля экспорта
достигла 98,4%. К началу 2020 года на заводе работало 372 человека.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, metallurgprom.org
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АО "Гидросила МЗТГ" (ранее - Мелитопольский завод тракторных
гидроагрегатов) в 2020 г., по предварительным данным, увеличило чистую
прибыль в 6,5 раза по сравнению с 2019 годом – до 7,9 млн грн.
Согласно обнародованной во вторник в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) информации к повестке дня общего собрания
акционеров компании 27 апреля, нераспределенная прибыль к 1 января 2021 года
составила 104,5 млн грн (годом ранее – 96,6 млн грн). За минувший год, по данным
компании, текущие обязательства сократились на 2,5% - до 76,5 млн грн, долгосрочные, попрежнему, не сформировались. Суммарная дебиторская задолженность АО за год
увеличилась на 15,2% - до 10,6 млн грн, а активы в целом уменьшились на 3% - до 192,7
млн грн. Собственный капитал "Гидросилы МЗТГ" к началу текущего года составляет
116,19 млн грн, в том числе уставный - 9,72 млн грн. Повесткой дня собрания предусмотрен
вопрос распределения полученной в 2020 году чистой прибыли, однако подробностей в
проекте решения не приведено. "Гидросила МЗТГ", входящая в "Гидросила Груп"
бизнесмена Павла Штутмана, выпускает специализированное гидравлическое
оборудование для тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники, а также для дорожной
техники. Предприятие в 2019 году незначительно сократило чистый доход к 2018 году - до
180,14 млн грн, чистая прибыль сократилась в 7,8 раза – до 1,2 млн грн. К началу 2020 года
на заводе работало 465 человек.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс"
получил чистый убыток в размере 41 млн грн
16.03.2021

ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова»
Державного космічного агентства України 2 березня уклало угоду з ТОВ
«Метал-Комплект Днепр» про постачання сталі на 146,73 млн грн.
У Дніпрі на умовах EXW, тобто із самовивозом поставлять 75 т сталі. Інші деталі та
ціни за тонну невідомі, бо сам договір не оприлюднений. Його вартість орієнтовна. Строк
поставки складає 45 днів після оплати рахунка, а договір діятиме до кінця 2025 року. Ця
сталь потрібна для виготовлення заводом «Південмаш» основної конструкції першого
ступеня ракети-носія «Antares» (стара назва – «Taurus II»), головним розробником якої є
американська компанія «Northrop Grumman Innovation System» (колишня «Orbital Sciences
Corporation»). Ракета призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.
Створена в 2007 році фірма «Метал-Комплект Днепр» є підрозділом російської групи
компаній «Металл-Комплект» і належить директору Михайлу Суліцькому, Володимиру
Селюкову та Олександру Скоріну. Раніше партнером Суліцького по фірмі був Вячеслав
Бакум, який також володіє ТОВ «Метал-Комплект Стейнлес Україна» разом із російським
ООО «Металл-Комплект Стэйнлэс» росіян Ігоря Треніна та Річарда Сивка. А найпершим
засновником «Метал-Комплект Днепр» було російське ЗАО «НПФ «Металл-Комплект».
Усього з 2014 року фірма отримала підрядів переважно «Південмашу» на 356,36 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

АО "Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс" в 2020 г., по
предварительным данным, получило чистый убыток в размере 40,59 млн
грн, тогда как в 2019 году чистая прибыль составляла 19,98 млн грн.
Согласно обнародованной во вторник в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке дня
общего собрания акционеров компании 21 апреля, непокрытый убыток к началу текущего
года составляет 54,61 млн грн (годом ранее – 14,02 млн грн). Как сообщалось, в 2019 году
завод получил чистую прибыль почти 20 млн грн против 11,35 млн грн убытка в 2018 году.
По данным завода, за минувший год его текущие обязательства выросли на 14,7% - до
152,37 млн грн, долгосрочные выросли на 26% - до 26 млн грн. Активы компании 6,3%,
составив на 1 января 2021 года 208,83 млн грн, в том числе суммарная дебиторская
задолженность уменьшилась на 20,7% - до 40,30 млн грн. Собственный капитал БМЗ
"Прогресс" к началу текущего года составил 30,45 млн грн, а уставный не изменился – 35,99
млн грн. БМЗ "Прогресс" - один из ведущих производителей фильтровального, сушильного,
емкостного и теплообменного оборудования, а также запорной арматуры, оборудования
для очистки бытовых и промышленных стоков. Завод входит в группу, подконтрольную
бизнесмену Константину Жеваго. По данным НКЦБФР на четвертый квартал 2020 года в
числе акционеров, владеющих более 5% акций, значатся ООО "Газотурбинные технологии"
и "Проминек" с пакетами 19,99% и 19,68% соответственно, пакетами по 8,98% акций
владеют несколько ООО: "Гобарт", "Перт", "Межотраслевая машиностроительная
корпорация", "Межрегиональная транспортная компания". Финансовый отчет компании за
2019 год в системе НКЦБФР и на сайте завода отсутствует, а в 2018 году она увеличила
чистый доход на 29,6% к предыдущему года – до 272,887 млн грн. Основные рынки сбыта –
Россия, Беларусь, Эстония, Казахстан, Финляндия, Германия, США. К началу 2019 года на
заводе работало более 1 тыс. человек. По информации на сайте БМЗ "Прогресс", в 2020 году
он выиграл тендер на оснащение киевского мусоросжигательного завода "Энергия"
системами химической очистки дымовых газов. Стоимость работ – 845 млн грн, завершить
их планируется до конца зимы 2022 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

АвтоКрАЗ без рулів. Як український автовиробник
втрачає завод у Криму?

Находящийся в процессе банкротства "Запорожтрансформатор"
Григоришина показал 2,5 млрд убытка

ВО «Південмаш» замовив фірмі з російським корінням сталь
для американської ракети «Антарес»
14.03.2021

15.03.2021

ПАТ «АвтоКрАЗ» судиться в окупованому Криму. Це підприємство
володіло понад чотирма мільйонами акцій АТ «Сімферопольський завод
авторулів», а три роки тому ці акції перепродали.
На цю історію, редакція Крим.Реалії натрапила у російському реєстрі судових рішень.
Суть справи полягає у тому, що автозавод КрАЗ, із материкової частини України, володів
частиною підприємства АТ «Сімферопольський завод авторулів», але кілька років тому,
начебто без відома КрАЗа ці акції продали. Та головна «цікавинка» у тому, що Україна й
більшість міжнародної спільноти не визнають приєднання Криму до Росії. А відтак судова,
адміністративна чи будь-яка інша влада в цьому регіоні вважається незаконною. АТ
«Сімферопольський завод авторулів» вже рік, як не працює. В судовому процесі проходить
як «третя особа». Ми знайшли контакти Андрія Руденка, директора підприємства, і він нам
підтвердив, що у кременчуцького АвтоКрАЗу дійсно є офіційний представник, який
судиться в окупованому Росією Криму. Однак, більше жодних подробиць, до завершення
судового процесу, повідомити нам він не захотів. У мережі фактично немає відомостей про
цей завод авторулів. Проте ми знайшли документ, у якому зазначено, що АвтоКрАЗ володіє
більш як чотирма мільйонами акцій цього заводу. Цей документ – це пояснення для
Сімферопольського суду, датоване 2020 роком. Його укладено російською мовою і завірено
печаткою українського адвоката Вадима Кізленка, який виступає арбітражним керуючим у
процедурі банкрутства АвтоКрАЗа. На наше питання про автентичність знайденого нами
документа, адвокат прямої відповіді не надав. «Згідно з ч. 6 ст. 12 Кодексу України з
процедур банкрутства, N 2597-VIII, 18.10.2018, арбітражному керуючому забороняється
розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з його діяльністю, і
використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб», – зазначив у своїй письмовій
відповіді для Крим.Реалії арбітражний керуючий, розпорядник майна ПАТ «АвтоКрАЗ»
Вадим Кізленко. Ми зв’язалися і з Юрієм Космачевським, це один із відповідачів по справі.
Саме з нього, по суті, й почалась ця історія. «Історія почалася із дзвінка мого знайомого по
фондовому ринку з України, який поцікавився, чи займаюся я питаннями цінних паперів в
Криму? І якщо займаюся, то чи можна, щоб до мене звернулися його знайомі. Потім мені
зателефонував чоловік, який назвався представником ПАТ «АвтоКрАЗ» і сказав, що в силу
певних обставин, автовиробник хоче продати пакет акцій, що належать йому в одному із
Сімферопольських підприємств. Також попросив знайти покупців», – розповів у коментарі
Крим.Реалії відповідач по справі Юрій Космачевський. Зі слів Юрія, він взявся за цю роботу:
купив акції, і мав перепродати їх фірмі ТОВ «Успешные люди». Але угоду скасували – в цієї
компанії забракло грошей. До речі, її статутний капітал лише 10 тисяч рублів. А за
зазначеним у реєстрі телефонним номером цієї фірми вже немає. Угоду оформлювали в
Краснодарському реєстраційному центрі АТ «Регистратор КРЦ». Потім акції передали на
бездокументарний облік у фірму ТОВ «Кастос». Де вони зберігалися в електронному
вигляді. «Ці акції зберігалися у нас певний проміжок часу. Але ця інформація конфіденційна
і вона просто так не надається. З нашого боку нічого порушено не було», – відповіла
телефоном у розмові з Крим.Реалії директор ТОВ «Кастос» Людмила Ямпольська. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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АО "Запорожтрансформатор", входящий в группу "Энергетический
стандарт" Константина Григоришина, по предварительным данным получил
в 2020 году чистый убыток в размере 2,54 млрд грн.
Как свидетельствует информация к повестке дня запланированного на 20 апреля
общего собрания акционеров предприятия, непокрытый убыток предприятия к началу
текущего года составил 8,79 млрд грн (годом ранее – 5,72 млрд грн). По данным
предприятия, за минувший год его текущие обязательства возросли на 32% – до 11,43 млрд
грн, долгосрочные сократились на 14,5% – до 219,28 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность ЗТР по состонию на 1 января 2021 года составляла 521,95 млн грн (годом
ранее – 459,74 млн грн), активы в целом – 3,39 млрд грн. Собственный капитал АО "ЗТР" на
начало текущего года имеет отрицательное значение – 8,26 млрд грн, уставный капитал –
22,1 млн грн. Акционеры на собрании планируют утвердить отчеты органов управления и
финансовую отчетность за 2019 и 2020 гг. Как сообщалось, "ЗТР" в 2019 г. получил чистую
прибыль в размере 408,5 млн грн после убытка на 503,45 млн грн годом ранее. Напомним,
Хозсуд Запорожской обл.. 17 октября 2019 г. открыл производство по делу о банкротстве
ЧАО "Запорожтрансформатор" по инициативе самого же предприятия. В рамках дела о
банкротстве банки заявили требования к предприятию на общую сумму более 10 млрд грн.
В том числе заявленные требования "Проминвестбанка" составили 6,1 млрд грн,
"Сбербанка" – 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. – 741 млн грн, "ИНГ Банка" – 214,2 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Фонд госимущества выставил на продажу
завод "Трансмаш" за 75 млн
19.03.2021

7 апреля 2021 года состоится онлайн-аукцион по приватизации
имущества
целостного
имущественного
комплекса
бывшего
государственного предприятия "Трансмаш".
ГП "Трансмаш" - машиностроительный завод в Кривом Роге Днепропетровской обл..,
который занимался производством вагонов-самосвалов, запасных частей и узлов к ним,
полувагонов, а также ремонтом и обслуживанием железнодорожных составов. Объект
приватизации состоит из зданий и сооружений общей площадью 45 968,5 кв. м, среди
которых: главный корпус, склады, гаражи, сварочная лаборатория, кислородная
накопительная,
вентиляционная
градирня,
малярный
отделения
и
другие
специализированные помещения. Кроме того, в состав имущественного комплекса входят
10 единиц колесных транспортных средств, оборудование и инвентарь промышленного
назначения. Общая площадь земельных участков - 24 га. Одна из основных целей, которую
преследует Фонд госимущества, во время приватизации объектов такого типа - это
превращение непроизводительных активов в продуктивные путем поиска нового
эффективного собственника. Стартовая цена составляет 75,6 млн грн, а прием заявок на
участие в аукционе продлится до 6 апреля. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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"Краматорский завод тяжелого станкостроения"
получил убыток в размере 169 млн грн

Суд заарештував майно та 100% акцій
«Мотор Січ» – СБУ
19.03.2021

АО "КЗТС" завершило 2020 год, по предварительным данным, с
чистым убытком в размере 168,8 млн грн, тогда как годом ранее чистая
прибыль составляла 79,6 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров, намеченного на
22 апреля, непокрытый убыток КЗТС на начало 2021 года составлял 526,8 млн грн (годом
ранее – 361,3 млн грн). Как сообщалось, в 2019 году КЗТС увеличил чистую прибыль в 2,8
раза к 2018 году – до 79,6 млн грн, чистый доход вырос на 20% – до 753 млн грн (за 2020
год этот показатель пока не обнародован). Проектом решения собрания по определению
основных направлений его деятельности в 2021 году, КЗТС намерен обеспечить
безубыточную деятельность и получить чистый доход от реализации в размере 478,2 млн
грн. Согласно публикации, за 2020 год КЗТС сократил текущие обязательства на 18% - до
978,2 млн грн, долгосрочные сократились на 8%, составив 38,5 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность за год сократилась в 3,7 раза - до 99,6 млн грн, активы в целом
- на 26,4%, до 1 млрд 080 млн грн. Собственный капитал компании к началу 2019 года
составляет 62,86 млн грн, в том числе уставный капитал не изменился – 49,98 млн грн.
КЗТС выпускает широкий ассортимент станков, в частности, колесотокарные и
колесофрезерные, лоботокарные, глубокорасточные, станки для обработки труб большого
диаметра, больших коленчатых валов, автоматические линии для обработки вагонных
осей. Поставляет продукцию предприятиям Украины, СНГ, Западной Европы, Азии.
Основные заказчики в Украине - "Фурлендер Виндтехнолоджи" (выпускает продукцию на
площадке КЗТС), структурные подразделения "Укрзализныци", "Днепроспецсталь".,
"Энергомашспецсталь", Енакиевский метзавод, "Интерпайп НТЗ", Старокраматорский
машзавод, меткомбинат "Азовсталь". По состоянию на четвертый квартал 2020 года,
97,699% акций АО "КЗТС" владеет зарегистрированная на Кипре Ukrainian Machinebuilding
PlantS M.S. Limited (до декабря 2020 года этот пакет принадлежат KZTS Holdings Limited)
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Сумской завод "Насосэнергомаш" получил убыток
в размере 89,3 млн грн
19.03.2021

АО "Сумской завод "Насосэнергомаш", контролируемое российской
компанией "Группа ГМС", в 2020 г., по предварительным данным, получило
убыток в размере 89,3 млн грн, тогда как годом ранее чистая прибыль
составляла 96,75 млн грн.
Согласно обнародованной в системе раскрытия Нацкомисси по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФ) информации к повестке дня общего собрания акционеров АО,
намеченного на 22 апреля, его нераспределенная прибыль к 1 января 2021 года составляла
936,8 млн грн (годом ранее – 1 млрд 024 млн грн). Как сообщалось, в 2019 году завод
многократно увеличил чистую прибыль по сравннию с 2018 годом, когда она составляла
2,12 млн грн. Согласно объявлению, на собрании планируется утвердить отчеты органов
управления и финансовую отчетность за 2019 и 2020 годы, при этом проектами решений
планируется из полученной в 2019 году чистой прибыли направить 4,94 млн грн в
резервный фонд, остальные 91,9 млн горн не распределять. По данным предприятия, за
прошлый год оно нарастило текущие обязательства на 35,3% - до 1 млрд 275 млн грн, а
долгосрочные незначительно увеличились - до 48,2 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность также выросла незначительно - до 806,1 млн грн, а активы в целом
составили 2 млрд 427 млн грн, увеличившись на 11,3%. Собственный капитал компании на
1 января 2021 года составил 1 млрд 103 млн грн, в том числе уставный 24,72 млн грн.
"Насосэнергомаш" выпускает сетевые, питательные, центробежные перекачивающие и
вакуумные насосы для разных отраслей промышленности, в том числе для объектов
тепловой и атомной энергетики, добычи нефти, транспортировки нефти и
нефтепродуктов, а также для горнорудной, металлургической, машиностроительной и
химической отраслей. Чистый доход за прошлый год предприятие пока не обнародовало, а
в 2019 год он вырос на 12,5% к 2018 году – до 1млрд 461 млн грн. По данным НКЦБФР на
четвертый квартал 2020 года владельцем 90,61% уставного капитала "Насосэнергомаша"
является зарегистрированная на Кипре H.M.S. Capital Limited. По данным госреестра,
конечным бенефициаром является гражданин РФ Владимир Лукьяненко (сын
гендиректора Сумского НПО - ИФ) АО "Группа ГМС" - крупный многопрофильный холдинг в
сфере разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного
оборудования для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли,
энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Нововолынский литейный завод получил убыток
в размере 18,539 млн грн

20.03.2021

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив
рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100%
акцій АТ «Мотор Січ». Про це повідомляє ukrinform.ua
"За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному
агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської
компанії, що має державну форму власності", - йдеться в повідомленні СБУ на Фейсбуці. У
Службі безпеки України нагадали, що наразі Головне слідче управління СБУ здійснює
досудові розслідування щодо «Мотор Січі» за двома напрямами. Перший – за ознаками
злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо
диверсійної та підривної діяльності на користь РФ). Другий – за ознаками злочинів,
передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому
досліджуються порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої
незаконної концентрації акцій. «Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те,
наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української «Мотор
Січі» – питання національної безпеки», - зазначив голова СБУ Іван Баканов. Наголошується,
що АТ «Мотор Січ» продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, із
збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань в рамках виробничих замовлень. Як
повідомляв Укрінформ, 11 березня РНБО ухвалила рішення, згідно з яким підприємство
«Мотор Січ» буде повернене у власність української держави у законний спосіб. Раніше
Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та
трьох розташованих у Китаї компаній. Під санкції потрапила також компанія з Британських
Віргінських островів. 8 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО
про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon
Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ". Глава відомства Вілбур
Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні
зв’язки з китайською армією. На початку серпня 2020 року в групі DCH повідомили про
початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft
Holdings Limited. 6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства
"Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству. 4 вересня китайські інвестори
ПАТ "Мотор Січ" подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of
Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з
держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного
врегулювання входить і представник АМКУ. У листопаді минулого року стало відомо, що
китайські інвестори "Мотор Січі" найняли три юркомпанії для процесу проти України на
$3,5 мільярда.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Украинский производитель климатического оборудования "Экватор"
в 2020г сократил чистую прибыль почти в 6 раз
22.03.2021

Производитель климатического и холодильного оборудования АО
"Завод "Экватор" в 2020 г., по предварительным данным получил 10,83 млн
грн чистой прибыли, что в 5,6 раза меньше, чем в 2019 г.
Согласно обнародованной в системе НКЦБФР информации к повестке дня общего
собрания акционеров компании, намеченного на 22 апреля, нераспределенная прибыль
выросла на 5% - до 409,15 млн грн. В 2019 году оно сократило чистую прибыль на 36% к
2018 году – до 60,36 млн грн. Собрание акционеров планирует утвердить отчеты органов
управления и финотчетность завода за 2019 и 2020 годы, переизбрать набсовет. При этом в
отношении распределения прибыли на рассмотрение акционеров будут вынесены два
предложения – направить ее всю на техперевооружение или выплатить дивиденды из
расчета 0,5 грн на акцию (т.е. почти 10 млн грн из чистой прибыли как 2019 г., так и 2020го), остальное – на пополнение оборотных средств. По данным предприятия, в 2020 году
оно нарастило текущие обязательства на 12% - до 207,66 млн грн, долгосрочные
увеличились незначительно и составляют всего 0,48 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность АО немного сократилась – до 105,5 м лн грн, активы выросли на 7,8% - до
644,13 млн грн. Собственный капитал АО "Завод "Экватор" на 1 января 2021 года
составляет 436,6 млн грн, в том числе уставный – 0,998 млн грн. Завод "Экватор основан
почти 100 лет назад, выпускает кондиционеры автономные и неавтономные, холодильное
оборудование, увлажнители, воздушную арматуру, регуляторы статического давления.
Крупные потребители – предприятия госсектора, атомной энергетики, "Укрзализныця". По
данным НКЦБФР на 4 квартал 2020 г. более 82,98% акций АО принадлежит главе набсовета
Сергею Кантору. Чистый доход за 2019 и 2020 годы компания не обнародовала, а в 2018
году, согласно отчету, он составил 389,3 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

19.03.2021

ЧАО "Нововолынский литейный завод" (Волынская обл.) завершило
2020 год с чистым убытком в размере 18,539 млн грн, тогда как в 2019 году
получило чистую прибыль 35,877 млн грн.
Согласно объявлению компании о проведении 23 апреля годового собрания
акционеров, ее нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 163,168 млн
грн. Завод в 2020 году сократил текущие обязательства на 30,7% - до 8,448 млн грн,
долгосрочные отсутствуют. Дебиторская задолженность снизилась на 16,5% - до 22,192
млн грн. Активы предприятия в прошлом году снизились на 12,2% - до 184,756 млн грн,
основные средства возросли на 45% - до 54,823 млн грн. Акционеры на собрании намерены
погасить убыток за 2020 год за счет прибыли прошлых лет. Завод специализируется на
производстве литья стального и чугунного высокого качества для машиностроения. По
данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности компании ООО "Днистер-М"
(Львовская обл.) находится 84,6099% акций ЧАО "Нововолынский литейный завод".
Уставный капитал компании составляет 1 млн 568,06 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Бывший гендиректор сумского предприятия задолжал
работникам зарплаты на 100 миллионов
20.03.2021

Сумская облпрокуратура сообщила о подозрении екс-генеральному
директору ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное
объединение" по факту невыплаты зарплаты (ч. 1 ст. 175 УКУ).
"Подозреваемый, имея финансовую возможность за счет средств на расчетном счете
предприятия осуществить выплаты, умышленно и безосновательно на протяжении 16
месяцев не выплачивал 553 работникам заработную плату", – говорится в сообщении
Офиса генпрокурора. Размер задолженности составляет около 100 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Калиновский машиностроительный завод
получил прибыль в 0,7 млн грн
23.03.2021

АО "Калиновский машиностроительный завод" (Винницкая обл.)
завершил 2020 г. с чистой прибылью 0,74 млн грн, тогда как в 2019 г. этот
показатель составлял 10,27 млн грн.
Согласно обнародованной во вторник в системе раскрытия информации НКЦБФР
повестке общего собрания акционеров компании 28 апреля, нераспределенная прибыль АО
к началу текущего года составила 0,77 млн грн (годом ранее – 13 млн грн). Проектом
решения собрания предполагается полученную в 2020 году чистую прибыль направить на
формирование фонда развития производства. По данным завода, за 2020 год его текущие
обязательства выросли на 6,5% - до 113,77 млн грн, но долгосрочные не появились. Активы
компании выросли на 4,8%, составив на 1 января 2021 года 168,61 млн грн, в том числе
суммарная дебиторская задолженность уменьшилась на четверть - до 25,45 млн грн.
Собственный капитал АО "КМЗ" к началу текущего года составил 54,84 млн грн, а уставный
не изменился – 37,63 млн грн. Калиновский машзавод выпускает различные машины и
оборудование
для
молочной,
сахарной,
хлебопекарской
промышленности,
автомобилеразгрузочную технику. Реализует комплексные проекты - технологические
решения, подбор, проектирование, изготовление, автоматизацию, поставку, монтаж
оборудования, пуско-наладочные работы и обслуживание. Завод входит в перечень
отечественных предприятий, закупка агротехники которых частично компенсируется
аграриям из госбюджета. Согласно финансовому отчету предприятия на его сайте, в 2019
году его чистый доход вырос на 55,4% к предыдущему году – до 289,18 млн грн, чистая
прибыль выросла незначительно – до 10,27 млн грн. На экспорт была поставлена
продукция на 90 млн грн. Основными рынки сбыта были Украина, Россия, Беларусь и
Турция. Основные клиенты в Украине – "Молочный альянс", Рыхальский завод сухого
молока, ООО "Милкисистем", в РФ - "Гагаринконсервмолоко", Еланский маслосыркомбинат,
в Беларуси – ОАО "Бабушкина крынка", Кобринский маслодельный-сыродельный завод. К
началу 2020 года на предприятии работало 436 человек. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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"Укрэнергочермет" завершил 2020 год с чистым
убытком в размере 14,3 млн грн

Суд наложил арест на компании и средства
экс-директора завода Патона
24.03.2021

ЧАО "Совместное предприятие "Укрэнергочермет" (Мариуполь
Донецкой обл.) завершило 2020 год с чистым убытком в размере 14,262 млн
грн, тогда как в 2019 году получило чистую прибыль 5,107 млн грн.
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 23
апреля, непогашенный убыток на конец прошлого года составил 9,154 млн грн. За
прошлый год "Укрэнергочермет" сократил текущие обязательства на 23,1% - до 14,133 млн
грн, долгосрочные - на 22,1%, до 9,007 млн грн. В то же время предприятие снизило
дебиторскую задолженность на 44,4% - до 36,199 млн грн. Активы ЧАО в 2020 году
снизились на 22% - до 74,763 млн грн, в том числе стоимость основных средств
сократилась на 10,5% - до 17,154 млн грн. ЧАО "Совместное предприятие
"Укрэнергочермет" зарегистрировано в сентябре 2007 года. Основные виды деятельности производство, монтаж, ремонт и техобслуживание машин и оборудования промышленного
назначения, в основном - металлургии. По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в
собственности ООО "СП "Укрэнергочермет" находится 41,7727% акций ЧАО, у Эдуарда
Дубовика – 11,9651%, Родиона Беленикина – 10,3731%, Юли Маранды – 10,0341%, Леонида
Чумака – 5,8725%. Уставный капитал ЧАО - 631,250 тыс. грн, номинал акции - 10 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Гидросила" в 2020г существенно нарастила
чистую прибыль
24.03.2021

Ведущее предприятие по выпуску гидравлических силовых машин АО
"Гидросила" завершило 2020 г., по предварительным данным, с чистой
прибылью 8,49 млн грн по сравнению с 0,73 млн грн годом ранее.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании,
намеченного на 26 апреля, нераспределенная прибыль "Гидросилы" к началу текущего
года составила 56,95 млн грн, немного увеличившись за прошлый год. Полученную чистую
прибыль проектом решени я собрания планируется не распределять Как сообщалось, в
2019 г. "Гидросила" сократила чистую прибыль в 14,5 раза к 2018 году, когда она составила
10,63 млн грн. По данным предприятия, за 2020 год оно сократило текущие обязательства
почти на 30% - до 47,3 млн грн, долгосрочные снизились до 0,25 млн грн с 0,31 млн грн
годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность компании на 1 января 2021 года
составила 107,3 млн грн, сократившись на 10,7%, активы в целом уменьшились на 2,4% - до
465,84 млн грн. Собственный капитал компании к началу текущего года составил 418,29
млн, в том числе уставный – 50 млн грн. Собрание акционеров планирует, в частности,
переизбрать наблюдательный совет в связи с окончанием срока полномочий. "Гидросила"
выпускает силовую гидравлику для гидравлических систем тракторов, автомобилей,
дорожно-строительной и коммунальной техники: насосы шестеренные и гидромоторы,
аксиально-поршневые насосы и гидромоторы, а также компоненты гидромашин. В 2019 г.
чистый доход компании сократился на 11,6% по сравнению с 2018 г. - до 504,94 млн грн.
Приоритетным экспортным рынком для компании являются страны СНГ (70% в
натуральном выражении). К началу 2020 г. на предприятии работало более 1 тыс. человек.
АО "Гидросила входит в состав "Гидросила групп" кировоградского бизнесмена Павла
Штутмана, которая владеет 99,27% акций АО "Гидросила". Согласно публикации в системе
раскрытия НКЦБФР, еще оно входящее в "Гидросила Груп" предприятие – производитель
аксиально-поршневых насосов и гидромоторов для сельхоз и дорожных машин АО
"Гидросила АПМ" (Кропивницкий), по предварительным данным, в 2020 году получило
чистую прибыль 16,79 млн грн против убытка 11,63 млн грн годом ранее. По информации к
повестке дня собрания 29 апреля, его нераспределенная прибыль к началу текущего года
составила 251,41 млн грн. Акционеры не планируют распределять и полученную в 2020
году прибыль. Как сообщалось, в 2019 году завод получил убыток 11,6 млн грн против
чистой прибыли 38,6 в 2018 году. Чистый доход сократился на 14,8% - до 413,2 млн грн. АО
"Гидросила АПМ" выделено из состава ОАО "Гидросила" в 2009 году, а на рынке
гидростатических трансмиссий работает с 1980 года после получения лицензии на выпуск
объемных гидроприводов у немецкой фирмы Sauer - Sundstrand. К началу 2020 года на
предприятии работало более 530 человек.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Кременчугский колесный завод" завершил прошлый год
с чистой прибылью в размере 2,31 млн грн
25.03.2021

АО "Кременчугский колесный завод", по предварительным данным,
завершило 2020 год с чистой прибылью в размере 2,31 млн грн, тогда как в
2019 году убыток составлял 26,23 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров 29 апреля,
нераспределенная прибыль предприятия к началу 2021 г. составляла 23,11 млн грн (годом
ранее – 20,81 млн грн). По информации завода, в 2019 году он нарастил чистый убыток на
20% к 2018 году – до 26,23 млн грн. Акционеры на собрании планируют утвердить отчеты
органов управления и финансовую отчетность за 2019 и 2020 годы, а полученную в
прошлом году чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет. Согласно
публикации, за 2020 год завод сократил текущие обязательства на 20,7% - до 171,09 млн
грн, но появились долгосрочные в размере 47,54 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность за год сократилась на 5,5%, до 57,57 млн грн, а активы в целом выросли
незначительно - до 472,29 млн грн. Собственный капитал КрКЗ на 1 января 2021 года
составляет 253,66 млн грн, в том числе уставный – 56,78 млн грн. Кременчугский колесный
завод, основанный в 1961 году, производит стальные колеса для автомобилей (легковых,
грузовых), автобусов, прицепов, сельхозтехники, а также прицепы к легковым авто – всего
около 2 тыс. наименований продукции. Производственная мощность рассчитана на выпуск
6 млн колес. Колесная продукция завода экспортируется, в частности, в Беларусь, Россию,
Данию, Венгрию, Францию, Бельгию, Германию, Нидерланды, Австралию. Финотчеты за
2018 и 2019 год в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку Украины (НКЦБФР) и на сайте компании отсутствуют, а в 2017 году
завод увеличил чистый доход на 30,6% по сравнению с 2016 годом, до 687,4 млн грн. По
данным НКЦБФР на четвертый квартал 2020 года, 24,5% акций АО "КрКЗ" принадлежат
частной немецкой компании Emi Deutschland GmbH, еще семь физлиц-резидентов владеют
пакетами от 5,4672% до 9,9197%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
більше 10 тис. адресатів
в Україні та світі

26.03.2021

Печерский районный суд Киева наложил арест на компании, денежные
средства и имущество экс-директора ЧАО «Опытный завод сварочного
оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона» Владимира Степахно.
Как пишет cripo.com.ua, его обвиняют в присвоении имущества госпредприятия, об
стало известно из материалов уголовного производства по ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК.
Установлено, что у председателя правления и членов наблюдательного совета завода
возник преступный умысел, направленный на завладение имуществом предприятия, а
именно объектом недвижимости. Для этих целей они решили оформить договор куплипродажи с подконтрольным юридическим лицом по заниженной стоимости. Также, для
избегания уголовной ответственности, они привлекли к преступной деятельности
главного бухгалтера компании. В июле 2014 г. подозреваемые заключили договор купли –
продажи объекта недвижимости ЧАО «Опытный завод сварочного оборудования им.
Патона» на сумму 1,33 млн гривен. Вместе с тем согласно заключению оценочностроительной экспертизы, действительная стоимость объекта недвижимости составляет
22,07 млн гривен. В дальнейшем, 21 марта 2016 директор ООО «НТК сварочного
оборудования и технологии», действуя согласно разработанному плану преступных
действий, с целью сокрытия преступного происхождения имущества внес объект
недвижимости в уставной капитал ООО «Тактика». В феврале председателю правления
сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
191 УК , а именно в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным
лицом своим служебным положением. Печерский районный суд города Киева
удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на компании, денежные средства и
имущество экс-директора ЧАО «Опытный завод сварочного оборудования Института
электросварки им. Е.О.Патона» Владимира Степахно. В частности, под арест попали ООО
«Патон ессетс», ООО «Патон ессетс кэпитал», ООО «Управляющая компания «Патон групп»,
ООО «Индустриальный парк «Глеваха», ООО «Интерагропак», ООО «Опытный завод
сварочного оборудования Института электросварки им. Е.А. Патона», и другие.
Читать полностью >>>
По материалам cripo.com.ua
ДП «Електроважмаш» візьме участь у програмі оновлення
електростанцій Іраку за фінансування США
26.03.2021

ДП «Завод «Електроважмаш» 26 березня уклав меморандум про участь
у реалізації програми оновлення електростанцій Іраку, яка фінансується
Сполученими Штатами Америки.
Загальний обсяг програми становитиме до $1,2 млрд, з яких підприємство
розраховує отримати замовлення з постачання обладнання та модернізації на суму понад
$50 млн. «Меморандум передбачає співпрацю в проєктуванні та виробництві агрегатів для
електростанцій Іраку загальною потужністю 1300 МВт. Невдовзі буде затверджено робочий
план для підписання контракту на 3 роки на суму понад $50 млн. Це великий проєкт, який
має міжнародне значення для нашого підприємства та всієї України», — прокоментував в.о.
Генерального директора ДП «Завод «Електроважмаш» Віктор Бусько. Підписантами угоди
стали в.о. Генерального директора Віктор Бусько та представники чеської компанії, яка
виступає генеральним підрядником у реалізації проєкту. Перемовини щодо укладання
угоди тривали декілька місяців. Як зазначив Віктор Бусько, підписання угоди стало
можливим завдяки підтвердженню успіхів у фінансовому оздоровленні підприємства — ДП
«Завод «Електроважмаш» зможе гарантувати своєчасне та високоякісне виконання
замовлень. Після підписання меморандуму сторони домовилися про створення робочої
групи для узгодження всіх технічних деталей. Робоча група має підготувати проєкт
контракту, який стане основою для подальшого співробітництва. Відзначимо, ДП «Завод
«Електроважмаш» нарощує обсяги замовлень на внутрішньому українському ринку.
Протягом багатьох років «Електроважмаш» постачав продукцію для залізничного
транспорту на експорт, проте не мав акредитації для участі в тендерах для оновлення
рухомого складу «Укрзалізниці». Тепер після кількох місяців активної роботи з двох сторін
завершується процедура сертифікації «Електроважмашу». Підприємство отримає
відповідний документ за два тижні, в середині квітня. Це дозволить підприємству одразу
взяти участь у тендерах «Укрзалізниці» та надалі виконувати дорожню карту, яка
передбачає співпрацю відповідно до Концепції розвитку локомотивного парку АТ
«Укрзалізниця» до 2023 р. Замовлення стосуватимуться постачання запчастин, проведення
капітальних ремонтів та оновлення електродвигунів для локомотивів «Укрзалізниці».
Читати повністю >>>
За матеріалами Завода «Електроважмаш»

Читайте також: На «Електроважмаші»
ліквідовано усі заборгованості перед
працівниками >>>

Новокраматорский машиностроительный завод увеличил
чистую прибыль в 2 раза
26.03.2021

АО "Новокраматорский машиностроительный завод" завершило 2020
год, по предварительным данным, с чистой прибылью 1 млрд 438 млн грн,
что в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2019 года.
Согласно информации к повестке общего собрания акционеров компании,
намеченного на 28 апреля, нераспределенная прибыль НКМЗ на 1 января 2021 года
составляет 3 млрд 282 млн грн. Проектом решения собрания предусмотрено, что из
полученной в прошлом году чистой прибыли 446,63 млн грн планируется направить на
выплату дивидендов, остальные 991,4 млн грн – на пополнение оборотных средств. Размер
годовых дивидендов планируется утвердить в размере 2 тыс. грн на одну акцию
(номиналом 400 грн). Как сообщалось, в 2019 году завод получил чистую прибыль в
размере 670,9 млн грн – на 4,5% больше, чем годом ранее. По данным завода, за минувший
год текущие обязательства НКМЗ выросли на 5,3% - до 1 млрд 433,5 млн грн, долгосрочные
не появились. Суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 6,2% - до 1
млрд 104 млн грн, а активы в целом составили 7 млрд 828 млн грн, увеличившись на 15,7%.
Собственный капитал АО на 1 января 2021 года составляет 6 млрд 394 млн грн, в том числе
уставный – 89,326 млн грн. По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку Украины (НКЦБФР) на четвертый квартал 2020 года, владельцами пакетов акций в
размере 33,5859% и 33,6298% являются соответственно Галина Савенко и Елена Яковлева,
еще 8,909% принадлежат президенту НКМЗ Георгию Скударю (до начала 2014 года он
владел 77% акций АО). НКМЗ специализируется на выпуске прокатного,
металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемнотранспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок. Поставляет
продукцию в страны СНГ, Словакию, Индию, Францию, Германию, Польшу, Румынию,
Италию, Турцию, Индонезию и другие страны. В 2019 году НКМЗ увеличил чистый доход на
17,4% - до 6 млрд 655 млн грн, доля экспорта составила 67%. За 2020 год эти показатели
пока не обнародовались. На начало 2020 года на предприятии работало 8,47 тыс. человек.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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АО "Турбоатом" за 2020 год получил
227 млн грн. прибыли

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

29.03.2021

АО "Турбоатом", 75,2% акций которого принадлежат государству,
завершил 2020 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в
размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году.
Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку повестке общего собрания акционеров "Турбоатома",
намеченного на 29 апреля, нераспределенная прибыль общества к 1 января 2021 года
составляла 3,56 млрд грн (годом ранее – 3,4 млрд грн.). Согласно публикации, акционеры
намерены рассмотреть отчеты органов управления и финотчетность компании за 2019 и
2020 г., в том числе вопросы распределения полученной прибыли и утверждения размера
дивидендов с учетом требований законодательства. Как сообщалось, Кабинет министров в
мае прошлого года утвердил финансовый план АО "Турбоатом" на 2020 год с чистой
прибылью 522,2 млн грн. В 2019 году "Турбоатом" сократил чистую прибыль в 2,4 раза – до
314,07 млн грн (при утвержденном обновленном финплане 827,7 млн грн), чистый доход
вырос на 7,6% – до 2,82 млн грн (план – 2,77 млрд грн). "Турбоатом" – единственный в
Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных
электростанций. География поставок охватывает 45 стран. Государству в лице ФГИ
принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является
венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент",
связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Харьковский подшипниковый завод завершил 2020 год
с чистой прибылью в размере 55 млн грн
30.03.2021

АО
"Харьковский
подшипниковый
завод"
(ХАРП)
по
предварительным данным, завершило 2020 год с чистой прибылью в
размере 54,89 млн грн, тогда как в 2019 году убыток составлял 99,34 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров АО "ХАРП" 29
апреля, непокрытый убыток компании на 1 января 2021 года составил 1 млрд 631 млн грн
(годом ранее – 1 млрд 708 млн грн). Чистая прибыль на одну акцию составила 0,915 грн
против убытка 1,656 грн в 2019 году. Акционеры намерены направить полученную в 2020
году чистую прибыль на погашение убытков прошлых лет, пополнение оборотных средств.
По данным ХАРП, в 2020 году он нарастил текущие обязательства на 30,4% - до 1 млрд 310
млн грн, а долгосрочные сократились на 24%, до 1 млрд 285 млн грн. Собственный капитал
компании по-прежнему отрицателен – 910,16 млн грн, уставный составляет 15 млн грн
Суммарная дебиторская задолженность ХАРП за год выросла на 7% - до 146,63 млн грн,
активы в целом увеличилась на 8% – до 1 млрд 685 млн грн. ХАРП специализируется на
производстве шариковых подшипников общепромышленного назначения и роликовых
подшипников для железнодорожного транспорта. Его продукция также используется в
автомобильной, горнодобывающей и электротехнической промышленности, металлургии.
Согласно финотчетности на сайте предприятия, в 2019 году оно получило убыток 99,34
млн грн против чистой прибыли 61,6 млн грн годом ранее, а чистый доход сократился на
41% - до 417,48 млн грн. Численность работников на начало 2020 года составила 1389
человек. УПЭК - одна из ведущих в Украине частных компаний, специализирующихся в
машиностроительном бизнесе. Объемов валовых продаж не разглашает. Как сообщалось, в
декабре 2019 года по результатам возбужденного по инициативе ХАРП антидемпингового
расследования Украина ввела окончательную антидемпинговую пошлину на импорт
подшипников качения из Казахстана в размере 22,75%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Вартість АТ «Хімтекстильмаш» зросла у 17 разів
на прозорому аукціоні
31.03.2021

31 березня відбувся онлайн-аукціон з приватизації державного пакету
акцій (100%) АТ «Хімтекстильмаш», за результатами якого до держбюджету
мають надійти 17 млн грн.
За право власності на актив на відкритих торгах змагалися троє учасників, які
збільшили ціну у 17 разів – зі стартових 994 819 грн до 17 000 000 грн. Підприємство, яке
знаходиться в Чернігові, займалося дослідженнями та експериментальними розробками у
сфері природничих і технічних наук. Серед його продукції можна виділити вальцьові
верстати, машини та обладнання для харчової промисловості і переробки продукції,
виробництва ниток тощо. Водночас, в останні роки левову частку прибутків підприємство
отримувало від здачі майже третини приміщень в оренду під офіси, склади, гаражі тощо.
Одна з основних цілей, які переслідує Фонд державного майна під час приватизації такого
роду об'єктів – це перетворення непродуктивних активів у продуктивні шляхом залучення
компетентного інвестора на прозорому аукціоні. Згідно з приватизаційними умовами,
новий власник зобов'язаний погасити заборгованість, що утворилася на АТ
«Хімтекстильмаш» та забезпечити соціальні гарантії працівникам.
Читати повністю >>>
За матеріалами ФДМ України
Полтавский турбомеханический завод в прошлом году
получил чистую прибыль в размере 37 млн грн
31.03.2021

АО "Полтавский турбомеханический завод", входящее в концерн
"НИКМАС", по предварительным данным, в 2020 г. получило чистую прибыль
в размере 36,79 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем в 2019 г.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров АО, намеченного
на 30 апреля, нераспределенная прибыль ПТМЗ на 1 января 2021 года составила 215,58 млн
грн (годом ранее – 179,7 млн грн). Чистая прибыль на одну простую акцию составила 0,25
грн против 0,046 годом ранее. Проектом решения собрания предусмотрено полученную в
2020 году чистую прибыль, как и годом ранее, направить на развитие предприятия,
дивиденды не выплачивать. Согласно публикации, за минувший год завод нарастил
текущие обязательства на 36% - до 216,61 млн грн, долгосрочные составили всего 0,94 млн
грн против 0,016 млн грн в 2019 году. Суммарная дебиторская задолженность за год
увеличилась на 48% - до 264,48 млн грн, активы в целом составили 489,27 млн грн (на
23,8% больше). Собственный капитал ПТМЗ к началу 2021 года составлял 271,72 млн грн, в
том числе уставный – 1,47 млн грн. ПТМЗ специализируется на производстве узлов и
деталей для паровых турбин, воздушных компрессоров, а также производит установки для
сжатия паров пропан-бутана, компрессоры для тормозных систем тепловозов,
электропоездов, троллейбусов. Согласно финотчету компании, в 2019 году он получил
чистую прибыль в размере 6,8 млн грн против убытка 1,3 млн грн годом ранее. К началу
2020 года на нем работало около 500 человек. По данным Нацкомиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) на четвертый квартал 2020 года, более 94% акций
АО "ПТМЗ" владеет ООО "Никмас Инжиниринг", конечным бенефициаром которого,
согласно госреестру, является Раиса Дашутина. Концерн "НИКМАС", основанный в 1994
году - крупная многопрофильная компания, которая объединяет ряд предприятий,
расположенных в Украине, России и Беларуси. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Командувач Повітряних сил ЗСУ заявив
про намір отримати F-35
11.03.2021

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов
презентував народним депутатам Візію Повітряних сил-2035. Про це
доповідає служба новин порталу mil.in.ua
В ході презентації генерал-лейтенант Дроздов озвучив нові подробиці щодо
очікувань військових льотчиків, які не фігурували у оприлюдненому варіанті Візії. Зокрема
Командувач заявив, що ПС ЗСУ на першому етапі переозброєння планують отримати новий
багатофункціональний літак покоління 4++. Далі ж, за словами Дроздова, Україна
розраховує отримати літак 5-го покоління: «Розглядається на першому етапі літак типу
Gripen (JAS39 – ред.) і F-15 (ймовірно F-15EX – ред.) В подальшому з поглибенням відносин з
країнами-партнерами перехід на сучасний літак 5-го покоління F-35». Командувач також
повідомив депутатам, що про протягом наступних 10 років Повітряні сили будуть змушені
вивести зі складу основні зразки бойової техніки, що зараз стоїть на озброєнні ЗСУ. Дроздов
підкреслив значення переозброєння тактичної авіації: «Загрози постають не перед
Повітряними силами. Загрози постають перед Державою». Командувач ПС ЗСУ зауважив, що
ресурсів оборонного бюджету України буде недостатньо для переозброєння. Тому для
оновлення парку тактичної авіації необхідно створити окрему державну цільову програму.
Нагадаємо, згідно Візії-2035 тендер на новий багатофункціональний літак має бути
оголошений протягом 2021-2022 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.in.ua
Які вертольоти буде збирати Укроборонпром –
Defense Express
12.03.2021

Одеський авіаційний завод буде збирати цивільні вертольоти
американської компанії Southwest Florida Aviation International, а не
вертольоти Bell UH-1 Iroquois, як раніше заявляв Укроборонпром.
"Йдеться про збірку моделей SW-205 (ліцензійна модифікація Bell 205, який, в свою
чергу, є цивільним варіантом військового вертольота Bell UH-1 Iroquois) і SW-205Т
(двомоторна версія вертольота – своєрідний "лайт" аналог Мі-8)", – йдеться в
журналістському розслідуванні видання Defense Express. Інформація про моделі
вертольотів була озвучена під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної
безпеки, оборони та розвідки 11 березня, на якому розглядалося питання великовузлового
складання вертольотів на базі Одеського авіаційного заводу. На засіданні був присутній і
один із представників пулу компаній-інвесторів Григорій Шімшірьян, віцепрезидент
компанії Aviastar Invest Corp, який підтвердив і готовність до співпраці з Одеським
авіазаводом, і те, що переговори йдуть уже досить давно. "Наша група зайшла в складі
компаній Aviastar Invest Corp (США), DISTAR CZ as (Чехія) і Southwest Florida Aviation
International (США). Ми провели переговори і з Міністерством оборони, на рівні заступника
міністра, і з РНБО", – цитує Defense Express Григорія Шімшірьяна. Він додав, що "... завдання,
яке нам поставили, це встигнути зібрати два вертольоти – SW 205 і нову модернізацію
205Т, з двома двигунами, – з Укроборонпромом, в рамках укладеного з Одеським
авіазаводом договору про спільну діяльність. І на 30-річчя Незалежності України здійснити
підйом цього вертольота". Слова Шімшірьяна підтвердив заступник генерального
директора Укроборонпрому з виробництва Ігор Фоменко, вказують у Defense Express. "Ми
разом розробили карту імплементації цього проєкту, що складається з декількох частин.
Перша – це виготовлення одного або двох вертольотів на території Одеського авіазаводу до
30-річчя Незалежності в цивільній версії. Друга – створення КБ на Одеському авіазаводі, яке
за необхідності зможе вносити необхідні зміни в ці вертольоти", – цитує видання Ігоря
Фоменка. Aviastar Invest Corp, згідно з повідомленням Укроборонпрому – американська
компанія, власник українського ТОВ "Аавіастар Інвест Україна", що зареєстрована в
житловому будинку в Києві на вулиці Борщагівській. Григорій Шімшірьян – помічникконсультант на громадських засадах народного депутата України Федора Веніславського
(Слуга народу), який є членом комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та
розвідки. Southwest Florida Aviation – компанія з Флориди, яка займається ремонтом
вертольотів Bell і відкрито декларує наявність усіх необхідних дозволів та ліцензій, серед
іншого й на випуск вертольотів під власною маркою SW – SW204, SW204HP, SW205.
Southwest Florida Aviation International не виробляє вертольоти повністю "з нуля", а бере
старі машини та їх відновлює. Всього за нею, як виробником, записано 19 одиниць
літальних апаратів різних типів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-news.liga.net
Суди заборонили податківцям і ДКСУ стягувати з
авіазаводу "Укроборонпрома" 106 млн грн
24.03.2021

Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну
скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін ухвалу
Окружного адмінсуду м. Києва від 21.10.2020.
Мова йде про рішення в справі №640/24600/20), якою було задоволено заяву
держпідприємства "Завод 410 цивільної авіації" про забезпечення позову та заборонено
управлінню Державної казначейської служби у Печерському районі м. Києва та Офісу
великих платників податків ДПС здійснювати будь-які дії щодо стягнення з
держпідприємства "Завод 410 ЦА" частини чистого прибутку в розмірі 105,9 млн грн. У
своєму позові "Завод 410 ЦА" просить суд: визнати протиправним та скасувати податкову
вимогу за формою "Ю" №236-10 від 25.05.2020; визнати протиправним та скасувати
рішення про опис майна у податкову заставу від 26.05.2020 №19475/10/28-10-10-02-23;
зобов`язати відповідача виключити дані з інтегрованих карток платника податків ДП
"Завод 410 ЦА" про податковий борг з частини чистого прибутку (доходу) державних
унітарних підприємств та їх об’єднань у розмірі 105,9 млн грн. Згідно з судовими
матеріалами, ухвалою Окружного адмінсуду м. Києва від 17.09.2019 було відкрито
провадження в справі №640/22990/19 за позовом Головного управління ДПС у м. Києві до
ДП "Завод 410 ЦА" про стягнення коштів платника податків з рахунків у банках, що
обслуговують такого платника, на суму податкового боргу в розмірі 91,3 млн грн. При
цьому УДКС у Печерському районі м. Києва розіслало в банки, в яких обслуговується "Завод
410 ЦА", інкасове доручення №5345/28-10-10-27 від 25.08.2020 (про стягнення
заборгованості по частині чистого прибутку) на підставі рішення Офісу великих платників
податків ДПС від 25.08.2020 на суму 105,9 млн грн. “Колегія суддів погоджується з
висновком суду першої інстанції про обґрунтованість тверджень позивача відносно того,
що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити реалізацію виконання
рішення суду, ефективний захист та поновлення порушених прав та інтересів позивача”, йдеться в постанові Шостого апеляційного адмінсуду від 15.03.2021. ДП “Завод 410 ЦА” авіаремонтне підприємство. Входить в сферу управління держконцерну “Укроборонпром”.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

"Укроборонпром" заявил о риске потери контроля
над производителем беспилотников

Великобритания построит оригинальные ракетные
катера специально для Украины
25.03.2021

ГК "Укроборонпром" обратился в Службу безопасности с заявлением
об угрозе потери госконтроля за деятельностью одного из входящих в
состав концерна предприятий – ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева.
Как сообщает пресс-служба госконцерна, "Укроборонпром" осуществляет
управление корпоративными правами ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева с 2011 года.
Предприятие специализируется на разработке и серийном производстве беспилотников и
передвижных лабораторий измерительной техники. Концерн управляет 50,0001% акций
компании, принадлежащих государству, еще 40% принадлежат ООО "Меридиан Союз",
которое контролируется Вадимом Грибом и его сыном Романом. "В последние годы ООО
"Меридиан Союз", пользуясь своими правами акционера, сознательно и системно
препятствует попыткам концерна привести устав и органы управления ОАО "Меридиан"
им. С.П. Королева в соответствие с требованиями действующего законодательства", –
сказано в сообщении "Укроборонпрома". Из-за этого общество до сих пор продолжает
осуществлять деятельность в организационно-правовой форме "открытое акционерное
общество", которая была отменена законом "Об акционерных обществах" еще в 2009 году.
"Помимо прочего, ООО "Меридиан Союз" систематически срывает и саботирует работу
набсовета стратегического предприятия. Это происходит путем шантажа, угроз, судебного
обжалования каждого действия и решения наблюдательного совета, а также, с недавних
пор, обвинений в адрес представителей Концерна в якобы вымогательстве неправомерной
выгоды", – подчеркивается в сообщении. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Армія замовила луцькому заводу ремонт двигунів
для військових літаків за 68 мільйонів
29.03.2021

Військова частина А0215 (м. Вінниця) Міноборони уклала угоду з ДП
«Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК «Укроборонпром» щодо ремонту
авіаційних двигунів на 67,91 млн грн.
До 15 квітня завод капітально відремонтує шість авіадвигунів з оплатою до кінця
року: 2 двигунів РД-33 для винищувачів МіГ-29 за 17,59 млн грн. і 15,39 млн грн.; 2 двигунів
АЛ-31Ф для винищувачів Су-27 за 14,11 млн грн. і 15,24 млн грн.; 2 двигунів АЛ-21Ф-3Т для
бомбардувальників Су-24 за 2,85 млн грн. і 2,73 млн грн. Міжремонтний ресурс складе
відповідно 350, 300 і 400 годин. Міжремонтний строк для РД-33 та АЛ-21Ф-3Т становитиме
вісім років, а для АЛ-31Ф – п’ять років. Гарантійний строк служби дорівнюватиме чотири
роки, з яких два – безпосередньої експлуатації. Закупівлю провели за переговорною
процедурою у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин. Такий ремонт
авіадвигунів може виконати лише завод «Мотор», що замовник підтвердив експертним
висновком Волинської торгово-промислової палати.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Львівський авіаремонтний завод передав армії
навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ
31.03.2021

Державне підприємство “Львівський державний авіаційно-ремонтний
завод”, яке входить до складу ДК “Укроборонпром”, передало Повітряним
силам ЗС України відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.
Винищувач успішно пройшов випробувальні польоти та відбув в один із бойових
підрозділів Збройних сил. МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача МіГ29, що призначений для вишколу курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених
пілотів. “Попри те, що наше підприємство потрапило у зону економічної турбулентності
через відсутність державного оборонного замовлення та вимушені зупинки, пов’язані із
пандемією Covid-19, своєчасне виконання зобов’язань перед замовниками та партнерами
залишається незмінним пріоритетом для колективу”, – зазначив директор Львівського
державного авіаційно-ремонтного заводу Дмитро Матрунчик. ДП “ЛДАРЗ” – єдине
підприємство в Україні, яке відновлює та модернізує літаки МіГ-29 для Збройних сил
України. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України ЗСУ.
Багатофункціональність МіГ-29 дає змогу використовувати його для виконання завдань
протиповітряної оборони та для нанесення ударів по наземних цілях.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

05.03.2021

Великобритания спроектирует новые ракетные катера специально
для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума,
предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ.
"Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут
оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что обеспечит
скорость в 40 узлов. И на них планируется установить артиллерийские системы и ракеты.
Это зависит в том числе от того, какие ракеты нужны. А это могут быть ракеты малой или
большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские
компании", - сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс.
Первые четыре катера будут построены в Великобритании, отметил дипломат, однако,
украинским судостроителям позволят наблюдать за ходом работ, учиться и тренироваться.
"А вторая часть - четыре ракетных катера - будут строиться в Украине. И это будет
прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, так вы получите эти
способности здесь, в Украине. Другая опция, которую мы изучаем, еще не формализирована, это - совместное проектирование боевых кораблей британской промышленности с
украинским проектным бюро в Николаеве", - добавил атташе. Вудс также отметил, что
строительство первого катера ожидается в начале 2022 г. Напомним, 7-8 октября 2020 года
украинская делегация во главе с президентом находилась с визитом в Великобритании. Во
время переговоров речь шла об укреплении сотрудничества в военной и военнотехнической сфере, что будет способствовать развитию украинских военно-морских баз с
привлечением британских специалистов, в том числе о выделении Великобританией
кредита Украине объемом ₤1,25 млрд. Достигнута договоренность о создании двух баз: в
Черном и Азовском морях. Кроме того, речь идет о строительстве восьми катеров, основное
вооружение которых состоит из восьми противокорабельных ракет.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Фонд госимущества занимается возвратом мариупольского
АСРЗ на баланс государства
13.03.2021

ФГИ проводит процесс возврата целостного имущественного
комплекса Азовского судоремонтного завода (АСРЗ) с ООО «СРЗ» на баланс
одноименного государственного предприятия (ГП «АСРЗ», Мариуполь).
Отмечается, что 26 февраля 2021 г. состоялась первая встреча представителей ООО
«СРЗ» с руководством ФГИ относительно приема-передачи. По результатам работы
комиссии, 11 марта 2021 г. руководителями ООО «СРЗ» и ГП «АСРЗ» подписан Акт приемапередачи № 2 госимущества (гидротехнических сооружений) из состава ЦИК «АСРЗ». «На
сегодня руководством ГП «АСРЗ» начаты мероприятия по проведению независимой оценки
передаваемого имущества ЦИК «АСРЗ». На 15 марта созвано очередное заседание комиссии
для дальнейшей передачи имущества на баланс ГП «АСРЗ», — констатируется в прессрелизе ФГИ. В свою очередь, ООО «СРЗ» подписан договор с международной компанией
«Бюро Веритас» о намерении сотрудничества в рамках технического обследования и
определения технического состояния ЦИК «АСРЗ», для экспертного сопровождения
процесса передачи имущества на баланс ГП «АСРЗ». Работа АСРЗ парализована уже больше
месяца из-за проблем с получением документов на аренду имущественного комплекса.
Первого февраля капитан Мариупольского морского порта запретил швартовку судов к
гидротехническим сооружениям СРЗ из-за отсутствия разрешительной документации на
эксплуатацию этих причалов. Работники АСРЗ уже неоднократно выходили на акции
протеста – перекрывали движение по улице Восстания в Приморском районе, чтобы на их
проблему обратили внимание, протестовали перед сессией горсовета. Но их акции не дали
результата. Азовский судоремонтный завод является крупнейшим в акватории Азовского
моря судоремонтным предприятием со специализацией в судоремонте, машиностроении,
судостроении и перевалке. Завод осуществляет строительство, ремонт судов, а также
занимается перевалкой грузов на собственных причалах. В 2003 году ФГИ передал ЦИК ГП
«АСРЗ» в аренду ООО «СРЗ». С 2010 года предприятие находилось под управлением ООО
«Управляющая компания «Мариупольская инвестиционная группа». По данным Единого
госреестра юрлиц, на 13 марта 2021 г. 100%-ным собственником ООО «СРЗ» является
компания Mariupol Investments Limited (Кипр), бенефициаром является физлицо Светлана
Савчук (Монако). Уставный капитал ООО «СРЗ» — 136,5 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам novosti.dn.ua
Наглядову раду заводу «Океан» очолив колишній
заступник міністра юстиції
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Мінюст розпочав примусове стягнення боргів банку
«Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго
04.03.2021

Державна виконавча служба Міністерства юстиції розпочала примусове стягнення майна пов’язаного з Костянтином Жеваго «Київського суднобудівного-судноремонтного заводу» за боргами банку «Фінанси та Кредит».
Завод є майновим поручителем за зобов’язаннями банку «Фінанси та Кредит» перед
Національним банком України (НБУ) на загальну суму 4,2 млрд грн. Власністю «Київського
суднобудівного-судноремонтного заводу» є нежитлові будівлі загальною площею 43 441
кв. м та рухоме майно. Об’єкти знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8.
Заставна вартість нерухомого майна складає 354,5 млн грн. НБУ зазначив, що з початком
процедури банкрутства в 2016 році завод намагався «унеможливити стягнення заставного
майна та заборонити його реалізацію». Тому регулятор готовий до перешкоджання заводом
реалізації майна через справу про банкрутство або інші судові процеси. В 2009–2010 роках
завод уклав із НБУ договори іпотеки та застави для забезпечення наданими банку
кредитами рефінансування. У вересні 2015 року НБУ відніс «Фінанси та Кредит» до
категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення Костянтин Жеваго
опосередковано володів часткою в 97,67% акцій. Зобов’язання за кредитами так і не були
виконані. 2017 року суд першої інстанції та 2020-го апеляційний суд задовольнили позов
НБУ до «Київського суднобудівного-судноремонтного заводу», передбачивши стягнення в
рахунок погашення боргу «Фінанси та Кредит». Також ведуться судові процеси зі стягнення
боргів «Фінанси та Кредит» з інших заводів Жеваго, зокрема «Полтавського ГЗК» і
«АвтоКрАЗу». Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд
грн банку «Фінанси та Кредит». За даними ДБР, офшорна компанія в 2007–2014 роках
відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси і Кредит» поручався за цю компанію
на суму понад $113 млн. Після того, як український банк оголосили неплатоспроможним
2015 р., іноземні банки стягнули ці гроші. Жеваго також закидають надання недостовірної
інформації, а саме відсутність у декларації фінансових зобов'язань на суму понад 10 млн грн
у 2015-му та 2016-му роках, а також понад 9 млн грн у 2017 році. Наразі суд дозволив
арештувати Жеваго, що є необхідним кроком для екстрадиції у разі встановленні його місця
знаходження.
Читати повністю >>>
За матеріалами forbes.ua
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На найбільшому суднобудівному заводі України з'явився новий
керівний орган. Про це повідомив власник підприємства Василь Капацина на
своїй сторінці у Facebook, передає ukrinform.ua
За його словами, новий керівний орган забезпечуватиме стратегічне планування,
пов'язане з оборонними проектами, а також міжнародні відносини та залучення інвестицій.
Очолив Наглядову раду «Океану» заслужений юрист України Віктор Цоклан - в минулому
генеральний директор «Артека», керівник апарату Вищого Адміністративного суду України
а потім - заступник міністра юстиції в команді міністра Оніщука. Генеральним директором
підприємства призначений - Сергій Гурський, який раніше обіймав посаду виконавчого
директора. «Сьогодні я ставлю перед командою «Океану» нові завдання: нарощування
обсягів виробництва та повернення лідируючих позицій в галузі», - написав власник
підприємства Василь Капацина. «Я радий повідомити, що головою Наглядової ради буде
людина з величезним досвідом роботи на державній службі та в бізнесі, заслужений юрист
України, знавець міжнародного права й зовнішньоекономічної діяльності, лідер з
бездоганною репутацією – Віктор Іванович Цоклан», – наголосив він. Також Василь
Капацина представив нового генерального директора «Океану» Сергія Гурського, якого
назвав корабелом нового покоління. «Я залишаюся головним інвестором заводу «Океан» найбільшого суднобудівного підприємства України. Миколаїв - містом корабелів. Україна морською державою», - підкреслив Василь Капацина. Довідка. За 2019-2020 роки на ТОВ
«Суднобудівний завод «Океан» відновилося виробництво та проведено модернізацію
технологічного устаткування. За цей період оброблено понад 25 тис. тон металу,
відремонтовано 17 суден, побудовано 2 нових несамохідних судна для голландської
компанії Eurobulk. Сьогодні суднобудівний завод «Океан» активно виходить на
міжнародний ринок суднобудування. У грудні 2020 року Суднобудівний завод «Океан» та
Державний оборонний концерн Турецької Республіки уклали меморандум про участь
заводу в програмі побудування серії кораблів класу корвет на виконання Рамкової
військової угоди, підписаної урядами України та Туреччини.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Автовиробництво в Україні зросло
в понад два рази
SMG приняла на модернизацию 2 очередных сухогруза
нидерландской EEMS Werken
24.03.2021

Специалисты Херсонской верфи Smart Maritime Group (SMG, Херсон)
успешно продолжают проект по модернизации серии сухогрузов,
принадлежащих EemsWerken B.V. (Нидерланды).
На сегодня на стапелях предприятия находятся 4 судна нидерландской компании – к
зашедшим на верфь в январе сухогрузам EEMS Servant и EEMS Solar в марте
присоединились EEMS Spirit и EEMS Stream. Работы по модернизации EEMS Servant и EEMS
Solar в настоящее время находятся в завершающей стадии. 22 марта EEMS Solar перемещен
в док-камеру для спуска на воду, за ним последует EEMS Servant. После выполнения
достроечных работ и испытаний суда будут переданы заказчику. Тем временем на костере
EEMS Spirit уже осуществлена разрезка корпуса и установлена днищевая секция. Также
начались работы и на EEMS Stream. Напомним, что в ходе модернизации каждое судно
удлиняется за счет вставки на 12 метров и становится двухтрюмным. При этом, суммарный
объем трюмов увеличивается более чем на 700 куб. м. Также специалисты верфи проводят
окраску балластных цистерн, наружной обшивки и грузовых трюмов, прокладывают новые
системы трубопроводов и устанавливают новые крышки люковых закрытий. Кроме того, в
кормовой части судна устанавливается самосбрасывающаяся шлюпка. Для улучшения
каждого судна используется около 190 тонн высококачественного металла. …
Читать полностью >>>
По материалам Smart Maritime Group

Читайте также: Развитие судостроения без
госпрограмм невозможно >>>

.

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

09.03.2021

У лютому 2021 р. в Україні вироблено 503 одиниць автотранспортних
засобів, в 2,2 рази більше ніж роком раніше. Про це повідомляє служба новин
порталу nv.ua
В той же час, у порівнянні з січнем виробництво автотранспорту знизилося на 17%,
повідомляє Асоціація Укравтопром. Випуск легкових автомобілів у річному обчисленні
збільшився утричі, до 449 авто. Завод Єврокар випустив 241 машину, а ЗАЗ - 208 легкових
авто. Комерційні автомобілі в лютому в Україні не виробляли («з урахуванням того, що
інформація про виробництво на АвтоКрАЗі відсутня з серпня 2016 року», - уточнили в
Укравтопромі). Лютневий випуск автобусів впав майже на 30% до 54 од. Найбільше
автобусів виготовив Черкаський автобус - 25 од., на Чернігівському автозаводі виготовили
19 шт., ЗАЗ відзвітував про 8 автобусів, завод Часовоярський автобус завершив місяць із
результатом у 2 автобуси. Всього за 2 міс. з початку 2021 р. в Україні було вироблено 1107
од. автотранспортних засобів, що на 3% більше, ніж роком раніше. Легкових авто - 1025 шт.
(+10%), комерційних - 4 шт. (-60%); автобусів - 78 шт. (-42%). Нагадаємо, за підсумками 2020
року в Україні вироблено 4952 авто, а це на 32% менше, ніж у 2019 р. При цьому наявні в
Україні виробничі потужності дозволяють випускати в місяць понад 30 тис. од. авто. В
минулому році було вироблено: легкових автомобілів - 4202 шт. (-33%); комерційних - 51
шт. (-63%); автобусів - 699 шт. (-20%). «За підсумками року всі підприємства автопрому
крім ЗАЗу скоротили виробництво. У вересні Запорізький автозавод відновив випуск
легкових автомобілів, завдяки цьому підприємство закінчило рік з 10-кратним зростанням
щодо 2019 року»,- повідомили в асоціації.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Екс-керівнику вагонобудівного заводу на Луганщині повідомлено
про підозру у фінансуванні окупаційної адміністрації РФ

Запорожский автозавод Тариэла Васадзе показал
340 млн гривен прибыли

15.03.2021

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури
повідомлено про підозру колишньому керівнику Стахановського вагонобудівного
заводу. Про це повідомляє ОГПУ.
За даними слідства, директор промислового підприємства, що спеціалізується на
випуску вантажних залізничних вагонів та від початку збройного конфлікту перебуває під
контролем окупаційної адміністрації РФ, упродовж 2017-2019 років займався реалізацією
незаконно виготовленої продукції на тимчасово непідконтрольній території Луганщини та
РФ. Договори на поставку комплектуючих та надання послуг укладалися із підприємствами
країни-агресора. Товари переправлялися до РФ через неконтрольовану ділянку державного
кордону – пункти пропуску «Ізварине» та «Довжанський». Частина коштів, отриманих від
реалізації продукції підприємства у вигляді «податків», перераховувалася до так званого
«бюджету ЛНР». Обсяг фінансування псевдодержавного утворення за вказаний період
становить понад півмільйона гривень. На даний час підозрюваного оголошено у розшук. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ОГПУ

АО “ЗАЗ”, входящее в корпорацию “УкрАВТО”, по предварительным
данным завершило 2020 год с чистой прибылью в размере 339,89 млн грн,
что в 9,2 раза меньше аналогичного показателя 2019 года.
Согласно опубликованной в системе раскрытия НКЦБФР информации к повестке
дня общего собрания акционеров 21 апреля, нераспределенная прибыль к началу текущего
года составляла 132,5 млн грн. Как сообщалось, в 2019 году ЗАЗ нарастил чистую прибыль в
2,9 раза к предыдущему году — до 3,13 млрд грн. В 2018 году предприятие получило 1,07
млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2017 году убыток составлял 287,75 млн грн. ЗАЗ
принадлежит корпорации “УкрАвто” Тариэла Васадзе. С 2019 года до сентября 2020 года
завод не производил легковых автомобилей. До конца 2020 года (за сентябрь-декабрь), по
данным ассоциации “Укравтопром”, завод выпустил 816 легковых автомобилей. Кроме
того, в прошлом году ЗАЗ выпустил 69 автобусов.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

Вагоностроительный завод Тигипко получил
165 миллионов убытка

Автомобильная компания "Богдан Моторс"
получила 3,3 млрд грн убытка

17.03.2021

18.03.2021

АО "Днепровагонмаш" в 2020 г. получило чистый убыток в размере
165,48 млн грн, тогда как в 2019 году консолидированная чистая прибыль
составляла 334,25 млн грн.
Согласно опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке дня
общего собрания акционеров компании 22 апреля, ее нераспределенная прибыль к 1
января 2021 г. составила 432,46 млн грн (годом ранее - 590,55 млн грн). "Днепровагонмаш"
производит глуходонные и люковые полувагоны, хопперы крытые и открытые,
платформы разной специализации и другие вагоны. В 2019 г. завод получил чистую
прибыль в размере 334,27 млн грн, что на 12,6% превышает аналогичный показатель 2018
г., консолидированный чистый доход вырос на 2% - до 3 млрд 320 млн грн.
Зарегистрированные на Кипре Т.A.S. Overseas Investments Limited и Sertaco Limited владеют
соответственно 51,5256% и 46,2938% акций АО "Днепровагонмаш". В числе
аффилированных с "Агро Плюс Экспо" лиц указаны Sertaсo Limited (владеет более 27,435%
акций "Днепровагонмаша"), ООО "Алькантара Инвест" (18,858%), ЧАО "Страховая группа
"ТАС" (более 2,9%), кипрская Alkemi Limited (2,18%), финкомпания "Центр финансовых
решений" (1,3%) и ООО "Центр финансовых решений" (0,6%). ООО "Агро Плюс Экспо" после
приобретения доминирующего пакета владеет 42,633%. Все компании объединяет группа
"ТАС" Сергея Тигипко, контролирующая предприятие.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Чистая прибыль Крюковского вагоностроительного
завода в 2020г рухнула в 8 раз
22.03.2021

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" завершило 2020 год,
по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 99,045 млн грн,
что в восемь раз меньше, чем годом ранее.
Согласно обнародованной в понедельник в системе раскрытия НКЦБФР
информации к повестке дня общего собрания акционеров ПАО 22 апреля, проектом его
решения планируется направить полученную прибыль на развитие предприятия,
дивиденды не выплачивать (как и годом ранее). По данным предприятия, за минувший год
оно сократило текущие обязательства в 2,7 раза – до 342,37 млн грн, а долгосрочные
сократились на 17% - до 271,9 млн грн. Предприятию за минувший год удалось сократить
суммарную дебиторскую задолженность в 2,3 раза - до 457,66 млн грн, активы в целом
уменьшились на 12% - до 3 млрд 959 млн грн. Собственный капитал ПАО "КВСЗ" на 1
января 2021 года составил 3 млрд 345 млн грн, в том числе уставный – 86,01 млн грн. Как
сообщалось, в январе-сентябре 2020 года КВСЗ получил чистую прибыль в размере 129,07
млн грн, что в шесть раз меньше аналогичного показателя за девять месяцев 2019 года,
снизил чистый доход в 2,3 раза – до 2 млрд 659,6 млн грн. По данным НКЦБФР, на 4 квартал
2020 года в числе акционеров АО - эстонские AS Skinest Finants (25% уставного капитала),
Osauhing DELANTINA (25%), OW Capital Management GmbH (Австрия, 25%) и
зарегистрированная в Великобритании Transbuilding Service Limited (20%). В то же время,
по данным КВСЗ, бенефициарными владельцами (контролерами), совокупно владеющими
более 90% акций компании, являются глава набсовета Владимир Приходько, Приходько
Н.В. (совпадает с инициалами супруги – ИФ), а также эстонский бизнесмен Олег Осиновский
и председатель совета директоров российского производителя вагонов "Завод
металлоконструкций" (Саратовская обл.) Станислав Гамзалов. В 2020 году завод сократил
выпуск грузовых вагонов на 70% - до 1569 ед. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" в 2020 г., по
предварительным данным, получила 3 млрд 383,5 млн грн убытка, тогда как
в 2019 г. чистая прибыль составляла 609,22 млн грн.
Согласно опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке
общего собрания акционеров компании 27 апреля, непокрытый убыток "Богдан Моторс" к
началу текущего года составил 9 млрд 192 млн грн (годом ранее - 5 млрд 809 млн грн). Как
сообщалось, в 2019 году "Богдан Моторс" нарастил чистую прибыль в 10,6 раза к 2018 году.
Текущие обязательства автокомпании за прошлый год выросли на 47% - до 9 млрд 182 млн
грн, долгосрочные, как и годом ранее, не указаны. Суммарная дебиторская задолженность
"Богдан Моторс" за год сократилась более чем вдвое – до 167,74 млн грн, активы в целом
уменьшились на 29% - до 1 млрд 087 млн грн. Собственный капитал АК "Богдан Моторс" к 1
января 2021 г. составил "минус" 8 млрд 195 млн грн, уставный капитал – 1 млрд 101 млн
грн. АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет автобусно-троллейбусный
завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах. По состоянию на четвертый квартал 2020
г., в числе акционеров автокомпании – ЗНВКИФ "Богдан Капитал" (23,5367% уставного
капитала), ООО "Хюндай Мотор Украина" (13,3816%), ЗНВКИФ "Бриз" (15,6425%), ООО
"Мегатерм" (10,7368%), ООО "Богдан Индустрия" (9,4697%), Хесуту Лимитед (Кипр,
6,9045%). Завод в Черкассах был переориентирован на сборку грузовых автомобилей
Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей (в рамках
гособоронзаказа), коммерческих авто, но из-за отсутствия госзаказа в прошлом году был
фактически закрыт. В 2019 г. доход от реализации компании вырос почти вдвое, до 1 млрд
255 млн грн, а за 2020 г. этот показатель пока не обнародован. В декабре 2020 г. Хозсуд
Днепропетровской обл. возбудил дело о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс"
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ


АВТОМОБІЛІ

Податківці викрили схему ухилення від сплати податків на суму 210 млн грн
при реалізації імпортованих автомобілів
12.03.2021

Податківцями у Волинській області викрито схему ухилення від
сплати податків при реалізації імпортованих автотранспортних засобів.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС
у Волинській області встановлено, що суб’єктами господарювання – імпортерами
здійснювалась реалізація імпортованих автомобілів фізичним особам за готівкові кошти
без відображення у податковому обліку. За рахунок використання зазначеної схеми низка
суб’єктів господарювання ухилилася від сплати податків на загальну суму понад 210 млн
гривень. Вчинені дії мають ознаки, за якими передбачена відповідальність за ч.5 ст.27 та ч.3
ст.212 Кримінального кодексу. Матеріали долучено до кримінального провадження. Раніше
повідомлялось, як податківцями викрито схему формування «фіктивного» податкового
кредиту шляхом оформлення псевдопродажу імпортованих транспортних засобів.
Встановлено, що окремими СГД здійснювалася реалізація транспортних засобів на адресу
юридичних осіб з метою формування їм «штучного» податкового кредиту, але в реальності
автомобілі були продані фізичним особам. Сума операцій склала понад 100 млн грн….
Читати повністю >>>
За матеріалами tax.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Дилерська мережа Nissan в Україні поповнилася
новим центром в Одесі

Выпускающий автомобили Skoda "Еврокар" завершил
2020г с убытком 40,6 млн грн
15.03.2021

Дилерська мережа компанії "Ніссан Мотор Україна" поповнилася
дилерським центром "NISSAN на Грушевського" компанії "Скай Моторс+" в
Одесі, який став 32-м дилерським центром Nissan в Україні і другим в Одесі.
Згідно з повідомленням, дилерський комплекс площею 2500 кв. м містить, зокрема,
сервісний центр на 22 пости. У прес-релізі наголошується, що компанія "Скай Моторс+" є
частиною групи компаній "Автомайстер", яка представляє дев'ять автобрендів в Одеській
області, і пропонує комплексний підхід до обслуговування клієнтів, зокрема, персональний
онлайн помічник (чат бот), цілодобову підтримку, безкоштовну поїздку в автоцентр на
таксі UKLON для проходження тест-драйву. За даними асоціації "Укравтопром", в Україні в
2020 році продано 3,83 тис. автомобілів Nissan - на 28% менше, ніж роком раніше (всього в
Україні продано 85,5 тис. легкових авто - на 3% менше). Група компаній "Автомайстер", за
інформацією на її сайті - лідер продажу авто в Одесі і області з чисельністю персоналу понад
300 осіб. Офіційно представляє Hyundai, Renault, KIA, Ford, Citroen, Skoda, Chery, Haval і
Nissan. Власний імпорт ГК "Автомайстер" представляє компанія UNICARS. За даними
держреєстру, власником ТОВ "Скай Моторс+" є одесит Олександр Кауфман. Дочірня
компанія Nissan Motor Co - OOO "Ніссан Мотор Україна" розпочала діяльність у квітні 2005
року, виконує функцію імпортера і дистриб'ютора Nissan і Infiniti в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Дистрибьюторская компания "Автокапитал" увеличила
чистую прибыль в 2,2 раза
17.03.2021

Дистрибьюторская компания "Автокапитал", импортер Mercedes-Benz
в Украине, в 2020 г., по предварительным данным, увеличила чистую
прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом – до 390,47 млн грн.
Согласно объявлению в системе раскрытия информации НКЦБФР, о проведении
общего собрания акционеров компании 19 апреля, нераспределенная прибыль к началу
2021 года составила 1 млрд 526 млн грн (годом ранее – 1 млрд 136 млн грн). Проектом
решений собрания акционеров предусмотрено полученную за 2020 год чистую прибыль
оставить нераспределенной, дивиденды не начислять и не выплачивать. Как сообщалось, в
2019 году АО "Автокапитал" получило 176,25 млн грн чистой прибыли – на 41% меньше,
чем годом ранее. Согласно публикации, за минувший год компания нарастила текущие
обязательства на 71,2% - до 1 млрд 296 млн грн, долгосрочные не появились. Суммарная
дебиторская задолженность АО "Автокапитал" выросла на 14,3% - до 975,66 млн грн. В
целом активы увеличились на 36,8% - до 2 млрд 432 млн грн. Генеральное
представительство Daimler AG - компания "Автокапитал" работает в Украине с 2001 года, ее
дилерская сеть насчитывает 24 представительства в крупнейших городах. Финотчет
компании за 2019 г. в системе НКЦБФР и на сайте "Автокапитала" отсутствует, а в 2018 году
ее чистый доход вырос на 4% к предыдущему году – до 5 млрд 556 млн грн. "УкрАВТО",
одна из ведущих компаний автомобильного рынка Украины, зарегистрирована в 1992 году.
В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах
Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов. В
портфеле брендов - легковые автомобили Chery, Lada, Chevrolet, Kia, Renault, а также
Mercedes, Jeep, Maseratiкоммерческие ТАТА, автобусы. По данным информационноаналитической группы Auto-Consulting, в 2020 году доля корпорации на украинском
авторынке составила 12,9% (третья позиция среди операторов авторынка после "Рено
Украина" и "Тойота Украина"). Владельцем корпорации является Тариэл Васадзе.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Группа PSA в 2021г планирует занять 10% украинского рынка
новых легковых и коммерческих автомобилей
22.03.2021

Группа PSA в Украине (бренды Peugeot, Citroen, Opel и DS Automobiles)
в 2021 году планирует занять 9,7% на украинском рынке новых легковых и
коммерческих автомобилей против 8,5% в 2020 году.
Коммерческий директор компании "Пежо Ситроен Украина" Алексей Невадовский
на пресс-конференции, представляя эти бренды уже в составе нового концерна Stellantis,
созданного в результате слияния Peugeon S.A (Group PSA) и Fiat Chrysler Automobiles NV
(FCA) сообщил, что украинский рынок в текущем году вырастет на 15,2% по сравнению с
прошлым годом – до 110 тыс. ед, в том числе 102 тыс. легковых и 8 тыс. коммерческих авто,
а PSA продаст 10,665 тыс. авто (7840 легковых и 2825 коммерческих). Как сообщалось, в
2020 году доля брендов PSA на украинском рынке выросла на 2.2 п.п. – до 8,5%, а в сегменте
LCV группа стала лидером с долей 30%. При этом, по данным Auto-Consulting, продажи
Peugeot выросли на 29% - до 4322 ед., Citroen на 25,4% - до 2940 ед., Opel на 84% - до 732 ед.
Также продано 108 автомобилей DS Automobiles. В том числе сегменте LCV продано 1352
авто Citroen – на 83% больше (доля в сегменте – 14,8%), 1286 Peugeot – на 30% больше
(доля 14,07%) и 93 Opel против 18 ед. годом ранее. Согласно приведенным да прессконференции планам, в текущем году ожидается, что доля бренда Peugeot вырастет с 4,5%
в 2020 году до 4,6% в 2021-м (при этом продажи авто вырастут на 18% - до 5110 ед.), бренд
Citroen нарастит долю на 0,2 п.п. - до 3,3%, реализовав 3650 авто (на 24% больше).
Ожидается также дальнейший успешный прирост доли брендом Opel - в текущем году
планируется продать 1600 авто этой марки и нарастить долю с 0,8% до 1,5% рынка, а доля
DS Automobiles, как ожидается, увеличится с 0,1% до 0,3% с продажей 305 авто.
Невадовский также сообщил, что в 2020 году в структуре продаж автомобилей группы доля
Киева составляет 33,8%, Днепра– 7,7%, Харькова – 7,4%, Киевской области – 6,8%, Одессы –
4,6%, Львова – 4,1%. В текущем году компания также планирует существенно расширить
дилерскую сеть – до 71 центра, открыв 14 новых. В частности, планируется открытие трех
дилеров Peugeot в Днепре, Чернигове и Сумах (на сегодня в Украине 22 центра), трех
центров Citroen в Днепре, Черновцах и Сумах (20 ед.). Больше всего планируется расширить
дилерскую сеть бренда Opel, открыв семь центров к существующим 12: в Киеве, Днепре,
Николаеве, Херсоне, Ивано-Франковске, Ривном и Сумах. Также запланировано открытие
центра DS Automobiles в Днепре (на сегодня три центра). Как сообщалось, по оценке
информационно-аналитической группы Auto-Consulting, 2020 год для "Пежо Ситроен
Украина" оказался "не просто удачным, а прорывным". Компания заняла четвертое место в
рейтинге ведущих операторов авторынка Украины после "Рено Украина" (17,2%), "Тойота
Украина" (15,7%) и "УкрАВТО" (12,9%). Группа PSA на сегодня объединяет в портфеле
бренды Peugeot, Citroёn, DS, Opel и Vauxhall, а также сервисы мобильности под маркой
Free2Move. Группа является одним из ведущих автопроизводителей, а также "пионером" в
разработке автономных автомобилей. Также работает в финансовом секторе (Банк PSA
Finance) и производстве автомобильных компонентов (Faurecia). В 2020 году продажи
группы в мире составили 2,5 млн ед. (против 3,5 млн ед. годом ранее - ИФ). Италоамериканская Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французская PSA в январе текущего года
закрыли сделку по слиянию, в результате которого был создан один из крупнейших
автопроизводителей в мире - Stellantis NV.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Выпускающее автомобили Skoda АО "Еврокар" завершило 2020 г., по
предварительным данным, с убытком 40,6 млн грн, тогда как в 2019 г.
чистая прибыль составляла 213,3 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров "Еврокара",
намеченного на 27 апреля, его нераспределенная прибыль к началу 2021 года составляла
80,9 млн грн (годом ранее - 121,5 млн грн). Как сообщалось, в 2019 году завод нарастил
чистую прибыль на 17,2% по сравнению с 2018 г. Согласно публикации, за 2020 год
"Еврокар" сократил текущие обязательства почти втрое - до 202,6 млн грн, но нарастил
долгосрочные на 44% - до 1 млрд 325 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
составила 662,47 млн грн, увеличившись за год на 51%, а активы в целом сократились
незначительно - до 1 млрд 874 млн грн. Собственный капитал "Еврокара" к началу 2021 г.
составил 346,36 млн грн, в том числе уставный не изменился - 234,48 млн грн. Как
сообщалось, "Еврокар" в 2020 г. снизил выпуск автомобилей Skoda на 46% к 2019 году - до
3,386 тыс. ед. По данным Auto-Сonsulting, в 2020 г., как и годом ранее, автомобили Skoda в
Украине заняли четвертую строчку рейтинга продаж новых легковых авто с падением на
18% - до 5,09 тыс., а доля рынка (легковых и легких коммерческих) составила 5,33% против
6,36% годом ранее. "Еврокар" выпускает легковые автомобили с декабря 2001 года. В
настоящее время собирает авто методом крупноузловой сборки. Инвестиции в создание
завода составили $250 млн, были созданы мощности для мелкоузловой сборки
автомобилей, построены здания сварочного и окрасочного цехов. Согласно данным
НКЦБФР, по состоянию на IV квартал 2020 года, более 68,84% акций АО "Еврокар" владеет
АО "Атолл Холдинг", бенефициаром-контролером которого является Олег Боярин, еще 20%
владеет ООО "Простир Капитал", 10% - польская "Иберия Мотор Компани". Финотчеты
"Еврокара" за 2019 и 2018 гг. в системе раскрытия информации НКЦБФР отсутствуют. В
2017 г. чистый доход предприятия вырос на 60,3% к предыдущему году - до 2,51 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



ВЕЛО- & МОТОТРАНСПОРТ

Стартап Delfast зібрав краудфандингом $3,4 млн та запускає
розробку електровелосипедів в Україні
01.03.2021

Стартап Delfast закрив перший раунд на краудфандинговій платформі
Fundable, перевиконавши ціль до $3,4 млн від інвесторів з усієї України. Про
це повідомляє портал itc.ua
Отримані інвестиції будуть використані на будівництво центру розробки
електробайків в Україні, що дозволить задовольнити зростаючий попит та реалізувати
отримані запити на виконання зобов’язань. Delfast інвестуватиме зібрані кошти в розвиток
компанії та удосконалення її основних бізнес-процесів: прискорення термінів доставки.
Локалізована виробнича стратегія дозволить клієнтам Delfast швидше отримувати
придбані електровелосипеди; продуктовий R&D-центр буде фокусуватися на комплектації
всіх складових електровелосипеду, що забезпечить надійний внутрішній контроль якості
кожної одиниці, виробленої Delfast-ом; збільшення виробничої потужності для реалізації
крупних замовлень для B2B-клієнтів, розвитку продажів через eBay та Amazon. “Ми дуже
раді, що змогли зібрати більше, ніж планували за три місяці. Отримані інвестиції ще на крок
наблизять нас до мети - побудувати сучасний завод електробайків та підтримати спільноту
виробників екологічно чистого електротранспорту по всьому світу. Дякуємо всім за довіру
та підтримку!” - прокоментував співзасновник та СЕО Delfast Данило Тонкопій. Стартап
Delfast був запущений в 2014 році Данилом Тонкопієм та Сергієм Денисенком як сервіс
екологічної доставки. На сьогодні Delfast виробляє електровелосипеди, здатні проїхати
більше 500 км на одному заряді без допомоги педалей. Моделі Delfast Partner, Prime, TOP 3.0
і Offroad вже були відправлені в різні куточки світу: США, Великобританію, Данію та
Південну Африку. Незабаром за підтримки Delfast на базі Національного технічного
університету України «Київський політехнічнии? інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ)
планується відкриття дослідницького центру для розробки екотранспорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами itc.ua
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ПАСАЖИРСЬКИЙ

Автомобильная корпорация «Богдан Моторс» начала
строительство автобусов для ГП «Антонов»
03.03.2021

Работники Луцкого автосборочного завода АК «Богдан Моторс»
приступили к выполнению заказа 10 автобусов для ГП «Антонов», договор
с которым был заключен 28 декабря 2020 года.
Сейчас в сборочном цехе ГП «Автосборочный завод № 1» комплектуется первый
окрашенный кузов автобуса «Богдан А14532». Заказанные автобусы «Богдан А14532» - это
автобусы пригородного / междугородной типа длиной 9,82 м. Пассажировместимость
составляет 70 человек (на пригородных маршрутах), в том числе 43 места для сидения. Они
отвечают экологическому стандарту Euro 5, имеют комфортные мягкие кресла, есть
удобными и безопасными в использовании. Автобусы будут укомплектованы
европейскими агрегатами, в том числе двигателем Iveco. Стоит отметить, что ГП
«Автосборочный завод №1» обеспечивает 2 года гарантийного обслуживания автобусов,
или 100 000 км пробега. Напомним, что 29 декабря 2020 года ГП «Антонов» получил от
Министерства обороны Украины государственный заказ на три военно-транспортных
самолета Ан-178. 31 декабря 2020 года ГП «Антонов» заключил кредитный договор с АО
«Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) на привлечение
кредита под государственные гарантии. Хозяйственный суд Днепропетровской области 23
декабря открыл производство в деле о банкротстве АК «Богдан Моторс» по заявлению
финансовой компании Финворк. В компании заявили тогда, что кредиторы отказываются
идти навстречу заемщикам во время пандемии. В корпорации отметили, что так и не
принята ни одна программа по поддержке отрасли, автопроизводители не получили доступ
к дешевым кредитам, сокращаются государственные заказы.
Читать полностью >>>
По материалам metallurgprom.org
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Київ закуповує автобуси на кошти Європейського
інвестиційного банку

“АвтоКрАЗ” Константина Жеваго задолжал работникам
почти 67 млн гривен и сидит без заказов

25.03.2021

Для Києва намагаються закупити велику партію нових дизельних
автобусів за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Про це повідомляє портал specmachinery.com.ua
Оголошений тендер на закупівлю для КП «Київпастранс» великої партії дизельних
автобусів на загальну суму кредиту в 18 мільйонів 595 тисяч євро без ПДВ. Суму ПДВ в
якості своєї частки співфінансування заплатить міський бюджет Києва. Відповідно до
технічних умов тендеру, мова йде про автобуси стандартної довжини 12 метрів з повністю
низьким рівнем підлоги, 27-33 сидячими місцями і загальною місткістю 100-110 чоловік.
Про кількість автобусів не повідомляється. Тому учасники тендера з фіксованою сумою
будуть «грати на пониження» ціни, збільшуючи кількість автобусів. На основі останніх
закупівель 12-метрових автобусів для Києва і Львова за лізинговими схемами і кредитами
європейських банків можна зробити висновок, що середня ціна автобуса такого класу
коливається від 100 до 140 тисяч євро залежно від виробника і комплектації. При цьому
Київ в останні роки закуповує, в основному, автобуси білоруського виробництва МАЗ. Як
повідомляє SpecMachinery.com.ua, раніше Київ намагався за кошти цього ж кредиту
закупити газові автобуси, але тендер був скасований.
Читати повністю >>>
За матеріалами specmachinery.com.ua
Киевская компания поставит в Винницу 10 кузовов МАЗ
для сборки низкопольных троллейбусов
30.03.2021

Поставляться будут машинокомплекты кузова с передней и задней
подвесками, карданным валом МАЗ и тяговым двигателем латвийского
производства.
ООО "Политехносервис" (Бровары Киевской обл.) выиграло тендер на поставку
коммунальному предприятию "Винницкая транспортная компания" 10 кузовов
троллейбусов с низким уровнем пола (машинокомплекты) МАЗ 203, предложив их за 40,98
млн грн при ожидаемой сумме закупки 41 млн грн. Согласно информации в системе
ProZorro, в состоявшемся 29 марта аукционе также участвовал дилер Минского
автомобильного завода (МАЗ, Беларусь) - ООО "МАЗтранссервис", также предлагавший
кузова МАЗ 203 за 41 млн грн (без 8 коп.). Поставляться будут машинокомплекты кузова с
передней и задней подвесками и карданным валом МАЗ, тяговым двигателем латвийского
производства. Срок поставки, согласно условиям тендера, - с 6 апреля 2021 года по 5 апреля
2022 года. Предусмотрена предоплата 10% в течение трех банковских дней, 90% - в
течение 30 календарных дней. Заявку на участие в торгах также подавал луцкий завод
корпорации "Богдан", предлагавший свои кузова к троллейбусам Т7017 с латвийскими
двигателями, однако к торгам он допущен не был. По информации в ProZorro, 26 марта ООО
"Политехносервис" выиграло тендер на поставку Винницкой транспортной компании 10
комплектов тяговых батарей за 9,9 млн грн при ожидаемой сумме 10 млн грн. Конкурент ООО "Симметрон-ЕК" предлагал их за 10 млн грн (без 4 грн). Винницкая транспортная
компания в своем депо собирает, в частности, троллейбусы с автономным ходом на базе
поставляемых кузовов. Напомним, ЦТС писал, что в мае 2019 года в Виннице запустили в
эксплуатацию троллейбус местной сборки. А спустя месяц, приняли решение собрать на
базе троллейбусного депо "Винницкой транспортной компании" еще три троллейбуса.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua



ВАНТАЖНО-ІНЖЕНЕРНИЙ

АМКУ перевіряє діяльність Scania Україна на порушення
законодавства про захист економічної конкуренції
09.03.2021

Антимонопольний комітет України розглядає діяльність Scania
Україна на предмет порушення законодавства про захист економічної
конкуренції. Про це повідомляє УНН з посиланням на АМКУ.
Так, в Антимонопольному комітеті розпочато повторний розгляд заяви української
компанії "Журавлина" щодо порушення дистриб’ютором шведських вантажівок Scania
Україна законодавства про захист економічної конкуренції. До повторного розгляду справи
Антимонопольний комітет зобов'язало рішення Господарського суду міста Києва щодо
задоволення вимог української компанії "Журавлина". Наразі справа перебуває у процесі
повторного розгляду в АМКУ.
Що було раніше. Дилерський центр “Журавлина” звернувся до Антимонопольного
комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку
дистриб’ютора шведських вантажівок “Scania Україна”. Подальшу безпідставну відмову
АМКУ провести це розслідування було визнано недійсним у судовому порядку. Додамо, що
ексдержавний уповноважений АМКУ Агія Загребельська згодна з рішенням суду про те, що
комітет повинен розпочати нове розслідування та ухвалити рішення — чи не
дискримінував дистриб’ютор “Scania Україна” окремі дилерські центри. У випадку, якщо
АМКУ підтвердить, що дистриб’ютор Scania Україна утискав окремих дилерів і порушував
принцип добропорядної конкуренції, щоб витіснити українських дилерів із ринку, то на неї
очікують санкції. “До 10% річного доходу компанії Scania Україна за рік, що передував
порушенню. Тобто якщо, наприклад, рішення буде прийнято у 21 році, то це до 10% доходу
компанії за 20 рік. З іншого боку АМКУ також може зобов’язати Scania Україна вжити
заходів, щоб припинити це порушення антимонопольного законодавства, в тому вигляді, в
якому АМКУ буде вважати це найбільш ефективним”, — пояснила Загребельська.
Суть конфлікту. Конфлікт почався з бажання дистриб'ютора шведських
вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та
дилерського центру "Журавлина" на менш вигідні. При цьому нові умови було ініційовано
вже після зроблених "Журавлиною" інвестицій в шведського дистриб'ютора. Коли
український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна
опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями
розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура з їх розірвання не була
запущена. Відтоді між двома суб'єктами господарської діяльності почалися тривалі та
складні судові процеси. У результаті кульмінацією судових процесів стала перемога
"Журавлини" на 123 млн грн компенсації за виконання робіт у 2012-2017 рр. У публічному
просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів,
які нібито захищають права інвесторів. При цьому в судовому порядку компанією
"Журавлина" було доведено, що договір був розірваний не у відповідності до його умов.
Українці також у суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма
можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру
виконувати свої зобов'язання за договором: відключила від всіх можливих електронних
систем і сервісів з обслуговування клієнтів.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Завод, принадлежащий Константину Жеваго, который находится в
розыске и подозревается в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн,
задолжал работникам 66,8 млн грн.
В то же время заместитель мэра Кременчуга Ольга Усанова заявила: на обращение о
национализации получен ответ — пока это осуществить невозможно. Следует напомнить,
что Владимир Зеленский в марте 2020 назвал условие выхода из кризиса — выход Жеваго
“на связь”, ибо “когда государство дает деньги предприятию, владелец которого находится
в розыске, могут быть проблемы”. На заводе подчеркивают, что “КрАЗ” остается
экономически активным и может производить продукцию, а ликвидация предприятиядолжника предназначалась. Однако появление заказов, судя по всему, виглядит довольно
призрачным. Еще несколько лет назад “КрАЗ” рассматривался, как единственный
поставщик грузовиков в армию. В частности, согласно письму Министерства обороны
Украины, завод имел заказы с 2013 года, но нарушал условия контрактов и не поставлял
продукцию вовремя. Например, “АвтоКрАЗ” имел контракт на седельные тягачи со сроком
передачи до ноября 2020 года. Но на момент окончания контракта продукция не была
сделана. Также от кризиса на “КрАЗ” страдают и другие поставщики вооружения в
украинской армии. В частности,на “Квант-Радиолокация” завершена работа над
ключевыми составляющими новой мобильной РЛС “Минерал-У”, однако изготовить ее
полностью невозможно из-за того, что она спроектирована на шасси “КрАЗ”, а завод его
изготовил. Под угрозой оказался и береговой ракетный комплекс “Нептун”, который
расположен на том же “КрАЗ”. Теперь его переносят на новое шасси — от чешской
компании Tatra, что требует времени и дополнительных затрат. Несмотря на все, в
Минобороны все же подтвердили готовность закупать технику от “КрАЗ”. Но при условии,
что завод повысит качество и будет придерживаться сроков поставки. В то же время
местные власти Кременчуга отметила, что представитель “АвтоКрАЗ” даже не явился на
заседание комиссии, которая рассматривала вопрос задолженности предприятия и путей
выхода из кризиса. В этой ситуации все более реалистичным становится выбор чешской
Tatra в контексте перехода ВСУ на новые колесные платформы, которые отвечают
требованиям стран-членов НАТО.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Системный перелом: Как IVECO стала №2
на украинском авторынке
15.03.2021

В феврале произошели системные изменения на украинском рынке
грузовиков (GWV >3,5 т). Об этом сообщает служба новостей
автопромышленного портала autoconsulting.com.ua
Так, если лидерство на рынке сохранил МАЗ, с долей почти 26%, то на второе место
вышла IVECO, которой удалось убедить в своих преимуществах 15,4% покупателей. Третей
в феврале была Scania (8,5%). Притом, результат IVECO в феврале стал вовсе не случайным,
а системным и прогнозируемым. Компания «ИВЕКО Украина» еще несколько лет назад
взяла курс на активное сотрудничество с украинскими производителями спецнадстроек и
сегмент за сегментом увеличивала предложение различный техники и исполнений. В
активе у IVECO была удачная рамная модель Daily, которая относительно легко
трансформировалась и имела широкий модельный ряд, как по грузоподъемности, так и по
длине колесной базы. Плюс, IVECO первой смогла предложить рынку полноценный полный
привод (4x4), сдвоенные кабины и удлиненные версии Daily. IVECO полностью заменила в
качестве шасси российские грузовики, которые многие годы предпочитали коммунальные
предприятия и бюджетные организации из-за невысокой стоимости. Однако,
альтернативное предложение на IVECO Daily, EuroCargo оказалось экономичнее,
комфортнее, компактнее и удобнее. В конце концов на IVECO стали переходить не только в
среднем сегменте, но и покупатели тяжелых грузовиков. Уже в 2020 году IVECO стала
реально претендовать на лидерство на украинском рынке, однако пока основные продажи
бренда концентрировались в сегменте 3,5-7 т. А вот в феврале IVECO начала уже системно
концентрироваться на лидерстве сразу во всех сегментах украинского рынка грузовиков.
Как сообщает AUTO-Consulting, в феврале IVECO стала лидером в сегменте 3,6-8 т (доля
рынка 29%), заняла №2 в сегменте 8-16 т (24% в данном классе) и стала №2 (доля рынка
11,5%) в тяжелом сегменте грузовиков >16 т. Притом, у компании явно есть еще куда расти.
То есть драйверы для роста у IVECO прослеживаются практически во всех трех главных
сегментах украинского рынка. Кроме того, в прошлом году IVECO вывела на украинский
рынок сразу две свои ключевые новинки: новое поколение Daily и абсолютно новый тягач
S-Way, так что на 2021 год компания находится с хорошим портфелем новинок. Помимо
этого, Iveco Capital совместно с OTP Leasing предлагают специальные условия
финансирования, с низкими ставками (от 2,5% в гривне).
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Вітчизняний виробник представив
новий автомобіль
23.03.2021

Компанія Polycar створила рефрижераторний фургон на базі шасі
автомобіля Ford Transit з загальним об’ємом вантажного ізотермічного
відсіку 15,5 м?, повідомляє SpecMachinery.com.ua
Зовнішня та внутрішня обшивки – пластик європейського виробництва зі
спеціальним покриттям, нейтральним по відношенню до агресивних хімічних середовищ і з
чудовими показниками по частині міцності та зносостійкості. Як термоізоляцію
використовували екструдований пінополістирол, товщиною 50 мм. Підлога також
оснащена обов’язковою в таких випадках термоізоляцією з обшивкою внутрішньої
поверхні (всередині фургона) вологостійкою бакелітовою фанерою. По периметру підлоги
виконано захист від пошкодження панелі з нержавіючого рифленого листа. Для додання
загальної міцності конструкції на стиках по зовнішній стороні фургон посилений
анодованим алюмінієвим профілем шириною 85 мм. Усередині також обрамлення
алюмінієвим кутником, шириною 40 мм. Даний рефрижераторний фургон на базі Ford
Transit в тильній частині оснащений двостулковими дверима. Дверний портал виконаний з
неіржавіючої сталі з гумовим багатокамерним ущільнювачем європейського виробництва
по всьому периметру. Повний кут повороту кожної стулки у відкритому положенні – 270.
Також є зручні запірні механізми на кожній з дверей для її фіксації в закритому положенні.
Фурнітура (запірні штанги, замки, фітинги) якою оснащений фургон, має надійне
антикорозійне виконання (нержавіюча сталь), несприйнятливе до впливу вологи та інших
несприятливих чинників. Потрібний температурний режим всередині фургона забезпечує
холодильне обладнання марки Thermal Master T-500H3 з необхідними клієнту технічними
характеристиками. Для безпечної експлуатації даного авто в дорожніх умовах фургон має
низку додаткових елементів.
Читати повністю >>>
За матеріалами autotheme.info
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"Укрпошта" купила автомобили для передвижных
отделений на 1,3 миллиарда

Производитель сельхозмашин "Уманьферммаш"
получил чистую прибыль
25.03.2021

В рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции
и развития "Укрпошта" заключила с компанией VIDI договор на закупку 1
860 автомобилей Сitroen Berlingo L2 Worker.
Автомобили предназначены для передвижных почтовых отделений, сообщил в
Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий. Автомобили будет
производить и импортировать из Франции ООО "Пежо Ситроен Украина". Первые авто
"Укрпошта" должна получить уже в конце будущего лета. По его словам, на данный момент
более 600 передвижных почтовых отделений работают в самых отдаленных районах 7
областей. К концу года их будет 2500. В пресс-службе "Укрпошты" уточнили, что
поставщиком автомобилей станет группа компаний VIDI – официальный дилер
французского концерна PSA Peugeot Citroen. Закупка стала возможной благодаря
привлечению кредита ЕБРР на 33 млн евро. Закупленные компанией новые Citroёn Berlingo
L2 "Worker" производятся на заводах группы Stellantis. ООО "Пежо Ситроен Украина" будет
импортировать их в Украину из Италии. "В рамках тендера "Укрпошта" закупила базовый
автомобиль по цене на 21,3% ниже рыночной: розничная цена Citroёn Berlingo L2 "worker"
на март 2021 года составляет 572,7 тыс. грн. Стоимость полноценного дооборудованного
передвижного отделения составила 679,4 тыс. грн", – уточнили в "Укрпоште". В цену
включены стоимость материалов и работ для трансформации автомобилей,
дополнительного оборудования, брендирования, гарантия на 5 лет, ремонт и техническое
обслуживание каждого автомобиля в течение 150 тыс. км по принципу "full-service",
развозка автомобилей автовозами поставщика по всей территории Украины, их постановка
на учет в органах МВД Украины и другие накладные расходы, связанные с выполнением
обязательств по контракту. Как сообщалось, Кабинет министров планирует до конца
декабря 2021 года покрыть сетью передвижных отделений АО "Укрпошта" 50%
населенных пунктов с населением менее 2 тыс. лиц.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
В Україні локалізують виробництво французької
рятувальної техніки
30.03.2021

Для Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні локалізують
виробництво французьких 370 інженерно-рятувальних комплексних машин
для роботи на багатоповерхових будівлях.
В понеділок, 30 березня 2021 року, був підписаний протокол щодо спільного
виробництва на українських підприємствах машин розробки французької компанії Echelles
Riffaud. Таким чином Державна служба з надзвичайних ситуацій України отримає
обладнання світового рівня для гасіння пожеж та порятунку людей у багатоповерхових
будівель. Це стало новою угодою між міністерством внутрішніх справ та компанією з
Франції по технічному переоснащенню Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Першою була Міжурядова угода між Україною та Францією, що передбачає отримання для
єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту 55 гвинтокрилів виробництва
компанії Airbus, частина з них надійде до Спеціального авіаційного загону оперативнорятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Производитель сельхозмашин АО "Уманьферммаш" (Черкасская облв
2020 году, по предварительным данным, получил чистую прибыль в размере
0,063 млн грн против 0,38 млн грн годом ранее.
Согласно опубликованным в четверг в системе раскрытия информации НКЦБФР
данным к повестке дня общего собрания акционеров 22 апреля, нераспределенная
прибыль компании к началу 2021 года составила 0,06 млн грн (годом ранее - 11, 84 млн
грн). Как сообщалось, в 2019 году "Уманьферммаш" получил 0,38 млн грн чистой прибыли,
тогда как в 2018 г. чистый убыток составлял 10,92 млн грн. По его данным, за прошедший
год возросли текущие обязательства в 2,6 раза – до 100 млн грн, долгосрочные не
появились. Суммарная дебиторская задолженность увеличилась в 10 раз – до 61,03 млн грн,
а активы в целом - на 38,4%, до 179,26 млн грн. Собственный капитал "Уманьферммаша" по
состоянию на 1 января 2021 г. составил 59,19 млн грн, в том числе уставный не изменился –
46,96 млн грн. "Уманьферммаш" специализируется, в частности, на выпуске машин для
животноводства и кормопроизводства, перерабатывающих комплексов, почвообрабатывающей техники, комплексов для уборки корнеплодов, запчастей для сельхозтехники. По
данным НКЦБФР на IV квартал 2020 года, более 92% уставного капитала АО принадлежит
ООО "Фирма Буд" (Киев), совладельцами которой выступают киевляне Светлана Годик и
Игорь Липкан (по 49,5%), а также Евгений Загирняк (1%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Завод «Кобзаренка» розширюватиме виробництво
сільськогосподарської техніки у Польщі
31.03.2021

Завод «Кобзаренка» нещодавно виграв грант на 2 мільйони євро у
Польщі, на які збирається збудувати додатковий цех. Передає Національний
Промисловий Портал з посиланням на AgroRobota.com.ua.
«У Польщі ми отримали 2,3 млн євро інвестицій, освоїли їх, а нещодавно виграли
грант на 2 млн євро. Тому будуємо нові майданчики. 1 липня починаємо будівництво ще
одного цеху, на яке отримаємо 2 млн євро безоплатної допомоги. Також придбали землю,
щоб розширювати виробництво», — розповів директор компанії «Завод Кобзаренка»
Анатолій Кобзаренко. За його словами, підприємство компанії в Польщі оснащене
абсолютно новими верстатами та обладнанням. «Завдяки такому обладнанню можемо
швидше працювати. А ще ми почали продажі не через дилерів, а безпосередньо з заводу.
Наприклад, поляки навіть тракторами приїжджають і забирають наші причепи», —
зазначив аграрій. Нагадаємо, «Завод Кобзаренка» є лідером з виробництва тракторних
причепів в Україні. Окрім причепів, на заводі освоєно виробництво десятків моделей
цистерн, шнеків, завантажувачі/розвантажувачі вагонів, зернопакувального обладнання,
відвалів, ковшів тощо. На сьогодні підприємство забезпечує роботою понад 900 осіб на двох
виробничих майданчиках в Україні у смт Липова Долина та м. Ромни. Крім того,
підприємство активно розвиває власний завод в Польщі, де нещодавно побудовані
виробничі цехи та складські комплекси. Така активна діяльність за межею нашої країни
зумовлена великим попитом на продукцію компанії в Європі.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

 ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

США є найбільшим експортером зброї у світі,
Україна на 12 місці

Завод "ХТЗ" Ярославського не домігся в судах списання
боргу перед державою на 401 млн грн
09.03.2021

Другий апеляційний адмінсуд 02.03.2021 відмовився задовольнити
апеляційну скаргу "Харківський тракторний завод" та залишив без змін
рішення Харківського окружного адмінсуду від 08.10.2020.
Мова йде прорышення у справі №520/8279/2020), яким підприємству знову ж таки
було відмовлено в задоволенні позову до Міністерства фінансів про зобов’язання Мінфіну
визнати безнадійною та списати заборгованість ХТЗ перед державою за кредитними
угодами №11/16-169 від 05.02.1998 і №11/17-182 від 30.11.1998, які були укладені під
держгарантії. В рамках вказаної справи суд першої інстанції також скасував ухвалу від
03.07.2020, якою було зупинено стягнення на підставі виконавчого листа №820/5225/15,
виданого 14.12.2015 про стягнення на користь Офісу великих платників податків ДПС
заборгованості у розмірі 401 млн грн. Згідно з судовими матеріалами, у 1998 році Кабмін
надав держгарантію для залучення кредитів Укрексімбанком кредитів у консорціуму
банків KPW на фінансування проекту організації виробництва сільськогосподарських
тракторів ХТЗ-17021 з двигунами німецької фірми «Дойц АГ» на «Харківському
тракторному заводі імені С. Орджонікідзе». За рахунок відповідної позики Укрексімбанк
надав кредит для ХТЗ. Як зазначається, на 01.04.2020 прострочений борг ХТЗ становив
16,05 млн євро. 05.04.2016 Вищий адмінсуд ухвалив рішення в справі №820/5225/15 про
стягнення з ХТЗ на користь держави 401 млн грн. Додамо, що 19.11.2020 Східний
апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційні скарги податківців та залишив
без змін ухвалу Госпсуду Харківської області від 03.08.2020 (у справі №922/2071/20), якою
було задоволено клопотання ПрАТ "Харківський тракторний завод" та затверджено план
санації підприємства (до відкриття провадження у справі про банкрутство), який був
схвалений рішенням зборів кредиторів (оформлено протоколом від 30.06.2020, терміном дії
24 місяці), а також було скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів, які
включені до плану санації ПрАТ "Харківський тракторний завод" (мораторій був введений
судовою ухвалою від 03.07.2020 у рамках цієї справи). Згідно з судовими матеріалами, Офіс
великих платників податків ДПС, який заявляє про вимоги до ХТЗ на 401 млн грн
(непогашена заборгованість за кредитами, наданими під держгарантії), висловлював
думку, що умови санації “призведуть до негативних наслідків для інтересів держави”, що в
плані санації “не вказано конкретних заходів, які сприятимуть відновленню
платоспроможності підприємства, оскільки плановий перелік заходів, спрямованих на
відновлення платоспроможності боржника, має узагальнений характер і не містить чіткого
переліку дій, які мають на меті вивести підприємство з фінансової кризи та подальшого
його розвитку як суб`єкта господарювання” (цитата). ПрАТ "Харківський тракторний
завод" зазначало, що включення заборгованості до плану санації не означає її
реструктуризацію, оскільки законодавчі визначення не дають підстав для ототожнення цих
понять. Як зауважував боржник, заборгованість перед державою є податковим боргом в
силу положень абз.1 ч.9 ст.17 Бюджетного кодексу України, стягнення якого здійснюється
органами ДПС України шляхом звернення до суду з відповідним позовом, “а тому
виконання постанови Харківського апеляційного суду від 08.12.2015 у справі
№820/5225/15, яка є рішенням про стягнення податкового боргу, може бути відстрочене”
(цитата). За даними держреєстру, кінцевим власником ПрАТ "Харківський тракторний
завод" є Олександр Ярославський.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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США залишаються світовим лідером з продажу зброї, а Україна посідає
12-е місце у переліку 25 найбільших експортерів зброї. Про це повідомляє
Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).
Загалом обсяги міжнародної торгівлі зброєю за період 2016-2020 роки у порівнянні з
показниками за попередні п'ять років не змінилися. До топ-5 найбільших експортерів зброї
у світі входять США, Росія, Франція, Німеччина і Китай. На них у сукупності припадало 76%
всього експорту озброєння в 2016-2020 роках. При цьому частка американського експорту у
світовій торгівлі зброєю за вказаний термін зросла з 32% до 37%. Половину з цього
озброєння США передали на Близький Схід. За період з 2011-го по 2020 роки експорт
озброєнь США зріс на 15%, що значно збільшило розрив між США і другим за величиною
експортером озброєнь - Росією. Україна рейтингу SIPRI через зменшення експорту втратила
позиції і наразі посідає 12 місце. У період з 2011 по 2015 роки частка України у світовій
торгівлі зброєю становила 2,6%, а у 2016-2020 роки вона становить 0,9%. Найбільшими
експортерами зброї з України є КР (36% від усього експорту), Росія (20%) і Таїланд (17%).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
СБУ оприлюднила додаткові докази щодо незаконного
постачання військових товарів з РФ
25.03.2021

Служба безпеки України оприлюднила нові докази у справі щодо
незаконного постачання військових товарів з Росії. Про це повідомляє пресслужба служба безпеки.
Відповідна інформація була надана на спеціальному брифінгу, в якому взяли участь
представники СБУ та Офісу Генпрокурора. Нагадаємо, що СБУ розслідує протиправну схему
із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного
призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам
оборонної сфери за завищеними цінами. За версією слідства, організаторами та учасниками
цієї схеми є колишній народний депутат Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий як
«позаштатний агент НАБУ». Наразі Євгену Шевченку, а також Андрію Рогозі (фігуранту
низки кримінальних проваджень і журналістських розслідувань щодо корупційних схем,
пов‘язаних з ДК «Укроборонпром») повідомлено про підозру за ч.2 ст. 333 Кримінального
кодексу. Про це розповів керівник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області
Олег Головаш. Він зазначив, що на викриття такої незаконної схеми вдалося вийти завдяки
злагодженій роботі з протидії створенню незаконних воєнізованих формувань. «Адже
існування подібних організацій є загрозою для держави. В результаті ми отримали досить
багато доказів протиправної діяльності», - заявив Олег Головаш. Також на брифінгу було
надано аудіозапис розмов одного з організаторів схеми незаконного постачання військових
товарів з РФ. Окрім того, оприлюднено листування фігурантів справи у Telegram.
«Встановлені Службою факти незаконного постачання зброї з РФ засвідчують відсутність у
організаторів схеми будь-якого бажання зміцнити обороноздатність нашої держави. Мова
йде виключно про приватні мотиви», - повідомив начальник 2 Управління СБУ по боротьбі
з корупцією та організованою злочинністю Костянтин Невмержицький.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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Глава держави увів у дію рішення РНБО, яким схвалено основні
показники оборонного замовлення на 2021-2023 роки

 БРОНЕТЕХНІКА

30.03.2021

Президент України підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 11
березня 2021 року «Про основні показники державного оборонного
замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки» для задоволення потреб із
забезпечення національної безпеки і оборони.
Згідно з рішенням РНБО, уряд має забезпечити доопрацювання основних показників
держоборонзамовлення з урахуванням результатів їхнього обговорення та затвердити їх у
двотижневий строк. Також Кабмін має забезпечити фінансування оборонного замовлення
на поточний рік у повному обсязі, не допускаючи зменшення видатків державного
бюджету, та пріоритетних проектів, зокрема з розвитку ракетного озброєння, яке має
здійснюватися виключно за рахунок загального фонду держбюджету. У тримісячний строк
після затвердження умов надання державних гарантій для забезпечення виконання
боргових зобов'язань суб'єктів господарювання – резидентів України за кредитами
(позиками) уряд, зокрема, має забезпечити укладення державними замовниками
держконтрактів з оборонного замовлення. Також має бути автоматизовано процедури
формування й виконання зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг
оборонного призначення за закритими закупівлями. Крім того, необхідно забезпечити
безперервність середньострокового планування шляхом розробки відповідних документів
у сферах нацбезпеки і оборони на період до 2026 року, затвердивши у місячний строк
державні цільові програми розвитку озброєння та військової техніки, реформування й
розвитку оборонно-промислового комплексу та створення й освоєння виробництва
боєприпасів і продуктів спеціальної хімії. Кабінет Міністрів також має забезпечити
впровадження механізмів недопущення необґрунтованого перегляду основних показників
державного оборонного замовлення впродовж поточного року тощо. Крім того, у рішенні
зазначається, що уряд має забезпечити розробку та схвалення проекту закону про
Державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням пропозицій РНБО щодо статей,
пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України. Державні замовники
з оборонного замовлення серед іншого мають забезпечити виконання державного
оборонного замовлення у поточному році. Також вони мають забезпечити укладення
довгострокових контрактів з підприємствами оборонно-промислового комплексу України
на розробку та виробництво озброєння, військової та спеціальної техніки за
номенклатурою та в обсягах, визначених основними показниками держоборонзамовлення
на 2021-2023 роки, і забезпечити закупівлю за імпортом озброєння та військової техніки,
виробництво яких не налагоджено в Україні. Цим же указом визнається таким, що втратив
чинність, Указ Президента України від 16 січня 2019 року № 10 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року «Про основні показники
державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки».
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 АВТОТЕХНІКА

Минобороны нашло шесть претендентов на поставку нових
автомобилей для армии вместо УАЗов
16.03.2021

Минобороны обнародовало перечень предприятий и учреждений,
которые откликнулись на объявление о разработке армейского
автомобиля и подали заявки на участие в учредительном совещании.
Как сообщает пресс-служба министерства, заявки на участие разработке легкового
автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил принимались до 5
марта. По итогам сбора заявок свои предложения направили ООО "Протэкт Инжиниринг",
ООО "ВиДи Юникомерс", ООО "Украинская бронетехника", ООО "Конструкторскопроизводственное предприятие "Cинергия", ОАО "Укравтобуспром" и международный
аналитический центр права "НПО МАЦП". "Солидный перечень предприятий, которые
заявились для замены армейского УАЗа, дает основания рассчитывать, что у Вооруженных
Сил Украины будет достойный автомобиль многоцелевого назначения. Указанные
предприятия уже в ближайшее время примут участие в учредительном совещании", –
отметил заместитель министра обороны Александр Миронюк. Как сообщалось, ранее
Министерство обороны объявило о планах кардинально обновить парк автомобильной
техники многоцелевого назначения для подразделений Вооруженных Сил Украины. Сейчас
основную группу армейских автомобилей составляют УАЗы различных модификаций,
которые морально и физически устарели, а модернизация и выпуск новых моделей этих
автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государстваагрессора Российской Федерации. Учредительное совещание по открытию опытноконструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости
для нужд Вооруженных Сил Украины" состоится 18 марта.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Зі США до України прибула партія
HMMWV
25.03.2021

Зі США до України прибула партія високомобільних
багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV. Про це
повідомило видання «Думская», передає портал mil.in.ua
За інформацією видання, судно привезло до України 350 тонн військового
спорядження, у тому чилі 35 позашляховиків HMMWV. Суховантаж Ocean Glory прибув до
порту Одеси учора увечорі та має завершити розвантаження завтра. Прибув до
українського порту з Чарлстона у США. Як і попередня передача, що відбувалась у січні 2021
року, США передають техніку в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Попередня
партія складалась з броньований позашляховиків нового виробництва. З початком
міжнародної підтримки кількість переданих від США HMMWV перевалило за сотні одиниць.
Окрім базових автомобілів Збройні Сили України отримали також броньовані модифікації
та санітарні. Про точну кількість всіх автомобілів у ЗСУ зараз не відомо, але у свій час
називалось число у 230 переданих машин, згодом також стало відомо про отримання 40
медичних «Hummer». Перед цим Посольство США в Україні передало ЗСУ партію
спеціальних машин на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70. Ці машини надійшли в
рамках технічної допомоги від США. На початку 2017 року Україна вже отримала 43 нових
позашляховика Toyota Land Cruiser 70. Toyota Land Cruiser 70 — сімейство рамних
позашляховиків, що виготовляються компанією Toyota 1984 року. Автомобілі цієї моделі
активно використовуються у багатьох арміях світу та військових конфліктах через свою
надійність та всюдихідність.
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.in.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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ЗСУ отримали партію модернізованих
танків Т-72
02.03.2021

Воїни Збройних сил України отримали від Київського бронетанкового
заводу (КБТЗ) п’ять відремонтованих танків Т-72 із покращеними бойовими
та технічними характеристиками.
На машинах встановили потужніший двигун у 840 кінських сил, удосконалили
ходову частину гусеницями від танку Т-80 та покращили прилади нічного бачення
сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління. Також у танках
з'явилися комплекси динамічного захисту та оновлена система протипожежного
обладнання. Ще одна особливість Т-72 – це можливість ведення вогню високоточними
керованими ракетами "Комбат" виробництва КБ "Луч" із прицільною дальністю 4 км.
Показово, що зазначені ракети здатні пробивати броню завтовшки у 750 мм та повністю
ігнорувати динамічний захист противника. Крім того, тепер модернізовані танки мають
комплект сучасної цифрової радіостанції та супутникової навігаційної системи. Завдяки
такому обладнанню бойові машини можуть підтримувати зв’язок із піхотними
підрозділами для посилення взаємодії на полі бою. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами obozrevatel.com
Житомирский бронетанковый завод купил прицелы
на треть дешевле прошлогодних цен
16.03.2021

ГП
"Житомирский
бронетанковый
завод"
госконцерна
"Укроборонпром" 9 февраля заключило соглашение с ООО "ТрименУкраина" о закупке частей для военной техники на 44 млн грн.
Согласно условиям договора, до 30 сентября в Житомирскую область поставят 60
прицелов перископических комбинированных БПК-2-42МбТ с одиночным комплектом
запчастей, инструментов, принадлежностей ЗИП-О по 633 тыс. грн за штуку и 60 защитных
стекол ТРИМ.201212.06.310СБ по 100 тыс. грн. Год назад, в феврале 2020 года, ЖБТЗ
обнародовал в "Прозорро" дополнительное соглашение стоимостью 19,73 млн грн к
договору с "Тримен-Украина" от января 2019 года. Тогда 20 таких прицелов заказали по
853 тыс. грн, а 20 таких стекол – по 134 тыс. грн. Следовательно, объем нынешнего заказ
втрое больше, а цены на треть ниже. О нынешнем договоре ЖБТЗ отчитался в "Прозорро",
поскольку фирма "избрана победителем в соответствии с перечнем соисполнителей и
поставщиков ГП "ЖБТЗ" к договорам о закупке товаров и услуг по контрактам с
Министерством обороны". Фирма "Тримен-Украина" из Вишневого принадлежит
директору Елене Ольховик и Дмитрию Сафонову. Ранее учредителями были Сергей
Доличев и ООО "Кауза-Украина", которое тогда принадлежало Елене Ольховик и Дмитрию
Коцебенку. Еще раньше основателями "Тримен-Украина" были указаны Сергей Доличев,
Дмитрий Сафонов и Андрей Коростинский. Фирма разработала модернизированный
перископический комбинированный прицел БПК-2-42МбТ с тепловизором для боевой
машины пехоты БМП-2. По данным на сайте фирмы, он нужен для наблюдения за
местностью, обнаружения и распознавания целей, определения дальности до цели,
обеспечения прицельной стрельбы из пушки штатными снарядами днем и ночью. Как
сообщалось, в 2020 году СБУ трижды проводила обыски на Житомирском бронетанковом
заводе в рамках расследования дел, связанных с закупками. Так, в октябре СБУ совместно с
Нацполицией провела обыски на заводе по делу о закупке некачественных материалов для
ремонта бронетехники. В июле СБУ проводила обыски на заводе по делу о хищении 2,5 млн
грн на ремонте приборов радиационной и химической разведки. В марте СБУ проводила
обыски на заводе по делу о завышении сотрудниками предприятий цен при закупке
запчастей для ремонта техники.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Харківський бронетанковий завод може очолити колишній
директор з виробництва Заводу імені Малишева
17.03.2021

На посаду директора бронетанкового заводу претендує Герман
Сметанін. Відповідну декларацію кандидата на посаду директора
Харківського бронетанкового заводу 16 березня подав Герман Сметанін.
Згідно до декларації, Сметанін володіє 20% квартири площею 43,2 кв.м у Харкові.
Його дружина володіє 33% квартири площею 66 кв.м у Харкові. Кандидат володіє 455
акціями ПАТ "СТОМА". У 2020 році Сметанін отримав наступний дохід: зарплата за
основним місцем роботи на ДП "Львівський бронетанковий завод" – 48,3 тис. грн, зарплата
за основним місцем роботи на ДП "Завод імені Малишева" – 734,2 тис. грн. Серед
заощаджень кандидат задекларував 35 тис. доларів готівкою, а також близько 35 тис. грн у
банківських установах. Крім цього, Сметанін має кредит в розмірі 5 тис. грн у АТ "Універсал
Банк". Згідно до відкритих джерел, в 2020 р. Сметанін працював директором із виробництва
на ДП "Завод імені Малишева". Відзначимо, з початку поточного року державне
підприємство "Харківський бронетанковий завод" передало Збройним Силам України дев’ять
капітально відремонтованих та модернізованих танків Т-64БВ. В прес-службі зазначили,
що з замовленням харківські фахівці почали працювати наприкінці 2020 р. та виконали
його із випередженням термінів. Машини отримали розширені бойові можливості, а
надійність їхніх вузлів, агрегатів і зброї збільшилася. Контракт виконується за обмеженого
фінансування. Харківський бронетанковий завод входить у структуру державного
концерну "Укроборонпром" і спеціалізується на діагностиці, ремонті, переобладнанні та
модернізації бронетехніки (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1), Т-64А,Т-72 (Т-64 до вигляду Т64БМ "Булат", Т-72), а також танкових двигунів ГТД-1 ЮТ, ГТД-1250, дизельних 5ТДФА,
6ТД-1. Основним замовником продукції та послуг є оборонні відомства України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kh.depo.ua
ЗСУ отримали нові бойові машини
з Польщі
26.03.2021

Збройним силам України передали 26 БМП-1АК, які раніше за
рішенням суду були примусово вилучені в польського постачальника. Про
це повідомляє служба новин порталу obozrevatel.com
Військову техніку підготували до передачі на "Житомирському бронетанковому
заводі". Уточнюється, що 2017 року польська компанія "WTORPLAST SA" повинна була
поставити більш ніж 90 одиниць техніки для українських військових. Однак було отримано
тільки 20 машин. У липні 2020 польський суд задовольнив позов української сторони і
зобов'язав передати Україні 26 одиниць техніки України, а також повернути авансові
платежі за контрактами і компенсувати судові витрати – загалом понад 3 млн доларів. У
жовтні 2020 року бойові машини піхоти потрапили на підприємство. Техніка надійшла в
незадовільному технічному стані і без документації. Тому фахівці підприємства відразу
почали упорядковувати машини. "Довелося усувати наслідки тривалого зберігання техніки.
Було перевірено шасі, двигуни, підготовлена необхідна документація та інше. Зараз
машини повністю відповідають технічним вимогам замовника та пройшли всі необхідні
випробування. Військове представництво їх затвердило. БМП готові до відвантаження
замовнику - Міністерству оборони України", – повідомив глава заводу Олексій Жуковець.
Читати повністю >>>
За матеріалами obozrevatel.com
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

У 2020 році в агропродовольчих секторах економіки відбулася
інвестиційна криза, глибина якої співставна з 2009 р.
Від Анголи до Австралії. Українські експортери відкрили
за рік 12 нових ринків
02.03.2021

За 2020 рік було відкрито 12 нових ринків, погоджено 35 експортних
сертифікатів та пройдено 2 аудити ЄС. Про це заявила голова
Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.
Протягом 2020 р. активно проводилася робота по відкриттю 100 нових ринків на
шести континентах. «Мова йде як про традиційних зовнішньоекономічних партнерів
України - ЄС, Китай, США, Індію, так і про менш освоєні українськими експортерами ринки Мексики, Австралії, Бразилії, Анголи тощо», - зазначила вона. Окрім того, протягом 2020
року велася робота з укладення міжнародних договорів у сферах санітарних та
фітосанітарних заходів та захисту споживачів з такими країнами: Бразилією, Алжиром,
Індонезією, В'єтнамом, Іраном, Молдовою, Узбекистаном, Сербією, Ліваном, Грецією,
Німеччиною, Швецією та Грузією. Було підготовлено до підписання та отримано дозвіл
Кабінету міністрів на підписання угоди між Держпродспоживслужбою та Міністерством
сільського господарства, лісництва і водних ресурсів Республіки Північна Македонія про
співробітництво у сфері карантину та захисту рослин. За словами Магалецької, сьогодні
продовжується робота з міжнародними партнерами щодо розширення збуту по різних
товарних позиціях, серед яких — продукція птахівництва, жива велика та дрібна рогата
худоба, яловичина та свинина, молоко та молочні продукти, мед, яблука, лохина та
черешня, горох та квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба та рибопродукти,
репродуктивний матеріал. Як відомо, Україна третій рік поспіль оновила історичний рекорд
з обсягів агроекспорту. За підсумками 2020 р. Україна експортувала агропродовольства на
$22,39 млрд, побивши рекордний показник 2019 року у $22,35 млрд. В 2020 році продукція
АПК склала 45% у загальному експорті з України, зберігши лідерство у його товарній
структурі. Про це заявив заступник директора Національного наукового центру Інститут
аграрної економіки Микола Пугачов. За його словами, характерною рисою минулого року
стала низка рекордів за обсягами поставок с/г продукції на зарубіжні ринки. За підсумками
календарного 2020 р. зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту
соняшникової олії - 6,9 млн т та м’яса птиці - 431 тис. т. Серед товарів, що не належать до
найбільш вагомих у переліку закордонних поставок, було досягнуто максимальні кількісні
значення в експорті меду (81 тис. т), заморожених плодів і ягід (55 тис. т), макаронних
виробів (30 тис. т) та консервованих томатів (66 тис. т), зазначив Пугачов.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
На яку державну підтримку очікувати
аграріям у 2021 році
12.03.2021

На підтримку агросектору у 2021 р. виділено 4,5 млрд грн. Видання
«БізнесЦензор» розповідає, які вирішено розподілити цю суму між різними
програмами підтримки.
На початку березня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики
представив і підтримав розподіл коштів, виділених для підтримки агросектору. У
затвердженні фінальної версії документу не прийняли участі багато депутатів. Зокрема,
голова аграрного комітету Микола Сольський, який захворів і через це пропустив засідання.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко сказав, що
при розподілі коштів були враховані побажання виробників. Через це були створені нові
програми підтримки. Загалом на підтримку агросектору у 2021 році з бюджету виділено 4,5
млрд грн. Цю суму поділили на шість основних напрямів підтримки з загальним бюджетом
в 4 млрд грн і нові програми з бюджетом в 500 млн грн. Нагадаємо, що у 2020 році на
підтримку було закладено 4 млрд грн. Якщо згадати цифри минулих років, то у 2019
фінансування складало 5,9 млрд грн. А у 2018 році – 6,3 млрд грн. Як бачимо, щороку сума
підтримки зменшувалась й лише цього року виділили на 500 млн більше, ніж торік. Так,
цього року шість основних напрямів підтримки з загальним бюджетом в 4 млрд грн
виглядають наступним чином: Часткова компенсація вартості с/г техніки вітчизняного
виробництва – 1 млрд грн.; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів – 1,2 млрд грн.; фінансова підтримка розвитку, садівництва,
виноградарства та хмелярства – 450 млн грн.; фінансова підтримка розвитку фермерських
господарств – 175 млн грн.; державна підтримка розвитку тваринництва та переробки с/г
продукції – 1,15 млрд грн. надання сімейним фермерським господарствам додаткової
фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб –
членів/голови
сімейного
фермерського
господарства
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 25 млн грн. Крім основних програм
підтримки передбачається низка нових програм з бюджетом в 500 млн грн: страхування с/г
продукції – 50 млн грн.; компенсація втрат посівів постраждалим від посухи минулого року
– 240 млн грн; підтримка зрошення – 50 млн.; підтримка органічного виробництва – 50
млн.; підтримка розвитку картоплярства – 60 млн.; підтримка розвитку нішевих культур –
50 млн. "Фінансовий ресурс, запропонований для нових програм, наразі складає 500 млн
грн. Якщо попит на ці програми буде зростати серед аграріїв, на наступний рік
фінансування можна буде суттєво збільшити", – уточнив міністр економрозвитку Ігор
Петрашко. Помітно, що найбільше коштів з нових програм виділено на компенсацію втрати
посівів. Які докази збитків мають надати аграрії, щоб скористатися напрямком – поки не
відомо. Не затверджений порядок використання коштів і для таких напрямків, як
підтримка зрошення, органічного виробництва, розвитку картоплярства та нішевих
культур. Що стосується агрострахування, то Мінекономіки у співпраці з Нацбанком,
учасниками аграрного та страхового ринків, представниками профільних асоціацій та
міжнародними експертами розробили проєкт Закону України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законів України щодо удосконалення правового
регулювання страхування с/г продукції з державною підтримкою". Даним законопроєктом
запроваджується новий інструмент державної підтримки страхування с/г продукції
шляхом здешевлення частини страхового платежу, сплаченого с/г виробниками страховій
компанії. Відповідно до законопроєкту, страхувати можна буде посіви, врожай с/г культур,
багаторічні насадження, їх урожай та с/г тварин, рибу, птицю, кролів, хутрових звірів,
бджолосімей, водні біоресурси та тваринницьку продукцію. А також дохід від реалізації
власно вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої с/г продукції. Наразі
законопроєкт опрацьовується в комітеті. ...
Читати повністю >>>
© Еліна Редіх
За матеріалами biz.censor.net
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В 2020 році обсяги капітальних інвестицій в агропромислові сектори
економіки України склали 36 млрд грн, підтвердивши таким чином прогноз
вчених Інституту аграрної економіки.
Про це зазначив провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та
матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної
економіки», к.е.н. Микола Кісіль, коментуючи нещодавно оприлюднені Державною
службою статистики дані щодо обсягів капітальних інвестицій за січень - грудень 2020 р. За
цією інформацією, обсяги капітальних інвестицій в агропромислові сектори економіки
України за січень-грудень 2020 р. склали 56974,6 млн грн, зокрема у сільське господарство,
мисливство та надання пов’язаних із ними послуг - 35998,3 млн грн, лісове господарство та
лісозаготівлі - 416,6 млн грн, рибне господарство - 27,2 млн грн, а у виробництво харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів - 29532,5 млн грн. За результатами досліджень
науковців Інституту аграрної економіки, капіталовкладення в агропромислові сектори
економіки торік суттєво скоротилися і склали лише 53,3% відповідного показника 2019 р.
Індекси обсягів цих капітальних інвестицій за січень-грудень 2020 р. до відповідного
періоду попереднього року становлять по сільському господарству 54,7 %, лісовому
господарству – 65,5 %, рибному господарству – 53,6 %, а також харчовій промисловості –
51,5 %. Ці показники свідчать, що у 2020 р. в агропродовольчих секторах економіки
відбулася інвестиційна криза, глибина якої співставна з 2009 р., коли в умовах світової
фінансової кризи капітальні інвестиції у сільське господарство України скоротилися більш
ніж наполовину, зауважив Микола Кісіль. За його словами, порівняно з харчовою
промисловістю сільське господарство поки що зберігає інвестиційну пріоритетність. З
розрахунку на 1 грн капітальних інвестицій у харчову промисловість на розвиток
сільського господарства за рахунок усіх джерел фінансування у січні-грудні 2020 р.
спрямовано 1,75 грн. Інвестиційний спад по сільському господарству і харчовій
промисловості в 2020 році був глибшим, ніж в інших секторах економіки, по яких індекс
капітальних інвестицій склав 62,8 %. Це означає, що відносини між видами економічної
діяльності в економіці України торік змінювалися не на користь її агропродовольчих
секторів, пояснив науковець. Інвестиційна криза у сільському господарстві у 2020 р.
супроводжувалася скороченням обсягів виробництва сільськогосподарської продукції
(мінус 11,5 %) і цін на неї (мінус 11,6 %). Тому в 2021 році слід очікувати на посилення у
сільськогосподарських товаровиробників дефіциту власних коштів на фінансування
капітальних інвестицій, спрогнозував Микола Кісіль. У зв’язку з цим їм будуть потрібні
додаткові позикові й залучені кошти. Уповільнення інвестиційної діяльності в
агропродовольчих секторах у 2018-2019 рр. і значний її спад в 2020 р. зумовлені
наростанням негативного впливу низки чинників, зокрема пов’язаних з: недостатньо
обґрунтованими змінами в макроекономічному управлінні агропродовольчими секторами
економіки; несприятливими природнокліматичними умовами в сільському господарстві;
пандемією COVID-19; відмовою агробізнесу від реалізації інвестиційних проектів і планів у
зв’язку з їх очікуваннями на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського
призначення; зменшенням обсягів державної фінансової підтримки сільськогосподарських
товаровиробників; погіршенням умов діяльності малого бізнесу; посиленням ризиків
інвестування і збереження капіталу тощо, зауважив експерт. Інвестиційний спад 2020 р.
негативно позначиться на темпах розвитку економіки, продовольчій безпеці держави, а
також на валютних та бюджетних надходженнях у державу, у цьому та наступних роках.
Тому необхідні заходи щодо пріоритетної активізації інвестиційної діяльності в
агропродовольчих секторах економіки, підсумував Микола Кісіль.
Читати повністю >>>
За матеріалами iae.org.ua
Названы продукты, евроквоты на которые
Украина не использует
17.03.2021

Украина на 100% исчерпала годовые квоты на беспошлинные
поставки виноградного и яблочного сока (20 тыс. т - годовой объем), меда (6
тыс. т) и обработанных томатов (10 тыс. т).
Частично годовые квоты исполь-зованы на такие продукты: ячменную крупу и муку
(годовой объем 7,8 тыс. т) использована на 83%; кукурузу, кукурузную муку и гранулы
(650 тыс. т) - на 74%; сахар (свыше 20 тыс. т) - на 45%; крахмал (10 тыс. т) - на 34%;
обработанную продукцию из зерновых (2 тыс. т) - на 30%; мясо птицы и полуфабрикаты
из мяса птицы (70 тыс. т основная,20 тыс. т дополнительная) -на 25% и 4% соответственно;
яйца и альбумины (3 тыс. т основная и 3 тыс. т дополнительно) - 25% и 0% соответственно.
Меньше исчерпаны квоты на овес (4 тыс.т - годовой объем) - 21%; чеснок (500 т) - 16%;
пшеницу мягкую, пшеничная мука и гранулы (1 млн т) - 13%; отруби, отходы и остатки
(22 тыс. т) - 10%; продукцию из обработанного молока (2 тыс. т) - 5%, продукты
переработки солода и крахмала (2 тыс. т) - 4%; обработанную продукцию из сахара
(3 тыс. т) - 3%. Незначительно (на 2% и менее) использованы квоты на сливочное масло
и молочные пасты (3 тыс. т - годовой объем) ячмень, ячменная мука и гранулы (350 тыс. т);
обработанный крахмал (2 тыс. т); этанол (100 тыс. т); другие сахарные продукты (20 тыс.т);
пищевые продукты (2 тыс. т); сахарные сиропы (2 тыс. т), грибы (1 тыс. т в основной
и дополнительной квоте вместе). Совсем не использованы квоты на солод и пшеничную
клейковину (7 тыс. т - годовой объем) обработанную продукцию из молочных сливок
(500 т); молоко, сливки, сгущенное молоко и йогурты (10 тыс. т); сигары и сигареты
(2,5 тыс. т); обработанную продукцию из масла (250 т); маннитол сорбита (100 т).
Читать полностью >>>
По материалам allretail.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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Екскерівник «Укроборонпрому» Абромавичус
купує в Україні агрохолдинг

ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ

19.03.2021

ІМК придбає 70 одиниць сільгосптехніки
та автомобілів
04.03.2021

Операційна стратегія ІМК передбачає планове оновлення парку
сільгосптехніки та автомобілів. Про це компанія інформує на офіційній
сторінці у соцмережі Facebook.
«Одиниці агротехніки, що мають значний наробіток, поступово виводяться з
експлуатації. Ми підтримуємо активну комунікацію з постачальниками, стежимо за
новинками ринку, і те, що нас зацікавлює, намагаємося одразу випробувати на власних
полях, щоб знати, чи підходить це для наших умов. Сьогодні агротехнології та агротехніка
розвиваються дуже швидко і щоб досягати справді хороших результатів, треба не просто
встигати за цими змінами, а бути в їх авангарді», — зазначають у компанії. Бюджет
інвестицій у оновлення агротехніки в 2020 році був одним з наймасштабніших за всю
історію ІМК: компанія взяла в операційну оренду 10 важких тракторів Fendt 1050, 26 легких
тракторів New Holland T6070, 34 трактори середньої потужності New Holland T7060, 14
навантажувачів Dieci. Також придбано 4 трактори JD 8345R для виконання операцій, що
потребують найвищої точності. Щоб вкладатися в агротехнологічні строки виконання
операцій з захисту рослин, ІМК поповнила парк 4-ма обприскувачами John Deere M4040 та
обприскувачем Tecnoma Laser. Суттєво посилили парк ґрунтообробної техніки розкидачами
мінеральних добрив та сівалками. Компанія оновила й автомобільний парк: маємо нові
бензовози, автомобілі, оснащені для проведення аварійного ремонту техніки в полі, а також
новий легковий автотранспорт. На 2021 рік заплановане придбання ще понад 30 одиниць
сільгосптехніки та близько 40 одиниць автотранспорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua
Акционеры Milkiland Public Company назначили неисполнительным
директором компании Авраама Георгиу

Антимонопольний комітет України дозволив шведській компанії
Lobiu Sala AB, що належить ексголові «Укроборонпрому» Айварасу
Абромавичусу, купити шведську Agro Region Stockholm Holding.
Lobiu Sala AB отримала дозвіл на купівлю понад 75% акцій Agro Region Stockholm
Holding. Agro Region Stockholm Holding володіє компанією «Племінний завод «Агро-Регіон»,
який володіє компанією «Агро-Регіон Україна». Кінцевим бенефіціаром «Агро-Регіон
Україна» та «Племінний завод «Агро-Регіон» є Ларс Пітер Елам Хоканссон, один із
засновників міжнародного інвестфонду East Capital. Раніше там працював Абромавичус. За
даними шведського сервісу allabolag, з 2019 року Айварас Абромавичус є членом правління
Agro Region Stockholm Holding. За даними сайту Agro Region, дружина Абромавичуса
Катерина Рибаченко є гендиректоркою компанії. Компанію «Агро-Регіон» засновано 2002
року, а з 2007-го повністю належить шведській фірмі. Земельний банк налічує 38 000 га
землі у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях України.
Компанія спеціалізується на товарній та насіннєвій кукурудзі, сої, пшениці, соняшнику та
ячмені. Абромавичус із 2014-го до 2016 р. займав посаду міністра економічного розвитку.
На президентських виборах 2019 року був економічним радником кандидата в президенти
Володимира Зеленського. 30 серпня 2019 року Зеленський підписав указ про призначення
Айвараса Абромавичуса главою держконцерну «Укроборонпром». Однак на початку жовтня
2020-го пішов із посади. В інтерв?ю виданню «Перша шпальта» Абромавичус заявив, що
причиною відставки стало те, що деякі чиновники були не зацікавлені в реформуванні
держпідприємства, особливо після створення Міністерства з питань стратегічних галузей
промисловості. Уже через місяць уряд призначив Абромавичуса членом наглядової ради
державного Ощадбанку. 17 березня 2021 року Кабмін звільнив Абромавичуса, призначивши
на його місце Олександра Роднянського-молодшого, сина ексзасновника телеканалу 1+1 і
російського телепродюсера Олександра Роднянського.
Читати повністю >>>
За матеріалами forbes.ua
Суд ликвидировал "Креатив групп" и списал его долги
перед "Ощадбанком" на 6,3 млрд

09.03.2021

Акционеры Milkiland Public Company Ltd (Кипр) назначили
неисполнительным директором Авраама Георгиу вместо Вячеслава Рекова,
говорится в сообщении компании на Варшавской бирже.
По данным, размещенным Авраамом Георгиу в соцсети Linkedin, он работает в
Кипрском технологическом университете с 1998 года по настоящее время и имеет научное
звание доцента. Реков был финансовым директором "Милкиленда" в 2001 году, а с 2003
года по 2011 год – президентом и главным исполнительным директором группы. 17 июня
2011 г. был назначен неисполнительным директором, ответственным за приобретение и
интеграцию нового бизнеса и отношения с инвесторами. Акционеры в ходе собрания также
одобрили отставку Олега Рожко с должности неисполнительного директора совета
директоров. Рожко был назначен главой совета директоров и неисполнительным
директором компании в июне 2012 г., а до этого занимал ряд должностей в стратегических
и инвестиционных подразделениях украинских холдингов, ведущих бизнес в разных
отраслях. Помимо того акционеры назначили Baker Tilly Klitou аудитором для подготовки
годовой отчетности за 2019-2020 финансовые годы. Согласно информации на сайте
компании, украинскому бизнесмену Анатолию Юркевичу принадлежит 39,81% акций
"Милкиленда", Ольге Юркевич – 33,71%, Рекову - 5% акций. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
KSG Agro увеличил выплаты пайщикам за аренду
земельных паев на 7,5%
10.03.2021

Агрохолдинг KSG Agro в 2020 году увеличил выплаты пайщикам за
аренду земельных паев на 7,5% по сравнению с 2019 годом – до 21,3 млн
грн., сообщила пресс-служба агрохолдинга.
Арендные выплаты выросли из-за изменения процента оценочной стоимости земли,
тогда как количество пайщиков в минувшем году снизилось на 6,7% по сравнению с 2019
годом – до 2,2 тыс. Пресс-служба уточнила, что KSG Agro в 2020 году арендовал землю
только в Днепропетровской области, однако в феврале 2021 года агрокомпания нарастила
земельный банк за счет 1,5 тыс. га паев в с. Стрелковое (Генический р-н Херсонской обл.),
на которых планирует выращивать различные сельхозкультуры. KSG Аgro - вертикально
интегрированный холдинг. Занимается свиноводством, а также производством, хранением,
переработкой и продажей зерновых и масличных культур. Акции холдинга включены в
листинг Варшавской фондовой биржи. За девять месяцев 2020 года агрохолдинг получил
$4,77 млн чистой прибыли, что на 52% меньше, чем за аналогичный период 2019 года,
выручка снизилась на 17% - до $14,67 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
SI Capital успішно завершила першу угоду
з купівлі агробізнесу

АМКУ разрешил владельцу банка "Пивденный" купить
агрокомпанию в Одесской области
23.03.2021

17.03.2021

Перший український аграрний фонд (ПУАФ) під управлінням компанії
КУА SI Capital уклав угоду з придбання ТОВ «Лопатин агро-плюс», що оперує
земельним банком понад 1 тис га у Західній Україні.
Саме Західна частина України має достатню кількість вологи для зростання та
високої врожайності аграрних культур та є одним з пріоритетних регіонів розвитку фонду.
«Вартість угоди повністю профінансована інвесторами фонду та склала 20,9 млн грн. Перед
угодою була зроблена незалежна оцінка вартості підприємства компанією Baker Tilly
Україна. Угода повністю завершена та підприємство вже перейшло під контроль ПУАФ.
Сукупна вартість активів фонду на сьогодні вже склала близько одного мільйону доларів
США» - доповів інвестиційний директор SI Capital Владислав Остапенко. Юрій Ігнатюк,
операційний директор: «Наразі триває підготовка до старту посівної кампанії,
закуповується необхідний насіннєвий матеріал, добрива, паливо. Старт польових робіт на
підприємстві очікується на початку квітня цього року. Основний фокус буде зроблено на
вирощуванні кукурудзи». Кукурудза - одна з найцінніших сільськогосподарських культур.
При дотриманні всіх агротехнічних вимог вона може формувати високу урожайність.
Останнім часом кукурудза займає все більш стійку позицію на світовому ринку зерна. Ця
культура не лише забезпечує внутрішні потреби всередині країни але й дає можливість
розвивати експортний потенціал України. «За аналітичними висновками експертів, усі
сировинні ринки зараз знаходяться на підйомі. У зв’язку з пандемією була порушена
логістика з постачань товарної продукції, що вплинуло на попит різних країн світу на запас
продовольства. Це напряму впливає на ціноутворення аграрних культур. У найближчі роки
ми очікуємо стабільно високі світові ціни на агро-культури, а також підвищену
рентабельність аграрного сектора в цілому», - додав Роман Сазонов, гендиректор SI Capital.
Нагадаємо, що інвестиційні сертифікати «Першого Українського Аграрного Фонду»
включені до лістингу «Української Біржі» та котуються компанією «Фрідом Фінанс».
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
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Хозсуд города Киева 17 марта утвердил ликвидационный баланс ПАО
"Креатив Групп" и решил ликвидировать эту компанию как юридическое
лицо в связи с банкротством. Об этом сообщает Finbalance.
Отмечается, что "Креатив Групп" было признано банкротом постановлением этого
суда от 30 мая 2018 г. В июле-сентябре 2018 суд признал кредиторами "Креатив Групп", в
частности, такие структуры: "Ощадбанка" – 6,3 млрд грн (как обеспеченные залогом
имущества должника); "UniCredit bank" Чехия и Словакия – на 261,6 млн грн; "UniCredit bank
АГ" (Германия) – 223,4 млн грн; "Райффайзенбанк" – 40 млн грн; ООО "Аграрные
инвестиции 2012" – 116, 4 млн грн и другие. Общая кредиторская задолженность "Креатив
Групп" – 6, 96 млрд грн. "Полученные средства были использованы для оплаты основного
вознаграждения ликвидатора и уплаты банковских услуг. Погашение требований
кредиторов не осуществлялось из-за недостаточности средств. Согласно ч. 7 ст. 64 Кодекса
Украины по процедурам банкротства, требования, не погашенные в связи с
недостаточностью имущества, считаются погашенными", – говорится в постановление суда
от 17 марта. ПАО "Креатив Групп" – владелец 100% акций ЧАО "Креатив", из которых 25%
акций находится в залоге "Ощадбанка". В госреестре юрлиц конечными собственниками
"Креатив Групп" указаны три кипрские компании и одна фирма, зарегистрированная на
Британских Виргинских островах. Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших
производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода
по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также
четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым
объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был
завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью
элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской обл, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом. По данным
Нацбанка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками
в размере $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 г. доля кредитов "Креатива"
в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн
компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда "Укргазбанку". Напомним, в сентябре 2015 г. основатель "Креатива" Станислав Березкин
сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса,
а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам. Летом
того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его
крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

Антимонопольный комитет Украины разрешил владельцу крупного
банка "Пивденный "Юрию Родину купить ООО "Агро Фирма "Пивденна"
(Татарбунарский район Одесской области).
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Родин является
основным акционером банка "Пивденный", которым владеет совместно с женой Тамарой
Родиной и дочерью Аллой Ванецьянц. Согласно данным Реестра, конечный бенефициар
ООО "Агро Фирма "Пивденна" - Вера Лыткина (Одесса). Агрофирма специализируется на
выращивании и реализации зерновых (пшеницы, кукурузы, ячменя), бобовых (гороха и
нута) и семян масличных культур. Согласно данным на странице компании в Facebook, она
арендует земельные участки, расположенные возле Татарбунар, сел Траповка, Заречное и
Дивизия (все - Одесская область), у более чем 1,2 тыс. пайщиков. Чистый убыток
агрокомпании в 2019 году составил 504 тыс. грн против 29 млн грн чистой прибыли в 2018
году, выручка сократилась в 2,3 раза - до 44,65 млн грн, а чистый доход от операционной
деятельности сократился в 9,2 раза - до 3,55 млн грн. Как сообщалось, в феврале Родин
получил разрешение АМКУ на покупку принадлежащих Вере Лыткиной ООО "Лиман" и ОДО
"Черноморец" (оба - Одесская область). По данным Госреестра, 10% ОДО "Черноморец"
контролирует ЧАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный
инвестиционный фонд "Стратегические инвестиции", бенефициарами которого являются
Юрий Родин и Михаил Гур (гражданин Израиля).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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ГК "Агролига" завершила 2019 год с чистой
прибылью EUR4,28 млн

Мінекономіки: Україна розпочала сівбу
ранніх ярих, посіяно 1%
23.03.2021

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) завершила 2019 год с
чистой прибылью EUR4,28 млн, что на 36,4% меньше, чем в 2019 году. Об
этом сообщает fixygen.ua
Согласно отчету компании Agroliga Group PLC (Кипр), размещенному на Варшавской
фондовой бирже, выручка "Агролиги" возросла на 39% - до EUR70,12 млн. По данным
"Агролиги", ее EBITDA в 2020 году сократилась на треть - до EUR7,55 млн. Валовая прибыль
агрокомпании в минувшем году возросла на 21,5% раза по сравнению с предыдущим годом
- до EUR12,89 млн, операционная прибыль сократилась на 42,2% - до EUR4,63 млн. Активы
"Агролиги" в 2020 году сократились на 12,2% по сравнению с 2019 годом - до EUR66,91 млн.
Чистый долг по итогам года сократился на 11,1% – до EUR27,23 млн. По данным Agroliga
Group, в ее состав входят сельхозпроизводители в Харьковской области: ООО "Агролига" (с.
Каменка), ООО "Мечниково" (с. Новоегоровка), ООО "Востокагроконтракт" (с. Николаевка),
ООО "Маяк" (с. Березовка), ООО "Агроком Новая Водолага" (пгт. Новая Водолага), AGL
Enerdgy LTD (пгт. Новая Водолага) - с общим земельным банком в 10 тыс. га. Помимо того в
ее состав входят выполняющее функции торгового дома ООО "Лига-А" (Харьков), Agroliga
Polska - торговая компания с регистрацией в Польше, холдинговая компания Agroliga Group
PLC (Кипр), компания Agroliga Group of Companies PLC (Харьков) и специализирующееся на
продажах и торговых услугах для других компаний группы ООО "Агролига-Трейд".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
МХП завершив 2020 рік із чистим збитком $133 млн
зі зниженням виручки на 7%
24.03.2021

Агрохолдинг "МХП" 2020 р. отримав чистий збиток розміром $133 млн
проти чистого прибутку $215 млн у 2019 році, здебільшого через курсові
збитки розміром $204 млн, зумовлені річним послабленням гривні.
Згідно з фінансовою звітністю, оприлюдненою на Лондонській фондовій біржі, його
скоригована EBITDA і операційний прибуток знизилися на 7%, відповідно до $395 млн і
$201 млн, а рентабельність продажу (EBITDA margin) збереглася на рівні 2019 року - 21%.
МХП зазначає, що минулого року експортна виручка знизилася на 9,1% - до $1,015 млрд, що
становить 53% загальної виручки (у 2019 р. - 56% загальної виручки). МХП у IV кварталі
2020 р. скоротив чистий збиток у 2,5 разу порівняно з аналогічним періодом 2019 р. - до $24
млн, його загальна виручка скоротилася на 10% - до $497 млн, а експортна виручка
скоротилася на 19,3% - до $255 млн (51% від загальної виручки). Відзначимо, Рада
директорів агрохолдингу "МХП" пропонує виплатити за 2020 рік такі самі дивіденди, як і за
2019 рік, - $30 млн або $0,2803 на акцію. "Зважаючи на поточну складну динаміку ринку, зі
співвідношенням чистого боргу до EBITDA 3,66 на 31 грудня 2020 року (вище 3,0, після чого
починають діяти певні обмеження), рада директорів визнала за доцільне продовжувати
заощаджувати грошові кошти й за умови схвалення акціонерів виплатити незмінні
дивіденди розміром $0,2803 на акцію", - йдеться в річному звіті компанії. Згідно з ним,
виплата планується на квітень цього року. Курс акцій МХП на Лондонській фондовій біржі
на закриття 23 березня становив $5,56 за акцію.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Агрохолдинг "Астарта" уплатил в бюджет 3,2 млрд грн
налогов в бюджеты всех уровней
25.03.2021

Агрохолдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара, за период
2019-2020 гг. уплатила в бюджет 3,2 млрд грн налогов в бюджеты всех
уровней, сообщила пресс-служба компании.
Предприятия агропромхолдинга за 2 года уплатили 1,4 млрд грн в госбюджет, в
числе которых 1,2 млрд грн – НДС, 187,3 млн грн - налог на прибыль,4.7 млн грн экологический налог. Перечисления в местные бюджеты в регионах присутствия "Астарты"
составили 1,8 млрд грн, из которых 904,7 млн грн - налог на доходы физлиц и военный
сбор, 544,7 млн грн - единый социальный взнос. "Мы обеспечиваем работой и выплачиваем
официальную заработную плату около 7 тыс. работников. Сотрудничаем с 53,6 тыс.
арендодателей земельных участков сельхозназначения. Только в прошлом году наша
компания инвестировала в социальные проекты около 50 млн грн", - уточнил гендиректор
агрохолдинга Виктор Иванчик. Компания "Астарта" – вертикально интегрированный
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины.
В его состав входят восемь 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").
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua




29.03.2021

Аграрії Херсонської, Донецької, Закарпатської та Миколаївської обл..
станом на 25 березня засіяли ранніми яровими зерновими та зернобобовими
культурами 106,3 тис. га, що становить 1% від запланованих на 2021 рік площ.
Згідно з повідомленням на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства у понеділок, сільгоспвиробники розпочали сівбу на загальній
площі 28,1 млн га, що на 378 тис. га більше, ніж у 2020 році. За даними відомства, зерновими
культурами заплановано засіяти 15,5 млн га (55% від загальної посівної площі). Посів ярих
зернових культур прогнозується на площі 7,6 млн га, соняшнику - на рівні 5,4 млн га, сої 1,4 млн га, цукрових буряків - приблизно 0,22 млн га. Мінекономіки уточнило, що
господарства Херсонської області посіяли 97,6 тис. га (58% до прогнозу на 2021 рік) ярих
культур, із яких 84,1 тис. га (89%) ячменю, 9,9 тис. га гороху, 1,82 тис. га пшениці та 1,75 тис.
га вівса. Як повідомлялося, посівні площі озимих зернових під урожай 2021 року зросли на
4,9% порівняно з 2020 роком - до 7,97 млн га. За даними Держстату, озимої пшениці посіяно
6,71 млн га (+4,8% порівняно з 2020 роком), озимого ячменю - 1,08 млн га (+3,2%), жита 166,8 тис. га (+23,8%). При цьому найбільший приріст площ під озимі зернові у 2021 році
зафіксований у Кіровоградській області - 469,2 тис. га (на 21,7% більше, ніж у 2020 році),
Черкаській - 234,4 тис. га (+19%), Київській - 209,1 тис. га (+12,6%). Відзначимо, Україна з
початку 2020/2021 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 26 березня 2021
року експортувала 34,45 млн тонн зернових і зернобобових, що на 22,6% менше, ніж на
аналогічну дату попереднього МР. За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК
України, дотепер експортовано 14,16 млн тонн пшениці, 15,64 млн тонн кукурудзи, 4,06
млн тонн ячменю. На зазначену дату також експортовано 96,2 тис. тонн борошна. Як
повідомлялося, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України в лютому спрогнозувало зниження експорту зернових і зернобобових у 2020/2021
МР на 20,5% порівняно з попереднім МР - до 45,4 млн тонн. Згідно з даними Міністерства
аграрної політики та продовольства, Україна в 2019/2020 МР експортувала 56,72 млн тонн
зернових і зернобобових культур.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Британские и финские инвесторы построят во Львовской области
картофелеперерабатывающий завод
05.03.2021

Производитель картофеля Central Plains Group Украина (CPG)
намерен построить в Глинянах (Львовская обл.) завод по безотходной
переработке картофеля производительностью 40-50 тыс. тонн в год.
"Мы выращиваем картофель и сотрудничаем с компанией "Frito-Lay", которая
занимается производством чипсов. Сейчас каждая шестая пачка чипсов этой компании
изготовлена из нашего картофеля, а в общем это каждая десятая пачка в Украине.
Амбициозные планы - чтобы каждая четвертая пачка в Украине была из нашей картофеля",
- сообщил член совета директоров и представитель Финского инвестфонда Олег Дринь,
передает сайт Львовской областной государственной администрации (ЛОГА). По данным
ведомства, инвесторы из CPG Украина и глава ЛОГА Максим Козицкий обсудили рабочие
моменты реализации проекта, в частности разрешительную документацию на
строительство картофелеперерабатывающего завода. Также CPG обсудили с
обладминистрацией возможность ремонта дороги Залоговое – Глиняны в 2021 г. ЛОГА
отметила, что компания, основанная группой аграриев из Великобритании и Финляндии,
планирует инвестировать в проект по безотходной переработке картофеля (в том числе в
крахмаль) около $7 млн, и создать около 50 рабочих мест. "Для выгодного
функционирования завода есть большая потребность в сырье. Мы планируем наладить
сотрудничество с местными фермерами и построить эффективный процесс выращивания и
поставки сырья на завод. В планах сотрудничество с USAID по развитию фермерства и в
дальнейшем наладить процесс закупки у аграриев картофеля ", - отметил Дринь. Согласно
данным ЛОГА, CPG в 2020 году вырастила 15 тыс. тонн картофеля в Каменка-Бугском и
Самборском районах Львовской области на общей площади 700 гектаров. Компания в
минувшем году запустила в эксплуатацию первую очередь картофелехранилища емкостью
11 тыс. тонн с холодильным оборудованием. В нынешнем году CPG планирует
строительство второй очереди картофелехранилища с аналогичной емкостью. Как
сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
прогнозирует в 2020/2021 маркетинговом году производство картофеля на уровне 20,859
млн тонн при импорте 0,45 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
На Київщині господарства стрімко піднімають
ціни на печериці

РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

17.03.2021

У Мінекономіки представили уточнені баланси попиту
та пропозиції зерна на 2020/2021 МР
29.03.2021

Відповідно до оновлених даних Держстату, Мінекономіки уточнило
загальні показники виробництва та експорту зернових і зернобобових
культур. Про це повідомляє kmu.gov.ua
Так, станом на 26 березня у поточному 2020/2021 маркетинговому році в Україні
вироблено майже 65 млн тонн зернових та зернобобових культур. Про це повідомили під
час чергової зустрічі заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України Тараса Висоцького з агроасоціаціями. Крім того, у поточному
маркетинговому році передбачається експортувати загалом 45,7 млн тонн зерна, у тому
числі 17,5 млн тонн пшениці і 23,5 млн тонн кукурудзи. Нагадаємо, відповідно до додатку
до Меморандуму про узгодження позицій між учасниками ринку зерна на 2020/2021 МР,
визначено граничні обсяги експорту пшениці на рівні 17,5 млн тонн та 24 млн тонн
кукурудзи. Щодо проміжних результатів експорту зерна, то за даними ДФС станом на 29
березня Україна експортувала 34,8 млн тонн зернових та зернобобових культур, з яких 14,5
млн тонн пшениці, 15,9 млн тонн кукурудзи та 4,08 млн тонн ячменю. «На сьогодні
спостерігається деяке зниження темпів експорту зернових культур. Враховуючи таку
динаміку ми не перевищимо тих обсягів, які зазначені у Меморандумі, тому жодних ризиків
стосовно фізичної наявності пшениці і кукурудзи на українському ринку – немає. Ми
прогнозуємо, що темп експорту буде вирівняний. Разом з тим, ми передбачаємо досить
високий рівень перехідних запасів на кінець поточного маркетингового року», - зауважив
Тарас Висоцький. Також учасники заходу розглянули ситуацію на цукровому ринку
України. Серед іншого, було озвучено пропозицію щодо дерегуляції ввезення цукру-сирцю,
починаючи з 2022 року. Така ініціатива була підтримана і врахована Мінекономіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

51

На 16 березня господарства Київської області продають печериці за
ціною 33-36 грн/кг та деякі вже декларують 37 грн/кг. Про це повідомляє
агентство УМДІС, пише agronews.ua.
Виробники грибів Київського регіону відзначають істотне збільшення попиту, на тлі
обмеженої пропозиції гриба. «Видно, що магазини намагаються знайти дешевше, а потім
приходять і беруть за поточними цінами», – відзначили в одному з господарств. На
київських ринках ціна поки виросла не так значно. Продавці кажуть, що вартість досягає 36
грн/кг і підтверджують, що пропозиція по грибам зараз обмежена. Ціни на королівські
печериці і на гливу на ринку також трохи підросли. На оптовому ринку вартість 42-45
грн/кг та 50-52 грн/кг відповідно.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Шепард Поділля будує вівцеферму
на 10 тисяч овець

ФГ «Гадз» у сезоні 2021року планує ввести
механічний збір яблук
23.02.2021

Фермерське господарство «Гадз» (Тернопільска область) спільно із
фахівцями компанії «Агростар» розглядає введення у своєму господарстві
декілька варіантів механічного збору яблук.
«У нас є 30 га органічного саду, сировина якого здебільшого йде на виробництво
дитячого харчування, ми розглядаємо для себе концепцію як зменшити собівартість
вирощування такого яблука, і одним з елементів цього є механічний збір», — розповів
Тарас Мельник, директор по садівництву ФГ «Гадз». Також «Гадз» веде переговори з
«Агростаром» про закупівлю машин для проріджування зав’язі. Дві компанії плідно
співпрацюють вже 5 років. Фермерське господарство в останні роки переглядає технологію
догляду в бік збільшення механізації. «Ми поїздили по Європі і зробили висновок, що
значна частина тамтешніх інтенсивних садів формуються контурним обрізчиком, що
стимулює досить інтенсивне закладання генеративної деревини на наступний рік», —
розповідає директор по садівництву ФГ «Гадз». Зараз 70% свого інтенсивного саду на
підщепі М9 «Гадз» обробляє контурним обрізчиком BMV (Італія) з використанням у
подальшому процесі різних технологічних операцій, зокрема інтенсивної роботи з
гормонами, регуляторами росту та проріджувачами. Контурнt обрізування, за словами пана
Мельника, стимулює збільшення врожаю та дає можливість збільшити кількість дерев на
гектар. До механічного обрізування господарство вирішило перейти ще й через те, що
площі його садів вже досить великі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
На Полтавщині «Сади Карлівщини» завершили будівництво
цеху із переробки та зберігання яблук
01.03.2021

Садівниче господарство ТОВ «Сади Карлівщини», що входить до
агрокорпорації «Докучаєвські чорноземи» (Полтавська область), завершило
створення проєкту із переробки та зберігання яблук.
«Весь наш прибуток ми більшою мірою інвестували в будівництво цеху переробки.
Ми не захотіли віддавати за безцінь технічне яблуко та іншу продукцію садівництва і
вирішили піти на цей крок. У 2017 році всі кошти вкладали в будівництво цеху, а 2019 рік та
частково 2020 рік - у будівництво сховища-холодильника. Зараз цей проект завершено», розповів директор господарства. За його словами, останні роки «Сади Карлівщини» лише
20-30% яблук реалізують відразу після збору врожаю, решту закладає на зберігання. В
холодильниках залишається запас товару для продажів до Великодня. Господарство
використовує холодильники на німецькому обладнанні Bitzer, змонтованими харківською
компанією «Альфа Інжиніринг Груп». «Якщо проводити паралелі, воно надійне, як
„Мерседес“. 1,2 тис. тонн яблук я спокійно закладаю в холодильник до весни, не турбуючись
про їхнє збереження. Зараз у нас повним ходом йде сортування і продаж», — підкреслив
Наретя. Слід додати, що цех з переробки овочів і фруктів працює на обладнанні фірми
Kreuzmayr (Австрія), має сертифікат HACCP та виготовляє соки прямого віджиму з усіх
фруктів, джеми та фруктові і фруктово-овочеві мікси на основі яблучного соку (яблукогарбуз, яблуко-морква, яблуко-буряк). …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
У 2020 році Туреччина продовжила утримувати позицію основного
постачальника екзотичних фруктів до України
16.03.2021

В 2020 р. найбільша частка – 11,5 % – у структурі зарубіжних
поставок с/г продукції припала на продукцію групи «Плоди та горіхи» –
переважно за рахунок цитрусових, бананів та інших екзотичних плодів.
Про це зазначив заступник директора Національного наукового центру «Інститут
аграрної економіки», академік НААН Микола Пугачов. За даними Державної митної служби
України, у 2020 році обсяги імпорту плодів та горіхів становили 795 млн дол. США. Це
фактично на 18 % перевищило показник 2019 року у 673 млн дол. США, поінформував
науковець. За його словами, основним постачальником продукції цієї групи до України за
останні роки залишається Туреччина, з якої минулого року імпортовано понад 269 тис. т
фруктів. Торік частка Туреччини у вартості вітчизняного імпорту плодів склала 28,8 %,
зазначив експерт. Також значні закупівлі фруктів українські компанії здійснили в Еквадорі
(12,9 %), Греції (6,2 %), Коста-Ріці (5,8 %), Іспанії (5,4 %) та Єгипті (5,0 %). Сукупно ці шість
країн сформували 2020 року понад 64 % вартості імпорту продукції даної групи до України.
Найбільшим попитом серед плодово-ягідної продукції в нашій країні традиційно
користуються цитрусові і банани, які у 2020 році сформували майже 3/5 вартості її імпорту.
Якщо в імпорті цитрусових більше половини обсягів стабільно належать Туреччині, то
закупівлі бананів ми здійснюємо переважно в країнах Латинської Америки, зокрема
Еквадорі і Коста-Ріці, які минулого року забезпечили близько 80% вартісних поставок….
Читати повністю >>>
За матеріалами iae.org.ua
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Компанія «Шепард Поділля» в с.Михайлючка Шепетівського району
Хмельницької обл.. у 2020 р. ввела в дію першу чергу вівцеферми — два
приміщення площею 4600 кв. м та закуплено 2,1 тис. голів овець.
В повідомлені Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької ОДА
йдеться, що зараз в господарстві утримується 2224 голів овець. Але вартість всього проєкту
на 10 тис. голів становить 45 млн грн — це власні інвестиції компанії та інвестиції ОАЕ.
Директор вівцеферми Сергій Барвін розповів, що у 2020 році ТОВ «Шепард Поділля»
скористалося державною підтримкою: «За напрямом здешевлення закупівлі племінного
поголів«я ми отримали 10,4 млн грн державної дотації на закупівлю овець романівської
породи в кількості 2,1 тис. голів».
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua
Українські вівчарі за останній рік рекордно
збільшили експорт продукції
14.03.2021

Підтримка держави юридичним особам на закупівлю племінних
тварин (в розмірі 50 % від їх вартості) за 2020 була виплачена вчасно і
повністю. Про повідомляє портал agronews.ua
“Уряд усе виконав. Нас послухали, зрозуміли, нам дали компенсацію – ми рухаємося
далі. Не просто просимо у держави гроші – даємо хороші показники. Минулого року ми,
фермери-вівчарі, скористалися цим інструментом. І наростили поголів’я”, – повідомив
голова ГО «Асоціація вівчарів України» фермер Василь Стефурак, що господарює у
гірському селі Молодятин Коломийського району Івано-Франківщини. За племінні
вівцематки, барани, ярки можна було отримати до 11 000 грн за голову. Загалом за останній
рік вівчарі збільшили експорт на 100% у кількості голів, а у грошовому вимірі – на 270 %.
Найкраще спрацювала, на його думку, Хмельницька область. Пан Стефурак навів приклад:
два роки тому у Шепетівському районі було лише 80 голів овець. А на 1 січня 2021 року у
тому ж районі вже маємо 17000 голів. “Однак, за експертними оцінками, поголів’я овець в
Україні загалом скоротилося протягом року десь на 5% порівняно з попереднім. Нібито
протилежні тенденції: поголів’я зменшується, а продажі ростуть? Пан Стефурак вважає, що
усе пояснюються просто. Бо вівчарі неефективних тварин спродують, ріжуть, а натомість
плекають високоякісні породи, які дають хороші прибутки”,- резюмує Стефурак.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua



СВИНАРСТВО

Украина теряет свиноводство: импорт мяса
увеличился в 3,5 раза
15.03.2021

В феврале 2021 года Украина импортировала в 3,5 раза больше
свинины, чем за февраль прошлого, 2020. Об этом сообщает служба
новостей агро-аналитического портала biz.today.ua
Если импорт будет прирастать такими же темпами, то вскоре на прилавках нашей
страны останется только привозная свинина, а такая аграрная отрасль как свиноводство,
вообще исчезнет с карты Украины. Впрочем, пока эксперты рынка не видят оснований для
гибели свиноводства в нашей стране. Хотя все признают: заграничный производитель
ощутимо потеснил на прилавках магазинов отечественного. И это притом, что украинская
свинина продается свежей, незамороженной и значительно превосходит по вкусовым
качествам зарубежные аналоги. И все же, торговая сеть активнее покупает зарубежный
товар. Свои же свинофермы, из-за падения спроса на их продукт, закрываются одна за
другой. По данным статистики, с 2014 по 2020 год закрылось около половины украинских
свиноферм, что в абсолютных цифрах составило до полутора тысяч предприятий. За
границей что по себестоимости, что по розничной цене, свинина уже уступает украинской.
То есть, у нас на рынке свинины уже давно господствую те самые европейские цены и даже
выше. Так, по данным Ассоциации мясной отрасли (АМО) во всех странах Европы цены на
свинину ниже, чем у нас. К примеру, если в Нидерландах в начале марта 2021 килограмм
живого веса стоил в среднем 1,08 евро (35,6 грн), то в Украине его стоимость составляла
43.3 – 46 гривен. В общем, килограмм средней европейской свиньи на старте весны стоил
на 10-12 гривен дешевле, чем у нас. При этом европейские производители зарабатывают на
своем продукте гораздо больше, чем наши. Причина этого лежит на поверхности: в Украине
слишком высокая себестоимость продукции свиноводства. Она примерно на 30% выше
европейской. Отсюда и и высокая стоимость свинины в розничной продаже. Специалисты
говорят, что источник высокой себестоимости – стоимость кормов. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.today.ua

ПРОМИСЛОВІ ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

KSG Agro запустил в Днепре собственную
линию по фасовке свинины
20.03.2021

Славутский солодовый завод увеличил
чистую прибыль в 2 раза
16.03.2021

Входящий в международную группу Soufflet производитель солода
ЧАО "Славутский солодовый завод" в 2020 г. нарастило чистую прибыль в
1,9 раза по сравнению с 2019 г. – до 134,66 млн грн.
Как говорится в сообщении ЧАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, активы за год сократились на 12,5% – до 823,16 млн
грн, а нераспределенная прибыль возросла на 5,4% – до 531,02 млн грн.. Суммарная
дебиторская задолженность ЧАО по итогам года увеличилась на 46,1% – до 323,12 млн грн.
Компания сообщает о запланированном на 22 апреля годовом собрании ее акционеров, в
повестке которого планируется принять решение о направлении полученной в 2020 году
нераспределенной чистой прибыли на развитие компании и пополнение ее оборотных
средств. Также в повестке дня решение не начислять и не выплачивать дивиденды
акционерам. По данным Единого госреестра юрлиц, конечным бенефициаром ЧАО
"Славутский солодовый завод" является председатель совета директоров группы компаний
Soufflet Group Жан-Мишель Суффле. Согласно данным на сайте Славутского солодового
завода, в 2020 году он произвел 128,64 тыс. тонн солода, из которых экспортировал 42,36
тонн. По данным французской многопрофильной группы Soufflet Group, она один из
крупнейших в мире производителей солода, имеет 28 солодовых заводов в Европе, Азии и
Южной Америке. Компания является крупнейшим производителем муки в Франции,
производит хлеб и кондитерские изделий в Франции и Португалии…
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Агрохолдинг KSG Agro запустил в Днепре собственную линию по
фасовке свинины производительностью 1 тонна/час, позволяющую
выпускать продукцию в групповом и порционном формате.
По данным агрохолдинга, открытие собственной упаковочной линии позволит
поставлять в сети ритейла мясо, произведенное на свинокомплексе в с.Нива Трудовая
(Днепропетровская обл.). KSG Agro в настоящее время запустил пилотный проект с сетью
супермаркетов Varus, куда поставляет свинину в вакуумированой упаковке весом от 5 до 8
кг. Согласно данным пресс-релиза, фасовочная линия оснащена импортированным
оборудованием с украинской доработкой, она позволяет фасовать продукцию в упаковки
от 2 до 8 кг. "Фасовка мяса в вакуумированную упаковку разной формы повышает
сохранность нашей свинины, а также более безопасна для покупателей в условиях
коронавирусной пандемии", - подытожил глава совета директоров KSG Agro Сергей
Касьяно, которого цитирует пресс-служба. KSG Аgro - вертикально интегрированный
холдинг. Занимается свиноводством, производством, хранением, переработкой и продажей
зерновых и масличных культур. За девять месяцев 2020 года агрохолдинг получил $4,77
млн чистой прибыли, что на 52% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, выручка
снизилась на 17% - до $14,67 млн. Напомним, KSG Agro в 2020 году увеличил экспорт
сельхозпродукции на африканские и азиатские рынки на 46% - до 7,77 тыс. тонн. "По итогам
прошлого года мы расширили свое присутствие на экспортных африканских и азиатских
рынках. В условиях карантинного кризиса особенно остро стоит вопрос диверсификации
поставок и расширения ассортимента поставляемой продукции", - отмечает глава совета
директоров KSG Agro Сергей Касьянов, цитируемый пресс-службой. ….
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Свиноводческий комплекс "Агрокомбинат "Слобожанский"
сократил чистую прибыль в три раза
23.03.2021

Свиноводческий комплекс ЧАО "Агрокомбинат "Слобожанский"
(Чугуевский р-н Харьковской обл.) в минувшем году сократил чистую
прибыль в три раза по сравнению с 2019 годом - до 10,2 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
активы за год сократились на 11,6% - до 679,95 млн грн, а нераспределенная прибыль
сократилась на 18,1% – до 179,99 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО
"Агрокомбинат "Слобожанский" по итогам года сократилась в 3,3 раза - до 28,61 млн грн.
Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 21 апреля планируется получить
одобрение на осуществление компанией значительных сделок совокупной стоимостью до
300 млн грн, которые могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной
деятельности в 2021 г. На собрании также планируется утвердить направление полученной
в 2020 г. чистой прибыли на развитие производства и техническую модернизацию
предприятия, при этом предлагается дивиденды не начислять и не выплачивать.
Агрокомбинат "Слобожанский" создан в сентябре 1996 года на базе одноименного совхозакомбината. Специализируется на свиноводстве, молочном животноводстве. Имеет систему
полного цикла от выращивания сельскохозяйственных культур, переработки их в
комбикорм для собственного свиного поголовья, до производства конечной колбасномясной продукции под собственной ТМ "Слобожанські Традиції". Земельный фонд
агрокомбината составляет около 7,5 тыс. га. На этих землях выращивается озимая
пшеница, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник для последующего производства
комбикормов на собственном комбикормовом заводе.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



ПТАХІВНИЦТВО

В Україні виробництво індичатини
скоротилося на 24,2%
02.03.2021

В Україні у січні 2021 р. виробили 1,7 тис. т. свіжого чи охолодженого
м’яса індиків. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає
служба новин порталу agravery.com
Таким чином, протягом першого місяця 2021 року обсяги виробництва м’яса індиків
в Україні скоротилися на 24,2%, у порівнянні із січнем 2020 року. Нагадаємо, продукцію
компанії «УПГ-Інвест» (Чернівецька область), а саме свіже м’ясо індички, частини тушки та
субпродукти з неї, сертифіковано Центром досліджень та сертифікації халяль «Альраід».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Рейдерский захват компании "Овостар Юнион"
бьет по инвестклимату в стране
15.03.2021

Рейдерская атака на группу компаний "Овостар Юнион" подрывает
доверие иностранных инвесторов к дальнейшим инвестициям в экономику
Украины и вредит инвестиционному климату страны.
В заявлении представителей ГС "Всеукраинский Аграрный Форум" отмечается, что,
начиная с 2020 года, "Овостар Юнион" находится под давлением ФК "Фингрупп Фактор" и
вынуждена защищать свои интересы в суде и в уголовных процессах. Бенефициары
компании "Фингрупп Фактор" (ред. Василий и Евгений Астион) - осуществляют давление
на акционеров и менеджмент компании "Овостар", заставляя выкупить имущественные
права требования по кредиту, полученному предыдущим владельцем активов в Банке
"Надра", который сейчас находится в состоянии банкротства. Поскольку в состав
инвесторов "Овостар Юнион" входят крупные международные инвесторы, в том числе канадский финансовый холдинг FAIRFAX, информация о рейдерской атаке дошла до
посольства Канады в Украине, которое направило ноту в профильные министерства
Украины и Офис генпрокурора с просьбой о защите иностранных инвестиций. После
детального рассмотрения указанных фактов участники ВАФ единогласно поддержали
Группу "Овостар Юнион" и приняли решение обратиться с заявлением к представителям
судейского корпуса, органам и представителям государственной власти. Группа "Овостар
Юнион" является одним из крупнейших производителей куриных яиц Украины и одним из
основных бюджетообразующих налогоплательщиков в своих регионах, предоставляя более
1500 рабочих мест в сельской местности Украины. Поэтому в результате таких незаконных
действий пострадают как работники предприятия, так и территориальные общины,
расходы которых финансируются за счет налогов Группы. А уменьшение производства
социально важной продукции группы приведет к росту цен и является угрозой
продовольственной безопасности страны. Напомним, Ovostar Union - публичная компания,
акции которой принадлежат крупным международным институциональным инвесторам из
Канады и других стран. "Овостар" входит в пятерку лучших производителей яиц в Европе.
Канадский инвестор Группы Fairfax Holdings, имеет рыночную капитализацию 14,31 млрд
долларов, и инвестировал в Украину более 500 млн долларов. Объектом рейдерского
захвата является одно из предприятий группы "Овостар Юнион" - ООО "Овостар", а именно
его имущественный комплекс и земельный участок расположены в Макаровском районе
Киевской области. Компания приобрела эти активы в 2018 году и на их базе построила
завод по производству яичных продуктов. В 2020 году ФК "Фингрупп Фактор" приобрела
право требования по кредитной задолженности бывшего владельца этого актива - ЗАО
"Макарово" с дисконтом 97% - и теперь хочет заставить акционеров "Овостар" приобрести
права требования по кредиту ПАО "КБ "Надра". Беспочвенность требований в отношении
имущества подтверждается окончательными судебными решениями по делам. После
отказа в иске судом первой инстанции, дело слушается в Северном апелляционном суде.
Ранее "Союз птицеводов Украины" также поддержал компанию "Овостар", опубликовав
открытое заявление по этой ситуации.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net

Украина сохранила место в тройке крупнейших
поставщиков курятины в Евросоюз

МХП подвоїв EBITDA напрямку переробки побічних
продуктів птахівництва

02.03.2021

Украина по итогам 2020 г. сократила экспорт курятины в страны
Европейского союза на 18,8%, но при этом стала третьим крупнейшим
поставщиком мяса птицы в этот регион.
В частности, за прошлый год Украина сократила экспорт курятины в ЕС в 108,6 тыс.
тонн с 133,8 тыс.тонн в 2019 году. Согласно отчету, крупнейшим экспортером курятины в
Евросоюз в 2020 году стала Бразилия (227,6 тыс.тонн), на втором месте – Таиланд (131,3
тыс. тонн). Импорт курятины из ЕС в Украину за прошлый год, хотя и превысил экспорт, но
сократился по сравнению с 2019 г. на 18,2% – до 145,8 тыс.тонн. Украина стала третьим
топ-импортером мяса птицы из ЕС после Ганы (213,8 тыс.тонн) и Филиппин (195,8 тыс. т).
Украина в 2020 г. обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – 431 тыс.
тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась, составив $555 млн (против
$579 млн в 2019 г.). Как сообщалось, Украина в 2019 году вошла в тройку мировых лидеров
по поставкам курятины в Евросоюз, увеличив экспорт на 8,6% – до 134,26 тысячи тонн. По
данным Государственной службы статистики, в 2019 г. в Украине было произведено около
1,1 млн т. свежей и замороженной курятины, а также субпродуктов птицы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Кредобанк виставив на продаж бройлерні
ферми Агромарса
02.03.2021

Кредобанк через систему реалізації майна СЕТАМ продає
заарештовані активи виробника м’яса птиці ТОВ Комплекс Агромарс. Про
це повідомляє служба новин порталу nv.ua
Зокрема, мова йде про п’ять бройлерних ферм загальною площею 67,8 тис. кв. м,
розташованих у с. Гаврилівка Київської області. Аукціон на електронному майданчику
OpenMarket запланований на 22 березня. Активи виробника курятини знаходяться в
іпотеці у Кредобанка на підставі договору, посвідченого 3 липня 2014 року приватним
нотаріусом Вишгородського району Київської області. Арешт на майно було накладено 5
лютого 2021 р. Сумарна стартова ціна виставлених на продаж активів виробника курятини
становить близько 66 млн грн. Планується провести п’ять аукціонів з продажу бройлерних
ферм №?3,5,6,7,8 компанії Агромарс. Ферми обладнані під'їзними шляхами, допоміжними
цехами та майном для ведення господарської діяльності. Раніше, в серпні 2020 року,
Антимонопольний комітет України оштрафував Комплекс Агромарс на 500 тис. грн за
неподання, подання в неповному обсязі або подання недостовірної інформації на вимогу
відомства. Агромарс — другий за обсягом виробництва виробник м’яса птиці в Україні (ТМ
Гаврилівські курчата) — вертикально інтегрований холдинг із замкнутим циклом
виробництва. Головне виробництво розташоване в Гаврилівці (Вишгородський р-н
Київської обл.), структура компанії також включає Броварську і Кагарлицьку філії,
Бориспільський експериментальний комбікормовий завод, Київський комбікормовий
завод, Кагарлицький елеватор і Курганський бройлер. Власниками ТОВ Комплекс Агромарс
є Євген і Марина Сігал з частками 49,99% і 50,01%.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.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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У січні 2021 р. EBITDA в напрямках переробки побічних продуктів
птахівництва МХП виросла на 88,8% у порівнянні з аналогічним періодом
2020 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.
В цілому за минулий рік компанії вдалося збільшити EBITDA даного напрямку
більше, ніж 10%, незважаючи на невелике скорочення виробництва. Побічні продукти
птахівництва не підходять для вживання в їжу людиною. За правильної переробки
(рендеринг) вони перетворюються на високомаржинальну сировину. Її використовують,
наприклад, у виробництві кормів для домашніх улюбленців та навіть в альтернативній
енергетиці. «2020 рік є став роком викликів та змін, тим не менш, завдяки ряду факторів, за
підсумками року вдалося збільшити прибуток від реалізації продуктів рендеринга. Поперше, ми поліпшили якість виробленої продукції і перейшли в преміум сегмент якості
ключового продуктам – м’ясо-кісткового борошна і жиру. По-друге, на тлі пандемії і
загального дефіциту протеїнів на ринку, ціни продемонстрували зростання по всіх
продуктах рендеринга – стрімке зростання цін на рослинні протеїни і масла відобразився
на піднятті цін на тваринні протеїни і жири », – розповів Максим Гузев, начальник відділу
продажів продуктів переробки. В МХП планують максимізувати частку продукції преміум і
супер-преміум якості, яка має велику цінність для покупця і, відповідно, приносить більше
прибутку. EBITDA — аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування
витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань. Нагадаємо, у 2020
році продажі готової м’ясної продукції МХП скоротилися на 8%. Також ми писали про те, що
МХП із китайцями побудує в Ладижині електростанцію на курячому посліді.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.ua
Компанія "Укрлендфармінг" звинуватила НАБУ
в падінні виробництва яєць
20.03.2021

Виробництво яєць в Україні за перші два місяці 2021 р. впало на 16,1%
порівняно з аналогічним періодом 2020 р. Агрохолдинг "Укрлендфармінг"
Олега Бахматюка, звинувачує в цьому НАБУ через незаконне переслідування.
За даними Державної служби статистики, виробництво яєць в Україні за перші два
місяці 2021 року впало на 16,1% порівняно з аналогічним періодом 2020 р. Кількість яєць,
зібраних у січні-лютому 2021 р., становила 2,03 млрд. штук, що включає 1,24 млрд,
вироблених підприємствами, (зниження на 23,4% порівняно з минулим роком), та 784 млн.
штук (зниження на 1%) від приватних домогосподарств. За словами Юрія Кравченка,
радника голови наглядової ради одного з найбільших в Україні агрохолдингів, виробники
намагалися залишатись прибутковими. Однак корми для птахів, які складають у структурі
собівартості виробництва яйця до 75% витрат, суттєво подорожчали, а ціни на енергоносії
зросли. Також виробник звинуватив НАБУ у незаконному переслідуванні бізнесмена Олега
Бахматюка, акціонера Avangardco, одного з найбільших виробників яєць в країні, що
входить до складу "Укрлендфармінг", що призвело до закриття 12 птахофабрик. "Це
незаконне переслідування спричинило зменшення пропозиції яєць та підвищення цін на
яйця для кожного українського споживача", - заявив Кравченко Kyiv Post. Нагадаємо, що
справа НАБУ проти колишнього в.о. голови НБУ Писарука і бізнесмена Бахматюка була
відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB
банку в період банківської кризи 2014 р. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і
заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим
призначенням - їх отримали вкладники банку. Печерський районний суд Києва 21 січня
своїм рішенням зобов'язав генпрокурора Ірину Венедіктову розглянути клопотання
адвоката власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка передати справу
іншому правоохоронному органу, визнавши наявність конфлікту інтересів чиновників і
необґрунтованість підозр. Це рішення суду і досі не виконане.
Читати повністю >>>
За матеріалами obozrevatel.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Полтавская птицефабрика получила 1,72 млн грн
чистой прибыли в прошлом году



ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ (ПРОДУКТИ & НАПОЇ)

27.03.2021

Крупный производитель яиц и яичных продуктов ЧАО "Полтавская
птицефабрика", в минувшем году получило 1,72 млн грн чистой прибыли по
сравнению с 7,96 млн грн чистого убытка в 2019 году.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
активы за год сократились на 5,2% - до 868,79 млн грн, а нераспределенная прибыль
незначительно возросла до 598,44 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО
"Полтавская птицефабрика" по итогам года сократилась на 17,3% - до 359,25 млн грн.
Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 23 апреля планируется принять
решение оставить полученную компанией в 2020 году чистую прибыль нераспределенной,
при этом дивиденды не начислять и не выплачивать. По данным Единого госреестра
юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцем существенного участия ЧАО "Полтавская
птицефабрика" является компания Amaringo ltd (Кипр). Она консолидирует в Украине ряд
компаний крупного агрохолдинга "Интер-Агросистемы", занимающегося производством
продукции птицеводства. В состав агрохолдинга, управляемого компанией "ІнтерЗапорожье" входят также Марганецкая и Куйбышевская птицефабрики, Божковский и
Куйбышевский комбикормовые заводы, дистрибьютор продуктов питания ООО "Ин Фуд" и
ООО "Татис". Группа компаний занимается производством яиц и комбикормов, а также
импортом и торговлей ветеринарных препаратов и кормовых добавок.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Владимир-Волынская птицефабрика закончила
2020 год с убытками
29.03.2021

Крупный производитель курятины ЧАО "Владимир-Волынская
птицефабрика" (Волынская обл.) в 2020 г. получил 22,5 млн грн чистого
убытка против 131,65 млн грн чистой прибыли в 2019 г.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год увеличились
на 6,2% - до 1,65 млрд грн, а нераспределенная прибыль сократилась на 17,1% - до 109,11
млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Владимир-Волынская
птицефабрика" по итогам года возросла вдвое - до 516,48 млн грн. Согласно сообщению, на
годовом собрании акционеров 27 апреля планируется получить одобрение на
осуществление значительных сделок совокупной стоимостью до EUR150 млн, которые
могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности в 2021 году.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными
бенефициарами ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" являются Алексей Коваленко и
экс-нардеп Дмитрий Добкин. Как сообщалось, ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" –
украинско-голландское предприятие, входит в пятерку крупнейших производителей
куриного мяса в Украине, занимая около 6% рынка. В инфраструктуру птицефабрики
входят 100 птичников, расположенных на 11 площадках по выращиванию птицы, убойный
цех и комбикормовый завод, а также земля для выращивания кормов. Предприятие
производит курятину под брендом "Эпикур" и "Чебатурочка".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Как каскадер Дмитрий Русанов разводит
оленей под Сумами
09.03.2021

Дмитрий Русанов создал оленью ферму в Сумской области. Сейчас на
ней 200 животных. Русанов надеется, что они смогут обеспечить ему
безбедную старость, пишет biz.liga.net
Каскадер-оленевод. Дмитрий Русанов – профессиональный каскадер. Последние 15
лет он работал в итальянском парке развлечений Movieland Park с труппой из полусотни
артистов. "Сейчас я в этом деле уже пенсионер – выступаю, только тогда, когда есть
желание", – рассказывает Русанов. Год назад он решил заняться новым делом. Олени
появились не случайно. Русанов с детства работал с животными. Сомнений, в какой сфере
применить себя после завершения каскадерской карьеры, не было. "Когда я поездил в
Европе, удивился, как много там животных в лесах, на ранчо, на фермах и как о них
заботятся, – рассказывает он. – Посмотрел на чужой опыт и решил создать что-то подобное
в Украине". Выбор пал на оленей – величественных животных, разведением которых в
Украине занимаются единичные хозяйства. Помочь в организации Русанов попросил
местного фермера Виктора Гале, которого называет своим наставником и партнером.
Вдвоем они основали компанию Червус и арендовали 80 га пустующих болотистых земель
неподалеку от Конотопа – то, что нужно для оленьей фермы. Оградили ее специальной
пружинистой сеткой, которую заказывали в Англии, и завезли поголовье. Сначала
партнеры планировали привезти в Украину максимум 20 оленей. "Копнув глубже, я понял,
что для Украины это новая тема, – рассказывает Дмитрий. – Решил ее возглавить". Сейчас
на ферме уже 200 голов животных – к оленям добавились лани. "Самок благородного оленя
у нас где-то 100 голов. Самцов – 20. Четыре из них – взрослые, остальные – молодняк,
которому семь-восемь месяцев. Кроме того, у нас около 80 ланей", – рассказывает о своих
питомцах фермер-каскадер. Часть животных он завез из-за рубежа, часть – родились уже
здесь. Как один из пионеров оленеводства в Украине Русанов занимается не только
собственным хозяйством, но и подбирает оленей на заказ. "В прошлом году я завез 350
оленей и 150 особей лани для других хозяйств в Украине, – рассказывает бизнесмен. –
Думаю, в этом году ввезу не менее пятисот". Вместо денег за услуги берет животных. "С
каждой сотни два оленя достаются нашему хозяйству", – говорит Русанов. ...
Оленья экономика. Фермер неохотно говорит об инвестициях в бизнес. Стоимость
самки оленя, по его словам, стартует с 1000 евро, самца – от 3000 и может кратно расти в
зависимости от генетики животного. "Сначала мы завезли около сотни оленей, это
обошлось примерно в 5 млн грн, – рассказывает Русанов. – Еще столько же потратили на
аренду земли и оборудование вольеров". Содержать животных недешево – 200 голов в
холодные месяцы "съедают" 50 000-70 000 грн ежемесячно. Весной затраты уменьшаются в
разы. "Они будут пастись, не будут требовать практически никаких вложений, – говорит
Русанов. – Олени – очень неприхотливые животные". Обеспечивает животных кормами
Виктор Гала из своего фермерского хозяйства. "Завозить корма нужно раз в три-пять дней",
– говорит Русанов. Со своим стадом он справляется в одиночку – нужно лишь выгрузить
провизию пару раз в неделю. Специального ветеринарного и зоотехнического образования
у каскадера нет. Помогает многолетний опыт общения с животными. "Если мне нужна
помощь профессионалов, например, кровь из вены взять, вакцинировать, я обращаюсь к
специалистам", – добавляет он. Возвращать вложения партнеры начнут не ранее, чем через
пять-семь лет, говорит Русанов. А через четыре года, по его прогнозам, ферма выйдет в
ноль. На чем будут зарабатывать? Во-первых, на продаже оленей. По словам Русанова, уже
сейчас спрос на качественное поголовье превышает предложение. В Украине только пять
оленьих хозяйств, которые занимаются селекцией и разведением таких животных. Кроме
того, олени из Украины интересны профессиональным заводчикам из-за рубежа для
выведения новых линий. Уже сегодня в Червусе стоит очередь из желающих приобрести
животных, утверждает Русанов. …
Туризм и большое дело >>>
По материалам biz.liga.net
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Суди не визнали вимоги Лєщінського до його ж компанії
"ТК "Урожай" на 4,35 млрд грн
09.03.2021

Північно-західний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити
апеляційну скаргу ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" на ухвалу Госпсуду
Вінницької обл.. від 12.10.2020, якою цій компанії - в рамках справи
№902/672/16 про банкрутство ТОВ "ТК "Урожай" - було відмовлено у
визнанні кредитором боржника з грошовими вимогами на 4,35 млрд грн.
Згідно з судовими матеріалами, ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" заявляло, що на
підставі договору про відступлення прав вимоги отримало від ТОВ "Азовська продовольча
компанія" права вимоги до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" за договором поставки від
28.12.2012. При цьому як докази своїх вимог ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез" подало копії
вказаних договорів і видаткових накладних, які, як зауважив суд, “не містять жодних
відміток про їх відповідність оригіналу” (цитата). Суд апеляційної інстанції зобов’язував
апелянта (ТОВ "Десаж Лоджистик Сервісез") надати для огляду оригінали документів. Але
скаржник вимоги суду не виконав. “Посилання апелянта на неможливість надання
оригіналів з огляду на об`єм та вагу доказів, а також відсутність представників чоловічої
статі для можливості їх перевезення, судом до уваги не приймається, оскільки об`єм у
вигляді 680 сторінок паперу (формат А4) не є занадто громіздким та надміру важким.
Апелянт не був позбавлений можливості скористатись послугами кур`єрської доставки,
пошти тощо. За таких обставин колегія суддів дійшла висновку, що заявлені ТОВ "Десаж
Лоджистик Сервісез" грошові вимоги згідно доповнення до заяви про визнання
кредитором ТОВ "ТК "Урожай" № 3/09 від 26.09.2016 (вх. 06-52/8499/17 від 04.09.2017)
документально не підтверджені, оскільки додані копії доказів не мають юридичної сили,
що виключає можливість задоволення поданої заяви та визнання грошових вимог
кредитора в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства. Такі вимоги
підлягають відхиленню”, - йдеться в постанові Північно-західного апеляційного госпсуду …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua




ПРОДУКТИ
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
КРУПИ

Запаси гречки в Україні стрімко
скоротилися
09.03.2021

В Україні у 2020/21 маркетинговому році запаси гречки стрімко
скоротилися - на 20% у порівнянні з 2020 р. та на 40% проти 2019 р. Про це
повідомляє refinitiv.ru, пише agronews.ua.
Станом на 1 січня 2021 р. запаси гречки на підприємствах, які займаються
зберіганням і переробкою, впали до трирічного мінімуму – до 13,8 тис. т. Так, у поточному
сезоні 2020/21 р. ціни пропозицій зерна гречки досягають 21 тис. грн/т на базисі EXW, що
на 45% перевищує значення минулого року. Нині в магазинах Києва роздрібна ціна на
гречану крупу становить в середньому близько 50 грн/кг, при цьому рік тому її можна було
придбати по 30 грн/кг. Слід додати, що на думку однієї з великих торгових мереж в Україні,
ціни на гречану крупу виросли через дефіцит товару і економічні труднощі. «У період
зростання захворюваності коронавірусом в Києві в деяких наших магазинах полиці з
гречаною крупою були порожніми. Попит на крупу в середині березня 2020 р. на 50?80%
перевищував показники минулого року», - підкреслили експерти.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronza.com


БОРОШНО

Виробництво борошна в січні 2021 року стало абсолютним
місячним мінімумом з 1999 року
04.03.2021

Згідно з даними офіційної статистики в січні 2021 р. в Україні було
вироблено всього 84,9 тис. т борошна, що стало абсолютним місячним
мінімумом з 1999 року! Про це пише ukrmillers.com
Це в 2,5 рази менше, ніж в січні 2000 р. Середньомісячний показник виробництва
борошна в липні-січні 2020/21 МР склав 114,2 тис. т. Відзначимо, минулий 2019/20 МР
ознаменувався найменшим показником обсягу світової торгівлі борошном за останні 4 роки
– 10,8 млн тонн (14,4 млн тонн у пшеничному еквіваленті), хоча очікувалося 11,9 млн тонн.
Як показує практика, прогнози – справа невдячна, особливо якщо втручаються такі
фактори, як пандемія. Навчені гірким досвідом аналітики озвучують прогнози на 2020/21
МР більш обережно та більш реалістично. Щодо ключових імпортерів борошна варто
відзначити, що інформація про гарний урожай пшениці на Близькому Сході дає підстави
припустити, що обсяги імпорту борошна Іраком в 2020/21 МР збільшаться незначно в
порівнянні з минулим сезоном і складуть 1,5 млн т. Однак 3 роки тому Ірак закупив майже 2
млн тонн. Збільшення обсягів закупівель Сирією не очікуються. Щодо Афганістану, навпаки,
прогнозується збільшення імпорту до 2,5 млн тонн. Збільшення закупівель відносно обсягу
минулого року планує також Узбекистан. Дещо збільшать закупівлі Ємен і Бразилія.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmillers.com
На украинский рынок зашла более
дешевая мука из Беларуси
16.03.2021

За последних три месяца в Украину импортировали по 3,5-4,5 тыс. т
муки, в основном, из Беларуси, сообщил директор Общественного Союза
«Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский в материале Elevatorist.com.
Стоимость импортной муки на 20-30% ниже, чем отечественной продукции. «Много
хлебопекарных предприятий северного, центрального регионов переключились на муку из
Беларуси», — рассказал директор Общественного Союза «Мукомолы Украины» Родион
Рыбчинский. Глава «Мукомолов Украины» отметил, что Беларусь стала площадкой, на
которой перерабатывают пшеницу из РФ. Эту муку будут экспортировать на рынки сбыта,
которые традиционно закрывала продукция из Украины. Сейчас темпы экспорта
украинской муки упали более чем в два раза, по сравнению с предыдущим МГ. Отсутствие
спроса на отечественную муку у импортеров и конкуренция внутреннем рынке приводят к
тому, что мукомольные предприятия останавливают работу. Родион Рыбчинский считает,
что накопившиеся проблемы и отсутствие поддержки со стороны государства могут
привести к тому, что через несколько лет мукомольная сфера в Украине совсем исчезнет.
Сейчас этот процесс уже ускоряют поставки дешевой муки из Беларуси. А в дальнейшем
отечественные мукомольные предприятия «добьет» открытие зоны свободной торговли с
Турцией, потому что на украинский рынок придет турецкая мука.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
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ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Порти України в лютому збільшили обсяги
перевалки олійних на 25%

Nestle в обновленной "Мивине" заменит пальмовый
стеарин подсолнечным маслом
23.03.2021

Nestle SA будет на этапе производства добавлять украинское
подсолнечное масло в вермишель быстрого приготовления "Мивина"
вместо пакетика с пальмовым маслом.
"Решение об изменении рецептуры соответствует цели Nestlе — улучшить качество
жизни и способствовать здоровому будущему, и является результатом эволюции бренда,
что позволило нам создать продукт с меньшим содержанием жиров. Изменение рецептуры,
экологические инициативы позволят нам в который раз по-настоящему трансформировать
рынок и предложить нашим потребителям вкусный продукт", - подчеркнула директор
кулинарии Nestlе в Украине и Молдове Оксана Аржаева. Компания уточнила, что
преимуществом рецептуры с применением подсолнечного масла для украинских
потребителей станет более насыщенный вкус готового продукта, а также уменьшение на
80% количества насыщенных жиров и снижение общего уровня жирности продукта на
20%. По данным Nestle, отказ бренда "Мивина" от пакетиков с маслом упростит для
потребителей приготовление продукта. Также это позволит компании реализовать к 2025
году план перехода на пригодную к повторному использованию или переработке упаковку,
а также сократить использование пластика на 24,5 тонны в год. Компания уточнила, что в
производстве обновленной "Мивины" будет использовать специальные сорта пшеницы,
специи и подсолнечное масло украинского производства. Nestle напомнила, что бренд
"Мивина" основал категорию вермишели быстрого приготовления в Украине 25 лет назад,
и теперь первым запустил обновление данного продуктового сегмента. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
В Україні налагодили виробництво
дієтичних макаронів
27.03.2021

У Вінниці підприємство «Мак-Вар Екопродукт» виробляє макарони,
офіційно визнані дієтичними – «Здоров’я». Про це повідомив директор ТОВ
«Мак-Вар Екопродукт» Олексій Вартаньян.
«Ми свої макарони позиціонували як продукти здорового харчування. Було багато
питань від покупців та АМК: на якій підставі ви називаєте їх дієтичними? Тому вся
продукція пройшла дослідження в НДІ ім. Л.І. Медведя. За результатами випробувань і на
підставі висновку інституту, Міністерство охорони здоров’я України віднесло макарони
“Здоров’я” до продуктів дієтичної групи», – повідомив Вартаньян. Всі продукти з лінійки
макаронів «Здоров’я» випускаються за оригінальною рецептурою з борошна
суцільнозмеленого зерна грубого помелу з рослинною клітковиною. Компанія випускають
чотири групи макаронів. Насамперед, це продукт з рослинною клітковиною, яка міститься у
складі висівок, він виробляється з житнього та пшеничного борошна грубого помелу. У
такому борошні залишилися всі вітаміни, мікроелементи, клітковина і зародок зерна. Друга
група – це макарони, у які додаються знежирені порошки (шроти) з насіння гарбуза, льону,
амаранту, розторопші, зародка зерна та кісточки винограду. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroter.com.ua



ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво цукру в Україні за п'ять років
скоротилося вдвічі
12.03.2021

У 2020 р. виробництво цукру скоротилося до 982 тис. т., що на 34%
нижче показника 2019 р., і у два рази менше показника 2016 р. Про це
повідомляє асоціація «Український клуб аграрного бізнесу».
«У 2020 році в Україні було вироблено 982 тисячі тонн цукру, що на 34% нижче
аналогічного показника 2019 р. та у два рази менше обсягів виробництва п'ятирічної
давності. Причинами такого скорочення послужили зменшення обсягів виробництва
цукрових буряків в Україні та низькі ціни на цукор на українському та світовому ринках у
попередні роки», – йдеться у повідомленні. Торік в Україні зібрали 8,3 млн тонн цукрових
буряків, що на 19% менше ніж 2019 року, внаслідок скорочення посівних площ. До того ж
несприятливі погодні умови затримували збирання врожаю. «Вироблений в Україні цукор
йде на задоволення внутрішніх потреб і на експорт. Обидва ці канали реалізації в останні
роки скоротилися. За останні п'ять років рівень споживання цукру на людину скоротився
на 19% і у 2019 році становило 28,8 кілограма на рік. У 2020 році було експортовано 151
тисячу тонн цукру, що на 36% менше попереднього року», – зауважують аналітики.
Зазначається, що за останні роки Україна імпортувала мінімальну кількість цукру: на рівні
1-2 тисячі тонн на рік. За інформацією експертів, для уникнення дефіциту на внутрішньому
ринку і стабілізації цін Міністерство економіки розглядає варіант установки квоти на
імпорт цукру-сирцю з тростини. Також повідомляється, що світові ціни на цукор поступово
падали з 2016 року, і на початку 2020 року ціни на цей продукт обвалилися на 48%.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
Теофипольский сахарный завод получил
11,71 млн грн чистой прибыли
26.03.2021

Крупный производитель сахара ЧАО "Теофипольский
сахарный завод" (Хмельницкой обл.) в минувшем году получило
11,71 млн грн чистой прибыли по сравнению с 10 тыс. грн в 2019 г.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), ее активы за год увеличились на
четверть - до 1,71 млрд грн, нераспределенная прибыль в 8,3 раза – до 11,62 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Теофипольский сахарный завод" по итогам
года сократилась на 20% - до 601,66 млн грн. На годовом собрании акционеров 23 апреля,
согласно повестке, компания намерена получить одобрение на направление полученной в
2020 году чистой прибыли на развитие производства, при этом дивиденды планируется не
начислять и не выплачивать. Помимо того, в ходе собрания акционерам будет предложено
разрешить ЧАО осуществление значительных сделок совокупной стоимостью до 35 млрд
грн, которые могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной
деятельности в 2021 г. По данным на сайте агропроизводителя ООО "Украина-2001" (пгт
Теофиполь Хмельницкой обл.), ЧАО "Теофипольский сахарный завод" входит в ее состав с
2005 года. Группа компаний также выращивает сахарную свеклу, пшеницу, ячмень и
кукурузу на 35 тыс. га, ее общие элеваторные мощности составляют 72,5 тыс. тонн.
Свинокомплексы ООО "Украина-2001" ежегодно производят до 100 тыс. товарных голов.
Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным
бенефициарием "Украина-2001" является Вадим Лейви.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В період з 1 по 28 лютого морпортами на експорт відвантажено 978
тис. тонн олійних і продуктів їх переробки, що на 24,7% більше за показник
попереднього місяця (784 тис. тонн з урахуванням актуалізації даних).
Основний обсяг експорту сформували вантажі соняшнику і продуктів переробки, які
склали 843 тис. тонн. Зокрема, олії соняшникової відвантажено 424 тис. тонн (-7,6% до
показників попереднього місяця). Обсяг перевалки шроту збільшився в 1,9 рази у
відношенні до січня і досяг 401 тис. тонн. Насіння відвантажено 18 тис. тонн, що перевищує
показник місяцем раніше в 4 рази. Експорт сої та продуктів переробки в лютому склав 135
тис. тонн. Основний обсяг припав на насіння сої - 132 тис. тонн, що перевищує показник
січня в 1,4 рази. Шроту перевалено тільки 3 тис. тонн, що в 2 рази менше за показник січня
п.р. Відвантаження ріпаку в лютому 2021 р. не здійснювалися (у січні перевалено 8 тис.
тонн ріпакового шроту). Ключовими напрямками відвантажень українських олійних і
продуктів переробки за підсумками лютого стали Китай (224,4 тис. тонн), Єгипет (144 тис.
тонн) і Індія (134,2 тис. тонн). З початку сезону-2020/21 лідером за обсягами перевалки
олійних і продуктів переробки на експорт є порт Миколаїв (3,4 млн тонн). Друге місце
посідає порт Чорноморськ (1,56 млн тонн), третє – порт Південний (0,97 млн тонн).
Читати повністю >>>
За матеріалами apk-inform.com
"Полтавский маслоэкстракционный завод" получил
105 млн грн чистого убытка
16.03.2021

ЧАО "Полтавский МЭЗ", один из крупнейших производителей
подсолнечного масла в Украине, в 2020 году получил 104,65 млн грн
чистого убытка против 63,15 млн грн чистой прибыли годом ранее.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год увеличились
на 1,7% - до 1,32 млрд грн, а непокрытый убыток составил 49,29 млн грн против 54,92 млн
грн чистой прибыли годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Полтавский
МЭЗ" по итогам года сократилась в 2,9 раза - до 180,19 млн грн. Согласно сообщению, на
годовом собрании акционеров 16 апреля планируется получить одобрение на
осуществление компанией значительных сделок совокупной стоимостью до $5 млрд грн,
которые могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности в
2021 году. В повестке собрания также планируется назначить компанию "Нива-Аудит" для
проведения обязательного аудита финансовой отчетности компании за 2019 год. По
данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Полтавский МЭЗ
принадлежит крупнейшему акционеру агрохолдинга "Кернел" Андрею Веревскому.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Миколаївський ОЕЗ Bunge за 2020 рік переробив
1 млн. тонн соняшнику
17.03.2021

«Миколаївський олієекстракційний завод», що входить в Bunge, за
результатами 2020 р. переробив понад 1 млн. тонн насіння соняшнику, що є
рекордним обсягом переробки насіння серед всіх українських заводів.
В листопаді 2020 р. зафіксований максимальний місячний обсяг переробки насіння –
93,37 тис. т. Директор заводу Антон Білоусов зазначив, що завдяки реалізації інвестиційних
проєктів, за 5 років підприємству вдалося збільшити продуктивність виробничої лінії
майже на 30%. «У 2020 р. команді «Миколаївського олієекстракційного заводу» вдалося
провести щорічний капітальний ремонт заводу всього за 12 днів. За цей короткий період
часу був виконаний ремонт критично важливого обладнання. Як результат, команді заводу
вдалося не тільки збільшити продуктивність заводу, а також поліпшити якість продукції і
знизити питоме споживання енергоресурсів», – йдеться в повідомленні. За словами Антона
Білоусова, в найближчих планах компанії – нарощування продуктивності і збільшення
енергоефективності заводу. Нагадаємо, що українські компанії за підсумками вересня-січня
2020/21 МР виробили 2,67 млн. т. соняшникової нерафінованої олії.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
Чистая прибыль киевского маргаринового завода группы "Олком"
в 2020г рухнула почти в 10 раз
21.03.2021

Крупный производитель маргарина, майонеза, соусов и горчицы
ЧАО "Киевский маргариновый завод" (Киев) в 2020 году сократил чистую
прибыль в 9,3 раза по сравнению с 2019 годом - до 3,52 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
активы за год выросли на 6,7% - до 339,53 млн грн, а непокрытый убыток сократился на
13,9% - до 22,16 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года
сократилась на 13,3% - до 124,39 млн грн. Согласно сообщению, на годовом собрании
акционеров 16 апреля планируется получить одобрение на направление чистой прибыли,
полученной предприятием в 2020 году, на покрытие ранее полученных убытков, а
дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать. Помимо того планируется получить
одобрение акционеров на открытие кредитной линии на сумму до 200 млн грн в АО
"Альфа-Банк" на строк до шести лет. Как сообщалось, Киевский маргариновый завод начал
работу в 1949 году, производит майонез, горчицу, подсолнечное масло, маргарины и
пищевые жиры под ТМ "Олком". …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Кропивницкий завод подсолнечного масла Веревского
за год увеличил прибыль вчетверо
23.03.2021

ЧАО "Кропивницкий маслоэкстракционный завод", крупный
производитель подсолнечного масла, в минувшем году увеличило чистую
прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом - до 36,2 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год увеличились на 20,2% - до
670,08 млн грн, а нераспределенная прибыль возросла вдвое – до 74,19 млн грн.. Суммарная
дебиторская задолженность Кропивницкого МЭЗ по итогам года выросла в 2,8 раза - до
197,39 млн грн. При этом уточняется, что на годовом собрании акционеров 23 апреля
планируется получить одобрение на осуществление компанией значительных сделок
совокупной стоимостью до $5 млрд, которые могут использоваться предприятием для
ведения хозяйственной деятельности в 2021 году. Также планируется назначить компанию
"Нива-Аудит" для проведения обязательного аудита финансовой отчетности компании за
2019 год. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей,
Кропивницкий МЭЗ принадлежит крупнейшему акционеру агрохолдинга "Кернел" …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ
ЗОКРЕМА

Суммарная дебиторская задолженность производителя сгущенки
"Купянского МКК" в 2020 выросла до 463,38 млн грн
21.03.2021

Компания "Люстдорф" презентовала питьевую
кашу под ТМ "Селянская"
06.03.2021

ООО "Люстдорф" (Винницкая обл.), крупный производитель
молочной продукции, в марте выводит на рынок питьевую кашу под
торговой маркой "Селянская". Об этом сообщает fixygen.ua
Компания уточнила в пресс-релизе, что новый продукт состоит из молока и
зерновых, не содержит сахар. Два вида питьевой каши – "Овсяная" и "Гречневая" - будут
расфасованы в пакеты по 750 гр. По данным "Люстдорфа", новый продукт позиционируется
как полноценная еда, которую не нужно готовить. Кроме того, питьевые каши можно
хранить без холодильника. ООО "Люстдорф", крупный производитель молочной
продукции, создано в феврале 1997 г. Его мощности позволяют перерабатывать около 350
тонн молока в сутки. "Люстдорф" выпускает более 60 наименований молочной продукции
под торговыми марками "На здоровье", "Селянське", "Буренка", "Люстдорф" и "Тотоша".
"Люстдорф" экспортирует молочные продукты в Молдову, Грузию, Азербайджан, Беларусь,
другие страны. По данным Единого госреестра юридических и физических лиц, конечными
бенефициарами "Люстдорф" являются Олег Васильев и Лариса Остапенко.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компанія «Рудь» збільшила чистий прибуток
до 134,3 млн грн

Производитель
сгущенного
молока
ЧАО
"Купянский
молококонсервный комбинат" (Харьковская обл.) в 2020 г. сократил
чистую прибыль на 19,7% по сравнению с 2019 годом - до 17,04 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
активы за год выросли на четверть до 319,94 млн грн, а нераспределенная прибыль - на
16,3%, до 121,73 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Купянский МКК" по
итогам года выросла на 71,8% - до 463,38 млн грн. На 22 апреля запланировано годовое
собрание акционеров компании, на котором они намерены утвердить решение о
направлении полученной в 2020 году чистой прибыли на пополнение оборотных средств
компании, при этом дивиденды предложено не начислять и не выплачивать. Помимо того
планируется получить одобрение акционеров на осуществление значительных сделок
совокупной стоимостью до 1 млрд грн, которые могут использоваться предприятием для
ведения хозяйственной деятельности в 2021 году. По данным Единого госреестра юрлиц,
конечным бенефициаром ЧАО "Купянский МКК" является Людмила Радченко. "Купянский
МКК" производит сгущенное молоко четырех видов: цельное сгущенное с сахаром, с
добавлением натурального кофе, с какао, и сливки сгущенные с сахаром. Также компания
производит молоко и кисломолочную продукцию, йогурты, масло сладкосливочное, массу
сырковую под ТМ "Молочная слобода", "Заречье", "Насолода" Основанное в 1957 году
предприятие имеет перерабатывающие мощности в 600 тонн молока/ сутки.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Комбинат "Приднепровский" увеличил чистую
прибыль в 2,1 раза

15.03.2021

Виробник морозива, масла і спредів АТ «Житомирський маслозавод» в
2020 році збільшив чистий прибуток на 2,6% в порівнянні з 2019 роком —
до 134,3 млн грн. Про це повідомляє biz.censor.net.
«Нерозподілений прибуток компанії в минулому році скоротилася на 10,7% — до 1,2
млрд грн. Загальні активи „Житомирського маслозаводу“ в минулому році знизилися на
12,4% в порівнянні з 2019 роком — до 1,6 млрд грн. Сумарна дебіторська заборгованість за
підсумками року скоротилася на чверть — до 277,8 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Слід додати, що на річних зборах акціонерів 13 квітня планується направити отриманий в
2020 році прибуток на розвиток виробництва. Зауважимо, що за даними Єдиного
держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром АТ «Житомирський
маслозавод» є Петро Рудь (64,8% акцій компанії) і Оксана Вівсик (34,3%). «Житомирський
маслозавод» створено в результаті реконструкції «Житомирського м'ясокомбінату» в 1981
році. З 1998 року «Житомирський маслозавод» почав виробляти продукцію під ТМ «Рудь».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Компанія «Терра Фуд» у 2020 році охопила 12,4% всього
експортного ринку молочних компаній України
15.03.2021

За підсумками 2020 р. компанія Terra Food охопила 12,4% всього
експортного ринку молочних компаній України. Про це повідомляється у
пресрелізі компанії, передає mind.ua
Також компанія досягла 37,7% у виробництві рослинно-вершкових сумішей, що
майже на 4 процентних пункти перевищує аналогічний показник торік. За підсумками 2020
року частка компанії у виробництві рослинно-вершкових сумішей досягла 37,7%, що майже
на 4 процентних пункти перевищує аналогічний показник 2019 року. Посилаючись на дані
порталу infagro компаіня зазначає, що ринок рослинно-вершкових сумішей за підсумками
року «просів» на 8,5%. За підсумками 2020 року «Терра Фуд» зберігає лідерство у
виробництві масла (12,2% ринку на кінець 2020 року), і це на тлі скорочення обсягів ринку
в цілому у даному сегменті (на 3,5%). Продукцію «Терра Фуд» в цій категорії забезпечують
потужності Тульчинського маслосирзаводу, на якому виготовляється олія під ТМ «Ферма»
та ТМ Premialle. У виробництві плавлених сирів «Терра Фуд» має частку ринку 32,7%.
Продукція в цьому сегменті представлена ТМ «Ферма», ТМ «Золотий резерв», ТМ
«Тульчинка». Також «Терра Фуд» охоплює 12,4% всього експортного ринку молочних
компаній України. Зокрема, компанія лідирує в експорті спредів (37%), а також займає
21,8% ринку плавленого сиру і 11,2% – з незбираного молока.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Французская Lactalis Group покупает владельца крупнейшего
производителя сыров в Украине
19.03.2021

Lactalis и Bel Group заключили сделку о покупке принадлежащих
Bel компаний, в т.ч. Bel Shostka Ukraine в обмен на принадлежащие
Lactalis 1,59 млн акций Bel (23,16% общего количества акций).
Как сообщается в пресс-релизе компании Bel, размещенном на GlobeNewswire, 100%ая дочерняя компания Bel - Sicopa, передаст указанные активы Lactalis в обмен на
принадлежащий Lactalis пакет акций. По итогам сделки Lactalis будет владеть 0,9% акций
Bel. Выручка Leerdammer и Bel Shostka Ukraine по состоянию на 31 декабря 2020 года
составляла примерно 500 млн евро, из которых 350 млн евро – выручка бренда
Leerdammer, а операционная прибыль – примерно 25 млн евро. "Мы воодушевлены
перспективой развития этого культового бренда, который люди обожают. Эта сделка дает
нам выход на голландский рынок сыра и производство в Голландии на трех заводах.
Передача нам торговых представительств Bel в Италии, Германии и Украине увеличит
объем наших производственных мощностей в этих странах, что принесет пользу как
Leerdammer, так и другим продуктам Bel на этих рынках", – сообщил глава Lactalis Group
Эммануэль Безье. Согласно пресс-релизу, с момента покупки Bel в 2002 году бренда
Leerdammer, его продажи и прибыль удвоились, и что сделало его одним из известнейших в
Европе брендов сыра. Глава Lactalis Group подытожил, что сделка укрепит европейские
корни группы, особенно в Италии и Германии, и откроет хорошие перспективы для
развития на рынках с значительным присутствием Lactalis. Напомним, Lactalis Group
владеет в Украине двумя молокоперерабатывающими заводами в Николаевской и
Днепропетровской областях. Компания выпускает продукцию под торговыми марками
President, Lactel, Galbani, Societe, "Дольче", "Фанни", "Лактония", "Локо Моко" и др. В целом
французская группа Lactalis по производству молочной продукции представлена 237
заводами в 42 странах. ЧАО "Бель Шостка Украина" (ранее – ОАО "Шосткинский
гормолкомбинат") – один из крупнейших производителей сыров в стране. В мае 2007 года
предприятие приобрела французская группа Bel – ведущий мировой производитель сыров,
представлен в более чем 120 странах. "Бель Шостка Украина" выпускает сыры под
брендами "Шостка", "Весела Корівка", Kiri, MiniBabybel, Leerdammer.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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ЧАО "Комбинат "Приднепровский", одно из крупнейших
молокоперерабатывающих предприятий, в 2020 г. увеличило чистую
прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом - до 84,44 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год возросли на
14,1% - до 389,16 млн грн, а нераспределенная прибыль в 2,1 раза - до 28,57 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность комбината "Приднепровский" по итогам года
сократилась на 14,7% - до 84,44 млн грн. На запланированном на 23 апреля годовом
собрании планируется получить одобрение акционеров на направление 65,66 млн грн на
развитие ЧАО, 6,2 млн грн на оздоровление, благотворительность и т.д., а также начислить
и выплатить 4,34 млн грн дивидендов. Компания в ходе собрания также намерена получить
одобрение акционеров на осуществление значительных сделок совокупной стоимостью до
4,55 млрд грн, которые могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной
деятельности в 2021 г. По данным Единого госреестра юрлиц, конечным бенефициаром
ЧАО "Комбинат "Приднепровский" является экс-депутат горсовета Днепра Андрей
Веретенников. Комбинат "Приднепровский" основан в 1990 г. на базе Днепропетровского
гормолокозавода №2. Производит продукцию под торговыми марками "Злагода",
"Любимчик". В его состав входят: Васильковский сырзавод, Царичанский маслозавод,
Перещепинский молцех, Новомосковский цех по производству фруктовых наполнителей.
Мощности по переработке молока на предприятии превышают 250 тонн в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Ичнянский завод сухого молока и масла" увеличил
чистый убыток в 2,8 раза
24.03.2021

ЧАО "Ичнянский завод сухого молока и масла" (Ичня Черниговской
обл.) в 2020 году увеличило чистый убыток в 2,8 раза по сравнению с 2019
годом - до 75,56 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год выросли на
10,7% до 120,28 млн грн, а непокрытый убыток увеличился на 9,7% - 79,41 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года выросла на 14,5% - до 63,94
млн грн. Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 20 апреля планируется
получить одобрение на осуществление компанией значительных сделок совокупной
стоимостью до 120,28 млн грн, которые могут использоваться предприятием для ведения
хозяйственной деятельности в 2021 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей, конечным бенефициаром ЧАО "Ичнянский завод сухого молока и
масла" является депутат Черниговского облсовета Виктор Кияновский, владеющий рядом
сельскохозяйственных активов в Черниговской и Сумской области. Ичнянский завод сухого
молока и масла с 1993 по 2015 год входил в агропромышленную группу "Росток-Холдинг".
Завод производит цельное и обезжиренное молоко, сухие сливки, масло сливочное, сметану
и йогурты, перерабатывающие мощности предприятия составляют 100-180 тонн молока в
сутки, а его продукция экспортируется в около 30 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Суммарная дебиторская задолженность Винницкого молокозавода
"Рошен" по итогам года увеличилась до 166 млн грн
29.03.2021

ЧАО "Винницкий молочный завод "Рошен" (ВМЗР), входящее в
корпорацию Roshen, в 2020 году получило 46,19 млн грн чистой прибыли
против 15,67 млн грн чистого убытка в 2019 году.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
активы за год возросли на 3,7% - до 531,4 млн грн, нераспределенная прибыль на 12,9% - до
403,36 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ВМЗР по итогам года увеличилась
на 69% - до 166,63 млн грн. Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 27
апреля планируется получить одобрение на привлечение фирмы HLB Ukraine для
проведения аудиторской проверки компании по финрезультатам 2020 года. Помимо того, в
ходе собрания акционерам будет предложено разрешить ЧАО осуществление
значительных сделок совокупной стоимостью до 1 млрд грн, которые могут
использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности в 2021 году.
Повестка собрания предполагает получение одобрения акционеров на направление 39 млн
грн чистой прибыли на выплаты дивидендов, а 7,19 млн грн предлагается оставить
нераспределенными. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей,
ЧАО "ВМЗР" принадлежит бизнесмену и экс-политику Алексею Порошенко. Винницкий
молочный завод "Рошен" работает с июня 2014 года, и является основным поставщиком
сырья для фабрик корпорации. Перерабатывающие мощности предприятия достигают 600
тонн молока в сутки, сырье для него поставляется из 8 областей Украины. Завод
производит сухое, сухое обезжиренное, сухое карамелизированное и сгущенное молоко,
пастеризованные и сухие сливки, масло сливочное и молочный жир. Продукция завода
экспортируется в 30 стран мира, в том числе на территорию ЕС.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Імпорт молочних продуктів: чи буде Україна
з українським молоком?

М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

23.03.2021

Експерти молочного ринку вже кілька років б’ють на сполох – в
Україні падає виробництво молока на фоні стрімкого росту імпорту. Про це
пише Ольга Киргизова на порталі ukrinform.ua
Нещодавно Держстат повідомив, що в Україні за підсумками перших двох місяців
2021 р. виробництво молока зменшилося майже на 5% у порівнянні з відповідним періодом
минулого року – вироблено усього 1,06 млн т молока. Ще на початку 2000-х корови в
домашніх господарствах селян були звичним явищем. Сьогодні таких господарств усе
менше і менше. Промислове виробництво молочної сировини не покриває нестачу молока в
господарствах населення при дедалі більших вимогах до якості молока і молочних
продуктів. За різними оцінками, щороку в Україні поголів’я корів молочнотоварної галузі
зменшується в середньому на 100 тисяч голів. Такими темпами Україна може остаточно
втратити власну молочну галузь, лякають галузеві експерти.
Українські "молочні ріки" всихають... Спочатку трохи офіційної статистики, яка
справді лякає. За даними Державної служби статистики, у 2019 році Україна вперше з часів
незалежності виробила за рік молока менше за 10 млн тонн – усього лише 9,7 млн тонн, на
3,6% менше, ніж роком раніше. А вже у 2020 році виробництво молока в Україні
зменшилось на 4,2% у порівнянні з 2019 роком, до 9,25 млн тонн. При цьому,
сільськогосподарські підприємства трохи збільшили виробництво молока, на 0,8% – до 2,75
млн тонн, а от домогосподарства навпаки зменшили, на 6,2% – до 6,50 млн тонн. Що ж
стосується переробної молочної промисловості, то за даними Держстату, загалом за 2020
рік на переробні підприємства України надійшло 3,51 млн тонн молока, що на 7,6% менше,
ніж у 2019 році. І ця тенденція до зменшення виробництва та перероблення молока в
Україні триває. Так, за січень-лютий 2021 року виробництво молока в Україні зменшилося
на 4,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, до 1,06 млн тонн. Господарства
населення за цей період зменшили виробництво молока на 7,4% – до 621,5 тис. тонн, а
сільськогосподарські підприємства на 0,9% – до 435,4 тис. тонн молока. Водночас, останні
кілька років постійно відбувається зростання імпорту деяких видів молочної продукції. У
2020 році він зріс удвічі та сягнув критичного рівня. В Україну було завезено 90 тис. тонн
молочних продуктів, з них – 47 тис. тонн сирів. У молочному еквіваленті – це 1 млн тонн
сировини. Таким чином в Україну було імпортовано молочної продукції на $300 млн. Про це
нещодавно заявив голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим
Чагаровський та повідомив, що учасники профільних асоціацій, 14 вітчизняних молочних
компаній звернулися до Мінекономіки з вимогою провести спеціальне розслідування
стосовно імпорту деяких видів молочної продукції та захисту українського ринку від
неконтрольованого імпорту молочної продукції. Розслідування поки що триває. Вітчизняні
молочники попереджають, що збільшення обсягу імпорту молочної продукції з
європейських країн у поєднанні з нульовою митною ставкою на імпорт молочних продуктів
із ЄС, яка набуде чинності з наступного року, негативно вплинуть на молочний ринок
держави. Вадим Чагаровський наголошує, що при підписанні Угоди про асоціацію з ЄC 2014
р. було упущено питання підтримки вітчизняної сільськогосподарської галузі, яка існує,
приміром в ЄС, і це створює нерівні умови для конкуренції вітчизняного виробника. Разом з
тим, українські молочники підкреслюють, що не наполягають на забороні імпорту до
України, а лише на створенні конкурентних умов для всіх учасників ринку.
Мотивація проста: даєш стадо корів на гектар. Так, Чагаровський впевнений, що
Україна потребує не лише програм державної підтримки тваринництва та молочної галузі,
які наразі залежать від рівня надходжень до Держбюджету та можуть щороку змінюватися,
залежно від поточних рішень уряду. А враховуючи, що термін окупності в цьому бізнесі
щонайменше 5 років, то виробник в Україні, розпочинаючи свій бізнес, не може бути
упевненим в тривалій дії програм підтримки держави. Українському молочнотоварному
скотарству потрібні також і дієві недержавні програми. Тож, голова асоціації пропонує
запроваджувати й інші механізми недержавної підтримки тваринництва. Зокрема,
акумулювати ПДВ, який сплачується при імпорті обладнання для тваринництва та
переробної галузі, і спрямовувати ці кошти на підтримку того ж тваринництва. Або, як в
старі часи, встановити норму поголів'я корів на 100 гектарів. «Зараз у Польщі 26 голів корів
на 100 га. У Німеччині близько 40 голів на 100 га. В Україні, якщо рахувати на господарства,
а не населення, яке не впливає на обробку землі, то в нас вийде 4 голови на 100 га. Ми зараз
прийняли закон про обіг землі й багато аграрних холдингів орендують землю по 400-500
тис. га. І більшість з них займаються виключно рослинництвом, а тваринництво ігнорують.
Встановімо норму на 100 га – обов’язково для всіх утримання великої рогатої худоби, а саме
корів. Не хочете займатись – не проблема. Сплатіть у фонд родючості землі, і цей фонд
направить кошти тим господарствам, які будуть займатись тваринництвом. Чому я говорю
про фонд родючості землі? Тому що сучасні технології передбачають внесення засобів
захисту рослин, мінеральних добрив, і ніхто не думає про відновлення родючості ґрунтів. А
відновлення родючості – це органічні добрива, перегній від ВРХ», – розповів Чагаровський.
З Європою конкурувати не просто, але реально. Заступник директора
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов також
попереджає, що за нульової митної ставки на імпорт молочних продуктів обсяги їх
надходження з ЄС будуть зростати. Причому насамперед в низькому ціновому сегменті.
Тобто в Україну імпортуватиметься більше продукції низької ціни та якості. «У 2022 році
прогнозується збільшення імпорту молокопродукції – у перерахунку на молоко – до 710715 тис. тонн. Це сприятиме подальшому скороченню поголів’я корів у господарствах
населення. А в Україні на ринку молока залишатимуться лише ефективні виробники –
ферми, які мають високопродуктивних корів і виробляють молоко високої якості», –
попередив Пугачов. Загалом, він нагадав, що з посиленням з 2019 року вимог до якості
молока в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, господарства населення практично були усунуті
від організованої заготівлі, чим збільшили наявний дефіцит молочної сировини. Причина і
в тому, що значна частина ферм має застаріле обладнання і низькопродуктивне поголів’я
корів. Вироблене ними молоко – сировина для молокопереробних підприємств – не може
конкурувати за ціною з імпортною сировиною, яка і дешевша, і якісніша. Примітно, що
пілотний проєкт із запровадження програми контролю сирого молока, який реалізовувався
в Україні в останні роки у Харківській, Вінницькій, Миколаївській та Полтавській областях,
вже збираються масштабувати на національному рівні. Зараз долучитися до проєкту готові
ще шість областей: Хмельницька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Волинська та
Сумська. В рамках проєкту розроблений «Молочний модуль» – програмне забезпечення для
автоматичного збору результатів досліджень, підрахунку середнього геометричного
значення для показників рівня загального бактеріального забруднення (ЗБЗ) та кількості
соматичних клітин (КСК) в молочній сировині. За словами Голови Держпродспоживслужби
Владислави Магалецької, розширення проєкту на всю країну дозволить застосовувати
скрізь єдині стандарти якості сировини. Однак потрібно визнати, що скороченню поголів’я
корів і виробництва молока сприяє зміна клімату, адже посушливі південні регіони нашої
держави не мають можливості заготовити корми для корів, а повноцінний ринок кормів
відсутній. Суттєве зростання світових цін на зернові та іншу агропродукцію у 2020 році
призвело до підвищення ціни на корми, що ще більше підіймає вартість виробництво
молока. «Власники й керівники аграрного бізнесу мусять робити вибір між
довгостроковими і витратними проєктами з виробництва молока або відмовою від
тваринництва на користь, наприклад, вирощування зернових і олійних культур. Адже
напередодні відкриття ринку землі їм необхідно акумулювати кошти для купівлі землі. Це
може спонукати до зменшення поголів'я корів», – попередив Пугачов. …
Читати повністю >>>
© Ольга Киргизова
За матеріалами ukrinform.ua
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Ватутинский мясокомбинат сократил
чистый убыток вдвое
05.03.2021

Производитель мясных продуктов ЧАО "Ватутинский мясокомбинат"
(Черкасская обл.) в 2020 году сократил чистый убыток вдвое по сравнению
с 2019 годом – до 3,35 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), активы предприятия
сократились в минувшем году в 1,9 раза – до 27,51 млн грн, а нераспределенный убыток
увеличился на 11% - до 34,04 млн грн. По данным НКЦБФР, количество простых именных
акций "Ватутинского мясокомбината" в 2020 году не изменилось и составило 746,67 тыс.,
из которых голосующих 663,41 тыс. Чистый убыток на одну простую именную акцию в
минувшем году составил 4,49 грн. Согласно сообщению, годовое собрание акционеров
предприятия пройдет 5 апреля, на котором акционеры намерены перекрыть полученный в
2020 году чистый убыток за счет будущих прибылей. По данным Единого госреестра юрлиц
и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ЧАО является владелец группы
компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Нежинский мясокомбинат получил
убыток в 911 тыс. грн
05.03.2021

Производитель мясных продуктов ЧАО "Нежинский мясокомбинат"
(Черниговская обл.) завершил 2020 год с чистым убытком 911 тыс. грн, что
на 60% больше, чем в 2019 году.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), активы предприятия за год практически
не изменились и составили 35,29 млн грн, а нераспределенный убыток увеличился на 3%,
до 24,82 млн грн. По данным НКЦБФР, количество простых именных акций "Нежинского
мясокомбината" в 2020 году не изменилось и составило 122,75 млн шт, а чистый убыток на
одну простую именную акцию составил 0,007 грн. Согласно сообщению системы раскрытия
информации, годовое собрание акционеров предприятия пройдет 7 апреля, на котором
акционеры намерены утвердить решение о порядке перекрытия полученного в 2020 году
чистого убытка за счет будущих прибылей. По данным Единого госреестра юрлиц,
конечным бенефициаром ЧАО является владелец группы компаний "Укрлендфарминг"
Олег Бахматюк. Как сообщалось, в январе группа компаний "Укрлендфарминг" обвинила
директора НАБУ Артема Сытника в давлении, из-за которого была вынуждена за полутора
года остановить работу 29 ферм и восьми птицефабрик. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Ивано-Франковский мясокомбинат" сократил
чистый убыток в 11 раз
12.03.2021

Производитель охлажденного мяса и мясных субпродуктов ЧАО
"Ивано-Франковский мясокомбинат" (Ивано-Франковск) в 2020 г. сократил
чистый убыток в 11 раз по сравнению с 2019 годом – до 5,89 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), общие активы и непокрытый
убыток предприятия в минувшем году незначительно изменились по сравнению с 2019
годом, составив соответственно 1,19 млрд грн и 230,76 млн грн. Согласно сообщению,
годовое собрание акционеров предприятия пройдет 12 апреля. ОАО "Ивано-Франковский
мясокомбинат" было создано в апреле 1994 года, на базе построенного в 1939 году
одноименного мясокомбината, а в 2010 году было переименовано в ЧАО "ИваноФранковский мясокомбинат". Предприятие производит мясо охлажденное, замороженное
на кости, мясо в блоках замороженное, а также мясные субпродукты и полуфабрикаты,
пищевой жир, муку мясокостную. По данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей, конечным бенефициаром ПАО является владелец группы компаний
"Укрлендфарминг" Олег Бахматюк. Как сообщалось, "Укрлэндфарминг" является одним из
крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых,
выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.
Входящий в него "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и
яичных продуктов. Бахматюк сообщил в ноябре 2020 года, что в состав агрохолдинга
входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23
птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм
молочного и мясного направления, поголовье КРС составляло 40 тыс. голов, а земельный
банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем до 2014 года. В январе 2021 года
"Укрлендфарминг" заявил, что давление НАБУ привело к остановке 37 предприятий, в том
числе восьми птицефабрик, и лишению работы 13 тыс. сотрудников агрохолдинга, в
котором до недавнего времени работали 30 тыс. украинцев.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ГК «Нива Переяславщини» будує на Київщині
м’ясопереробний завод
16.03.2021

Група компаній «Нива Переяславщини» будує на Київщині першу
чергу майбутнього м’ясопереробного заводу, повідомляє «ПроАгро Груп» з
посиланням на інформацію агровиробника.
Зазначається, що завод вироблятиме високомаржинальний продукт – м’ясо-кісткове
борошно, а також жир. Борошно як високопротеїнова сировина використовується у
виробництві кормів для тварин, а жир – у косметичній та біодизельній промисловості.
Наразі на будівництві ведуться роботи із монтажу очисних споруд, зокрема, біореакторів,
один з яких вже готовий. В ньому житимуть мікроорганізми, які перетравлюватимуть
виробничі відходи. Очистка води так само буде багатоступеневою із використанням
механічних, хімічних та біологічних способів очищення. «Переконаний, що подібне
виробництво – рідкість в Україні. Його особливість у тому, що сировина для виробництва
продуктів рендерингу не буде зберігатися, вона буде перероблятися «із коліс», із
м’ясокомбінату до рендерінгу вона поступить впродовж 15-30 хвилин. Потужність
переробки з лихвою покриватиме потреби заводу, маємо ще значний запас міцності», –
зазначив директор групи компаній Віталій Шакель. На цей проєкт використані кошти ЄБРР
та IFC, тому все від початку будівництва і впродовж усього його функціонування буде під
контролем керівництва компанії та наших фінансових донорів. Уже підібрано персонал
рендерінгу, а навчання вони пройдуть безпосередньо у виробника технологічного
обладнання майбутнього заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВАЦІЯ & КУЛІНАРІЯ

Україна цього року продала за кордон у 2,5 раза
більше шоколаду, ніж купила

Белоцерковский консервный завод сократил
чистую прибыль на 17,3%
28.03.2021

Производитель консервированных овощей ЧАО "Белоцерковский
консервный завод" (Киевская обл.) в 2020 году сократил чистую прибыль на
17,3% по сравнению с 2019 годом - до 1,91 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
активы за год возросли на 10,1% - до 72,19 млн грн, а нераспределенная прибыль - на
13,9%, до 15,62 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года
сократилась в 1,8 раза - до 5,73 млн грн. Основателем ЧАО "Белоцерковский консервный
завод" является государство в лице Фонда коммунального имущества Белоцерковского
района и арендаторы предприятия "Белоцерковский консервный завод". По данным
Единого госреестра, владельцем ЧАО является Анатолий Крят. Завод специализируется на
переработке овощей, фруктов и мяса, в том числе выпускает под ТМ "Крят"
консервированный зеленый горошек, огурцы, томаты и кабачки маринованные и
консервированные, икру из кабачков, компоты, джемы, соки и овощные приправы.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Одесский консервный завод детского питания
получил 2,7 млн грн чистой прибыли
31.03.2021

АО "Одесский консервный завод детского питания" (ОКЗДП, Одесса)
получило по итогам деятельности в 2020 году 2,66 млн грн чистой прибыли
против 2,32 млн грн чистого убытка в 2019 году.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о
годовом собрании акционеров 29 апреля, его активы по итогам года незначительно
снизились - до 111,76 млн грн, нераспределенная прибыль уменьшилась на 4,6% – до 55,55
млн грн. Суммарная дебиторская задолженность комбината по итогам года сократилась
вдвое - до 7,71 млн грн, долгосрочные обязательства на 8,7% - до 7,145 млн грн, текущие
обязательства увеличились на 63% - до 5,83 млрд грн. По данным Единого госреестра
юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром АО "ОКЗДП" является
президент компании "Витмарк-Украина", гражданин Израиля Виталий Виницкий. Одесский
завод детского питания является основной производственной базой компании "ВитмаркУкраина". Является одним из крупнейших на украинском рынке производителей по
объемам продаж в категории фруктово-овощных соков и пюре для детского питания и
категории соков и нектаров. Продуктовый портфель "Витмарк-Украина" включает
торговые марки Jaffa, "Наш сок" ОКЗДП, "Чудо-Чадо", Aquarte, Nestea и Vega Milk. Компания
экспортирует продукцию более чем в 25 стран.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія Bimbo QSR збирається побудувати заводпекарню в Київській області
03.03.2021

Компанія Bimbo QSR Україна, що входить до складу мексиканської
міжнародної компанії з виробництва продуктів харчування Bimbo Mexico,
збирається відкрити завод-пекарню у Фастові.
Про це в Facebook повідомила Олена Гітлянська, глава управління з питань
міжнародних відносин і комунікацій державної інвесткомпанії Ukraine Invest. За її словами,
Bimbo QSR на новому заводі має намір виробляти продукцію для однієї з найбільших
світових мереж швидкого харчування. Остаточне рішення про будівництво заводу має бути
прийняте 4 березня, додала Гітлянська. Вона зазначила, що офіс Ukraine Invest допомагає
мексиканському інвестору в пошуку конкретної ділянки для будівництва у рамках
промислово-логістичного кластера FastIV. Bimbo QSR Україна зареєстрована у 2000 році
нідерландською Bimbo QSR B.V. у Дніпрі. Grupo Bimbo в жовтні 2017 року купила пекарню
Іст Болт Україна в Дніпрі, що виробляла булочки для бургерів міжнародної мережі
ресторанів швидкого харчування McDonald’s.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Компания "Киевхлеб" завершила год с
убытком в 35 млн
12.03.2021

ЧАО "Киевхлеб" в 2020 году получило 35,1 млн грн чистого убытка
против 10,67 млн грн чистой прибыли годом ранее. Об этом сообщает
служба новостей портала biz.censor.net
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, общие
активы "Киевхлеба" в минувшем году снизились на 12,6% по сравнению с 2019 годом – до
593,93 млн грн, а нераспределенная прибыль выросла на 2,2% - до 100,1 млн грн..
Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года сократилась на 37,6% - до
103,12 млн грн. Компания сообщает о запланированном на 12 апреля на годовом собрании
ее акционеров, в повестке которого вопрос одобрения значительных сделок совокупной
стоимостью до 148,5 млн грн, которые могут использоваться предприятием для ведения
хозяйственной деятельности в 2021 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей, конечными бенефициарами ЧАО являются гражданин Британии Марк
Родес и гражданин Израиля Александр Волченко. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Компания "Теремно Хлеб" сократила чистую
прибыль в 4,5 раза
23.03.2021

Входящее в состав холдинговой компании "Хлебные инвестиции" ЧАО
"Теремно Хлеб" (Луцк Волынской обл.) в 2020 г. сократило чистую прибыль
в 4,5 раза по сравнению с 2019 годом - до 1,63 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), ее активы за год выросли на
треть - до 146,05 млн грн, а нераспределенная прибыль увеличилась на 8,3% -до 21,2 млн
грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года незначительно выросла до 20,78 млн грн. Уточняется также, что на 21 апреля запланировано годовое собрание
акционеров компании, на котором они намерены утвердить решение о направлении
чистой прибыли за 2020 год на развитие производства, а дивиденды предложено не
начислять и не выплачивать. Конечными бенефициарами ЧАО "Теремно Хлеб" являются
Елена Чернышова и Павел Голтва (оба – Киев). Согласно данным на сайте "Теремно Хлеб",
предприятие является основным поставщиком хлеба в Волынской области, ежедневные
производственные мощности которого составляют 55 тонн хлебобулочных изделий …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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14.03.2021

Україна у січні-лютому 2021 р. імпортувала шоколаду у вигляді
блоків, плиток чи батончиків без начинки на 3,16 млн дол., що на 1,88%
більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільше шоколаду Україна цього року імпортувала з Польщі (615,32 тис. дол.),
Німеччини (577,39 тис. дол.) та Іспанії (282,1 тис. дол.). Швейцарія - майже з такими ж
обсягами (268,1 тис. дол.) - четверта. Водночас на експорт у січні-лютому 2021 року Україна
відправила шоколаду на 8,14 млн дол., що більше на 3,57% проти аналогічного періоду 2020
року. Найбільше шоколаду цього року Україна продала в Велику Британію (1,14 млн дол.),
Білорусь (922,03 тис. дол.) та Азербайджан (726,65 тис. дол.). Таким чином, Україна у січнілютому 2021 року експортувала шоколаду у 2,58 раза більше, ніж імпортувала. Відзначимо,
заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка нещодавно
зауважував, що світ все більше любить наші ласощі. За його даними, Україна експортувала у
лютому кондитерських виробів на 50 млн доларів, що на 15,1% більше, ніж минулого року і
на 19,6% більше, ніж в січні. Найбільшими ринками експорту у лютому були Румунія,
Польща, Білорусь, Азербайджан.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
o І ЗОКРЕМА, КОМПАНІЇ

Кондитерська компанія «Тарта» планує взяти
20% ринку тортів в Україні
08.03.2021

У планах компанії увійти в ТОП-3 українських виробників кремовокондитерської продукції, наростивши долю ринку з 6%, яка є зараз, до 20%.
Про це зазначив директор ТОВ «Ла Тарта» Андрій Прохоров.
За його словами, це плани компанії на наступні 3-5 років. «На сьогодні компанія
зайшла на полки 90% торгових мереж. У компанію було інвестовано 40 млн грн, а цього
року в розширення виробництва ми маємо намір інвестувати ще 20 млн грн», —
констатував Андрій Прохоров. Компанія виробляє 120 т кондитерської продукції в місяць,
проте не має власних виробничих потужностей, працюючи на орендованих площах
компанії «Київхліб». Відзначимо, перша в України інноваційна кондитерська компанія
«Тарта» у 2020 році збільшила продажі кондитерських виробів на 175% порівняно із 2019
роком. Зокрема, в грудні компанія вийшла на обсяг виробництва понад 100 т 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. Вона
подовжує термін зберігання продукту до 12 днів, в той час як середній строк зберігання
аналогічних продуктів без її застосування — до 5-6 днів», — відзначив директор ТОВ «Ла
Тарта» Андрій Прохоров. За його словами, 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», — додав Прохоров.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua
Кондитерская компания "Конти" Колесникова
увеличила убыток в 12 раз
16.03.2021

ЧАО "Производственное объединение "Конти" по итогам работы в
2020 году увеличило чистый убыток в 11,7 раза по сравнению с 2019 годом
– до 96,69 млн грн., пишет biz.censor.net
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год сократились
на 9% – до 1,63 млрд грн. Нераспределенная прибыль компании к концу минувшего года
возросла в 3,3 раза – до 51,89 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по
итогам года сократилась на 5,9% – до 523,95 млн грн. Согласно сообщению, на годовом
собрании акционеров 23 апреля планируется получить одобрение на осуществление
компанией значительных сделок совокупной стоимостью до 1 млрд грн для использования
предприятием при ведении хозяйственной деятельности до 23 апреля 2022 г. По данным
Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами
"Конти" являются бывший вице-премьер-министр во времена президентства Виктора
Януковича, бизнесмен Борис Колесников и его жена Светлана Колесникова, владеющие
равными долями по 24,99% акций компании. ЧАО "Производственное объединение
"Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Мощности фабрики
группы в Константиновке рассчитаны на производство до 2 тыс. тонн продукции в месяц.
Портфель компании насчитывает около 200 товарных наименований, среди которых
печенье-сэндвич, сложные десерты, конфеты в коробках и весовые, пирожное бисквитное,
рулеты, батончики, карамельные конфеты, крекеры и печенье. Основные торговые марки –
Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Компания "Доминик" Льва Блейзера нарастил
прибыль на 43%
25.03.2021

Крупный производитель кондитерской продукции ЧАО "Доминик"
(Полтава), ранее ЧАО "Полтавакондитер", в минувшем году увеличил
чистую прибыль на 43% по сравнению с 2019 годом - до 30,5 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год увеличились на 10,4% - до
459,23 млн грн, а нераспределенная прибыль возросла на 9,1% – до 364,09 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Доминик" по итогам года сократилась на
4,2% - до 82,36 млн грн. Компания также указывает, что на годовом собрании акционеров
26 апреля планируется получить одобрение на направление полученной в 2020 году
чистой прибыли на развитие производства, при этом дивиденды предложено не начислять
и не выплачивать. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ЧАО
"Доминик" принадлежит бенефициарию крупного агрохолдинга AgroGeneration Льву
Блейзеру. Юрлицо "Доминик" с 24 марта 2021 года находится в процессе прекращения по
причине его реорганизации. ЧАО "Полтавакондитер" было перерегистрировано в 2017 году
как ЧАО "Доминик". Компания имеет шесть производственных цехов: карамельный,
конфетный, два шоколадных цеха и два - по производству мучных изделий, общей
мощностью более 200 тонн продукции в сутки. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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"Харьковская бисквитная фабрика" увеличила
чистую прибыль в 1,95 раза




НАПОЇ
ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

27.03.2021

ЧАО "Харьковская бисквитная фабрика" (Харьков) в 2020 году
увеличило чистую прибыль в 1,95 раза - до 123,12 млн грн. Об этом
сообщает служба новостей портала fixygen.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год возросли на
6,7% - до 1,49 млрд грн, а нераспределенная прибыль на 10,3% - до 1,21 млрд грн.
Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Харьковская бисквитная фабрика" по итогам
года сократилась на 6,1% - до 474,28 млн грн. Согласно сообщению, на годовом собрании
акционеров 29 апреля планируется получить одобрение на направление полученной в 2020
году чистой прибыли на развитие производства, при этом дивиденды планируется не
начислять и не выплачивать. По данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей, владельцем компании является Александр Коваленко. Харьковская
бисквитная фабрика специализируется на выпуске мучных кондитерских изделий. Общий
объем производства составляет около 40 тыс. тонн продукции в год. Предприятие входит в
корпорацию "Бисквит-Шоколад", основанную в 2004 году. Помимо ЧАО "Харьковская
бисквитная фабрика", в состав корпорации входит ЧАО "Кондитерская фабрика
"Харьковчанка". В сфере ее управления также ЧАО "Первухинский сахарный завод", ООО
"Красноградский млын", ЧАО "Агрофирма им. Г.Сковороды". "Бисквит-Шоколад"
объединяет ряд предприятий, обеспечивающих все основные технологические этапы
производства - от заготовки сырья до выпуска готовых изделий. Выпускает продукцию под
брендами Georges (коробочные конфеты и печенье), Old collection (шоколад), "Фирменный"
(бисквиты и рулеты), "Забодайка" (бисквиты, рулеты, вафли), Milk Tony и Luky Tony
(конфеты). Продукция корпорации реализуется во всех регионах Украины, а также в
странах СНГ, Западной Европы, Ближнего Востока, Америке и Китае.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Кременчуцька фабрика Roshen збільшила
чистий прибуток в 10 разів

Корпорация "Оболонь" получила
350 млн прибыли
19.03.2021

Корпорация "Оболонь", одна из крупнейших пивоваренных компаний
в Украине, в 2020 году нарастила чистую прибыль на 36,6% по сравнению с
2019 годом – до 351,81 млн грн.
Согласно сообщению корпорации в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
активы за год выросли незначительно – до 5,89 млрд грн, а нераспределенная прибыль
составила 181,04 млн грн по сравнению с непокрытым убытком 329,25 млн грн в 2019 г.
Суммарная дебиторская задолженность "Оболони" по итогам прошлого года выросла на
четверть – до 463,38 млн грн. В соответствии с сообщением, на запланированном на 22
апреля годовом собрании акционеров "Оболони" планируется утвердить решения о
привлечении ООО "Грант Торнтон Легис" к аудиторской проверке по финрезультатам 2020
года и направлении полученной за год чистой прибыли на развитие производства. Также
планируется одобрить решение об осуществлении значительных сделок совокупной
стоимостью до 14 млрд грн, которые могут быть использованы на ведение хозяйственной
деятельности в 2021 г. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей,
конечным бенефициаром ЧАО "Оболонь" является украинский бизнесмен и экс-нардеп
Александр Слободян. Корпорация "Оболонь" производит пиво, безалкогольные и
слабоалкогольные напитки, минеральную воду, снэки, является крупнейшим в стране
экспортером пива. В ее состав входят главный завод в Киеве и девять предприятий в
регионах страны. Основные бренды - "Оболонь", Carling, Zlata Praha, Hike premium, Zibert,
Keten, Hardmix, BeerMix, "Десант", "Жигулевское", "Живчик", "Оболонська", "Прозора".
Корпорация также выпускает слабоалкогольные напитки Rio, "Джин-тоник", "Водка лайм",
"Виски Вишня", "Ром-кола", "Бренди-кола", Ciber.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

30.03.2021

ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен", що входить в
корпорацію Roshen, в 2020 році наростило чистий прибуток в 9,5 рази в
порівнянні з 2019 роком — до 3,1 млн грн.
Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації НКЦБФР, її активи
за рік незначно збільшилися — до 424,4 млн грн, нерозподілений прибуток зріс на 4,1% —
до 78,38 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість Кременчуцької кондфабрики за
підсумками року зросла на 18,5% — до 39,1 млн грн. Корпорація виробляє близько 320
видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва досягає 450 тис. тонн
продукції на рік. Мережа фірмових магазин Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів в
різних регіонах країни. Перший відкрився в 2009 році в Києві.
Читати повністю >>>
За матеріалами allretail.ua
Суммарная дебиторская задолженность Киевской кондитерской
фабрики "Рошен" в 2020 увеличилась в 2,7 раза
31.03.2021

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", входящее в
корпорацию Roshen, в 2020 году сократило чистую прибыль на 36,7%
по сравнению с 2019 годом – до 5,26 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год увеличились
в 2,1 раза - до 3 млрд грн, нераспределенная прибыль незначительно возросла - до 386,84
млн грн. Суммарная дебиторская задолженность Киевской кондфабрики по итогам года
увеличилась в 2,7 раза - до 300,2 млн грн. Согласно сообщению, на годовом собрании
акционеров 27 апреля планируется получить одобрение на привлечение фирмы HLB
Ukraine для проведения аудиторской проверки компании по финрезультатам 2020 года.
Помимо того, в ходе собрания акционерам будет предложено разрешить ЧАО
осуществление значительных сделок совокупной стоимостью до 1 млрд грн, которые могут
использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности в течение года.
Акционеры компании на собрании намерены рассмотреть вопрос распределения чистой
прибыли, полученной ЧАО "Киевская кондфабрика "Рошен" в 2020 году, 95% которой
планируется оставить нераспределенной, а 5% направить на пополнение резервного
капитала общества. Компания не намерена начислять и выплачивать дивиденды. По
данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечный бенефициар
ЧАО - бизнесмен и экс-политик Алексей Порошенко, с долей 82,47% в уставном капитале
компании. Как сообщалось, Roshen на внеочередном собрании акционеров Киевской
кондитерской фабрики "Рошен" 11 марта рассмотрела вопрос увеличения уставного
капитала на 1 млрд грн, или в три раза – до 1,506 млрд грн за счет эмиссии 4 млрд простых
именных дополнительных акций общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без
осуществления публичного предложения). Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших
производителей кондитерских изделий в мире, в ее составе Киевская, Кременчугская, две
Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, бисквитный комплекс в
Борисполе (Украина); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti
Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена 1
апреля 2017 года. Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий
объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год. Сеть фирменных магазин
Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов в разных регионах страны. Первый
открылся в 2009 году в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Компания Coca-Cola продолжает увеличивать
производительность в Украине
24.03.2021

"Кока-Кола Бевериджиз Украина" инвестировала EUR25 млн в
модернизацию производственной линии на Киевском заводе, мощности
которой вырастут втрое - до 42 тыс. пол-литровых PET-бутылок в час.
По данным компании, новое оборудование модернизированных линий розлива
увеличит эффективность производства без увеличения энергопотреблении, что уменьшит
выбросы CO2 и оптимизирует использование ресурсов. "Кока-Кола Бевериджиз" уточнила,
что обновляет уже вторую линию на Киевском заводе за первый квартал 2021 года. Первый
этап плана модернизации, проведенный в январе, заключался в увеличении
производительности линии напитков в металлических банках на 80% - до 90 тыс. банок в
час. Согласно данным компании, Киевский завод работает уже более 20 лет, и использует
11 линий для разлива безалкогольных напитков в пластиковые и стеклянные бутылки,
металлические банки и Tetra Pak. Как сообщалось, "Кока-Кола Бевериджиз Украина" – один
из лидеров украинского рынка безалкогольных напитков. Официальный ботлер - The CocaCola Company. "Кока-Кола Бевериджиз Украина" производит широкий выбор
безалкогольных напитков в разных категориях - сладкие газированные напитки, соки,
вода, энергетические напитки и холодные чаи. Первый завод компании в Украине был
открыт во Львове. В настоящее время компания владеет одним заводом в с. Большая
Дымерка Киевской области, который заработал в 1998 году. Продукция компании
распространяется через 21 дистрибьюторский центр.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У березні вже приватизували два заводи
Укрспирту
09.03.2021

З 1 по 5 березня 2021 року було приватизовано 2 об’єкти спиртової
галузі — Вишняківське та Тхорівське місця провадження діяльності та
зберігання спирту (МПД). Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
“4 березня відбувся аукціон з продажу окремого майна Вишняківського місця
провадження діяльності та зберігання спирту... Також 5 березня… було приватизовано
окреме майно Тхорівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП
“Укрспирт”, - йдеться у повідомленні. Зазначається, що за Вишняківське МПД на торгах
змагалися 6 компаній, а стартова ціна зросла у 4,8 раза, до 101,2 млн грн. Підприємство
розташоване в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області. За Тхорівське місце
провадження діяльності та зберігання спирту на відкритих торгах змагалися 4 учасника,
які збільшили стартову ціну підприємства у 3,5 раза, до 75 млн грн. Активи МДП
знаходяться у селі Тхорівка та місті Сквира на Київщині. Підприємство володіє будівлями
та спорудами, а також технологічним обладнанням, необхідним для виробництва спирту.
Онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Луцького місця провадження діяльності
(МПД) та зберігання спирту ДП «Укрспирт» відбудеться 30 березня 2021 року. Як передає
Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ). “30
березня 2021 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Луцького
місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Стартова ціна активу
становить 20 693 327 грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 29
березня 2021 року”, - йдеться у повідомленні. Зазначається, що активи підприємства
знаходяться у двох локаціях Луцька: на вул. Ковельській, 67 та вул. Залізничній, 11.
Загальна площа земельних ділянок, на яких розміщено завод, становить 2,3824 га. Загальна
площа будівель та споруд Луцького МПД становить 11,3 тис. кв. м. Серед споруд, зокрема:
адміністративний корпус, бардогосподарство, виробничі корпуси, спиртосховище,
горілчаний та інші цехи, котельня, склади, гаражі тощо. Загалом перелік окремого майна,
що буде виставлено на онлайн-аукціон, складається з 1 024 найменувань будівель,
обладнання, рухомого та іншого майна. Як відомо, із 15 жовтня 2020 року в Україні
почалася приватизація підприємств ДП “Укспирт”. Загалом на приватизацію держава має
виставити 41 місце провадження діяльності та виробництва спирту, що входять до
держпідприємства «Укрспирт», та ще 37 об’єктів концерну «Укрспирт». Лише від
приватизації 41 спиртзавода Фонд держмайна України очікує отримати близько 2 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc)

Nemiroff получила первую в Украине лицензию для производства
спирта на Немировском спиртзаводе
13.03.2021

Компания Nemiroff получила от Государственной налоговой службы
первую в Украине лицензию для производства спирта на приобретенном ею в
ноябре 2020 г. Немировском спиртзаводе (Винницкая обл.)
"Nemiroff снова в первопроходцах – как первая среди частных компаний в
современной истории Украины, приватизировавшая спиртовой завод и получившая
лицензию на изготовление спирта. Это важный шаг не только для бренда, но и для всей
отрасли", - говорится в пресс-релизе. Компания отметила, что получение лицензии на
производство спирта завершило юридический этап приватизации государственного
Немировского спиртзавода, а его приобретение частной компанией стало предвестником
принципиальных изменений в отечественной водочной отрасли. Nemiroff сообщил, что
проводит модернизацию производственных мощностей Немировского спиртзавода и
готовится к запуску производства в ближайшее время. "Для Nemiroff это стратегическое
решение, ведь теперь компания сможет в полной мере контролировать и улучшать
качество ключевого сырья и, соответственно, готовой продукции. Также, это
восстановление исторических корней бренда, его наследия, ведь продукция в этом регионе
производится еще с XVIII века", - подытожила компания в пресс-релизе.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания "Ринтех" выиграла аукцион по приватизации имущества
Дубовязовского спиртзавода за 108 млн грн
13.03.2021

Компания ООО "Ринтех" выиграла аукцион по приватизации
отдельного имущества Дубовязовского спиртзавода (Сумской обл.) за 108
млн грн, что в 3,2 раза превышает стартовую цену актива.
Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", в торгах участвовали четыре
компании. Основными конкурентами "Ринтеха" выступали ООО "РесурсПромЗахид",
предложившее на 100 грн меньше конечной суммы продажи спиртзавода, а также ООО
"Аркуда Груп" и ООО " "Виденский Млын". По данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей, ООО "Ринтех" зарегистрировано в феврале 2014 года с уставным
капиталом 67,9 млн. грн. Занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию
недвижимости. Конечным бенефициаром компании является Оксана Левина (до сентября
2017 года – ее супруг Владимир Левин, украинский бизнесмен и депутат Киевсовета VIII-го
созыва). ФГИ напомнил, что производственные мощности Дубовязовского места
осуществления деятельности и хранения спирта госпредприятия "Укрспирт" расположены
в пгт Дубовязовка (Конотопский р-н Сумской обл.). Общая площадь зданий и сооружений
спиртзавода составляет 11,26 тыс. кв. м. Фонд также уточнил, что данный актив
насчитывает 676 наименование зданий, оборудования, движимого и иного имущества.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Мишковицький спиртзавод продали у 25 разів
дорожче за стартову ціну
15.03.2021

Майно “Мишковицького спиртзаводу” на аукціоні з приватизації
продали у 24,8 рази дорожче за стартову ціну. Про це повідомляє
пресслужба Фонду держмайна, передає fbc.ua
Зазначається, що спиртзавод викупила компанія “Енерджі Солюшнс Україна”
(Чернігівська область) за 181 млн грн. За даними на порталі “ProZorrо.Продажі”, до участі у
торгах допустили вісім компаній. Зокрема, конкурентами переможця виступили компанії
“Біоагроенерджі” та “Бучачтрансагробізнес” із пропозиціями у 85 млн грн. У Єдиному
держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців вказано, що компанію “Енерджі Солюшнс
Україна” зі статутним капіталом в 1 тисячу гривень зареєстрували у серпні 2019-го.
Основна діяльність – дистиляція, ректифікація і змішування спиртних напоїв (до цього
виробляла електроенергію). Кінцевий бенефіціар – екс-спортсмен з боротьби грекоримського стилю Сурен Геворкян та екссекретар виконкому Святопетровскої сільської ради
Київської області Віктор Сопівник. За інформацією Фонду держмайна, виробничі
потужності “Мишковицького спиртзаводу” розташовані у Тернопільській області (площа –
13,85 гектарів, 511 найменувань будівель, рухомого й іншого майна. У Фонді уточнюють, що
наприкінці минулого року було приватизовано окреме майно цього заводу в смт. Дружба
(база матеріально-технічного постачання).
Читати повністю >>>
За матеріалами fbc.ua



ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Одесский коньячный завод получил 10 млн
чистой прибыли
29.03.2021

ЧАО "Одесский коньячный завод", один из крупнейших
производителей коньяков в Украине, в 2020 году получил 10,61 млн грн
чистой прибыли против 14,65 млн грн чистого убытка в 2019 году.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, ее активы за год сократились на 11,1% - до 741,96
млн грн, а нераспределенная прибыль выросла на 4,7% - до 98,64 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность ЧАО "Одесский коньячный завод" по итогам года сократилась
на треть - до 258,29 млн грн, а долгосрочные обязательства в 2,7 раза - до 94,29 млн грн.
Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 25 апреля планируется получить
одобрение на осуществление компанией значительных сделок по поставке алкогольной
продукции совокупной стоимостью до 3,2 млрд грн, которые могут использоваться
предприятием для ведения хозяйственной деятельности 2021 году. Помимо того, в
повестке собрания также планируется утвердить следующее сокращенное наименование
ЧАО - ПрАТ "ОКЗ" на украинском, ЧАО "ОКЗ" на русском и PRAT "OKZ" на английском языке.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ЧАО "Одесский
коньячный завод" принадлежит украинскому бизнесмену, владельцу алкогольного
холдинга Global Spirits Евгению Черняку. Global Spirits - крупный международный
алкогольный холдинг, объединяющий ЛВЗ "Хортиця" и "Одесский коньячный завод",
"Украинская дистрибуционная компания". Портфель холдинга включает водочные,
коньячные и винные бренды: "Хортиця", "Первак", Shustoff, "Мороша", Oreanda, San Martino,
"Mікадо", "Медовуха" и другие. Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87
стран мира. Центральный офис Global Spirits находится в Нью-Йорке (США).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Фонд госимущества решил приватизировать Харьковский
завод шампанских вин
05.03.2021

Фонд государственного имущества Украины 26 февраля принял
решение о приватизации целостного имущественного комплекса (ЦИК)
госпредприятия "Харьковский завод шампанских вин" (ХЗШВ).
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, в отношении
подчиненного Минагрополитики ХЗШВ в апреле 2011 г. возбуждено дело о банкротстве
решением Хозяйственного суда Харьковской области № 5023/2756/11, передает
Интерфакс-Украина. Предприятие в 2019 году сократило чистый убыток в 12,5 раза по
сравнению с 2018 годом – до 5,35 млн грн, а его выручка снизилась на 2,2% – до 17,72 млн
грн. Данные за 2020 г/ пока отсутствуют. ФГИ также принял решение о приватизации ЦИК
другого госпредприятия – "Вашковского спиртового завода" (Черновицкая обл). Неделей
ранее Фонд сообщил о передаче для приватизации ЦИК госпредприятий "Трилесский
спиртовой завод" (Киевская обл), "Коростышевский спиртовый комбинат" (Житомирская
обл), "Сумыспирт" (Сумская обл), "Кировоградский спиртовый завод" (Кировоградская
область), "Чечельницкий спиртовый завод" (Винницкая область). Как сообщалось,
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложило
включить остальные 27 госпредприятий концерна "Укрспирт" в перечень подлежащих
приватизации в 2021 году объектов. Минэкономики уточнило, что передаст управление
данными объектами в ФГИ после принятия им соответствующего решения о приватизации
активов. Глава ФUB Дмитрий Сенниченко сообщил, что от приватизации спиртовых
заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при
этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Фонд госимущества сдает в аренду завод по производству
шампанского в Одессе
11.03.2021

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил на 31 марта
аукцион по аренде целостного имущественного комплекса (ЦИК) ЧАО
"Одессавинпром" (Одесса). Об эом пишет biz.censor.net
Срок аренды – полгода, стартовая цена лота составляет 339,55 тыс. грн. В состав ЦИК
"Одессавинпром" входит 306 наименований зданий, сооружений, машин, оборудования,
транспортных средств и т.п. В 2019 года ЧАО "Одессавинпром" произвело 666,7 тыс. дал
игристых вин и 77,5 тыс. дал тихих вин. По состоянию на конец 2019 года на предприятии
работало 214 чел. Согласно сообщению, комплекс ЧАО "Одессавинпром" входит в перечень
объектов малой приватизации, ФГИ решил сдавать его в аренду на срок, достаточный для
подготовки к приватизации. "Краткосрочная аренда актива на шесть месяцев позволит
повысить интерес к нему со стороны потенциальных покупателей. Заинтересованный в
покупке предприятия бизнес сможет сначала зайти на предприятие как арендатор, ближе
ознакомиться с ним и принять для себя более взвешенное решение об оптимальной цене
покупки", – сказано в сообщении Фонда. ФГИ отмечает, что договор аренды с действующим
арендатором был заключен в 1992 году, после этого неоднократно продлевался. Согласно
данным госрестра, ЧАО "Одессавинпром" принадлежит семье Гулиевых.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Болградский винзавод сократил
убыток на 36%
15.03.2021

ЧАО "Болградский винодельческий завод" (Одесская область) в 2020
году снизило чистый убыток на 36,2% по сравнению с 2019 годом – до 7,01
млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.
Активы компании за год сократились на 19,9% – до 76,96 млн грн, а непокрытый
убыток вырос на треть – до 28,77 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по
итогам года сократилась в 21 раз – до 4,5 млн грн. Компания сообщает о запланированном
на 15 апреля годовом собрании ее акционеров, в повестке которого планируется
прекратить полномочия председателя правления Степана Курдова и членов правления
Александра Проноза, Ивана Кочева, Надежды Хаджиогло, Елены Аврамовой. При этом
винзавод не называет потенциальных кандидатур на должности в правление. По данным
Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ЧАО
"Болградский винодельческий завод" являются Алексей Абдуллин, Зоя Березовская (оба
зарегистрированы в Одессе), Михаил Березкин и Александр Стельмах (оба – Киев). о
данным на сайте Болградского винзавода, это крупнейшее градообразующее предприятие
города Болград Одесской области. Площадь виноградных плантаций компании составляет
более 800 га, с которой собирается 5-6 тыс. тонн винограда, а ее мощности по переработке
составляют до 40 тыс. тонн винограда за сезон. Завод выпускает 11 видов красных, белых и
игристых вин, а также первое в Украине ледяное вино. Компания разливает продукцию в
бутылки, тару бэг-ин-бокс и кеги. Болградский винодельческий завод планирует в будущем
восстановить коньячное производство и производство соков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
В Одесі відбулось рейдерське захоплення
виноробного підприємства
21.03.2021

Проблема незаконного захоплення контролю над підприємствами
набуває нових обертів. Цього разу під прицілом рейдерів опинилось
одеське виноробне підприємство ТОВ «Винхол Оксамитне» (ТМ Villa Tinta).
Ця виноробня з відомим іменем на винному ринку України має давню історію,
прекрасні виробничі потужності та значний потенціал для розвитку. Про на фейсбук
сторінці повідомив Кучеренко Володимир. Увечері 19 березня невідомі особи штурмом
захопили офіс ТОВ «Винхол Оксамитне» в Одесі, виламавши двері та змінивши усі замки.
Беззаконня дій рейдерів є зухвалим настільки, що на територію не допускають навіть
поліцію. Водночас близько 40 невідомих осіб, так званих «тітушок», штурмували
виноробню, яка розташована у селі Оксамитне Болградського району Одеської області і
належить ТОВ «Винхол Оксамитне». На цей час робота підприємства повністю припинена,
на місці подій чергує поліція. Спадкоємцям виноробні погрожують фізичною розправою.
Очікується судове засідання щодо даної справи у Болградському районному суді.
Українська корпорація з виноградарства і виноробної промисловості «УКРВИНПРОМ»,
засуджуючи дії незаконного оволодіння сторонніми особами ТОВ «Винхол Оксамитне»,
звернулась до МВС, Міністерства юстиції, СБУ, Генпрокуратури, Губернатора Одеської
області з метою сприяння оперативному припиненню вчинення протиправних дій щодо
ТОВ «Винхол Оксамитне» та ТОВ «БТК Агро», їхніх майнових прав, встановлення обставин
зміни власника й керівників, а, у випадку виявлення правопорушень, притягнення винних
осіб до відповідальності. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroter.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Винодельческое предприятие "Князя Трубецкого"
увеличило чистый убыток на 4%



ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & etc

22.0.2021

Винодельческое предприятие ЧАО "Князя Трубецкого" (Херсонская
обл.) в 2020 году увеличило чистый убыток на 4% по сравнению с 2019
годом - до 7,52 млн грн. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год
незначительно возросли до 116,92 млн грн, а непокрытый убыток составил 3,63 млн грн
против нераспределенной прибыли 3,89 млн грн в 2019 году. Суммарная дебиторская
задолженность "Князя Трубецкого" по итогам года возросла на 18% - до 18,68 млн грн. На
запланированном на 28 апреля годовом собрании планируется получить одобрение
акционеров на осуществление значительных сделок совокупной стоимостью до 100%
активов компании (116,92 млн грн), которые могут использоваться предприятием для
ведения хозяйственной деятельности в 2021 году. По данным Единого госреестра юрлиц и
физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ЧАО являются бизнесмен и эксректор "Академии муниципального управления" (Киев) Владимир Присяжнюк, Людмила
Потушинская и Алексей Дяков (все - Киев). Винодельческое предприятие "Князя
Трубецкого" основано в 2001 году на базе одноименного винодельческого хозяйства 1890-х
годов. Компания производит по классическим французским технологиям 14 наименований
сухих вин. Общая площадь виноградников предприятия составляет 200 га. Компания
провела реконструкцию исторического здания винодельни 1900 года в 2013 году, где
восстановлено 8 галерей подвалов для выдержки и хранения вин.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Мінекономіки та корпорація «Укрвинпром» уклали угоду про співпрацю
щодо розвитку виноградарсько-виноробної галузі
25.03.2021

Мінекономіки України спільно з корпорацією «Укрвинпром» уклали
двосторонню угоду про співпрацю, метою якої є забезпечення розвитку
виноградарства та виноробства в Україні.
Підписантами виступили з боку Мінекономіки – Міністр Ігор Петрашко, з боку
корпорації «Укравинпром» – Генеральний директор Володимир Кучеренко. «Угода про
співробітництво є важливим підґрунтям на шляху розвитку українського виноградарства
та виноробства. Об’єднання зусиль з провідними виробниками та науковцями сприятиме
формуванню інвестиційно привабливого середовища галузі, просуванню вітчизняної
продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках, розвитку культури споживання вина та
винного туризму», - прокоментував Ігор Петрашко. Міністр додав, що підтримка розвитку
садівництва, виноградарства та хмелярства є одним з пріоритетних завдань Уряду,
відповідно до чого на 2021 рік запропонована державна фінансова підтримка аграріїв. Крім
того, Мінекономіки спільно з експертами галузі напрацьовано проект Концепції розвитку
виноградарства та виноробства України на період до 2030 року, яка наразі знаходиться на
погодженні в центральних органах виконавчої влади. «Вдячний Мінекономіки за
конструктивний діалог та підтримку розвитку галузей виноградарства та виноробства.
Впевнений, підписана угода стане новим поштовхом для спільних напрацювань і
результатів», - зазначив Володимир Кучеренко. Крім того, документ передбачає
впровадження наукових, освітніх та навчальних програм, спрямованих на професійну
підготовку фахівців виноградно-виноробної галузі. Підписанти також домовились
об’єднати зусилля задля ефективної співпраці з міжнародними організаціями, зокрема,
Європейським комітетом Вина, Міжнародною Федерацією Вин та Алкогольних напоїв,
Міжнародною Організацією Виноградарства та Виноробства та ін.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Производитель пива "Хмельпиво" снизил
прибыль в 2,75 раза
05.03.2021

Производитель пива ЧАО "Хмельпиво" (г. Хмельницкий) снизило в
2020 году чистую прибыль в 2,75 раза по сравнению с 2019 годом - до 15,89
млн грн. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом собрании акционеров,
назначенного на 6 апреля для оглашения финрезультата компании, активы предприятия за
год выросли на 5,6%, до 294,7 млн грн. По данным "Хмельпиво", количество простых
именных акций компании в 2020 году не изменилось и составило 12,58 тыс. шт. Компания
ведет производство на Хмельницком областном пивзаводе, где производит пиво под
брендами "Проскуровское", "Проскуровское Premium", "Хмельницкое", "Проскуровское
Бренд", "Жигулевское". Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей,
бенефициаром данного ЧАО является Александр Лысюк.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Пивзавод "Радомышль" сменил прибыль
убытком на 400 млн. грн..
31.03.2021

Входящее в группу "Перша приватна броварня" ЧАО "Пивобезалкогольный комбинат "Радомышль" в 2020 г. получило 409,87 млн грн
чистого убытка против 127,1 млн грн чистой прибыли в 2019 году.
Как свидетельствует сообщение в системе раскрытия информации НКЦБФР о
собрании акционеров 30 апреля, активы предприятия за год незначительно возросли – до
2,98 млрд грн, а непокрытый убыток – на четверть, до 1,99 млрд грн. Суммарная
дебиторская задолженность комбината по итогам года сократилась на 6,5% – до 1,79 млрд
грн, долгосрочные обязательства на 7,3% – до 1,3 млрд грн, текущие обязательства
увеличились на 6,8% – до 2,66 млрд грн. Напомним, ООО "Перша приватна броварня"
создано в 2004 году. Осуществляет управление двумя пивзаводами – во Львове и
Радомышле суммарной мощностью 2,4 млн гектолитров пива в год. Согласно информации
на сайте ППБ, крупнейшим акционером компании и ее СЕО является украинец Андрей
Мацола, второй по величине пакет принадлежит ЕБРР. Остальные акции распределены
между концерном Oettinger и управляющими партнерами группы OASIS.Портфель брендов
компании включает в себя пивные марки "Авторское", StareMisto, "Жигули Барное",
Oettinger, CervenaSelka, Bavaria, "Галицкая корона" и другие, а также две марки кваса
"Львовский" и "Древлянский".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Налоговая милиция обнаружила сеть по продаже
контрафактных сигарет в Киеве
09.03.2021

Работники налоговой милиции Государственной фискальной
службы (ГФС) вместе с сотрудниками СБУ заблокировали сеть реализации
контрафактной подакцизной продукции в Киеве и Киевской области.
По данным следствия, незаконный бизнес организовали пятеро жителей Киева,
передает пресс-служба ГФС. Товар для продажи они получали от своих сообщников из
разных регионов, в том числе почтовыми сервисами. Полученную продукцию делки
реализовывали через 30 торговых точек в разных районах столицы. "Во время
санкционированных обысков по адресам хранения товара, его реализации, а также по месту
жительства нарушителей выявлена черновая бухгалтерия с доказательствами
противоправной деятельности, более 20 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора,
изготовленных из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и
здоровья я человек и наличные средства в размере $250 тыс., вероятно полученные
незаконным путем", сказано в сообщении. В ГФС уточнили, что продолжаются
следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к
незаконному бизнесу. Готовится ходатайство о наложении ареста на обнаруженную
валюту, устанавливаются источники поступления продукции в столицу.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Компания "ТЕДИС Украина" перечислила в государственный
бюджет 1,4 млрд грн налогов за 2020 г.
09.03.2021

За 2020 год компания "ТЕДИС Украина" выплатила более 1,4
миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом
ранее. Об этом сообщает портал ukranews.com
Из них около 612 миллионов гривен было направлено в центральный бюджет и
почти 809 миллионов гривен - в местные бюджеты. При этом сумма уплаченного
компанией "ТЕДИС Украина" розничного акциза, который пополнил местные бюджеты,
составила 705 млнв грн, что позволило компании стать самым крупным плательщиком
розничного акциза по продаже табачных изделий в Украине. "Наша компания на
протяжении своей десятилетней истории стабильно является одним из крупнейших
налогоплательщиков Украины, а всего с момента основания" ТЕДИС Украина" перечислила
в бюджет страны более 10 млрд грн", - отметил Тарас Корнияченко, генеральный директор
компании "ТЕДИС Украина". Напомним, что по итогам 2019 компания перечислила в
бюджеты различных уровней 1,35 млрд грн налогов и вошла в ТОП-100 крупнейших
налогоплательщиков страны по данным Государственной фискальной службы Украины.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Дочерняя компания JTI в Украине получила
610 миллионов прибыли
23.03.2021

ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", одна из крупнейших
табачных компаний Украины, в 2020 году сократило чистую прибыль на
12,1% по сравнению с 2019 годом – до 613,75 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год возросли на 9,6% – до 4,27
млрд грн.. В то же время ее нераспределенная прибыль сократилась на 10,6% – до 986,93
млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года снизилась на 4,7% – до
983,99 млн грн. Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 21 апреля
планируется направить 298,34 млн грн из чистой прибыли за 2020 год на выплату
дивидендов, оставшиеся 315,41 млн грн не распределять. Как сообщалось, "Джей Ти
Интернешнл Компани Украина" в 2019 году получила чистую прибыль в размере 698,45
млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году. Компания "Джей Ти Интернешнл Компани
Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей
принадлежит Кременчугская табачная фабрика. Наиболее известными брендами "Джей Ти
Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция
реализуется в Украине и экспортируется более чем в 20 стран.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Дочерняя компания Philip Morris в Украине
получила 2,7 млрд прибыли
25.03.2021

ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных
компаний Украины, в 2020 году нарастило чистую прибыль на 5% по
сравнению с 2019 годом – до 2,73 млрд грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год возросли на 18% – до
11,51 млрд грн, а нераспределенная прибыль – на 55,5%, до 7,79 млрд грн.. Суммарная
дебиторская задолженность ЧАО по итогам года увеличилась на 28,4% – до 8,63 млрд грн.
На годовом собрании акционеров компании 27 апреля планируется получить одобрение на
осуществление компанией значительных сделок совокупной стоимостью до 40 млрд грн,
которые до 30 апреля 2022 года могут использоваться предприятием для ведения
хозяйственной деятельности. Помимо того, в ходе собрания планируется утвердить
основные направления деятельности ЧАО, к которым относятся дальнейшее наращивание
производственных мощностей и расширение ассортимента продукции компании. Philip
Morris International, в которую входит ЧАО "Филип Моррис Украина", – один из крупнейших
мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50
фабриках, и продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20 лет, владеет
фабрикой в Харьковской области, на предприятиях компании работает более 1,3 тыс.
человек. Компания снизила в 2020 году отгрузку сигарет в Украине на 4,3% по сравнению
2019 годом в связи с общим снижением рынка, которое удалось частично компенсировать
увеличением доли рынка табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Фармкомпания "Дарница" ожидает начала судебного производства
по своему иску против менеджмента БХФЗ
29.03.2021

Фармарынок Украины в 2020 году вырос
почти на четверть - аналитика

Производитель реактивов для клинической диагностики и
ветеринарных препаратов ЧАО "Реагент" (Днепр) по итогам 2020 года
сохранил чистую прибыль на уровне 1,46 млн грн.
Как сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, итоги работы за
прошлый год акционеры компании рассмотрят на собрании 16 апреля. Согласно
публикации, чистая прибыль компании за 2020 год будет направлена в фонд дивидендов
(210 тыс. грн) и на пополнение оборотных средств (1,25 млн грн). ЧАО "Реагент"
производит наборы реактивов для клинической диагностики, ветеринарные препараты,
наборы для проведения ветсанэкспертизы, химреактивы, лабораторную посуду,
лабораторное оборудование, инструментарий и вакцины для сельскохозяйственных и
домашних животных. Бенефициарными собственниками компании являются Сергей
Протащук и Сергей Биленец.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Фармкомпания "Дарница" ожидает начала судебного производства по
иску, который она подала в качестве акционера фармкомпании БХФЗ против
менеджмента БХФЗ.
Как сообщил адвокат "Дарницы", советник юридической фирмы Aequo Евгений
Левицкий, речь идет о закупках БХФЗ сырья у немецкой Farmaplant Fabrikation Chemischer
Produkte GmbH при посредничестве компании Metabay Import/Export Limited, которые, по
оценкам "Дарницы", осуществлялись по ценам, существенно превышавшим
среднерыночные на момент закупки. "Суть спора заключается в том, что как минимум с
2014 г. БХФЗ закупал через компанию Metabay фармсырье у немецкой компании Farmaplant
по цене, которая, по оценке "Дарницы", существенно превышает рыночную. Сумму
причиненного менеджментом БХФЗ ущерба "Дарница" оценивает как минимум в $ 4,2 млн",
- сказал он. Согласно данным британского реестра, собственником Metabay является
директор по развитию бизнеса БХФЗ, дочь председателя наблюдательного совета БХФЗ
Николая Безпалько Ирина Ржепецкая. По словам Левицкого, в целом "Дарница"
инициировала три процесса – в Великобритании, Швейцарии и Украине. При этом
заявления в Великобритании и Швейцарии являются вспомогательными и направлены на
обеспечение исполнения решения, которое примет суд в Украине. Все три процесса начаты
в течение марта 2021 года. Высокий суд справедливости в Лондоне 19 марта арестовал
счета компании Metabay, 26 марта аналогичное решение принял суд в Швейцарии. Адвокат
подчеркнул, что требования "Дарницы" обоснованы тем, что "менеджмент БХФЗ в течение
многих лет, скорее всего, искусственно завышал расходы предприятия, чем нанес ущерб
самому предприятию и его акционерам". Левицкий сообщил, что 16 апреля в Лондоне суд
продолжит рассмотрение дела об аресте средств. Как сообщалось, фармкомпания
"Дарница" на аукционе 20 марта 2015 года приобрела 3,100 тыс. акций (29,95% уставного
капитала) НПЦ "БХФЗ" у департамента коммунальной собственности Киева.
Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является
лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.
Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение
проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий. ПАО "НПЦ "Борщаговский химикофармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей
Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).
Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, 31,5525% акций БХФЗ
принадлежит ЧАО "Фармфирма "Дарница", компаниям "Белдор Груп С.А." и "Леник Груп
С.А." (обе – Британские Виргинские о-ва) – соответственно 21,2636% и 20,3169%. Еще
8,4630% акций принадлежит компании "Алетбер Лимитед". Информация о конечных
бенефициарных собственниках указанных компаний в публичном домене отсутствует.
Остальные акций находятся у миноритарных акционеров.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо відвідала
київський завод «Фармак»

Украинский фармацевтический рынок в 2020 году
вырос на 13% и составил 41 млрд грн

15.03.2021

Фармацевтический рынок Украины в 2020 году вырос на 24% в
закупочных ценах (до 76 млрд грн) на 15% в упаковках. Об этом сообщает
служба новостей портала fixygen.ua
Согласно данным, которые приводятся в отчете компании SMD, по итогам 2020 г. в
денежном эквиваленте на розничные продажи приходится 69% рынка, на централизованные закупки - 12%, на закупки, проведенные госпредприятием "Медицинские закупки
Украины" - 8%, на долю закупок, которые проведены клиниками и за счет региональных
субвенций – 9%, на долю реимбурсации стоимости лекарств приходится 2% денежного
объема фармрынка. Объем розничного рынка в 2020 году составил 55 млрд грн в
закупочных ценах, рынок вырос на 4% в гривне и на 2% в упаковках. По оценке
генерального директора компании SMD Ирины Горловой, в целом в 2020 году на рынок
существенное влияние оказало начало панедемии COVID, ажиотажный спрос в марте,
падение в апреле и мае во время карантина и восстановление динамики в конце года. В
аптеках основными трендами были увеличение количества чеков и стоимости среднего
чека, дефектура отдельных групп товаров в начале карантина и затоваривание группам
"панического спроса" в конце апреля. В тройку лидеров фармрынка в 2020 году в
розничном сегменте в денежном выражении вошли компании "Фармак", Sanofi и "Дарница".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Производитель реактивов "Реагент" сохранил чистую
прибыль на уровне 1,5 млн грн
17.03.2021

23.03.2021

Президент ЄБРР провела зустріч із керівництвом компанії «Фармак».
Ключовою частиною заходу стала екскурсія заводом та оцінка чергових
виробничих ліній, на які виділялися кредитні кошти ЄБРР.
Історії співпраці «Фармак» та ЄБРР уже 15 років. За цей час сторони уклали чотири
кредитні угоди на загальну суму 67 млн євро. «Інвестиції ЄБРР – це один із перших кроків у
трансформації компанії з локального виробника у великого міжнародного гравця. Ми
цінуємо цю співпрацю та вважаємо ЄБРР нашим ключовим стратегічним партнером», –
зазначила під час заходу Філя Жебровська, голова наглядової ради «Фармак». Кошти
першого кредиту ЄБРР у 2006 році було спрямовано на модернізацію виробничих
потужностей стерильного та нестерильного виробництв, а також на приведення
потужностей до стандартів Good Manufacturing Practice (GMP). У 2013 «Фармак» отримав від
ЄБРР інвестицію на модернізацію складських приміщень і дослідницьких лабораторій і на
розширення потужностей таблеткового виробництва. Важливим моментом у співпраці між
«Фармак» та ЄБРР став 2014 рік. Тоді, в умовах війни на сході країни та економічної кризи,
«Фармак» отримав третій кредит від ЄБРР на підтримку операційної діяльності компанії.
Згодом ЄБРР підтримав «Фармак» під час отримання ліцензії на інвестиції закордон, що
стало черговим кроком до розвитку міжнародної діяльності підприємства. Останній,
четвертий кредит ЄБРР, було отримано у 2019 році. Ці інвестиції було вкладено в
будівництво нового цеху з виготовлення рідких лікарських засобів, офісно-лабораторних
приміщень, а також у заходи з підвищення енергоефективності на виробничих об’єктах.
«Перший кредит, певно, був для нас найскладнішим. Це і нові міжнародні стандарти
звітності, і додаткові екологічні вимоги, і постійний контроль за використанням кредитних
коштів та процесу будівництва. Спочатку ми наймали консультантів, але дуже швидко
навчилися звітувати самостійно. Але ці 15 років співпраці нас змінили. Ми виросли,
опанували нові підходи та технології, запровадили найкращі практики та стандарти
ведення бізнесу. І ми вдячні ЄБРР за непідробний інтерес до розвитку бізнесу та професійну
підтримку», – зазначає Володимир Костюк, виконавчий директор «Фармак». Під час візиту
президент та представники ЄБРР високо оцінили реалізацію інвестицій, вкладених у
зростання «Фармак» упродовж 15 років. Гості підприємства підкреслили, що в ЄБРР
цінують довготривалі партнерські проєкти, які дають змогу спостерігати за сталим
розвитком компаній. А також за тим, як кошти, спрямовані на нові виробничі лінії декілька
років тому, сьогодні працюють на повну потужність.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Фармак»

Читайте також: Фармак виступає за
посилення співпраці з ЄС >>>

Фармкомпания "Монфарм" в 2020г. сократила
чистую прибыль на 43%
25.03.2021

Фармацевтическая компания "Монфарм" (Черкасская обл.) по итогам
2020 года сократила чистую прибыль на 43% по сравнению с 2019 годом – до
10,584 млн грн., пишет fixygen.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о
годовом общем собрании акционеров, которое состоится 27 апреля, активы компании за
год увеличились на 11% - до 188,369 млн грн. Нераспределенная прибыль компании за
прошлый год увеличилась на 3,6% - до 129,664 млн грн, тогда как суммарная дебиторская
задолженность возросла на 16,6% - до 71,776 млн грн. ПАО "Монфарм" создано в 1994 году
путем
корпоратизации
и
приватизации
госпредприятия
"Монастырищенский
фармацевтический завод", организованного в 1986 г. на базе спиртового завода, в составе
Киевского фармацевтического объединения "Дарница". На сегодня ассортимент
медицинских препаратов, которые производит "Монфарм", насчитывает более 70
наименований лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп. По
данным Госреестра, конечным бенефициаром компании является Яков Кузнецов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Рынок лексредств в 2020 г. вырос на 13% по сравнению с 2019 г. и
составил 41 млрд грн, сообщил президент ассоциации "Производители
лекарств Украины" (АПЛУ) Петр Багрий.
"За 2020 год рыночная доля отечественных производителей выросла. Весь рынок
украинских лексредств составляет 41 млрд грн, он вырос по сравнению с предыдущим
годом практически на 13%. Также на 7% вырос экспорт", - сказал он. По словам Багрия, в
2020 году снизилось потребление противопростудных препаратов, лексредств от
расстройств пищеварения и лекарств, которые используются в госпитальном сегменте в
связи с сокращением плановых операций. При этом выросла ковидная группа препаратов. В
свою очередь генеральный директор аналитической компании SMD Ирина Горлова
отметила, что по состоянию на конец 2020 года весь объем рынка лексредств составил $2,2
млрд в закупочных ценах без НДС. По словам эксперта, 2020 год принес больший рост в
денежном эквиваленте, чем суммарный накопительный рост за предыдущие пять лет: в
среднем рынок за предыдущие пять лет показывал +8%, в этом году +13% именно за счет
активного участия государства. При этом наблюдается существенное снижение цен. "Самая
большая доля в закупках была у государства (28%). Государственный рынок показывает
рост 92%, при этом составляет почти $600 млн. Среди государственных сегментов
наибольший успех и интерес вызывает работа закупочного агентства "Медицинские
закупки Украины" (МЗУ), которое по итогам года заняло 8% доли закупок и частично
поставок всех лекарственных препаратов. МЗУ провело торгов на общую сумму $330 млн,
из них $170 млн – это закупка лекарств", - сказала она, добавив, что объемы закупок
увеличили также медучреждения. Горлова подчеркнула, что при этом сегмент ритейла
практически стагнировал. Помимо этого, в 2020 г. на рынок выходило значительно меньше
новых продуктов, при этом 93% из них вышло в госсегменте – "потому что компании
отвечали на запрос", пояснила эксперт. Она прогнозирует, что при оптимистическом
сценарии развития в 2021 г. будет наблюдаться рост, в частности в бюджетном сегменте,
но не такой активный, ритейл по-прежнему будет близок к нулю. "В ближайшие пять лет
вероятнее всего Rx-сегмент будет занимать достаточно большую долю (77-79%). Доля
местного производителя вырастет до 36-38%. Конечно, мы не можем исключать
пессимистический сценарий, связанный с дальнейшей рецессией и локдауном", - сказала
Горлова. При этом, по словам менеджера комитета здравоохранения Европейской бизнесассоциации (ЕБА) Дмитрия Лурье, такого роста госдоли недостаточно. "Хочу отметить рост
доли государства. Но это все еще далеко от показателей в странах ЕС, в референтных
странах, потому что доля государства в закупках или реимбурсации составляет 70-75%", сказал он. Лурье добавил, что международные производители призывают государство к
созданию стратегии и дальнейшего развития программы реимбурсации. При создании
стратегии необходимо выделить приоритетные направления для дальнейшего
расширения программы и в целом понимание, каким образом она будет развиваться. В то
же время заместитель президента Ассоциации индийских фармацевтических
производителей (IPMA) - президент представительства "Евро Лайфкер Прайвит Лимитед"
Санджив Бхагат подчеркнул, что государству необходимо стабилизировать рынок. "В 2020
г. значительно выросла госсзакупка. В 2021 году государство должно в таком же темпе
инвестировать в этот рынок для его стабилизации", - сказал он. В свою очередь менеджер
по стратегическому развитию (здравоохранение и поставщики медицинских услуг)
Американской торговой палаты в Украине Наталия Кравченко отметила рост электронной
торговли лексредствами. "Мы видим некоторые сдвиги в регулировании этой сферы. Среди
перспектив развития – важность усовершенствования регуляторной системы (GMPсертификация), упрощение регистрации лексредств, что может позитивно повлиять на
выход на рынок международных производителей, также расширение перечня МНН,
которые реимбурсируются государством", - сказала она. Эксперты выступили за взаимное
признание с ЕС результатов проверок надлежащих производственных практик (GMP) при
производстве лексредств. Помимо этого они подчеркнули необходимость локализации
производства вакцин, в частности от COVID-19, в Украине, а также других препаратов.
Санджив Бхагат со своей стороны добавил, что Украине необходимо сотрудничать по этому
вопросу с мировыми производителями, в частности индийскими.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
МАКРОСТАТИСТИКА

Обсяг виконаних будівельних робіт у січні
скоротився на 11,2%

Деревообробна галузь України на межі руйнації:
названо шляхи розв'язання проблеми
29.03.2021

Підприємства
асоціації
"Меблідеревпром"
є
найбільшими
споживачами лісосировини, яка заготовляється в Україні. Асоціація об’єднує
підприємства, які здійснюють глибоку переробку деревини.
Практично весь обсяг деревних плит та фанери клеєної, в Україні виробляється
підприємствами Асоціації. Мабуть, не треба пояснювати, що в деревообробній
промисловості підприємства є базовими, їхня продукція є конструкційним матеріалом для
виробництва меблів, широко застосовується в будівельному секторі, вагонобудуванні та
інших суміжних галузях промисловості. У новітній історії України ще не було періоду, коли
б не поставала проблема лісосировинного забезпечення деревобробних підприємств. Однак
такої ситуації як зараз не було ніколи. Причин цьому кілька, проте одна все ж варта більшої
уваги, оскільки вона системна і спрямована на руйнування лісопромислового комплексу "до
основанья". І знову ж про постанову Кабміну 1178. І таку організацію, як Міндовкілля в
симбіозі з ДП "Прозорро.Продажі". Не будемо заглиблюватись в питання форми взаємодії
біологічних видів, визначати, хто в цій взаємодії "хазяїн", а хто "паразит". Цікаво інше.
Міндовкілля, до повноважень якого жодним чином не належить питання торгівлі будь чим,
у цьому разі заготовленою деревиною, несподівано проявило інтерес до товарно-грошових
відносин. Наприкінці 2019 тодішнє Міненерго, незважаючи на заперечення бізнесу,
протягнуло, по-іншому не назвеш, проєкт Постанови КМУ. Звертаю увагу, що чинну
постанову КМУ від 04.12.2019№1178 було ухвалено з низкою суттєвих порушень, про які я
скажу нижче. Спершу це був пілотний проєкт (експеримент) фактично на один рік – до 1
квітня цього року, з продажу 25% деревини на ЕТС ДП "Прозорро.Продажі", а решти
деревини – на інших площадках. Про результати цього проєкту Міндовкілля,
правонаступник Міненерго, мало до 15.02.2021 поінформувати Кабмін, але не склалось.
Замість цього Міндовкілля, підхвативши ініціативу свого попередника, пропонує
продовжити термін дії так званого пілотного проєкту до кінця 2021 року і поширити норму
продажу деревини на ЕТС ДП "Прозорро.Продажі" на весь обсяг заготовленої деревини. А
тепер про порушення, з якими було ухвалено Постанову 1178. Зокрема, було порушено
порядок розгляду й ухвалення нормативно-правових актів. А саме: Постанова, датована як
ухвалена КМУ 04.12.2019 р., оприлюднена на сайті Міненерго для публічного обговорення
26.12.2019 р., тобто ухвалена "заднім" числом, до опублікування, і тим більше, до
завершення громадського обговорення. Але тодішній Уряд на це не звернув уваги, мабуть,
стояла задача допомогти заробити ДП Прозорро, а не реальному бізнесу. Але найголовніше
те, що норми, закладені в Постанові і затвердженому нею додатку, порушують низку
основоположних законодавчих актів України. Так, відповідно до статті 19 Конституції
України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України. Відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет
Міністрів України забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності. Статтею 6
Господарського кодексу серед загальних принципів господарювання в Україні визначено
принцип заборони незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб, у господарські відносини. Згідно зі ст.19 Господарського
кодексу, суб"єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати
господарську діяльність. Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено
законодавством. Одним із основоположних принципів підприємницької діяльності,
визначених статтею 44 Господарського кодексу, є самостійне формування програми
діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється. Відповідно до
статті 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі
контрагента та визначенні змісту такого договору. Згідно з п.3 частини першої статті 19
Лісового кодексу України постійні лісокористувачі мають право власності на заготовлену
ними продукцію. А отже, і право самостійно, без обмежень розпоряджатись нею. Тим не
менше, в порушення чинного законодавства, Кабінет Міністрів України постановою 1178
зобов'язав постійних лісокористувачів здійснювати продаж не менше 25% запланованого
до заготівлі обсягу деревини через ЕТС ДП "Прозорро.Продажі", решту – на інших
електронних аукціонах. Так, урядовим нормативним актом здійснюється незаконне
втручання в господарські відносини суб'єктів господарювання. Зміни до згаданої постанови
Кабінету Міністрів України не усувають протиріч із чинним законодавством, а
поглиблюють їх. Якщо чинною постановою передбачається продаж через Прозорро
"окремих партій необробленої деревини", то змінами до неї – всього обсягу заготовленої
деревини. Так, у порушення чинного законодавства, ринок деревини буде повністю
зарегульовано, а також створено монополіста на ринку реалізації деревини. Про
необхідність дотримання чинного законодавства під час розробки нормативно-правових
актів асоціація "Меблідеревпром" наголошувала в листах до Президента України, прем’єрміністра, міністрів економіки, фінансів, юстиції, керівників Антимонопольного комітету,
Державної регуляторної служби. Однак керівництво Міндовкілля, в супроводі
представників ДП "Прозорро.Продажі" (чи навпаки), оббивають пороги міністерств і
відомств, вимолюючи погодження протиправного проєкту згаданої постанови Кабінету
Міністрів України, забувши в азарті, що займатися ринком деревини відповідно до
затвердженого положення не їх функція. Водночас Міндовкілля наводить аргументи щодо
нібито відповідності зазначеної постанови чинному законодавству, які свідчать про
непрофесійність і нерозуміння питання, яке вони взялися вирішувати. Як виявилось, для
них немає різниці в термінах: "ліси", які дійсно, згідно з Конституцією України і Лісовим
кодексом України, є об'єктами права власності українського народу, і "необроблена
деревина", яка є продукцією лісозаготівель і, згідно зі ст.19 Лісового кодексу, є власністю
підприємств-постійних лісокористувачів. У постанові КМУ 1178 і проєкті змін до неї не
йдеться про продаж лісу, тобто, деревини на пні, тому аргументи і посилання, що
наводяться Міндовкілля є, щонайменше, некоректними. До того ж, і продаж деревини на
пні (природного ресурсу) не може регулюватись постановою КМУ, а лише законом (ст.92
Конституції України). Так, Міндовкілля своєю некомпетентністю та наполегливістю, гідною
кращого застосування, вводить в оману громадськість, центральні органи виконавчої влади
та Уряд, схиляючи до ухвалення протиправних рішень. Ба більше, пропонуючи внесення
кардинальних змін до правил торгівлі деревиною, розробником, як уже зазначалось, навіть
не зроблено аналізу впливу на суб'єктів господарювання дії чинної постанови КМУ. А
результати цього експерименту – мізерні продажі, що видно зі статистики, а все тому, що
електронна торгова система, у т.ч. і Прозорро, не придатна для продажу всього обсягу
заготовленої деревини (це понад 20 млн.куб.м на рік), адже реальні виробники, беручи
участь в аукціонах, подають заявки на купівлю до 1000 лотів за квартал і таким
підприємствам необхідно заповнювати тисячі реєстраційних форм для участі. Це ж не
готель чи конфіскований автомобіль або квартиру, за одним лотом, продати. Аукціонна
торгівля всією деревиною, без будь-якої альтернативи, матиме негативний ефект, особливо
в довгостроковій перспективі, як для деревообробної промисловості, так і для лісового
господарства (через згортання деревообробного виробництва та зменшення споживання
лісосировини), що потягне за собою втрати бюджетів. Вважаю такий підхід до вирішення
питання, від якого залежить розвиток всієї деревообробної галузі, неприпустимим і
наголошую на необхідності дотримання чинного законодавства під час ухвалення
нормативно-правових актів, дотримання вільної конкуренції учасників ринку деревини …
© Ю.Медведєв, Заслужений
Читати повністю >>>
працівник промисловості України
За матеріалами obozrevatel.com

03.03.2021

У січні 2021 р. підприємства України скоротили обсяг виконаних
будівельних робіт на 11,2% в порівнянні із січнем 2020 р. Загальний обсяг
виробленої будівельної продукції становив 7,2 млрд грн.
У порівнянні з груднем 2020 року показник упав на 14,6%. Згідно з нескоригованими
даними, обсяги житлового будівництва за місяць упали на 10,4%, а будівництво інженерних
споруд – на 17,9%. Показник будівництва нежитлових будівель знизився на 7,9%. Частка
нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила 43,1%,
ремонту – 27,6%, реконструкції та техпереоснащення – 29,3%. У січні в порівнянні з
відповідним періодом 2020 року зростання обсягів будівельних робіт зафіксовано в таких
областях: Сумській – 88,7 млн грн (+0,2%); Харківській – 976,3 млн грн (+14,9%);
Хмельницькій – 285,8 млн грн (+128,1%). В інших областях спостерігається падіння обсягів
будівельних робіт. У Києві показник скоротився на 18,2% – до 1,8 млрд грн. Як повідомляв
GMK Center, за підсумками 2020 року підприємства України наростили обсяг виконаних
будівельних робіт на 4% у порівнянні з 2019 роком. Загальний обсяг виробленої
будівельної продукції становив 199 млрд грн. Обсяги житлового будівництва впали на
18,5%, а будівництво інженерних споруд, навпаки, зросло на 14,8%. Показник будівництва
нежитлових будівель зменшився на 2,7%.
Читати повністю >>>
За матеріалами gmk.center
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 АСФАЛЬТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


Столичный асфальтобетонный завод Тигипко увеличил
чистую прибыль на 21%
25.03.2021

ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный" в 2020 году
увеличило чистую прибыль на 21% по сравнению с 2019 годом – до 71,8
млн грн. Об этом сообщает портал biz.censor.net
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом общем собрании
акционеров 26 апреля, на выплату дивидендов планируется выделить 38,8 млн грн..
Нераспределенная прибыль в прошлом году увеличилась на 33,7% и составила 156,4 млн
грн, активы возросли на 30,7% – до 230,2 млн грн. Текущие обязательства компании за год
увеличились на 10,7% и составили 29,4 млн грн. Долгосрочные обязательства возросли в 10
раз – до 13,1 млн грн. Как сообщалось, летом прошлого года кипрская компания Сергея
Тигипко T.A.S. Overseas Investments Limited выкупила 24,75% акций ЧАО
"Асфальтобетонный завод "АБ Столичный", что позволило ей увеличить свою долю в
уставном капитале предприятия до 73,8%. Еще 22,6% компании принадлежит Сергею
Тигипко напрямую. Напомним, по итогам 2019 г. Асфальтобетонный завод "АБ Столичный"
увеличило чистую прибыль на 53% по сравнению с 2018 годом – до 59,3 млн грн. АБЗ "АБ
Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ и ДСМ" (до 1997 года – КП "Завод
бетонных изделий"). Специализируется на выпуске асфальтобетонной смеси для
строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК для подземных переходов,
коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов дорожного строительства.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
 ЦЕМЕНТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Кривой Рог Цемент" получила партию
вагонов для перевозки цемента
14.03.2021

ЧАО "Кривой Рог Цемент" получило первую партию вагонов для
перевозки цемента, планирует увеличить транспортный парк на 140 вагонов
до середины апреля.
"С появлением новых вагонов мы сможем обеспечить более 50% перевозок за счет
собственного транспорта общим объемом более 31 тыс. тонн продукции в месяц", – считает
глава правления ЧАО "Кривой Рог Цемент" Игорь Завиновский. По данным предприятия, 11
марта были получены вагоны для перевозки цемента модели 19-7075, в течение месяца
также ожидается поставка 100 хоппер-цементовозов улучшенной конструкции. Заказ на
поставку вагонов выполняет ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Номинальная
грузоподъемность вагона составляет 74 тонны. На сегодня предприятие владеет 122
пневмовагонами. ЧАО "Кривой Рог Цемент" (ранее – ЧАО "Хайдельбергцемент Украина")
занимается производством стройматериалов в трех направлениях – цемент, бетон,
гранитный щебень. Как сообщалось, связанная с Concorde Capital кипрская Overin Ltd стала
владельцем доминирующего контрольного пакета ЧАО "ХайдельбергЦементУкраина".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания "Балцем" сократила чистый
убыток на 17,6%
22.03.2021

ЧАО "Балцем" (Балаклея) по итогам 2020 года сократило чистый
убыток на 17,6% по сравнению с 2019 годом – до 109,7 млн грн. Об этом
сообщает служба новостей портала fixygen.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о
годовом общем собрании акционеров 22 апреля, чистый убыток на акцию составил 0,99
грн. Нераспределенный убыток предприятия в 2020 году увеличился на 31% и составил
462,8 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 5,6% – до 19,6 млн
грн. Текущие обязательства предприятия сократились на 1,6% – до 906,8 млн грн, тогда как
долгосрочные отсутствуют. В целом активы ЧАО "Балцем" в прошлом году сократились на
17,8% и составили 473,5 млн грн. ЧАО "Балцем" (ранее – ЧАО "Евроцемент-Украина")
создано в 1996 г. путем преобразования "Балаклейского цементно-шиферного комбината".
Входит в состав "Евроцемент групп-Украина" из российского холдинга "Евроцемент Групп".
Завод производит цемент разных марок и молотый шлак. Производственная мощность по
выпуску цемента составляет 4 млн тонн в год. Филиалом ЧАО "Балцем " является ЧАО
"Краматорский цементный завод-Пушка" (Краматорск Донецкой обл.) с производственной
мощностью 661 тыс. тонн цемента в год. Основным акционером ЧАО "Балцем" по
состоянию на четвертый квартал 2020 г. являлась Galaks Holdings Ltd (99,4%, Кипр). По
данным ЕГР, на март-2020 уставный капитал ЧАО Евроцемент-Украина" составляет 5,5 млн
грн. Конечным бенефициаром компании числится Кальцыдис Филаретос (Греция) через
"Евроцемент Холдинг АГ". Eurocement Holding AG со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария,
объединяет 19 цементных заводов, расположенных в Восточной Европе и Азии…
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ю

63

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Ассоциация "Укрцемент" призывает правительство исключить
из соглашения о ЗСТ с Турцией цемент




ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ

28.03.2021

Ассоциация "Укрцемент" предлагает исключить из соглашения о ЗСТ
с Турцией товарные позиции, которые полностью обеспечены собственным
производителем, сообщил глава ассоциации "Укрцемент" Павел Качур.
"Подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией для цементной
отрасли несет серьезную угрозу. Мы свою позицию передали в Минэкономики и торговому
представителю Украины", - сказал он Качур. Эксперт подчеркнул необходимость особенно
взвешенной политики правительства в условиях мирового экономического кризиса, чтобы
за лозунгами свободного перемещения товаров не потерять собственного производителя и
не оставить без работы десятки тысяч украинцев. "Установленные производственные
мощности для выпуска цемента в Турции составляют 140 млн тонн цемента в год. В
Украине этот показатель - более чем в 10 раз меньше. Собственное потребление цемента в
Турции - около 60 млн тонн. Это означает, что импортер с такими мощностями, которые
имеет Турция, играя ценовой политикой, легко может уничтожить производство цемента в
Украине", - сообщил Качур. Он подчеркнул эффективность и результативность в борьбе с
кризисом программы "Большое строительство". "Эта программа стала спасательным
кругом для всей строительной отрасли в период мирового экономического кризиса. В
случае подписания соглашения о ЗСТ с Турцией средства, выделенные из бюджета
Украины, средства украинских налогоплательщиков, будут поддерживать производителей
соседнего государства, вместо того чтобы поддерживать собственных", - отметил Качур. Он
заявил, что цементная отрасль в Украине способна в полном объеме обеспечить
потребителей высококачественным цементом, конкурентным на европейском рынке.
"Цементная отрасль развивается и модернизируется. Инвестируются миллиардные
средства, чтобы поддерживать высокое качество продукции, сокращать выбросы вредных
веществ, уменьшить выбросы СО2. В марте 2021 возобновил обжиг клинкера цементный
завод в Балаклее, печи которого были остановлены бывшими российскими владельцами на
долгих десять лет. Это еще больше усилит способность цементной отрасли Украины
обеспечить собственный рынок цементом", - резюмировал Качур. Руководитель
ассоциации "Укрцемент" выразил надежду, что аргументы производителей будут
услышаны. В сентябре 2020 года Межведомственная комиссияй по международной
торговле начала расследование импорта в Украину портландцемента и клинкерного
цемента из Турции. Импорт этих позиций в 2019 году вырос в девять раз, а по результатам
января-августа 2020 - в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
По данным Госстата Украины, в 2020 году объем экспорта в Турцию несколько снизился до $2,436 млрд (на 7% по сравнению с 2019), импорт чуть вырос – 2,415 (на 2,5%).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Прокуратура забрала у компании окружения Хмельницкого
почти 40 га земли возле Пирогово
05.03.2021

Хозсуд Киева отменил регистрацию права аренды Сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью агрокомбинат
"Хотивский" 18,85 га и 24,52 га по ул. Академика Заболотного в столице.
Обе регистрации в августе 2017 года провел государственный регистратор филиала
коммунального предприятия Мирнопольского сельсовета "Результат" в г. Киеве Алексей
Шейк-Сейкин. Основанием возникновения вещного права был указан договор аренды 2004
г. и внесение изменений в него. Впрочем, суд установил, что право аренды на участок
площадью 18,85 га у агрокомбината не возникало, поскольку он вообще не была предметом
договора аренды 2004 г. А право аренды участка площадью 24,52 га у "Хотовского"
прекратилось в 2009 г. Следовательно, у нотариуса в 2017 г. не было доказательств
наличия любого документа, который бы свидетельствовал о наличии оснований для
государственной регистрации у агрокомбината права пользования указанными участками.
Кроме того, суд признал правомерным обращение в суд с иском прокурора в интересах
Киевсовета. Прокурор в суде сообщил о ненадлежащих действиях Киевсовета,
проявившиеся в обращении Киевсовета в Минюст только в июле 2019 г., то есть почти
через два года после нарушенного права территориальной общины. По результатам
рассмотрения в удовлетворении жалобы было отказано. В дальнейшем Киевсовет
обжаловал решение Минюста в Окружном админсуде Киева, однако избранный горсоветом
способ защиты прокурор назвал неэффективным, поскольку он не направлен на реальное
восстановление нарушенных прав и интересов территориальной общины на землю и но не
приводит к отмене незаконной регистрации. Участок 24,52 га расположена возле
Национального музея народной архитектуры и быта Украины ("Пирогово"). Данные о
расположении участка 18,85 га на публичной кадастровой карте отсутствуют. Владельцами
СООО агрокомбинат "Хотивский" является ООО "Земельный кадастр" (50%), Александр
Шуляк (43,4%) и Виталий Верба (6,6%). Руководителем агрокомбината с 2000 года
является Валерий Шовкун. Владельцем ООО "Земельный кадастр" является кипрская
компания "Деванда Менеджмент Лимитед", конечным владельцем которой значится
Валерий Тейм из Лимассола. Компания "Деванда Менеджмент Лимитед" в 2006-2012 годах
была совладельцем ООО "Бионика Хилл". Сейчас конечным владельцем "Бионика Хилл"
является бизнесмен, экс-нардеп от "Партии регионов" Василий Хмельницкий. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net


ЖИТЛОВА & СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Державні іпотечні програми навряд чи стануть стимулом
для розвитку житлобудівництва - думка

KAN Development відкриє у своїх ЖК офісні центри
та прибуткові будинки
22.03.2021

Компанія KAN Development планує побудувати в житлових комплексах
Respublika та «Файна Таун» (обидва – Київ) офісні центри та прибуткові
будинки. Про це повідомив Ігор Ніконов, засновник компанії.
Деякі прибуткові будинки вже реалізовані та готуються до відкриття у певних
секціях Respublika та «Файна Таун». Девелопер планує самостійно здавати готові квартири
d довгострокову оренду. «Ми придумали комплекс заходів з орендарями, щоб мінімізувати
ризик збитків або несплати. Більше камер спостереження, більший контроль», – зазначив
Ігор Ніконов в інтерв'ю ІА «Інтерфакс-Україна». Також, за його словами, в генеральних
планах ЖК передбачені окремі офісні будівлі. «Це невеликі офісні центри в пішій
доступності, поруч із магістральними дорогами. Для ЖК Respublika, напевно, побудуємо в
першу чергу, адже величезна кількість орендарів самого ТРЦ потребуватимуть офіси
поруч», – повідомив засновник компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами commercialproperty.ua
ЄБРР надасть $12,5 млн кредиту Dragon Capital
на розвиток "зеленої" нерухомості
22.03.2021

ЄБРР надасть інвестиційній компанії Dragon Capital (Київ) кредит у
розмірі $12,5 млн на ремонт офісної будівлі в Києві та купівлю двох
складських приміщень у Києві та Харкові.
Загальна орендна площа складів становить 26 тис. кв. м, столичного офісу - 9 тис. кв.
м. Водночас Dragon Capital планує отримати для офісної будівлі рейтинг "дуже добре" за
системою сертифікації екологічності будівель BREEAM. "Окрім цього, передбачається
впровадження інноваційного для України підходу: з орендарями укладатимуть "зелені"
договори оренди, за якими від них вимагатимуть мінімізації впливу на довкілля", - йдеться
в повідомленні. Згідно з прес-релізом, ЄБРР має намір до 2025 р. збільшити інвестиції в
"зелену" економіку більш ніж до 50% свого річного обсягу інвестицій. Dragon Capital - одна з
найбільших інвестгруп України у сфері інвестицій і фінансових послуг. Надає повний спектр
інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами
інституціональних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанію засновано в 2000 р.
Один із ключових напрямів - інвестиції в ринок нерухомості. Управління портфелем
комерційної нерухомості здійснює керуюча компанія Dragon Capital Property Management.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

03.03.2021

Державні іпотечні програми передбачають купівлю житла на
вторинному ринку, тому не вплинуть на рівень продажу новобудов,
повідомив засновник і керівний партнер ГК DIM Олександр Насіковський.
"Головний позитив іпотечних програм "Доступне житло" під 7% і лізингової
програми під 5% у тому, що держава ділитиме ризики з позичальником, і така ініціатива це величезний "плюс" для влади. Але водночас досить складна макроекономічна ситуація в
Україні та відсутність державних гарантій, що процентні ставки для позичальників не
будуть переглянуті, ставлять під сумнів ефективність реалізації таких програм", повідомив експерт. Згідно з програмою "Доступне житло" розмір компенсації банкам за
видані кредити не змінюватиметься - держава покриє до 9% банківських витрат на
виданий кредит. "Виникає побоювання, що цій програмі буде дуже складно утриматися у
рамках задекларованих 7% для позичальника. Немає жодних гарантій того, що через
несприятливу економічну ситуацію відсотки за виплатами іпотеки не зміняться. Не
виключено, що, наприклад, сім'я, яка оформила кредит терміном на 10 років під 7%, уже
через рік або два буде змушена платити 10%, а то і 12%", - вважає Насіковський. Він
повідомив, що на сьогодні 60% квартир на первинному ринку реалізуються за допомогою
розстрочки від забудовників, а частка квартир, придбаних за допомогою іпотеки, не
перевищує 3%. При цьому держіпотека зараз навряд чи простимулює комерційні банки
розвивати іпотечні програми, що дозволяють придбати житло на первинному ринку. "Для
повноцінного розвитку іпотеки, крім базового економічного зростання в країні та
поліпшення добробуту громадян, необхідно ухвалити низку законів, які значно знизили б
ризики для покупців у разі, якщо будівництво через якісь причини не буде завершено.
Окрім цього, щоб потенційно мати можливість упроваджувати іпотечні програми, банкам
потрібні "довгі гроші" під 2-3%. Але на сьогодні потенційно залучити їх можна тільки у
держави", - резюмував Насіковський. Група компаній DIM заснована у 2014 році. На сьогодні
група ввела в експлуатацію шість будинків сукупною площею понад 120 тис. кв. м, зокрема
ЖК "Соборний", "Фамільний", "Автограф" і А52. Ще п'ять ЖК комфорт+ і преміум-класу
перебувають на стадії будівництва: "Новий Автограф", "Метрополіс", А136 Highlight Tower,
Park Lake City, Lucky Land. Загальний портфель проектів компанії - понад 890 тис. кв. м.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
В Києві презентували перші етапи Програми комплексної
реконструкції застарілого житлового фонду
04.03.2021

Холдинговая компания "Киевгорстрой" уменьшила
чистую прибыль в пять раз
31.01.2021

ЧАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой" (Киев) по итогам
2020 года уменьшило чистую прибыль в пять раз по сравнению с 2019 годом
- до 7,015 млн грн., пишет fixygen.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) о назначенном на 30 апреля
собрании акционеров, на дивиденды планируется направить 3,508 млн грн, в резервный
фонд – 351 тыс. грн, в фонд развития – 3,156 млн грн. Нераспределенная прибыль
компании в прошлом году уменьшилась на 5,8%, - до 1,46 млрд грн. Суммарная дебиторская
задолженность уменьшилась на 24,6% - до 351,2 млн грн. Кроме того, возросли
долгосрочные обязательства - на 60%, до 8,1 млрд грн, текущие снизились на 27%, до 2,5
млрд грн. "Киевгорстрой" в 2020 году нарастил активы на 20% - до 12,167 млрд грн. Как
сообщалось, в 2019 году "Киевгорстрой" увеличил чистую прибыль на 29% по сравнению с
2018 г. - до 35,6 млн грн. ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной
коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 г. путем объединения в ее
уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав
ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51
предприятие на правах ассоциированного члена.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Розпочата розробка проекту Програми комплексної реконструкції
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в Києві – з
дослідно-аналітичних заходів та визначення меж територій для реновації.
«Перші два етапи проекту вже готові. В них ми визначили основні кроки, необхідні
для початку реалізації Програми реконструкції застарілого житла. Фактично, це підґрунтя
для пілотних проектів у даному напрямку», – повідомив заступник голови КМДА Вячеслав
Непоп під час робочої наради за участі розробника – директора «Інституту Урбаністики»
Алли Плешкановської. За словами Вячеслава Непопа, першим етапом проведено дослідноаналітичну роботу. Зокрема, аналіз нормативної бази для реалізації Програми та
міжнародного досвіду, вибір оптимальних механізмів фінансування реконструкції та
реалізації подібних інвестиційних проектів. Окрему увагу приділили також правам та
обов’язкам мешканців житла, що підлягатиме реконструкції, та врегулюванню питань
оформлення прав власності на нього. «На наступному етапі ми плануємо інвентаризацію
застарілого житла. Це дозволить чітко визначити межі територій комплексної
реконструкції кварталів застарілого житлового фонду відповідно до містобудівної
документації, чинної та проектної», – розповів Вячеслав Непоп. Наступними кроками
створення Програми стане характеристика кварталів у визначених межах, планування
черговості втілення проектів та затвердження способів здійснення реконструкції. Після
цього проект Програми винесуть на розгляд Київської міської ради.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Суд забрал у застройщика землю под скандальной
многоэтажкой на Подоле



ОФІСНА

25.03.2021

Северный апелляционный хозсуд признал противоправным и отменил
выданный Киевскому учебно-производственному предприятию N3 (УПП-3)
Украинского общества слепых (УТОС) государственный акт на право
постоянного пользования земельным участком по ул. Вознесенский спуск, 28-30 в
Киеве, где строится ЖК "Подол Град Vintage".
Суд признал противоправным и отменил решение Киевсовета 2004 г., которым
участок площадью 0,57 га на Вознесенском спуске, 28-30 был предоставлен в постоянное
пользование УВП-3 УТОС для строительства жилого дома для работников предприятия
инвалидов по зрению, инвалидов войны. Именно на основании этого решения в 2005 году с
УВП-3 заключен договор аренды, который в 2011 г. переоформили на право постоянного
пользования участком. Суд признал недействительным договор аренды, а также отменил
госакт на право постоянного пользования участком. Постановление вступило в законную
силу со дня его принятия. Апелляционный суд установил, что указанный участок находится
в пределах исторического ареала города Киева, а также располагается в архитектурной и
археологической охранной зонах, и относится к землям историко-культурного назначения
национального и местного значения, которые относятся к особо ценным землям. В
частности, участок расположен в пределах территории памятника археологии местного
значения "Культурный слой Копырева конца ХI-ХII веков", территории Государственного
историко-культурного заповедника "Древний Киев", территории архитектурного
заповедника "Город Владимира", территории памятника археологии - культурный слой
Подола, культурный слой ремесленных слобод Гончары и Кожемяки IX-XVII веков. Кроме
того территория земельного участка является составной частью памятника ландшафта и
истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины Днепра".
Согласно действующим нормативным актам, на территории историко-культурных
заповедников запрещается любое строительство, не связанное с прокладкой инженерных
сетей, необходимых для заповедников. И разрешается строительство только особо важных
сооружений по индивидуальным проектам. Однако "жилой дом с объектами социальнообщественного назначения", для строительства которого был выделен указанный участок,
не относится к особо важным сооружениям, а потому отвод земли для этой цели является
нарушением статей 53, 54 Земельного кодекса и статьи 32 закона "Об охране культурного
наследия". Апелляционный суд пришел к выводу, что Киевсовет в 2004 году при принятии
решения о передаче участка 0,57 га на ул. Вознесенский спуск, 28-30 и в 2011 году при
передаче участка в постоянное пользование УВП-3 вышел за пределы своих полномочий,
нарушив процедуру предоставления участка без изменения его целевого назначения, а
также без получения соответствующего согласования Кабмина. Иск в суд подали Орган
самоорганизации населения "Уличный комитет Воздвиженка" в Подольском районе Киева
и ООО "Оптимум- Капитал", которое является владельцем научно-исследовательской
школы для детей, которая располагается на соседнем участке по ул. Кожемяцкой, 12-Б. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
 КОМЕРЦІЙНА


ТОРГОВА

Новый инвестор обещает достроить ТРЦ Respublika
до конца года
30.03.2021

Глава наблюдательного совета инвестиционного фонда "КаскадИнвест" Анатолий Шахновский подтвердил, что фонд инвестирует в
строительство торгово-развлекательного центра Respublika Park.
Объект должны достроить и сдать в эксплуатацию уже до конца этого года. "Мы
приобрели все права и уже активно инвестируем в достройку ТРЦ. Считаем, что этот проект
будет успешным, в том числе, за счет новой концепции. Это будет самый большой торговый
центр в Украине, площадью 300 тыс. м², где разместятся около 500 магазинов, парк
развлечений с применением самых последних технологий, около 50 ресторанов,
кинотеатры", - сказал Шахновский. ТРЦ планируют открыть до конца 2021 г. "Если не будет
форс-мажоров, связанных с пандемией, объект будет введен в эксплуатацию в мае этого
года, и открыт для посетителей в 4 квартале этого года. Как я уже сказал, с новой
концепцией, а также ребрендингом на Respublika Park", - добавил он. Анатолий Шахновский
был назначен операционным директором проекта Respublika Park. Respublika Park - один из
крупнейших ТРЦ Киева, строительство которого началось в 2012 г. и было приостановлено
в 2015 г. Собственником инвестфонда "Каскад-Инвест" является Виталий Хомутынник.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Суд арестовал ТРЦ Sky Mall по делу
о рейдерстве
30.03.2021

Киевский апелляционный суд арестовал недвижимое имущество ТРЦ
Sky Mall в Киеве на проспекте Генерала Ватутина, 2, 2-Т, 2-т. Об этом
сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 15 марта.
Арестованы торгово-развлекательный центр общей площадью 66 810 кв. м,
двухуровневый паркинг площадью 38404,5 кв. м, имущественный комплекс площадью
21235,8 кв. м, что включает гипермаркет с автостоянками (в том числе паркинг на 633
машиномест), здание бассейна на 1815 кв. м, паркинг площадью 8870 кв. м и еще один
недостроенный
многоуровневый
паркинг.
Суд
запретил
совершать
любые
регистрационные действия с этими объектами в Государственном реестре прав на
недвижимое имущество. Арест наложен в уголовном производстве №42016100000000022
от 15.01.2016 по признакам ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.375, ч.2 ст.376 УК Украины. Это дело начали в
2016 году по заявлению тогдашнего народного депутата Егора Фирсова о рейдерском
захвате комплекса SkyMall. В ноябре 2019 кипрскую компанию «Аррикано Риэл Эстейт
ПИЕЛСИ» эстонского инвестора Тедер признана потерпевшей в уголовном производстве. В
2020-м адвокат потерпевшего уже обращался об аресте этого имущества с целью
обеспечения возмещения вреда, поскольку кипрская компания заявила гражданский иск.
Тогда суды в аресте отказали по той причине, что потерпевшая компания заявила
гражданские иски к двум физлицам. А имущество Sky Mall принадлежит ООО «Оптовая сеть
2011» (владелец - панамская компания «ГРЕНАДА БИЗНЕС КОРП.»). Постановлением
следователя Государственного бюро расследований от 8.12.2020 года недвижимое
имущество ТРЦ «Sky Mall» признано вещественным доказательством. После этого с
ходатайством об аресте обращался прокурор, но Печерский суд снова отказал. Киевский
апелляционный суд отметил со ссылкой на ч. 2, 3 ст. 170 УПК, имущество, имеющее
признаки вещественного доказательства, должно арестовываться независимо от того, кто
является его владельцем, у кого и где оно находится, независимо от того относится ли
подозреваемому или другому заинтересованному лицу. Иначе не удастся предотвратить
возможное отчуждению этого имущества, помешает установлению истины в уголовном
производстве. ТРЦ SkyMall начала строить компания Arricano Real Estate PLC эстонца
Тедера. В 2009 году к строительству присоединилась компания Stockman Interhold S.A,
которую контролирует гражданин Украины Андрей Адамовский, известный как бизнеспартнер Александра Грановского. Компания Адамовского вложила в строительство $ 40
млн, получив 50,03% акций. Одновременно стороны заключили соглашение, Arricano Real
Estate PLC имела право обратного выкупа проданных 50,03% акций. …
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
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Держбанк відсудив 6 мільярдів у забудовника хмарочосів
біля центрального РАЦСу в Києві
04.03.2021

Суд задовольнив позов "Укрексімбанку" до компанії "Агентство офісного
будівництва" і вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 5,95
мільярда гривень заборгованості за кредитним договором.
В матеріалах Господарського суду Києва зазначається, що ці кошти були надані
банком на фінансування будівництва громадського центру Sky Towers на перетині вул.
Шолуденка, проспекту Перемоги та вул. Борщагівської в Шевченківському районі Києва.
Згідно з матеріалами суду, позичальник порушив свої кредитні зобов'язання, забезпечені
іпотекою. Директор департаменту реструктуризації і стягнення "Укрексімбанку" Олег
Лазовський уточнив, що проблеми з обслуговуванням кредиту у "Агентства офісного
будівництва" почалися з 2014 р. "У серпні 2019 р. з метою врегулювання заборгованості між
банком і боржником було досягнуто домовленостей щодо фінансової реструктуризації.
Однак заборгованість так і не була реструктуризована, тому вже новим менеджментом
банку в червні 2020 р. вирішено почати процедуру примусового стягнення", – зазначив
голова департаменту держбанку. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром "Агентства офісного
будівництва" вказано Девіда Ізраела. Sky Towers – проєкт KDD Group, в минулому одного з
найбільших девелоперів в Україні. Одними з її основних бенефіціарів вважалися брати
Константиновські та структури, близькі до ексміністра вугільної промисловості Віктора
Тополова. У 2011 році повідомлялося, що стратегічним інвестором KDD Group став Андрій
Веревський (контролює агрохолдинг "Кернел"), придбавши 68,2% акцій за 16 млн доларів.
У 2012 році з'явилася інформація, що офісно-готельний комплекс Sky Towers придбала
американська компанія Cimbrorum Holdings. За даними ЗМІ, сума операції нібито становила
202,4 млн, причому продавець нібито повинен був отримати тільки 12 млн доларів, тоді як
решта коштів повинні були піти на покриття боргів KDD Group (в т.ч. перед
"Укрексімбанком" на 168,4 млн доларів). Власник компанії-покупця не розкривався.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Офисный центр “Парковый” могли втемную
“продать” госбанку
15.03.2021

В начале марта Верховный суд отказал компании “Амадеус Ко” нардепа
из группы “Доверие” Максима Ефимова в доступе к его собственности –
офисному центру “Парковый”, известному в народе как “вертолетная
площадка Януковича”.
Она расположена на склонах Днепра в самом центре Киева. С 2018 г. здание
находится в управлении государства и сейчас там расквартирован партийный офис “Слуги
народа”. Впрочем, Ефимов, судя по всему, уже подготовил пути отхода. Как стало известно
“ОЛИГАРХУ”, активы вертодрома в декабре 2020 года были переданы в залог по кредитам
на 500 млн грн. в государственном “Укргазбанке”. Сообщение центральных СМИ в 2019
году о том, что “Фирма нардепа от БПП возвращает себе “вертодром Януковича”: суд
отменил временного управителя”, оказалось преждевременным. В начале марта 2021 года
стало известно, что Верховный суд Украины после многолетнего спора все же оставил
объект в управлении АРМА. Речь идет о комплексе зданий по адресу Парковая дорога, 16а
площадью почти 20 тыс кв. м. на участке 2 га. Национальное агентство Украины по
вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и
других преступлений (АРМА) получило его в августе 2018 года по решению Голосеевского
районного суда. Суд арестовал спорные активы в рамках уголовного производства №
42016100000001070. В апреле 2016 г. ГПУ открыла уголовное производство по факту
злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной
инспекции архитектурно-строительного контроля в Киеве, которые в январе 2012 года
противоправно согласовали его строительство. У следствия вопросы не только к
законности стройки, но и к чистоте происхождения денег, на которые она осуществлялась.
На тот момент “Амадеус Ко” принадлежал Fineroad Business LLP, оформленной на Яшара
Ходжаева из Енакиево: как писали СМИ, за ним стояла семья Виктора Януковича. В 2017
году эти активы выкупили структуры народного депутата от БПП Максима Ефимова. По
началу их оформили на близкого к нему топ-менеджера, а затем на его мать – Любовь
Ефимову. Сам Ефимов официально вошел в роль бенефициара лишь летом 2020 года.
Ефимов почти сразу принялся возвращать актив, который к тому моменту АРМА передала в
оперативное управление КП “Центр организации дорожного движения”. Компания нардепа
заручилась решением Окружного админсуда, отменила аресты в Голосеевском суде и
получила пару решений в свою пользу в хозсудах. Так, Хозяйственный суд Киева летом и
Северный апелляционный хозсуд осенью 2020 года удовлетворили ее исковые требования
и признали недействительным договор управления имуществом (активами) от 18 октября
2018 года между АРМА и КП. Однако финальную битву в Верховном суде выиграли все же
последние. А за каждым снятием ареста в судах общей юрисдикции следовало новое, за
одним закрытым уголовным производством – очередное (всего их в “деле “Паркового” с
полдесятка). Все это делает окончание спора перспективой очень отдаленной. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Общая площадь гибких офисов в Украине превысила
130 тыс. кв. м. - исследование
15.03.2021

Общая площадь гибких офисов в Украине превысила 130 тыс. кв. м, при
этом две трети предложения, 89 тыс. кв. м, приходится на Киев. Об этом
сообщает издание bin.ua
Согласно исследованию проведенном совместно URE Club и Ассоциацией
коворкингов Украины (АКУ), в целом в стране насчитывается 125 коворкингов и гибких
пространств. Лидирует по числу объектов такого формата столица - 53%. В Топ-5 также
входят Харьков -12%, Львов - 7%, Днепр - 6% и Одесса - 4%. "За восемь лет развития
коворкинги и гибкие офисы сумели уже занять долю в 4,5% офисной недвижимости
столицы, и мы видим растущий интерес к этому сегменту по всей Украине", - сообщила
директор АКУ Виктория Журбас. В 2020 году рынок гибких офисов в столице вырос на 24
тыс. кв. м, или на 30% по отношению к 2019 году. Ожидаемое новое предложение в 2021
году - 29 тыс. кв. м. По данным исследования URE Club, средняя стоимость отдельного
офиса для пяти человек в коворкингах городов из Топ-5 городов на конец 2020 года
составила 23,7 тыс. грн/кв.м/мес. "Девелоперы и управляющие коммерческими
помещениями столицы и крупных городов заинтересованы в развитии сегмента
коворкингов и гибких пространств. Очевидно, что этот сегмент будет активно развиваться,
так как именно формат коворкингов максимально соответствует тренду адаптации
формата работы в новых реалиях", - сообщила СЕО URE Club Ольга Соловей агентству. Как
отметила Соловей, URE Club планирует не только плотно работать с новосозданной АКУ, но
и готов поддержать развитие новой структуры. По данным АКУ, первые коворкинги
открылись в Украине в 2012 году: во Львове два объекта Communa общей площадью в 1,3
тыс. кв. м, в Одессе - Impact Hub Odessa (1,29 тыс. кв. м). В 2013-м открылись также
столичный "Времени Вагон" (360 кв. м) и харьковский "Уровень" (120 кв. м). Созданная в
2020 году АКУ ставит целью изучение рынка, профессионализацию рынка, в том числе
помощь с рекрутингом и обучением персонала, содействие формированию нормативноправовой базы функционирования рынка коворкингов и гибких офисов. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Київрада віддала Кодецькому 4 гектари
колишнього заводу на Либідській
Київрада передала в оренду 4 гектари біля ст. м. «Васильківська», що
фігурують у «понятійках» Комарницького
05.03.2021

Київрада прийняла рішення про передачу ПАТ «Київський завод
комунального машинобудування «Коммаш» земельної ділянки на вул.
Васильківській, 28 у Голосіївському районі столиці.
Ділянка передається в оренду на 10 років для експлуатації та обслуговування
виробничих і адміністративних будівель і споруд. Вона розташовується одразу біля виходу
зі станції метро «Васильківська». Ділянка має площу 4,06 га і за функціональним
призначенням належить до комунально-складської території. Присутній на засіданні
заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Юрій Тацій зауважив,
що «будівництво будь-яких об’єктів житлового призначення на даній земельній ділянці
заборонено законодавством». Втім, депутат від фракції «Єдність» Віталій Павлик нагадав
про наміри попри функціональне призначення ділянки забудувати її житлом. «Зазначена
ділянка стала відома у зв’язку з тим, що одним з народних депутатів були оприлюднені
певні документи, які були вилучені СБУ в окремих ділків в м. Києві. Вони свідчать про те, що
ця ділянка більше 4 га буде забудована житловими будинками. Дійсно, зараз ділянка
відводиться для користування – це перший етап. Але невдовзі розпочнуться будівельні
роботи. І у мене запитання… Якщо без зміни цільового призначення ділянки, без
затвердження Детального плану території розпочнуться ці роботи, а перед цим
Департамент архітектури надасть містобудівні умови та обмеження для реконструкції,
скажіть, будь ласка, яку санкцію хто з посадовців понесе? Хто напише у такому випадку
заяву про відставку? Міський голова? Секретар? Головний архітектор? Людина, яка видасть
ці документи? Тому що ми розуміємо, що ця територія буде забудована житловими
будинками», – заявив Павлик. В свою чергу голова фракції «ВО «Батьківщина» Денис
Москаль закликав підтримати передачу ділянки в оренду «Коммашу». «Наскільки я знаю,
детальний план території, який дозволяє там вести якесь будівництво житла, там не
затверджений. Тобто, все решта – домисли, що там можуть бути житлові будинки чи ще
щось. На сьогоднішній день вона використовується за призначенням, повністю забудована.
Чому ми маємо відмовляти заявнику?», – заявив він. Секретар Київради Володимир
Бондаренко поставив проект рішення на голосування і просив його підтримати. У підсумку
«За» проголосували 76 депутатів, 7 проти, 2 утрималися, 18 не голосували. Завод «Коммаш»
у місячний строк має надати до Департаменту земельних ресурсів документи для
укладення договору оренди. Нагадаємо, що про ділянку на вул. Васильківській, 28 йшлося у
т.зв. «понятійних» угодах між власницею Stolitsa Group Владою Молчановою і т.зв.
«смотрящим» за столицею Денисом Комарницьким. Цю ділянку поруч з центром міста
планують забудувати житлом, фінансуючи проект 50/50. Як повідомлялося, у подальшому
Комарницького у «понятійці» змінив його давній соратник і син екс-мера Києва Степан
Черновецький. На президентських виборах 2019 року Молчанова була довіреною особою
кандидата в президенти Юлії Тимошенко по Святошинському району Києва. Як відомо,
Тимошенко є лідером партії «Батьківщина».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Продажний "Більшовик": кому дістанеться земля
на Шулявці і що там побудують
05.03.2021

В інтерв'ю "ЕП" київський забудовник Андрій Вавриш емоційно
пояснював журналістам, чому столиця повинна не освоювати нові землі, а
займатися реновацією промислових територій у межах міста.
"Чому місто не розвивається? Ми охороняємо минулу славу радянської
промисловості: минулу славу заводу "Більшовик", минулу славу заводу "Артем". "Не можна,
не чіпай, ти не збудуєш!" – ось інтегральний показник нашого рівня містобудівної
політики", – іронізував CEO Saga Development. Завод "Більшовик" належить державі та є
збитковим. Головний актив підприємства – велика ділянка землі вздовж проспекту
Перемоги, поруч із станцією метрополітену "Шулявська". Саме за земельну ділянку
змагатимуться учасники майбутніх торгів, які оголосив Фонд держмайна в рамках "Великої
приватизації". Якщо підготовка проходитиме без затримок, аукціон може відбутися влітку
2021 року. Скільки держава може виручити за лот, хто стане власником однієї з
найпривабливіших ділянок у Києві і що зведуть на місці легендарного заводу?
Ласий шматок столичної землі. Київський чавуноливарний і механічний завод у
далекому 1882 році заснували чеські підприємці. Через 40 років завод у рамках
націоналізації совєтами отримав назву "Більшовик". У 2018 році в ході декомунізації його
назву змінили на Перший київський машинобудівний завод (ПКМЗ). Підприємство
спеціалізується на металообробці, виробництві циліндрів, гідродомкратів, роторів,
переробці гуми і пластмас. Найкращі часи підприємства залишилися в минулому. У 1996
році на заводі працювало близько 6 тис осіб, у 2021 році залишилося трохи більше 200
співробітників. На території понад тридцять будівель, однак для потреб заводу частково
використовуються лише два приміщення. Решта здаються в оренду або пустують. На
оренду припадає до 80% грошових надходжень ПКМЗ. Відсутність інвестицій в оновлення
матеріальної
бази
та
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призвели
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зниження
конкурентоспроможності, нестачі замовлень і збитків. Наймолодшому верстату на заводі
виповнилося 48 років. "Завод "Більшовик" – приклад того, як великі підприємства через
корупцію та неефективне управління занепадають, обростають боргами і стають тягарем
для платників податків", – розповіли ЕП представники Фонду держмайна. У 2020 році
Перший київський машинобудівний завод отримав 22 млн грн збитку, а загальна сума
боргу перевищила 500 млн грн. Щорічно підприємство зобов'язане сплачувати в бюджет
столиці 40 млн грн земельного податку. За словами в. о. голови правління ПКМЗ Леоніда
Крупника, відновити виробництво на території заводу неможливо. Фонд держмайна
включив завод до приватизаційного списку і планує продати його в червні 2021 року. Для
цього парламент повинен розблокувати велику приватизацію, а Кабмін – затвердити умови
приватизації ПКМЗ, каже заступник глави ФДМ Тарас Єлейко. Завод розташований уздовж
магістрального проспекту Перемоги з одного боку і так званої малої Кільцевої дороги – з
іншого. Потенційного покупця цікавлять не виробничі потужності заводу, а 35 га землі.
Зараз це одна з найкращих і найцікавіших великих ділянок для забудови серед усіх об'єктів
приватизації. Керівник компанії "КАН девелопмент" Ігор Ніконов відзначає численні
переваги ділянки, особливо розташування та інженерні комунікації: "Ділянка "бомбічна"!
Рівна, поруч з центром міста. Там відмінна інфраструктура і потужні мережі". "Об'єкт
розташований у стратегічному місці, яке має принципове містобудівне значення. Немає
більш прямої та широкої траси, ніж проспект Перемоги", – каже керівний директор Colliers
Ukraine Олександр Носаченко.
Продати якомога дорожче >>>
© Олександр Колесніченко
За матеріалами epravda.com.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com

66

09.03.2021

Київрада прийняла рішення про передачу ТОВ «Українська
будівельна реновація» земельної ділянки на вул. Джона Маккейна (раніше
– Івана Кудрі), 5 у Печерському районі міста.
Вказаним рішенням Київрада затвердила проект землеустрою та передала компанії
в оренду на 5 років ділянку площею 3,94 га. Орієнтовний розмір річної орендної плати
складатиме 0,1% від нормативної грошової оцінки – 344 тис грн. Ділянка наразі забудована
комплексом будівель загальною площею 35 тис кв м, що належать «Українській будівельній
реновації» з 2018 року. Ділянка розташована у Центральному історичному ареалі міста, в
зоні регулювання забудови третьої категорії. Питання про передачу землі на вул. Джона
Маккейна, 5 в оренду «Укрїанській будівельній реновації» Київрада збиралася розглянути
ще у вересні 2020 року. Однак тоді співробітники Служби безпеки України прибули в КМДА
і вручили чиновникам ухвалу про арешт цієї ділянки і заборону вчиняти будь-які дії з нею.
Арешт було накладено в рамках кримінального провадження №12014100000001524 від
17.12.2014 щодо протиправного вибуття нерухомого майна по вул. І. Кудрі (Дж. Маккейна),
5 з державної власності. Приміщення раніше належали Дослідному заводу зварювального
устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона. У січні цього року апеляційний
суд скасував арешт ділянки. Відзначимо, що ці 3,94 га відповідно до Генплану м. Києва
належать до промислових територій, де будівництво житла заборонене. Разом з тим, у
грудні 2019 р. Київрада затвердила Детальний план території, відповідно до якого ділянка
належить до житлової багатоповерхової забудови. Власниками ТОВ «Українська будівельна
реновація» є ТОВ «КУА «Сіті Ван Ессет Менеджмент», яке діє від свого імені в інтересах та за
рахунок пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиціного фонду «Сіті
Проджект» та кіпрська компанія «Коксі Холдинг Лтд». Кінцевим бенефіціарним власником
фірми є Валерій Кодецький, президент компанії City One Development. Проектами цієї
компанії є ЖК «Новопечерські Липки», ЖК «Бульвар Фонтанів», ЖК «Святобор», ЖК Healthy
City, проект комплексу Lipki Island City resort (40 га на Рибальському півострові). У 2017
році Валерій Кодецький після 11 років вийшов зі складу акціонерів девелоперської компанії
Ukrainian Development Partners (UDP) у зв’язку з перепрофілюванням бізнесу групи та
сконцентрувався на власному бренді City One Development.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org



ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
ДОРОГИ & МОСТИ. ІНШІ ІНЖЕНЕРНІ ПРОЕКТИ

Іноземна компанія підробила документи для участі
в тендері з вартістю 1,3 млрд. грн.
12.03.2021

У Харківській області іноземна компанія підробила документи для
участі в тендері Укравтодору щодо ремонту дороги державного значення.
Про це повыдомляэ портал cripo.com.ua
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з
вартістю 1,3 млрд грн. Фінансування мали забезпечити з державного бюджету, очікувана
вартість становила понад 1,3 млрд гривень, повідомили у пресслужбі СБУ. «Під час аналізу
тендерної документації співробітники СБУ виявили, що менеджмент іноземної комерційної
структури, яка брала участь у торгах, надав підроблену документацію. Через недостовірно
подану пропозицію компанія мала всі шанси стати переможцем тендера. Установлено, що
асфальтобетонного заводу, який вказано у документації, взагалі не існує, за його «адресою»
знаходиться пустир», — йдеться у повідомленні. За висновками експертів, виконання робіт
недоброякісним підрядником могло призвести до розкрадання десятків мільйонів
бюджетних коштів. Завдяки своєчасному інформуванню керівництво держпідприємства
відхилило тендерну пропозицію іноземної компанії через порушення ними законодавства.
СБУ не розкриває назви компанії-порушника. На сайті торгів Zakupki.prom.ua є інформація
про призупинення тендеру на середній ремонт автомобільної дороги загального
користування державного значення Т-21-03 Харків – Золочів – контрольно-пропускний
пункт «Олександрівка» на ділянці км 9+000 – км 62+976. Очікувана вартість проєкту —
понад 1,3 млрд грн. Двох учасників торгів було дискваліфіковано, одного з них – за брехню
про асфальтобетонний завод. Це компанія «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ». Замовник
торгів, тобто Укравтодор у Харківській обл., виявив невідповідності у документації.
Компанія протягом 24 години виправила невідповідності, але надана копія атестату
виробництва на асфальтобетонний завод не відповідала кваліфікаційним вимогам.
Замовник вимагав надати підтвердження атестації асфальтобетонних заводів на
виготовлення асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних
сумішей. Фірма надала атестат, виданий ДП «Харківський облавтодор», який забезпечує
лише відповідність фізико-механічних властивостей асфальтобетонних сумішей вимогам
ДСТУ. Атестат виробництва відсутній, що в свою чергу не дає можливості приготування
щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей.
Читати повністю >>>
За матеріалами cripo.com.ua
"Укравтодор" запустил антикоррупционный
проект по требованию ЕБРР
16.03.2021

Укравтодор в рамках совместного антикоррупционного проекта
перенастроит управленческие и закупочные практики в соответствии с
рекомендациями консультантов ЕБРР.
12 марта была проведена стартовая встреча по разработке и внедрению Плана
антикоррупционных действий для дорожной отрасли Украины в рамках совместного
проекту Укравтодора и ЕБРР. Кредитное соглашение между "Укравтодором" и ЕБРР общей
стоимостью 450 млн евро было подписано в декабре прошлого года. Оно включает не
только реконструкцию почти 300 км дороги M-05 Киев-Одесса и строительство Северного
обхода Львова, но и внедрение четырех важных реформ для дорожной отрасли. Среди них реформа системы закупок, повышение безопасности движения, развитие инфраструктуры
для электротранспорта, и ключевая - антикоррупционная. "В случае успешного запуска
антикоррупционного пилотного проекту в "Укравтодоре" этот опыт можно будет
масштабировать на другие субъекты хозяйствования и организации государственного
сектора, которые являются партнерами ЕБРР в Украине", - отметил руководитель
транспортных проектов ЕБРР Андрей Цокол. К внедрению антикоррупционной реформы
привлечен Basel Institute on Governance (Швейцария), который работает в партнерстве с
украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko. К маю текущего года консультанты
изучат и проанализируют имеющиеся в "Укравтодоре" закупочные и управленческие
процессы с точки зрения предупреждения коррупции. На основе исследования в июле 2021
года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. До 2023
года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в "Укравтодоре" и его
подразделениях. Как сообщалось, в октябре 2020 года Европейский банк реконструкции и
развития и правительство Украины подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках
которого как пилот "Укравтодор" обязуется провести антикоррупционную реформу. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Крупнейший подрядчик "Укравтодора"
сменит владельца
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Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил Александру Бойко
разрешение парямо или опосредованно сконцентрировать более 50% в
уставном капитале ООО "Автомагистраль-Юг".
Согласно сообщению на сайте Комитета, соответствующее решение было принято
11 марта. Согласно решению, Бойко контролирует украинские компании в сфере
предоставления услуг дорожно-строительной техники, строительства и ремонта дорог,
производства асфальтобетонных смесей, бетона и битума. По мнению АМКУ, концентрация
не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных
рынках Украины. Сейчас ООО "Автомагистраль-Юг" официально принадлежит одесситам
Олегу Наливанному и Валерию Короткову. Александр Бойко известен как основатель и
бенефициар фирмы "Шляховик-97", которая является крупнейшим поставщиком стройматериалов и техники для "Автомагистрали-Юг". Компания "Автомагистраль-Юг" является
крупнейшим подрядчиком "Укравтодора": по итогам 2020 г. компания получила госзаказов
на 30,34 млрд грн или на 31,1% от общей суммы. Отметим, Служба автомобильных дорог в
Днепропетровской обл. 1 марта подписала договор с ООО "Автомагистраль-Юг" на
эксплуатационное содержание дорог государственного значения в Днепропетровской обл.
стоимостью 4,45 млрд грн. Согласно условиям договора, "Автомагистраль-Юг" должна
обеспечить содержание 2 814 км дорог Днепропетровской области в течение 2021-2023 гг.
Скидка компании по отношению к ожидаемой стоимости предмета закупки составляет 3%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Китайська компанія «SINOHYDRO» оскаржила рішення про
розірвання з нею контракту Укравтодором
29.03.2021

В жовтні 2020 року Укравтодор розірвав контракт на будівництво
обходу міста Житомир на М-06 Київ – Чоп з підрядником «SINOHYDRO». Про
це повыдомляэ прес-служба Укравтодору.
Об’єкт фінансувався за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та
розвитку та Європейським інвестиційним банком. Будівельні роботи мало бути виконані
протягом 2 років, однак за цей період та відведений подовжений строк підрядник виконав
50% робіт, які були передбачені контрактом. Зазначимо, що значна частина робіт виконана
із суттєвими порушеннями технології будівництва, роботи визнані дефектними та
підлягають повторному виконанню. Китайський підрядник подав скаргу до Ради з
врегулювання спорів – цей орган призначений у межах контракту. Рішення Ради з
врегулювання спорів. Рішенням пана Махадева Гопіната, арбітра Міжнародної асоціації
інженерів-консультантів (FIDIC), розірвання контракту Укравтодором визнано
неправомірним. Відповідно до цього рішення, 10,3 млн євро, інкасованих Укравтодором за
банківськими гарантіями, які китайська компанія «SINOHYDRO» надала відповідно до умов
контракту, мають бути повернені підряднику. Фактично, з даним рішенням вина
підрядника щодо неспроможності виконати контрактні зобов’язання повністю
перекладається на замовника, яким є Укравтодор. Держагентство автомобільних доріг
готує офіційну незгоду з рішенням та повідомлення про намір розпочати арбітраж. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Укравтодору


КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



Верховна Рада підтримала розвиток мультимодальних
перевезень в Україні
05.03.2021

Верховна Рада 5 березня прийняла у першому читанні законопроєкт
№4258
«Про
мультимодальні
перевезення».
«ЗА»
законопроєкт
проголосували 262 народних депутатів.
Він вдосконалює існуючу законодавчу базу та запроваджує правові механізми для
ширшого використання мультимодальних/контейнерних вантажних перевезень у
транспортній системі України. Це, у свою чергу, сприятиме захисту навколишнього
середовища через переорієнтацію значної частини перевезень з автошляхів на річку та інші
екологічні види доставки, а також значно оптимізує час і витрати шляхом впровадження
єдиного договору мультимодального перевезення. «Сучасні процеси глобалізації
трансформують ринок транспортно-логістичних послуг та заохочують його гравців
розвивати нові форми та види транспортних перевезень. Формування «безшовної
мультимодальної мобільності» вже визначено як одне із завдань Стратегії сталої та
розумної мобільності ЄС, яка була презентована наприкінці минулого року. Щоб повною
мірою реалізувати свій транзитний потенціал, Україна теж має долучатися до цих процесів і
використовувати всі можливості, які надають мультимодальні перевезення та сучасні
цифрові технології. Вдячний депутатам за підтримку цього важливого законопроєкту.
Готуємось до його прийняття у другому читанні», - прокоментував схвалення
законопроєкту Міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, ефективна
система мультимодальних/комбінованих перевезень, з одного боку, надає змогу швидко,
дешево та ефективно виконувати перевезення, а з іншого – забезпечує належний рівень
транспортного сервісу та супутніх послуг. За підтримки європейських експертів
Мінінфраструктури вже розпочало підготовку Дорожньої карти розвитку мультимодальних
перевезень в Україні, що передбачає практичні кроки з розбудови сталої мережі
мультимодальних терміналів. «За підсумками 2020 року територією України залізничним
транспортом було перевезено 425 066 ДФЕ. Це на 11 % більше від обсягів перевезень
контейнерів за 2019 рік. На постійній основі в Україні курсували 50 контейнерних поїздів, з
них 11 – міжнародних. І цей напрям продовжує стрімко розвиватися», - поділився
статистикою Владислав Криклій. Законопроєкт «Про мультимодальні перевезення»:
вводить поняття мультимодального та комбінованого перевезення вантажів,
мультимодального термінала, документа мультимодального перевезення, оператора та
замовника мультимодального перевезення; закріплює право учасників мультимодальних
перевезень здійснювати перевезення вантажу на підставі єдиного договору – договору
мультимодального перевезення незалежно від зміни видів транспорту, а також
здійснювати перевезення вантажу за одним перевізним документом – документом
мультимодального перевезення; визначає істотні умови договору, права та обов’язки
сторін, основні принципи державного регулювання та допомоги щодо такого виду
перевезень; впроваджує відповідальність оператора мультимодального перевезення (та
граничний розмір цієї відповідальності) за вантаж перед замовником послуги з моменту
прийняття ним вантажу для мультимодального перевезення та до моменту його видачі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами МінІнфраструктури




ЄІБ може виділити EUR100 млн на модернізацію
вуличного освітлення в Україні

ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА
АЕРОНАВІГАЦІЯ

24.03.2021

Міністерство розвитку громад та територій може отримати кредит
ЄІБ у розмірі EUR100 млн і технічну допомогу на суму EUR1,5 млн на
модернізацію вуличного освітлення в Україні.
Як повідомила прес-служба Мінрегіону, представники банку готові розпочати процес
підготовки відповідного рамкового фінансового договору. "Запропонований проект має
покрити всю територію України. Він передбачає реалізацію заходів із відновлення,
реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення. А також приведення
електромереж зовнішнього освітлення до норм і стандартів чинного законодавства та
оснащення їх обладнанням із використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій", зазначено у повідомленні. Критичний стан інфраструктури вуличного освітлення та
відсутність ефективної системи управління енергоспоживання призводять до значних
витрат житлово-комунальної сфери. За даними міністерства, витрати на утримання
об'єктів зовнішнього освітлення в Україні у 2020 році становили 1,5 млрд грн, витрати на
електроенергію для вуличного освітлення - 1,4 млрд грн. Потенційна реалізація цієї
програми відповідає імплементації національних стратегічних документів: Енергетичної
стратегії України до 2035 року, Національної економічної стратегії до 2030 року,
положенням Директиви 2012/27/ЄС "Про енергоефективність" та пріоритетам уряду про
приєднання до Зеленого курсу ЄС у частині енергетичної бідності та декарбонізації
економіки, наголошують у Мінрегіоні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Чистая прибыль "Киевводоканала"
за год упала в 4 раза

Компанія «Украерорух» пояснила 1 мільярд гривень
збитків в 2020 році
01.03.2021

Один мільярд гривень збитків «Украероруху» за три квартали 2020
року «має низку об’єктивних економічних причин», заявили на
підприємстві. Про це повідомляє radiosvoboda.org
У компанії заявили, що її доходи знизилися на 67% порівняно з 2019 роком «у
зв’язку зі зниженням інтенсивності польотів у небі над країною та зменшенні середньої
злітної маси літаків, що є одним із важливих факторів розрахунку плати за аеронавігаційне
обслуговування, а також постійним характером витрат переважної більшості статей, які не
залежать від обсягів наданих послуг». «Украерорух» вжив заходи для тимчасового
скорочення видатків. Це зниження витрат на персонал за рахунок введення режиму
простою та неповного робочого часу, призупинення всіх соціальних програм, тимчасове
призупинення програми інвестицій та розвитку підприємства, перегляд та скорочення до
мінімально можливого рівня всіх категорій операційних витрат, із залишенням лише
необхідних для забезпечення безперебійного функціонування аеронавігаційної системи
країни. «Завдяки цьому у 2020 році вдалось досягти неможливого – економії витрат на 39%
від плану та на 37% від факту попереднього року (без врахування курсових різниць та
резерву сумнівних боргів). Однак економія, якої вдалося досягти, не покриває раптового
падіння доходів на 67% – в той час коли діяльність провайдера вимагає здійснення
безперебійної роботи», – наголосили в компанії. Там додали, що в короткі терміни вдалося
залучити кредит Європейського банку реконструкції та розвитку терміном на три роки. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org

25.03.2021

ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал" по итогам 2020 года
сократило чистую прибыль в 3,9 раза по сравнению с 2019 годом – до 112,8
млн грн. Об этом пишет biz.censor.net
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) о собрании акционеров 28
апреля, чистая прибыль на акцию компании составила 0,16 грн. По данным
"Киевводоканала", его суммарная дебиторская задолженность в 2020 году сократилась на
9,8% – до 579,2 млн грн, нераспределенная прибыль - на 63,3%, до 193,1 млн грн.
Долгосрочные обязательства за прошлый год увеличились на 10,7% – до 6 млрд 756 млн
грн, текущие - на 19,7%, до 920 млн грн. При этом активы компании в 2020 году возросли
на 11,5% и составили 8 млрд 673 млн грн. Акционеры также намерены направить 10% от
полученной в 2020 году прибыли на дивиденды и утвердить плату за использование
имущества в размере 10% от прибыли. Кроме того, планируется согласовать подписание
договора с подрядчиком-победителем открытых международных торгов, которые будут
проведены по правилам Японского агентства международного сотрудничества в рамках
получения кредита для реконструкции Бортнической станции аэрации. Также акционеры
планируют согласовать подписание кредитного договора с правительством Франции на
сумму до 70 млн евро. ПАО "АК "Киевводоканал" создано в 2001 году путем преобразования
одноименного государственного коммунального объединения столицы, созданного в 1992
году на базе Киевского производственного управления водопроводно-канализационного
хозяйства, основанного в 1977 году. "Киевводоканал" предоставляет услуги водоснабжения
и водоотвода. На март 2021 г. структура включала головной офис и 17 подразделений.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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Международный аэропорт "Харьков" снизил
пассажиропоток на 68%
17.03.2021

Международный аэропорт "Харьков" в январе-феврале текущего года
снизил пассажиропоток на 68% по сравнению с аналогичным периодом
2020-го – до 68,2 тыс. чел.
Как сообщила пресс-служба аэропорта, на международных рейсах пассажиропоток за
два месяца 2021 года составил 60,3 тыс. человек (-66%), на внутренних – 7,9 тыс. (-78%).
Количество вылетов составило 408 (-52%), в частности международных – 230 (-64%),
внутренних – 178 (-18%). Пассажиропоток аэропорта в феврале составил 32,5 тыс. человек,
что на 69% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Международными
рейсами воспользовались 28,4 тыс. пассажиров (-67%), внутренними - 4,1 тыс. (-76%)
Количество рейсов в феврале достигло 201 или 48% показателя аналогичного периода
прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Шарм-эль-Шейх,
Киев, Кайсери и Минск. Аэропорт "Харьков" в 2020 году снизил пассажиропоток на 51% по
сравнению с 2019 годом – до 659 тыс. чел. Харьковский аэропорт имеет взлетнопосадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два
пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час. Аэропортом
через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов,
ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два
партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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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СБУ блокувала привласнення 3,5 гектарів землі
під причалами порту «Южний»

Нова українська авіакомпанія отримала
право на польоти
15.03.2021

Державіаслужба видала новому українському лоукост-перевізнику
Bees Airline сертифікат експлуатанта, який дає право на польоти. Про це
повідомив avianews.com представник авіакомпанії.
Наразі в Україні вже знаходиться один літак лоу-коста. Це Boeing 737-800 з
реєстрацією UR-UBB 2010 року випуску, що раніше літав у МАУ. Авіалайнер приступить до
перевезень пасажирів з 18 березня на чартерній лінії Київ–Шарм-ель-Шейх, з 19 березня –
на лінії Київ–Марса-Алам. Другий борт – також Boeing 737-800 2010 року випуску з
реєстрацією UR-UBA зараз знаходиться на перефарбуванні в Європі і прибуде в Україну
після отримання нової лівреї. Обидва авіалайнери мають максимально можливе число
місць – 189. У такому ж компонуванні літаки цього типу використовує найбільший лоу-кост
Європи Ryanair. У травні Bees Airline планує отримати ще два повітряних судна і розширити
флот до чотирьох авіалайнерів. Стратегія нового українського лоу-коста передбачає роботу
на чартерних рейсах на замовлення туроператорів і виконання регулярних рейсів. Базовим
аеропортом авіаперевізника буде "Київ" (Жуляни). Зараз схожу концепцію на українському
ринку застосовує авіакомпанія SkyUp. Її до липня 2020 року очолював Євген Хайнацкий,
який наразі є представником акціонерів Bees Airline.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Компанії німецької авіагрупи Lufthansa збільшать
кількість рейсів в Україну
17.03.2021

АВІАСЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ

Компания "Кий Авиа" в 2020 получила
35 млн грн. убытка
29.03.2021

Компания "Кий Авиа", один из лидеров на рынке продаж
транспортных и туристических услуг Украины, в 2020 году получила 35,121
млн грн убытка против 10,998 млн чистой прибыли в 2019 году.
Согласно данным повестки дня собрания акционеров компании на 28 апреля,
опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР, "Кий Авиа" сократила объем
активов на 26% - до 304,835 млн грн. Общая дебиторская задолженность компании по
итогам 2020 года сократилась на 40,7% и составила 140,327 млн грн, собственный капитал
сократился на 32% до 75,742 млн грн, уставный капитал остался неизмененным - 3,804 млн
грн. Как сообщалось, акционеры "Кий Авиа" на внеочередном собрании 2 октября 2020 года
приняли решение о выплате 2,3 млн грн дивидендов владельцам простых именных акций
по итогам работы компании за 2019 год. Выплата дивидендов будет осуществляться в
период с 10 ноября 2020 года по 4 мая 2021-го. "Кий Авиа" – одно из крупнейших агентств
Украины в области продаж авиационных и туристических услуг.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua





Николаевский морской порт сократил
перевалку грузов до 4 млн т.
15.03.2021

У Lufthansa Group заявили, що зростаючий попит дозволяє істотно
збільшити кількість регулярних рейсів, починаючи з 28 березня. Про це
повідомляє портал nv.ua з посиланням на ЦТС.
У зв’язку з тривалою кризою, пов’язаною з Covid-19 і заборонами на подорожі по
всьому світу, авіакомпанії Lufthansa Group були змушені скоротити кількість рейсів в
Україну (в аеропорт Бориспіль) до мінімуму, а саме — до 15 рейсів на тиждень. Починаючи
ж з 15 березня, Lufthansa відновила сполучення між Києвом та Мюнхеном. Наступне
відновлення маршрутів планує Austrian Airlines — Львів-Відень з 22 березня і Одеса-Відень
з 29 березня. 30 квітня Lufthansa вперше відкриє маршрут зі Львова до Франкфурта. На всіх
інших існуючих маршрутах з Києва поступово і істотно збільшиться кількість рейсів. У
літньому розкладі Lufthansa запропонує своїм пасажирам два щоденних рейси з Києва до
Франкфурта. Згідно з наданим розкладом, у червні щотижнева кількість рейсів
авіакомпаній Lufthansa Group з України досягне 55. Зокрема, мова йде про такі напрямки:
Lufthansa — Київ-Франкфурт збільшення частоти з 9 до 14 рейсів на тиждень з 28 березня;
Lufthansa — Київ-Мюнхен відновлення маршруту з 15 березня, до 5 рейсів на тиждень і з
червня — до 12 рейсів; SWISS — Київ-Цюріх збільшення частоти до 3 рейсів на тиждень з 15
березня і 6 рейсів з червня; Austrian Airlines — Київ-Відень 4 рейси на тиждень з подальшим
збільшенням частоти до 7 разів на тиждень; Austrian Airlines — Одеса-Відень відновлення
маршруту з 29 березня, до 4 рейсів на тиждень і з травня — до 5 рейсів; Austrian Airlines —
Львів-Відень відновлення маршруту з 22 березня, до 3 рейсів на тиждень і з травня — до 5
рейсів; Lufthansa — Львів-Франкфурт відкриття маршруту з 30 квітня, до 4 рейсів на
тиждень і з червня — до 6 рейсів, замінюючи маршрут Львів-Мюнхен.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua


15.03.2021

Службою безпеки України викрито та блоковано протиправну схему
вибуття із державної власності земель прибережного фонду порту «Южний».
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Завдяки зусиллям спецслужби, у державній власності залишилися причали порту
площею 3,5 га, оціночною вартістю ≈ $2 млн. «В СБУ встановили, що зловмисники,
зловживаючи своїм службовим становищем, хотіли провести відчуження земель всупереч
вимогам земельного, водного та екологічного законодавства. Встановлено, що фігурують в
„оборудці“ службові особи Держгеокадастру, окремих органів місцевого самоврядування, а
також суб'єктів господарювання», — йдеться в повідомленні. Так, внаслідок вказаних
протиправних дій із державної власності вибули землі окремих причалів морського
торговельного порту «Южний» в Одеській області загальною площею 3,5 га оціночною
вартістю близько $2 млн. «В рамках кримінального провадження, зареєстрованого за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
проводяться слідчі дії. На даний час на вищевказані земельні ділянки накладено арешт з
метою подальшого повернення їх у державну власність», — підкреслили в СБУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ІНФРАСТРУКТУРА
МОРСЬКІ ПОРТИ

Смарт-Холдинг і китайська компанія CRCC продовжують
обговорювати спільні проекти

Николаевский морской порт в январе-феврале 2021 года сократил
перевалку грузов на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года –
до 3,96 млн тонн. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно данным сайта ГП "Администрация морских портов Украины", за указанный
период порт сократил перевалку экспортных грузов на 30,3% - до 2,842 млн тонн, увеличил
перевалку импортных – на 0,51%, до 934,82 тыс. тонн, увеличил перевалку транзитных на
14,67% - до 60,73 тыс. тонн. При этом морпорт перевалил 122,64 тыс. тонн каботажных
грузов - сокращение на 19,98% к аналогичному периоду 2020 года. Перевалка наливных
грузов в Николаевском морпорту за два месяца 2021 года сократилась на 3,36% - до 524,5
тыс. тонн, сухих сыпучих грузов - на 30,6% до 2,946 млн тонн, тарно-штучных - на 20,4%, до
489,58 тыс. тонн. Как сообщалось, Николаевский морской порт в 2020 году сократил
перевалку грузов на 9,86% по сравнению с 2019 годом – до 30,135 млн тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Порт «Нік-Тера» обробив перший мільйон тонн
вантажів у 2021 році
15.03.2021

Порт «Ніка-Тера», що входить в Group DF, обробив перший мільйон
тонн вантажів у 2021 р. Знакова мільйонна тонна глини була відвантажена
на судно «Seaglass II», яке вирушило в Італію.
У структурі перевалки основними позиціями залишаються: зернові, зернобобові,
олійні культури та продукти їх переробки – 618,5 тис. тонн (62% від загального обсягу
перевалки); навалочні вантажі – 265,5 тис. тонн (26%); добрива – 78,1 тис. тонн (8%); олія
соняшникова – 39,8 тис. (4%). «Початок року видався непростим для всієї портової галузі.
Зокрема, ми пережили дві льодові кампанії, які в Миколаївському регіоні бувають вкрай
рідко. Крім того, зменшення врожайності зернових 2020/2021 МР, а також продовження
економічного спаду, пов’язаного з пандемією, істотно вплинули на тенденції зниження
перевалки. Проте, наш порт з початку поточного року обробив – 66 судів, 7949 – вагонів і
6718 – вантажних автомобілів. Відновлення обсягів перевалки в першу чергу буде залежати
від врожаю та успіхів АПК, а також від економіки в цілому», – прокоментував СЕО порту
«Ніка-Тера» Алім Агакішиєв. У 2020 р. термінал прийняв 409 суден, перевантаживши 7,380
млн тонн вантажів. Структура вантажообігу у 2020 р. виглядала так: зернові, зерно-бобові
та олійні вантажі склали понад 5,55 млн т. або 75% від загального обсягу, навалочні – 1,27
млн т. (18%), наливні – 323 тис. т. (4%), мінеральні добрива – 215 тис. т. (3%).
Читати повністю >>>
За матеріалами Group DF
Порт "Черноморск" сократил перевалку грузов
с начала года на 31%
15.03.2021

Морской порт "Черноморск" (Одесская область) в январе-феврале
2021 г. сократил перевалку грузов на 31,37% по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года – до 3,13 млн тонн.
Как сообщается, за указанный период "Черноморск" снизил перевалку экспортных
грузов на 28,67% – до 2,67 млн тонн, импортных – на 40,01% до 363,8 тыс. тонн, транзитных
– на 53,09% до 95,94 тыс. т. При этом перевалка каботажных не осуществляласьПеревалка
наливных грузов в порту снизилась на 17,49% – до 201,96 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов –
на 38,63%, до 2,03 млн тонн, тарно-штучных – на 10,87%, до 895,11 тыс. тонн. Перевалка
контейнеров в январе-феврале составила 24,179 тыс. TEU (сокращение на 10,16%). Как
сообщалось, морской порт "Черноморск" в 2020 году сократил перевалку грузов на 8,7% по
сравнению с 2019 годом – до 23,89 млн тонн. Порт "Черноморск" – универсальный
международный порт, один из крупнейших на Черном море. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

04.03.2021

Гpупа Smart Holding та China Railway Construction CorporationLtd
(Китай) продовжують перемовини відносно можливості реалізації спільних
інфраструктурних проєктів на базі портових активів, які належать Групі.
Радник генерального директора ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Павло Константинов
повідомив, що китайська сторона зацікавилась проєктом розвитку індустріального парку
на базі логістичного хаба, яким управляє компанія "Наваль-Паpк" (гpуппа Smart Holding) в
Миколаєві, а також проєктом розвитку існуючого порту "Очаків", включаючи поглиблення
дна й будівництво нової інфpастpуктуpи. "Ми знаходимось в постійному діалозі,
обмінюємося пропозиціями і ваpіантами розвитку цих пpоєктів. Ми вдячні китайській
стороні за проявлений інтерес та готовність стати паpтнepами в peалізаціі настільки
амбітних планів у розвитку портової та виробничої інфраструктури України. Коли така
потужна корпорація зайде на український ринок, це відразу дасть новий поштовх для
розвитку великих інфраструктурних пpоєктів, що в свою чергу, стане основою для
пожвавлення бізнес активності в Укpаїні", - зазначив Константинов. Як відомо, в 2016 році
Smart Holding віришив створити логістичний хаб в фоpматі індустpіального паpку з
можливостями морської перевалки вантажів на території терміналу "Наваль Парк"
(Миколаїв). Пpоєкт передбачає інтeгpацію виробництва, логістики та інших допоміжних
функцій. З 2008 року Smart Holding реалізує масштабний проєкт – будівництво морського
торгового порту "Очаків" в гирлі Дніпровсько-Бузького лиману. Пpоєкт передбачає
будівництво сучасного глибоководного гирлового порту з ліхтepовочною базою,
залізничним та автомобільним терміналами, а в подальшому з розвитком припортових
виробничих майданчиків. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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ФГИ расторг договор аренды с European Agro
Investment Ukraine за 40 млн долга
26.03.2021

Фонд госимущества Украины расторг договор с ООО "Европиан Агро
Инвестмент Юкрейн" за непогашение задолженности по арендной плате с
августа 2019 года.
Региональное отделение ФГИ в Одесской и Николаевской областях 23 марта 2021 г.
уведомило компанию о расторжении договора аренды зданий, крановых путей,
ограждений, других объектов недвижимости в Черноморском морском порту (Одесская
область) общей площадью 113 106,5 кв. м. По состоянию на 18 марта 2021 года невыплата
European Agro Investment Ukraine арендной платы с августа 2019 года привела накоплению
задолженности по договору в сумме 39,05 млн грн. "Начинавшаяся пару лет назад с
большой помпой история привлечения в порт "Черноморск" инвестора на $250 млн
закончилась вчера. ФГИ прекратил вчера договор с горе-инвестором, задолжавшим сотни
миллионов гривен разным кредиторам, в том числе почти 40 млн грн - в госбюджет за
аренду", - написал первый замглавы ФГИ Леонид Антоненко. По словам Антоненко, к 24
марта European Agro Investment Ukraine была самым крупным должником ФГИ. С 25 марта
бывшему арендатору начисляется штрафная пеня за невозврат имущества, а
государственный порт может начать поиск нового арендатора на причалы или взять на
себя ответственность за управление этим имуществом. ФГИ также потребовал от
арендатора в течение трех рабочих дней передать арендованное им имущество его
балансодержателю, а также подписать акт приема-передачи имущества. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Компания «Портинвест» перешла под
управление INTECH

УЗ приняла с начала года 4 контейнерных
поезда из Китая

25.03.2021

В 2020 г. компания «Портинвест» перешла под управление компании
INTECH. Благодаря этому, в логистическом подразделении INTECH появилось
новое направление – портовая логистика.
По данным GMK Center, в 2020 году компания INTECH перевезла более 3,3 млн тонн
грузов благодаря собственным и арнедованым вагонам. В пресс-центре INTECH сообщают,
что собственный парк вагонов компании увеличился до 234 единиц. Кроме того, в 2020
году в логистическом подразделении компании появилось новое направление – портовая
логистика. Под управление INTECH перешла компания ООО «Портинвест», работающая на
украинском рынке с 2010 года. «В 2020 году мы начали развивать новые направления – к
портфелю INTECH присоединился новый бизнес «Портинвест», — рассказал генеральный
директор INTECH Сергей Мельниченко. Компания «Портинвест» реализует проекты в сфере
морской логистики и оказывает спектр транспортно-экспедиторских услуг. Основные
услуги, которые предоставляет «Портинвест», – это агентирование в крупнейших портах
Украины и за рубежом, экспедирование грузов по ж/д и в морских портах Украины.
Отметим, портфельную компанию INTECH в 2017 году создала компания UMG Investments.
Основное направление деятельности INTECH – производство индустриальных товаров и
предоставление промышленных сервисов.
Читать полностью >>>
По материалам usm.media




РІЧКОВІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
РІЧКОВІ ПОРТИ

Киевский речной порт увеличил
прибыль на 69%
17.03.2021

ПАО "Киевский речной порт" в 2020 году получило 64,2 млн грн
чистой прибыли, что на 69% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает
служба новостей портала biz.censor.net
Согласно официальной информации предприятия, вопрос распределения прибыли
включен в повестку собрания акционеров, назначенного на 23 апреля. Порт планирует 15%
суммы чистой прибыли (9,63 млн грн) направить в резервный капитал, а 54,571 млн грн на покрытие убытков прошлых лет. Компания также сообщается, что ее чистая прибыль за
2019 год составляет 37,99 млн грн, из которых 36,28 млн грн планируется направить на
покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды за 2019-2020 годы начислять и выплачивать
не планируется. Помимо того, акционеры планируют предварительно дать согласие на ряд
крупных сделок: договоров залога, ипотеки и кредита сроком не более пяти лет с
предельной совокупной стоимостью по всем направлениям до 50 млн грн, а также
предварительно разрешить заключать договора инвестирования, долевого участия,
строительства, аренды сроком действия не более 10 лет с аналогичной предельной
совокупной стоимостью. Собственный капитал компании составляет 101,5 млн грн,
уставный - 17,25 млн грн. Общая дебиторская задолженность за год увеличилась на 92,2% до 64,11 млн грн. Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года сократились в 6
раз - до 17,68 млн грн (106,57 млн грн по итогам 2019 года). Как сообщалось, "Киевский
речной порт" в 2019 году увеличил чистую прибыль в 5,34 раза по сравнению с 2018 годом
- до 37,99 млн грн. "Киевский речной порт" находится в собственности трех компаний: ООО
"Современное партнерство", ООО "Сант Гален Холдинг" и ООО "Денди-Плюс". Согласно
YouControl, первые две компании имеют отношение к бизнесмену Нестору Шуфричу.
Шуфрич - нардеп 3-4, 6-9 созывов Рады, экс-министр чрезвычайных ситуаций, эксзаместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Совладельцем также называют
Михаила Бродского - экс-главу Госкомпредпринимательства (при президенте Викторе
Януковиче). Его семье принадлежит производитель матрасов "Венето".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net


РІЧКОВІ ПЕРЕВІЗНИКИ

Мининфраструктуры согласовало строительство новых судов
для Дунайского пароходства за $200 млн
23.03.2021

Министерство инфраструктуры Украины поддержало реализацию
инвестиционного проекта Dnipro Transportation ЧАО "Украинское Дунайское
пароходство" (УДП).
Как сообщает пресс-служба пароходства в Facebook, согласование инвестпроекта
профильным министерством является определяющим шагом для заключения
соответствующих
кредитных
соглашений
с
международными
финансовыми
организациями. Проект предусматривает строительство 16 буксиров-толкачей с
гибридными дизельными двигателями, 31 баржи класса Европа-2, а также строительство и
капитальный ремонт пяти локаций для отстоя и технического обслуживания флота. Общая
стоимость проекта более $200 млн. "В дальнейшем ЧАО "УДП" продолжит работать над
реализацией проекта Dnipro Transportation с международными финансовыми
организациями, Министерством финансов Украины и транспортным комитетом Верховной
Рады для получения соответствующих государственных гарантий и отработки
привлечения к проекту более широкого круга международных партнеров на
взаимовыгодных коммерческих условиях", - говорится в сообщении. В пресс-службе
подчеркнули, что реализация проекта позволит осуществить меры по возрождению
речного пути E-40, использовать транзитный потенциал реки Днепр, а также уменьшить
нагрузку на украинские дороги и железную дорогу, создаст заказ для судостроительной
отрасли и уменьшит объем выбросов загрязняющих веществ. Как сообщалось, в начале
марта Служба безопасности Украины заявила о попытке незаконного отчуждения
имущества ЧАО "Украинское дунайское пароходство" со стороны топ-менеджмента
компании. По данным следствия, злоумышленники планировали вывести с баланса
общества 455 единиц флота, в частности морские и речные судна, баржи в интересах
иностранной коммерческой структур. ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" является
одной из крупнейших судоходных компаний как в Украине, так и в Придунайском регионе.
Компания производит 20% транспортной продукции на протяжении 2400 км от устья реки
Дунай до порта Кельхайм, Германия. УДП располагает морским и речным флотом, а также
удачным географическим расположением базовых портов "Рени", "Измаил", "УстьДунайск", что способствует созданию транспортного узла, который обеспечивает
внешнеэкономические интересы Украины в придунайских странах, а также в странах
Черного и Средиземного морей. В настоящее время Украинское Дунайское пароходство
имеет речной флот численностью 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота.
Также компания оперирует флотом иностранных совместных предприятий, насчитывает
125 единиц несамоходного флота.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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В течение января-февраля 2021 года на станцию "Киев-Лиски"
прибыли четыре контейнерных поезда из Китая. Об этом сообщает служба
новостей портала biz.censor.net
Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", также за обозначенный период из
Китая по территории Украины транзитом проследовало 27 контейнерных поездов. В
компании напомнили, что "укрзализныця" в 2020 г. приняла 22 контейнерных поезда из
Китая назначением на станцию "Киев-Лиски". Вообще за пошлый год по территории
Украины перевезено более 425 тыс. контейнеров в условных единицах (ДФЕ), что на 10,7%
превышает показатель 2019 г. Отметим, всего по итогу 2020 г., по состоянию на 28 декабря,
АО "УЗ" приняла из Китая 22 контейнерных поезда. Поезда, следующие в Украину из Китая,
преодолевают расстояние более 9 тыс. км в среднем за 15 суток. Прямые контейнерные
перевозки из Китая в Украину начались 8 июня 2020 г. Поезда привезли в Украину
удобрения, оборудование, изделия из цветных металлов, медицинское и фармацевтическое
оборудование, обувь и другие товары народного потребления. В конце ноября "УЗ" и DHL
Global Forwarding договорились развивать контейнерные железнодорожные перевозки
Китай-Европа и планируют вводить новые международные маршруты. Ранее сообщалось,
УЗ планирует запустить контейнерные перевозки из Турции в Польшу. “Один из очень
амбициозных проектов, над которым мы работаем, это Турция - Польша. Из порта в Карасу
в Гданьск. Я очень надеюсь начать этот проект 30 марта”, - сообщил исполнительный
директор филиала компании - “Центр транспортного сервиса “Лиски” - Эдвин Берзиньш в
кулуарах международной конференции “Железные дороги Украины”.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Перший потяг City Express у Києві невдовзі
рушить у напрямку Бучі
12.03.2021

Укрзалізниця запускає першу швидкісну електричку 15 березня за
маршрутом Святошин – Буча в рамках проєкту City Express. Про це
повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що 15 березня між буде укладено меморандум про взаєморозуміння та
співробітництво. Документ підпишуть керівництво регіональної філії "Південно-Західна
залізниця" АТ "Укрзалізниця" і голова КМДА, мерами міст Ірпінь, Буча та селищним
головою Коцюбинського. Після цього запустять перший потяг в рамках проєкту.
Зазначається, що він курсуватиме у пікові години перевезень вранці та ввечері та
зупинятимуться на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча. Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05:54 та прибуватиме на станцію Буча о 06:17. Наступні рейси
відправлятимуться зі станції Святошин о 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38. У зворотному
напрямку зі станції Буча у перший рейс поїзд відправиться о 06:27, потім – о 07:31, 08:56 та
о 18:03 й 19:07. Нагадаємо, на реалізацію проєкту швидкісної електрички City Express у
Києві знадобиться від 10 мільярдів гривень на модернізацію потягів та зведення
інфраструктури. Раніше у коментарі ЕП керівник філії "Пасажирська компанія"
"Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповідав, що за стабільного фінансування у Києві
проєкт планується реалізувати впродовж трьох-чотирьох років. В інших агломераціях
термін буде залежати від деталізації проєктної документації. …..
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
На Рівненщині запрацював
«сухий порт»
23.03.2021

Пункт залізничних перевезень, які будуть прямувати Україною та
усією Європою - сьогодні відкрили на Рівненщині. Такий вантажний хаб,
площею 10 га, відтепер працює в Клевані.
Новий мультимодальний термінал є другим в Україні. Тут будуть розвантажувати,
перевантажувати та зберігати різні товари, які в подальшому відправлятимуть залізницею.
«Впевнено кажу - це новий стрибок бізнесу в Рівненській області. Адже такий термінал
дозволить підприємцям відправляти свою продукцію на експорт в будь-яку точку світу!
Важливо зазначити, що це підприємство офіційно зареєстроване, тому усі сплачені податки
йтимуть в бюджет громади», - зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. За його
словами, термінал покращить логістику та знизить ціни на вантажні перевезення. Окрім
того, оскільки «сухий порт» буде орієнтуватись на залізничні перевезення, це допоможе
зменшити навантаження на дороги. Так, вантажний хаб має власні під’їзні колії, сучасне
обладнання, огороджений та забезпечений відеоспостереженням. Тут є вантажні машини,
механізми, крани та навантажувачі. Як розповідає заступник директора ТОВ «Імтрекс»
Андрій Левченко, загалом у «порту» можуть одночасно завантажуватися 50 вагонів. «Перед
запуском нашого терміналу ми відновили колійне господарство, придбали тепловози,
поставили крани. Сьогодні роботи ще активно продовжуються. Вже запущені перші потяги,
які прямують як на Європу, так і на великі порти Одещини. Зовсім недавно прибув перший
контейнер з Америки, транзитний час якого становив 30 діб. Це хороший результат. Для
прикладу, на порти Чорного моря контейнер йде 2 місяці», - розповідає Андрій Левченко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rv.gov.ua
Компанія «Лемтранс» створить великий логістичний
хаб на кордоні з Польщею
25.03.2021

Компанія «Лемтранс» придбала частку 70% ТОВ «Мостиська драй
порт», на базі якої має намір створити залізничний логістичний хаб. Про це
повідомляє прес-служба компанії SCM.
Проєкт універсального термінала буде реалізовано на території колишньої
нафтобази поблизу залізничної станції Мостиська–2 (Львівська обл.) за декілька кілометрів
від кордону України та Польщі. Після завершення будівництва вантажоперевізники та
вантажовідправники отримають можливість швидкого перевалювання контейнерів із
залізничних вагонів колії 1520 на колію 1435 і навпаки. Це дасть змогу терміналу
Мостиська в майбутньому стати основним транспортним хабом між регіонами
України&Азія і Європейською термінальною мережею, а також зможе залучити в Україну
додатковий транзит із Китаю. «Придбання частки "Мостиська драй порт" дасть змогу
компанії "Лемтранс" розширити свої можливості. Логістичний хаб у Мостиськах органічно
впишеться в бізнес-структуру нашої компанії, доповнивши її. Ми впевнені, що такий проєкт
може дати поштовх розвитку всієї галузі вантажних залізничних перевезень України», –
пояснює генеральний директор компанії «Лемтранс» Володимир Мезенцев. Загальний
обсяг інвестицій у об’єкт може стимулювати розвиток не тільки міста, а й усього регіону.
Після відкриття хаба тут істотно зросте попит на логістичні та складські послуги. А це
означає – додаткові інвестиції, податки та робочі місця», – підсумував Володимир Мезенцев.
Очікується, що хаб прийме для обслуговування перші потяги до кінця цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Кабмін затвердив фінплан "Укрзалізниці" на 2021 рік
із прибутком у 3,6 млрд грн



МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

31.03.2021

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 березня затвердив
фінансовий план АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на 2021 рік, що передбачає доходи
компанії у розмірі 93 млрд грн.
Фінплан передбачає прибуток "Укрзалізниці" у 2021 році на рівні 3,6 млрд грн. За
рахунок реалізації металобрухту компанія планує отримати 1,5 млрд грн, від відчуження
непрофільних активів - 1,9 млрд грн і від списання необоротних активів - 1 млрд грн. До
державного та місцевих бюджетів УЗ планує перерахувати 24,7 млрд грн податків і зборів.
План щодо капітальних інвестицій - 27 млрд грн. Обсяги вантажних перевезень планується
збільшити на 1,7% до 306,4 млн тонн. Більшість капітальних інвестицій компанія планує
спрямувати на оновлення залізничного рухомого складу (придбання нового, модернізацію
та капітальний ремонт наявного парку), підвищення пропускної спроможності вузьких
місць в інфраструктурі, а також кошти будуть спрямовані на ремонт і модернізацію шляхів.
Зокрема, планується придбати приблизно 80 пасажирських вагонів, оновити приблизно
23,5 тис. вантажних вагонів, 451 пасажирський вагон, два швидкісних електропоїзди Skoda,
318 локомотивів, 76 секцій моторвагонного рухомого складу, шість дизель-поїздів і три
рейкових автобуси. Також фінпланом збільшено обсяги ремонтів рухомого складу для
підтримки робочого парку. Відзначимо, Кабмін на засіданні 17 березня підтримав
дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака. Про
це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. Обов’язки голови
правління АТ "Укрзалізниця" тимчасово покладені на члена правління УЗ Івана Юрика. Як
відомо, Наглядова рада "Укрзалізниці" одноголосно підтримала відставку Володимира
Жмака з посади голови правління компанії, це питання розглянуть на Кабміні. Раніше
повідомлялось, що наглядова рада "Укрзалізниці" розглядає можливість відсторонення
голови правління компанії Володимира Жмака. У прес-службі "Укрзалізниці" заявили, що
для відсторонення голови правління компанії Володимира Жмака немає підстав. 26 серпня
2020 р. Кабмін призначив Жмака головою правління "Укрзалізниці". Володимир Жмак був
членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим
заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в
групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у
світі за обсягами видобутку нафти. Також був радником президента "Київстару" –
відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до
наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua, epravda.com.ua



АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Перевізник Gunsel приєднався до сервісу
SmartTicket
17.03.2021

Міжнародний автобусний перевізник Gunsel приєднався до сервісу
єдиного електронного квитка на транспорт SmartTicket. Про це написав
міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Телеграмі.
"SmartTicket приєднав до свого сервісу Gunsel. А це означає, що від сьогодні
електронний квиток на комфортабельні автобуси оселився у вашому смартфоні", - написав
міністр. Він додав, що завдяки сервісу SmartTicket можна придбати квитки в одному місці на
всю подорож, без черг та натовпу та у разі необхідності отримати підтримку 24/7 за
допомогою call-center + support team. Як повідомляв Укрінформ, Мінінфраструктури у 2021
році розпочне повномасштабне впровадження електронного пасажирського квитка
SmartTicket на декілька видів транспорту. Наразі пілотний проєкт із використання такого
квитка у Києві, Маріуполі та Львові перебуває на стадії завершення і вже з червня 2021 року
міністерство почне масштабувати проєкт на всю країну. До сервісу вже приєдналися АТ
"Укрзалізниця" та українська авіакомпанія SkyUp Airlines.
Читати повністю >>>.
За матеріалами ukrinform.ua
АО "Киевпассервис" получил 17,5 млн грн
чистого убытка в 2020 году
АО "Киевпассервис" в 2020 году получило 17,536 млн грн чистого
убытка против 59 тыс. грн чистой прибыли в 2019 году. Об этом сообщает
служба новостей портала fixygen.ua
Согласно официальной информации предприятия к повестке собрания акционеров,
назначенного на 29 апреля, акционеры "Киевпассервиса" планируют предварительно дать
согласие на ряд крупных сделок (включая сделки, связанные с поручительством, кредитом,
гарантией, залогом, приобретением или отчуждением материальных ценностей),
составляющих более 25% стоимости активов с предельной совокупной стоимостью по всем
направлениям до 350 млн грн. Собственный капитал компании по итогам 2020 года
составляет 195,963 млн грн, общая дебиторская задолженность за год сократилась почти в
два раза - до 4,563 млн грн. Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года
увеличились на 3,2% - до 251,569 млн грн (243,788 млн грн по итогам 2019-го). Как
сообщалось, в 2020 году Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе
государственный пакет в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис". Стартовая
цена лота составила 195,9 млн грн. Победителем торгов стало ООО "Бастион-групп" с
предложением 230 млн грн. По данным Единого госреестра юридических лиц и физлицпредпринимателей, владельцем и конечным бенефициаром ООО "Бастион-групп" является
Владимир Ивчун. Условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение
инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на 5 лет, в Киевской области –
минимум на 15 лет. Кроме того, инвестор должен погасить задолженность по заработной
плате в течение шести месяцев, не допустить увольнения сотрудников, соблюдать
коллективный договор. АО "Киевпассервис" включает Центральный автовокзал,
автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18
автостанций в Киевской области. В 2018 году "Киевпассервис" получил 47 млн грн дохода,
из которых за предоставление услуг перевозчикам – 10 млн грн, пассажирам – 20 млн грн,
сдачи площадей в аренду – 6 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

більше 10 тис. адресатів
в Україні та світі
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
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Работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена в
Киеве в направлении Виноградаря продолжаются, сообщила пресс служба
КП "Киевский метрополитен".
"В некоторых СМИ появилась информация о якобы остановке строительства новых
станций на Виноградарь. Эти материалы являются недостоверными", - подчеркивается в
сообщении. В ведомстве утверждают, что строительство станций "Мостицкая" и "Проспект
Правды", а также перегонных тоннелей продолжается. "Работает тоннелепроходческий
комплекс и движется к демонтажному стволу у станции "Сырец", где в настоящее время
выполняются работы по его встрече. Временно замедленно выполнение работ на площадке
между станцией "Мостицкая" и "Проспект Правды" по причинам окончательного
вынесения инженерных сетей. Это связано с продолжительностью отопительного сезона", пояснили в метрополитене. Кроме того, проводится дополнительное обследование
фундамента строения по улице Межевая, 119 по обращениям жителей общежития в этом
здании. "Состояние здания по заключению специалистов удовлетворительное. Также
проходит согласование переноса линии электропередач 110 кВ, требует подготовки
проекта совместно с "Киевэнерго", "Укрэнерго" и "ДТЭК", - говорится в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
КП "Киевпастранс" объявило тендер на закупку низкопольных
автобусов на сумму EUR18,595 млн
25.03.2021

Коммунальное предприятие (КП) "Киевпастранс" объявило тендер на
закупку 12-метровых низкопольных автобусов и сопутствующих услуг на
ориентировочную сумму EUR18,595 млн (без НДС).
Контракт на поставку которых будет финансироваться за средства Европейского
инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках программы "Городской общественный транспорт
Украины", сообщается в онлайн-версии Официального вестника ЕС. Согласно объявлению,
автобусы должны быть полностью низкопольными, оснащены дизельным двигателем,
рассчитаны на 105 пассажиров (в том числе 30 сидячих). Помимо автобусов, также
закупаются инструменты и оборудование для их обслуживания и ремонта, основные
запасти, доставка техдокументации и сопутствующих услуг. Заявки на участие
принимаются до 14 мая 2021 года. Согласно условиям, длительность контракта – 22 месяца,
первые поставки – не позднее восьми месяцев с даты получения авансового платежа.
Количество автобусов не указывается (это может быть различное число в рамках
указанного бюджета). Но, как сообщалось, в рамках программы "Городской общественный
транспорт" Киев запланировал купить 112 автобусов. В рамках этой программы Киев в
2020 г. объявлял тендер на закупку автобусов за EUR18 млн, но работающих на газу, однако
безрезультатно. В октябре 2020 г. мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закупке городом в
лизинг 200 ед. 12-метровых белорусских автобусов МАЗ. Эта сделка подверглась критике, в
том числе Минэкономики категорически не поддержало решение столицы закупить
автобусы без тендера и привлечения отечественных производителей. В Украине большие
дизельные автобусы выпускают корпорации "Богдан", "Эталон", концерн "Электрон".
Отметим, КП "Киевпастранс" продлило до 28 апреля срок приема заявок в тендере на
поставку столице двух кабин фуникулера на сумму €6,5 млн, объявленного 29 января.
Первоначально заявки планировалось принимать до 24 марта, а сроки выполнения заказа
установлены не позднее сентября 2022 г. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


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

Як розвивається поштова колаборація Meest
і торгівельних мереж
09.03.2021

26.03.2021

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ

"Киевский метрополитен" опроверг информацию о прекращении
строительства метро на Виноградарь

В рамках інтеграції поштово-логістичних послуг Meest в ОККО,
відправлення можна отримати безпосередньо на АЗК – в 350 автозаправних
комплексах по всій Україні. Про це пише rau.ua
Проект партнерських міні-відділень Meest також уже реалізований в мережах
супермаркетів, наприклад, Сім23 та Наш Край, в мережі магазинів техніки ЖЖУК, в деяких
аптеках та інших торгівельних мережах. Як повідомили RAU в прес-службі Meest, проект
інтегрованих міні-відділень дозволяє забрати поштове відправлення безпосередньо в
торговій точці з рук в руки за 60 секунд: достатньо показати касиру штрих-код і той видає
посилку. «З моменту запуску проекту, на АЗК ОККО по всій Україні вже відкрито 350
поштових міні-відділень та встановлено 22 поштомати. Ми фіксуємо як зростання кількості
клієнтів, що користуються послугами поштових пунктів в торгових точках мереж, так і
зростання попиту на послугу. Для нас це можливість розвивати зручний та інноваційний
сервіс для наших клієнтів та клієнтів наших партнерів», – зазначають в Meest. У компанії
уточнили, що проект дозволяє обслуговувати відправлення до 10 кг вартістю до 35 грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Чистый доход от реализации продукции "Укрпошта"
увеличился на 19%
15.03.2021

Чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" в 2020 году, по
оперативным данным, увеличился на 19% по сравнению с 2019 годом - до 9,2
млрд грн., пишет fixygen.ua
"На прибыльность сильно повлиял коронавирус, а также внеплановое повышение
минимальной зарплаты при тарифах, оставшихся на том же уровне", - прокомментировал
агентству "Интерфакс-Украина" финрезультаты компании гендиректор "Укрпошты" Игорь
Смелянский. Как отмечается в сообщении компании в понедельник, "Укрпошта" в 2020
году получила прибыль в размере 184,5млн грн, что на 54,5% меньше, чем в 2019 году.
"Всего за последние пять лет национальный почтовый оператор увеличил чистый доход
вдвое со средним ежегодным приростом 19%", - подчеркивают в компании. В 2020 году
"Укрпошта" продемонстрировала и увеличение объемов по основным направлениям
деятельности: объемы посылок увеличились на 24,7%, мелких пакетов - на 16,5%,
платежей - на18,9%, переводов - на 13,4%. В прошлом году выросли и доходы от мелких
пакетов на 47%, посылок - на 42%, платежей - на 26%. В компании также отметили, что
пандемия и карантин вызвали дополнительные непредвиденные расходы, что
отрицательно повлияло на общий результат. В 2020 г. компания потратила почти 75 млн
грн на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекторов для работников. Кроме
того, негативно повлияло на доход уменьшение пересылки почтовой корреспонденции, изза временного прекращения работы госучреждений и судов во время карантина. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Міністр фінансів України зустрівся з
Президентом ЄБРР

Понад 2 мільярди гривень Укртелеком заробив
на послугах інтернету
01.03.2021

У 2020 р. Укртелеком збудував майже 10 тисяч кілометрів оптики,
підключив до інтернету сотні сіл та на 7% збільшив доходи від інтернетпослуг і передачі даних. Про це повідомляє компанія SCM.
За результатами 2020 року загальний дохід Укртелекому є стабільним, на рівні 6,2
млрд грн. EBITDA склала 1,7 млрд грн, що на 4,8% більше у порівнянні з аудійованою
звітністю 2019 року. Маржа EBITDA збільшилася на 1,8 пп і становить 27,3 %. Укртелеком
розвивав свою оптичну інфраструктуру, дотримуючись необхідних карантинних заходів.
Минулого року було прокладено найбільше в історії компанії кілометрів волоконнооптичного кабелю – майже 10 тисяч. До швидкісного оптичного інтернету підключено сотні
населених пунктів, 135 об’єднаних територіальних громад, понад 200 медичних закладів,
майже 500 навчальних та 250 об’єктів бізнес-концентрації. Загалом кількість користувачів
оптичного інтернету від Укртелекому зросла вдвічі – до майже 170 тисяч. На початок цього
року мережа інтернет-доступу Укртелекому охоплює 3322 населених пункти. Протягом
останніх років зберігається тенденція зростання доходів від надання послуг інтернету та
передачі даних. У 2020 році вони збільшилися на 7% до понад 2 млрд грн. Дохід від
фіксованої телефонії склав майже 2,2 млрд грн. Загалом дохід від телекомунікаційних
послуг склав 5 млрд грн. Приватним абонентам було надано послуг на понад 3 млрд грн,
бізнес-споживачам – на майже 1,4 млрд грн, дохід від послуг операторам склав понад 520
млн грн. Надходження від комерційної оренди майна, незадіяного у виробничих процесах,
також продовжили зростати. У 2020 році вони збільшилися на 14% до 332 млн грн.
Капітальні інвестиції склали майже 700 млн грн. У 2020 році Укртелеком перерахував
майже 1,9 млрд грн податків та інших платежів до бюджетів усіх рівнів.
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM

23.03.2021

Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з Президентом
Європейського банку реконструкції та розвитку пані Оділь Рено-Бассо під
час її першого закордонного візиту у якості новообраного Президента.
У зустрічі також взяли участь заступники Міністра фінансів Юрій Драганчук та
Олександр Кава та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій
Буца. У 2020 році через пандемію коронавірусу COVID-19 темпи реалізації проектів, які
підтримуються ЄБРР, сповільнилися порівняно з 2019 роком. Незважаючи на це, завдяки
ефективній співпраці Української сторони та ЄБРР у 2020 році було укладено угоди обсягом
643,5 млн євро у різних секторах. «Співпраця з ЄБРР є дуже важливим ключем у розвитку
різних сфер України. У минулому році під час пандемії ми мали ряд карантинних заходів,
проте ми змогли укласти угоди щодо важливих проектів таких як: «Проект розвитку АТ
«Укрпошта» (Логістична мережа та Сільське відділення)» та «Розвиток транс’європейської
транспортної мережі». Також я хочу подякувати ЄБРР за проекти з підтримки ліквідності
ДП «Украерорух» та АТ «Укрзалізниця», - зазначив Міністр фінансів. Крім того, на зустрічі
було обговорено тему приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб, що є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку. «На розгляд
Кабінету Міністрів України вже подано законопроект про приєднання Ощадбанку до
системи гарантування вкладів фізичних осіб, ми очікуємо на швидку реакцію. Також
найближчим часом планується подати на схвалення Уряду Стратегію розвитку Ощадбанку
на 2021-2024 роки», - сказав заступник Міністра фінансів Юрій Драганчук. …
Читати повністю >>>
За матеріалами МінФіну




Компания "Телесистемы Украины" получила
404,1 млн грн убытков

РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
БАНКИ

24.03.2021

ЧАО "Телесистемы Украины" (ТМ PeopleNet, Киев) в 2020 г. получило
404,1 млн грн убытков, что в 17,5 раза больше, чем было в 2019 г. (23 млн
грн), сообщается в повестке собрания акционеров компании.
В них также отмечается, что активы компании за 2020 г. сократились в два раза - до
433,8 млн грн, денежные средства и их эквивалент - в 29,5 раза, до 14,2 млн грн,
собственный капитал - в два раза, до 402,3 млн грн, дебиторская задолженность
увеличилась на 7,3% - до 110,6 млн грн, а непокрытый убыток - на 33,5%, до 1,556 млрд грн.
Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 27 мая 2015 года возбудил дело о банкротстве
"Телесистем Украины", по заявлению ООО "И.К. Инициатива". Причиной иска стала
кредиторская задолженность в сумме 372,002 тыс. грн. Однако компании в начале июня
2015 года заявила о незаконности возбуждения дела о банкротстве и сообщила,
продолжает работу в штатном режиме. С 1 мая 2017 года компания сократила зону
покрытия до двух областей - Харьковской и Днепропетровской.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания "Фарлеп-Инвест" в 2020 году получила
53,5 млн грн убытка
28.03.2021

АО "Фарлеп-Инвест" (осуществляет операционное управление
телекоммуникационной группой Vega) в 2020 году получило 53,446 млн
грн убытка, что на 7% меньше, чем было за 2019 год.
Согласно информации компании к повестке собрания акционеров, назначенного на
27 апреля, акционеры АО "Фарлеп-Инвест" планируют утвердить порядок покрытия
убытков за 2020 год и определить направления деятельности компании на 2021 год.
Собственный капитал компании по итогам 2020 г. сократился на 30,6% и составляет
127,090 млн грн, денежные средства и их эквивалент - на 27,6% до 76,9 млн грн. Активы
компании по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 1,127 млрд грн (1,262 млрд грн
по итогам 2019-го). Группа Vega - один из крупнейших негосударственных операторов
украинского рынка фиксированной связи. Входит в холдинг "СКМ" бизнесмена Р.Ахметова.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
"Киевстар" в 2020г увеличил чистую
прибыль на 15,7%
29.03.2021

Оператор мобильной связи "Киевстар" в 2020 г. получил 10 млрд
369,86 млн грн чистой прибыли, что на 15,72% выше показателя 2019 г.,
сообщается в объявлении о проведении оператором собрания акционеров.
Согласно ему, нераспределенная прибыль компании по итогам года составила 10
млрд 383,97 млн грн по сравнению с 12 млрд 752,41 млн грн годом ранее. "Определить, что
накопленная нераспределенная прибыль общества по состоянию на конец 2020 года
является нераспределенной прибылью, подлежащей дальнейшему распределению в виде
дивидендов (годовых или промежуточных) или любому другому использованию по
решению общего собрания акционеров общества", – говорится в проекте решения
собрания. Согласно объявлению, долгосрочные обязательства "Киевстара" за год возросли
в 2,8 раза – до 7,012 млрд грн, тогда как текущие - на 4,2%, до 8,512 млрд грн, а суммарная
дебиторская задолженность снизилась на 2,6% – до 0,826 млрд грн. Компания за 2020 год
нарастила основные средства на 14,8% – до 13,824 млрд грн, ее суммарные активы
увеличились на 10,74% – до 27,013 млрд грн. Как сообщалось, "Киевстар" в 2020 году
увеличил доход на 12,4% до 25,158 млрд грн, EBITDA - на 15,6%, до 16,979 млрд грн, при
этом маржа EBITDA выросла на 1,9 процентных пункта - до 67,5%. Количество абонентов
мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2020 года сократилось на 1,3%
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 25,9 млн, тогда как количество
абонентов фиксированной связи возросло на 10,9% - до 1,1 млн. "Киевстар" - украинский
оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе
широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами
по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи
и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета. Акционером "Киевстара" является
международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на
фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Дело ПриватБанка: Дубилет и Яценко вышли
из учредителей Monobank
26.02.2021

Соучредители компании Финтех Бэнд, которая совместно с Универсал
Банком занимается развитием проекта Monobank, Александр Дубилет и
Владимир вышли из состава собственников компании.
Новыми бенефициарами стали Алексей Дубилет и Евгения Кривенко, смена
произошла 23 февраля следует из данных информационной системы Contragent. Им
перешли доли Александра Дубилета и Владимира Яценко – 33,74% и 17,18%
соответственно. Другие бенефициары сохранили свое участие в Финтех Бэнд: Олегу
Гороховскому, Михаилу Рогальскому и Людмиле Шмальченко принадлежит по 17,18%,
Вадиму Ковалеву – 4,91%. Напомним, 22 февраля НАБУ задержало Яценко и вручило ему
подозрение по делу о растрате средств ПриватБанка. На следующий день стало известно,
что подозреваемым в этом деле выступает также Александр Дубилет. До национализации
банка в 2016 они занимали должности первого зампредправления и председателя
правления Привата. Гороховский, Шмальченко и Ковалев были членами правления банка. ...
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Укрексімбанк погасив єврооблігації
на 4,05 млрд грн
03.03.2021

Укрексімбанк у повному обсязі та відповідно до графіка здійснив
розрахунки за єврооблігаціями на суму 4,051 млрд грн із погашенням 2
березня 2021 року. Про це повідомляє interfax.com.ua
"Виплату відсотків та основного боргу, як передбачено умовами залучення, було
здійснено у доларовому еквіваленті", - йдеться у відповіді на запит агентства "ІнтерфаксУкраїна". В Укрексімбанку нагадали, що єврооблігації були випущені у березні 2018 року із
фіксованою ставкою купона 16,5% річних і з погашенням однією сумою наприкінці терміну.
Укрексімбанк є єдиним українським емітентом, який здійснював випуски єврооблігацій у
національній валюті (у 2011 році було випущено еквівалент $300 млн і у 2018 році еквівалент $150 млн). Укрексімбанк, єдиним власником якого є держава, створений у 1992
році. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2021 року за розміром загальних активів
(246,877 млрд грн) Укрексімбанк посідав 3-тє місце серед 73 банків, що діяли у країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Адвокати ексголови ВіЕйБі банку не
відвідують засідання ВАКС
10.03.2021

Вищий антикорупційний суд визнав неповажними причини неявки
адвокатів екс-голови правління ВіЕйБі банку Дениса Мальцева, якого НАБУ
та САП підозрюють у причетності до заволодіння 1,2 млрд грн.
Таке рішення 4 березня ухвалила колегія суддів апеляційної палати ВАКС,
повідомляє «Слово і діло». Як відомо, 24 червня 2020 року ВАКС заочно не заарештував
Мальцева. Не погодившись з таким рішенням, прокурор САП подав апеляційну скаргу. В
рішенні вказується, що 12 листопада 2020 року засідання відклали через неявку адвокатів.
Так само засідання відклали через неявку адвокатів Мальцева 3 і 17 грудня, 9 лютого, а
також 4 березня. Тому прокурор САП просив визнати причини неявки захисників
неповажними та порушити перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури
питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів. Судді з ним погодилися і визнали
причини неявки неповажними адвокатів Мальцева на засідання 9 лютого і 4 березня. Також
колегія порушила перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури міста Києва
питання про дисциплінарну відповідальність цих адвокатів. Нагадаємо, НАБУ і САП
повідомили Бахматюку про підозру в організації заволодіння 1,2 млрд грн рефінансування
НБУ. Пізніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно взяла його під
варту. Слідство з'ясувало, що в жовтні 2014 року ВіЕйБі банк, віднесений до категорії
проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит
під заставу нерухомого майна. Хоча ВіЕйБі банк не подав всіх необхідних для цього
документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, надало позитивну
відповідь. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, завищили майже в 25
разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами slovoidilo.ua
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ПриватБанк скоротив прибуток у 2,5 разу
за підсумкаами січня

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ



17.03.2021

Приватбанк за підсумками січня звітує про прибуток 1,54 млрд грн (за
цей же період 2020 року було 3,78 млрд грн). Про це повідомляє служба
новин порталу news.finance.ua
Раніше Приватбанк повідомляв, що в 2020 році він скоротив прибуток порівняно з
2019 роком на 22% – до 25,3 млрд грн. Як зазначав банк, торік він сформував резерви 10,2
млрд грн на покриття можливих ризиків внаслідок пандемії СOVID-19 та юридичних
ризиків, що вплинуло на показники чистого прибутку. При цьому чистий комісійний дохід
зріс на 3% до 18,8 млрд грн, а чистий процентний дохід збільшився на 10% за рахунок
здешевлення ресурсів. Коментар Приватбанку щодо фінрезультату за 2020 рік: «Загалом
від обслуговування клієнтів та банківських операцій у 2020 року банк отримав 27,2 млрд
грн прибутку. Інвестиційний портфель Приватбанку за підсумками року включає, разом з
іншими цінними паперами, ОВДП, вартість яких при погашені залежить від очікуваного
курсу долару США до гривні. В період нестабільності на ринку цей показник збільшив
оцінку ОВДП і забезпечив 15,8 млрд грн разових доходів банку. В той же час, це
компенсувало втрати від курсових коливань в сумі 7,5 млрд грн. Ці збитки є результатом
ризикової політики управління активами та зобов’язаннями до націоналізації, в результаті
якої вартість зобов‘язань в доларах США значно перевищує вартість відповідних активів.
Після націоналізації Приватбанк впровадив чітку послідовну політику управління
активами та зобов’язаннями».
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
"ТАСкомбанк" Тигипко выплатит
300 млн дивидендов
22.03.2021

Акционеры АО "ТАСкомбанк" планируют направить на выплату
дивидендов 300,1 млр грн за счет полученной в 2020 году прибыли в размере
381,1 млн грн. Об этом пишет biz.censor.net
Как свидетельствует повестка дня собрания акционеров, которое запланировано на
21 апреля, часть полученной в 2020 году прибыли в размере 61,95 млн грн планируется
направить на увеличение уставного капитала банка, а 19,06 млн грн – на формирование
резервного фонда. Часть нераспределенной прибыли, полученной "ТАСкомбанк" по
результатам его деятельности в 2018 году, в размере 251 млн грн также планируется
направить направить на увеличение уставного капитала, еще часть нераспределенной
часть прибыли 130,92 млн грн планируется оставить на счету 5030 "Нераспределенная
прибыль прошлых лет". Таким образом, ТАСкомбанк планирует увеличить уставный
капитал на 312,96 млнгрн. Как сообщалось, "ТАСкомбанк" по итогам работы в 2020 году
получил чистую прибыль в размере 364,7 млн грн, а "Универсал Банк" – в 637,3 млн грн. Оба
банка принадлежат бизнесмену Сергею Тигипко. На базе "Универсал Банка" также работает
проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
"Райффайзен Банк Аваль" сменит
название
23.03.2021



СК "Княжа Виенна Иншуранс Груп" собрала 824 млн грн.
страховых платежей
10.03.2021

Страховая компания "Княжа Виенна Иншуранс Груп" (Киев) в 2020
году собрала 823,7 млн грн страховых платежей, что на 5,9% больше, чем за
аналогичный период годом ранее.
РА "Стандарт-Рейтинг" подтвердило рейтинг финансовой устойчивости/кредитный
рейтинг СК на уровне "uaAA+" по итогам ее работы за 2020 год. При этом, поступления от
физических лиц снизились на 13,40% - до 537,507 млн грн, а от перестраховщиков,
наоборот, выросли на 34,38% - до 893 тыс. грн. По итогам 2020 году доля физических лиц в
брутто-премиях компании составила 65,26%, доля перестраховщиков - 0,11%. Таким
образом, физические лица преобладали в клиентском портфеле страховщика. Страховые
платежи, отправленные перестраховщикам, за 2020 год по сравнении с 2019-м сократились
на 23,38% - до 224,893 млн грн. Как результат, коэффициент участия перестраховочных
компаний в страховых премиях снизился с 33,53% до 27,30%, или на 6,23 п.п. Кроме того,
отмечается, что чистые премии за 2020 год увеличились на 2,91% - до 598,808 млн грн, а
заработанные премии выросли на 7,80% - до 607,175 млн грн. Объем страховых выплат и
возмещений, осуществленных ЧАО "УСК "Княжа" 2020 года, составил 317, 488 млн грн., что
на 7,93% меньше объема выплат за 2019 года. При этом уровень выплат сократился на 0,85
п.п. - в 38,54%. В 2020 году деятельность компании была прибыльной. Так, финансовый
результат от операционной деятельности за четыре квартала 2020 составил 36,567 млн
грн, по сравнению с убытком за четыре квартала 2019 году в размере 68,299 млн грн.
Чистая прибыль страховщика по итогам 2020 года составил 84,241 млн грн, в то время как
за аналогичный период 2019 страховщик получил чистый убыток в сумме 6,919 млн грн.
Активы компании на 31 декабря 2020 увеличились на 21,35% - до 1,311 млрд грн,
собственный капитал возрос на 40,44% - до 294,639 млн грн, обязательства увеличились на
16,75% - до 1,016 млрд грн, денежные средства и их эквиваленты снизились на 55,32% - до
111,971 млн грн. Агентство также отмечает, что на 1 января 2021 года страховщик
совершил финансовые инвестиции в объеме 487,430 млн грн, из которых 34,03%
составляли вложения в ОВГЗ, а 65,97% - в депозиты в банки, которые имеют высокий
уровень кредитного рейтинга. ЧАО "СК "Княжа Виена Иншуранс Групп" входит в состав
НФГ Vienna Insurance Group Ukraine (основным акционером которой является Vienna
Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (Австрия),. В группу также входят ЧАО "СК
"Украинская страховая группа" - 100%, "ЧАО "СК "Княжа ЛАЙФ Виенна Иншуранс Груп" 97,8%, ООО "УСГ Консалтинг" - 50,7%, ООО "ВИГ Сервисез Украины" - 78,7%, ООО
"Ассистанская компания" Украинская служба помощи" - 100%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Одна из ведущих финансовых групп Юго-Восточной Европы инвестирует $31 млн в
Eurohold, владеющий двумя компаниями в Украине
15.03.2021

АО "Райффайзен Банк Аваль" планирует утвердить новое
официальное название банка – "Райффайзен Банк". Об этом сообщает служба
новостей портала biz.censor.net
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации на фондовом рынке
НКЦБФР, это решение планируется принять на собрании акционеров 23 апреля. В повестке
дня собрания акционеров также значится вопрос распределения чистой прибыли банка за
2020 год в размере 4,07 млрд грн. Как сообщалось, летом 2020 г. председатель правления
банка Александр Писарук отмечал, что "Райффайзен Банк Аваль" проводит ребрендинг,
планирует, в частности, сменить название на Raif. Впоследствии в банке уточнили, что
"Райффайзен Банк Аваль" сохранит нынешний бренд, но будет использовать для нового
позиционирования короткое название "Райф". "Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992
году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net



РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ

НЕ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ З ПОСЛУГАМИ БАНКІВ
ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

Visa скоротила відставання від Mastercard
на українському ринку
04.03.2021

У 2020 р. частка Mastercard на українському ринку платіжних карт
скоротилася з 68,5% до 64,8%, а частка Visa зросла з 30,5% до 34,4%. Про це
свідчить інфографіка, опублікована на сайті Національного банку України.
В Україні видано 47,6 млн карт платіжної системи Mastercard і 25,2 млн карт Visa.
Число карт Mastercard в минулому році зросло на 0,8% (0,4 млн), а карт Visa - на 20% (4,2
млн). Число карт національної платіжної системи Простір залишилося на рівні 0,6 млн
штук, або 1%. За даними НБУ, всього в 2020 році загальна кількість платіжних карт в
Україні зросла на 8% і склала 73,4 млн штук. З них 55,1% (40,4 млн штук) станом на грудень
були активними (використовувалися для видаткових операцій). «Упродовж усього
минулого року активно використовувалися безконтактні картки, а також смартфони й інші
NFC-пристрої для здійснення безконтактних платежів. Їх популярність зумовлена високим
рівнем безпеки, швидкістю та зручністю таких операцій. Протягом 2020 року кількість
безконтактних карток, які використовували для здійснення операцій, зросла більш ніж на
половину – до 13,2 млн карток», - розповіли в Нацбанку. Нагадаємо, що на глобальному
ринку лідером є Visа, яка випустила в півтора рази більше карт, ніж Mastercard. У вересні
2018 року колишня глава Masterсard в Україні Віра Платонова очолила діяльність компанії
Visa на сімнадцяти ринках країн Центральної Азії, Східної та Південно-Східної Європи.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

Eurohold Bulgaria – одна из ведущих независимых финансовых и
страховых групп в Юго-Восточной Европе – привлекла $31 млн от
инвестиционного фонда Global Emerging Markets Group (GEM, Люксембург).
Согласно ему, стороны уже подписали соглашение об обязательствах. Инвестиции
предоставлены на условиях долевого финансирования путем покупки акций болгарского
холдинга. Привлеченные средства Eurohold направит на приобретение компаний группы
CEZ в Болгарии – одного из крупнейших экспортеров электроэнергии в Восточной Европе, а
также на развитие своего страхового бизнеса. Долгосрочная стратегическая цель Eurohold –
стать одним из ведущих независимых поставщиков финансовых услуг и операторов
энергорынка в Юго-Восточной Европе. "Мы рады, что GEM решил инвестировать в наш
холдинг и поддержать нашу инвестиционную стратегию. Соглашение с GEM является
признаком доверия к качеству управления и выбранному вектору развития нашей
компании", – комментирует соглашение Васил Стефанов, руководитель отдела M&A
Eurohold, слова которого приводятся в пресс-релизе. Как сообщалось, 19 января, Комиссия
по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии выдала разрешение финансовостраховому холдингу Eurohold Bulgaria на совершение покупки семи болгарских дочерних
компаний CEZ Group. Инвестиционный фонд GEM, Люксембург, основан в 1991 году и
управляет активами на сумму $3,4 млрд. Специализируется на инвестиционных
инструментах для развивающихся рынков. К настоящему времени в активе фонда свыше
400 транзакций в 70 странах мира. Представительства фонда работают в Нью-Йорке, ЛосАнджелесе, Париже, Нассау (Багамские острова). Холдинговая компания Eurohold Bulgaria,
София, основана в 1996 году и является одной из крупнейших независимых финансовых
групп в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Акции Eurohold Bulgaria
котируются на Варшавской фондовой бирже и на Болгарской фондовой бирже.
Страхование является крупнейшим сегментом в портфеле деятельности и основным
источником доходов Eurohold Bulgaria. Входящая в состав холдинга Страховая Группа
Euroins Insurance Group (EIG), консолидирует его операционную деятельность на
региональных страховых рынках. Группа работает в 11 странах и имеет дочерние
компании в Болгарии, Украине, Румынии, Северной Македонии, Грузии, России и Беларуси.
У EIG более 4 млн клиентов и более 3000 сотрудников. Бизнес Eurohold в Украине
представлен двумя страховыми компаниями "Eвроинс Украина" и "Европейское
туристическое страхование" (ЕТС).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Зростання цін на продукти: Мінекономіки хоче підписати
меморандум з рітейлерами

Карантин змінив споживацькі звички 63% українців –
дослідження «Делойт»
17.03.2021

Компанія «Делойт» в Україні дослідила, як поводилися українські
споживачі протягом останнього року, як вплинуло поширення COVID-19 на
їхні купівельні звички, а також які тренди простежуються у споживанні.
Минув рік карантину, який змінив життя людей в усьому світі, зокрема й українців.
Особливо чутливою до усіх коливань була сфера ритейлу, яка відчула на собі різні епізоди
«пандемійної» поведінки: масове скуповування певних груп товарів, тимчасове закриття
торгових точок і врешті-решт зміну структури та способу споживання товарів та послуг.
Передусім епідеміологічна ситуація позначилася на зростанні онлайн-торгівлі та швидкому
розвитку служб доставки. Особливо гостро обмеження 2020 року вплинули на заклади
швидкого харчування, бари й ресторани, де спостерігається значний відтік відвідувачів.
Разом з тим карантин став каталізатором діджиталізації сфери ритейлу. Дослідження
«Споживацькі настрої українців у 2020 році» є детальним оглядом споживацької поведінки
українців у 2020 році. До вашої уваги пропонуємо його ключові результати.
Тренди нової споживацької поведінки: 63% українців зазначили, що карантин
вплинув на їхні споживацькі звички. Понад половина респондентів зазначає, що з початком
карантину вони стали менше витрачати на алкогольні напої (66%) та рідше відвідувати
ресторани й бари (64%). 31% українців під час карантину збільшили свої витрати на
лікарські засоби. Більше половини свого бюджету (60%) українці витрачають на продукти
харчування та обов'язкові платежі. Частина бюджету, що залишається, рівномірно
розподіляється між іншими категоріями товарів. 8% бюджету українцям вдається
заощаджувати. До топ-3 категорій, на яких заощаджують українці, ввійшли побутова хімія
та предмети домашнього вжитку (62%), одяг і взуття (61%), косметика (60%).
Онлайн VS офлайн: 39% українців зазначили, що почали рідше купувати товари у
класичних магазинах, водночас 18% респондентів відповіли, що стали надавати перевагу
покупкам онлайн. Майже 40% респондентів не почуваються безпечно в магазинах. Однак
кожен другий українець непокоїться за збереження своїх даних під час здійснення покупок
через інтернет. Переважно офлайн українці купують продукти харчування (59%),
алкогольні напої (57%) та лікарські засоби (52%). До топ-3 категорій, які купують онлайн,
увійшли косметика та парфумерія (18%), побутова техніка та електроніка (17%), дитячі
товари та іграшки (16%). 32% опитаних українців протягом наступних двох років планують
більше купувати в онлайн-магазинах, разом з тим 20% мають намір зменшити здійснення
покупок у традиційних магазинах. Зі збільшенням доходу в населення зростає схильність
до онлайн-покупок та відмови від покупок у традиційних магазинах. І навпаки, зі
зменшенням доходу українці на 10% рідше користуються онлайн-магазинами. Найбільше
серед населення стали витрачати на онлайн-покупки люди віком 16–29 років (на 9%
більше, ніж люди віком 45+ років). «Результати нашого дослідження відображають
очікуваний спад офлайн-покупок та зростання інтернет-шопінгу. Проте така тенденція
була б неможливою без відповідного рівня цифрової готовності. Висока розвиненість
сучасних технологій у сфері торгівлі дала покупцям можливість безболісно пережити
обмеження у здійсненні покупок офлайн і перейти на онлайн. Зважаючи на це, можна
говорити, що пандемія стала не причиною, а каталізатором змін і лише прискорила
неминуче зростання ринку інтернет-торгівлі. Однак ми не можемо судити про те, наскільки
цей ефект виявиться стійким і чи зможуть онлайн-ритейлери утримати відвойовані за час
пандемії позиції у довгостроковій перспективі», – зазначає Олександр Ямпольський,
керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції.
Попит на товари різних категорій під час карантину: 98% українців
продовжують купувати продукти харчування у традиційних магазинах. При цьому середній
чек в онлайн-магазинах на 52% вищий, ніж в офлайн. Понад половина респондентів
зазначає, що у виборі продуктів надає перевагу конкретним брендам (64% – у традиційних і
72% в онлайн-магазинах). Одяг та взуття українці активно купують як офлайн (94%), так і
онлайн (71%). І хоча частота покупок у традиційних магазинах в 1,5 рази вища, ніж через
інтернет, середній чек практично не відрізняється . 66% українців зазначили, що з
початком карантину стали менше витрачати на алкогольні напої. Вплив бренду на вибір
товару цієї категорії чи не найзначніший – 70% респондентів відповіли, що надають
перевагу конкретним торговим маркам. Серед улюблених алкогольних напоїв українців –
пиво (48%), вино (43%) і коньяк (35%). Найбільшою популярністю користуються
вітчизняні виробники алкоголю. Переважна більшість українців (73%) користується
сервісами доставки продуктів та готової їжі. Найбільш популярними серед них є Glovo
(18%), власні служби доставки ресторанів (12%) і Raketa (10%). Абсолютна більшість
українців (97%) купують лікарські засоби в аптеках. Онлайн-покупки в цій категорії
здійснюють лише 47% споживачів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Делойт» в Україні
Держстат підрахував споживчі витрати
українців за 2020 рік
20.03.2021

Загалом торік кінцеві споживчі витрати українців склали 2,9 трлн
грн. Про це свідчать дані Держстатистики, повідомляє служба новин
порталу allretail.ua з посиланням на УНН.
Жителі країни, серед іншого, витратили 1,1 трлн грн на харчові продукти та
безалкогольні напої. Також в 2020 році жителі України витратили на алкогольні напої та
тютюнові вироби 210,6 млрд грн. Ще 141 млрд грн було витрачено на одяг і взуття.
Відзначимо, за даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні», що
здійснюється за фінансової підтримки Dragon Capital, у лютому Індекс споживчих настроїв
(ІСН) склав 69,1 п., що на 8,4 п. нижче, ніж у січні. Зросли усі складові індикатора. У лютому
2021 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 69,1, що на 8,4 п. вище за показник січня.
Індекс поточного становища (ІПС) зріс на 7,0 п. і складає 64,4. Складові цього індексу
зазнали таких змін: індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 58,6,
що на 10,4 п. вище від рівня цього індексу у січні; індекс доцільності великих покупок (х5)
зріс на 3,6 п. та встановився на позначці 70,2. Індекс економічних очікувань (ІЕО) у лютому
зріс на 9,3 п. та складає 72,2. Динаміка складових цього індексу виглядає так: індекс
очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 77,6, що на 9,0 п. вище за
рівень цього показника у січні; індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом
найближчого року (х3) складає 60,3, що на 11,1 п. вище, ніж в минулому періоді; індекс
очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 8,0 п.
порівняно з минулим місяцем та складає 78,8. У лютому показник індексу очікуваної
динаміки безробіття незначно зріс та складає 150,7. Індекс інфляційних очікувань дещо
знизився та складає 186,2. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3
місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 9,2 п. та складає 139,5.
Індекс споживчих настроїв покращився за рахунок більшого оптимізму щодо власних
доходів та розвитку економіки у найближчий рік. Покращення цих оцінок пов'язане із
послабленням девальваційних очікувань та закінченням локдауну наприкінці січня….
Читати повністю >>>
За матеріалами allretail.ua
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У Мінекономіки планують підписати меморандум з рітейлерами про
збереження нинішнього рівня цін на соціально значущі продукти. Про це у
коментарі "Інтерфакс-Україна" сказав міністр економіки Ігор Петрашко.
"Зараз ми працюємо над співпрацею з ритейлерами, продавцями, дистриб’юторами
для того, щоб забезпечити стабілізацію цін на соціально значущі продукти для людей.
Україна - велика експортна країна. Ми багато експортуємо, але ми також хочемо бути
впевненими, що для людей буде доступний ряд продуктів", - зазначив міністр. За його
словами, експортні обмеження вводити не планують. Раніше мережа супермаркетів АТБ
заявила, що не планує піднімати ціни на певні категорії продуктів харчування та товари
першої необхідності - про це компанія повідомила у відповідь на інформацію про можливе
підвищення цін. Нагадаємо, по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання
через зменшену пропозицію та сезонний фактор, уряд продовжує вести діалог із
рітейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, заявив Шмигаль. Уряд не
планує втручатися в ринок, встановлювати обмеження на ціну на продукти харчування або
на націнку, лише буде непрямим способами їх збалансовувати. Прискорення інфляції
пояснюється об'єктивними чинниками, але також є спроби монопольної змови та
маніпуляцій на ринку, в уряді очікують на стабілізацію цін наприкінці березня. У лютому
2021 року споживчі ціни порівняно з січнем зросли на 1%, з початку року - на 2,3%, а
порівняно з лютим 2020 року - на 7,5%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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МХП планує до кінця 2023 року відкрити в Україні
2 тис. "М’ясомаркетів"
03.03.2021

МХП планує в рамках зміни формату продажу відкрити в Україні 2
тис. магазинів "М’ясомаркет" до кінця 2023 р., передусім за рахунок
модернізації франчайзингової мережі магазинів "Нашої Ряби".
"McKinsey (міжнародна консалтингова компанія - ІФ) оцінює дефіцит магазинів біля
дому в Україні приблизно в 7 тис. од. Ми хочемо зайняти орієнтовно 30% цього ринку", повідомив виданню голова правління МХП Юрій Косюк. За даними Forbes, у магазинах
"М’ясомаркет" розширення асортименту відбудеться за рахунок супутніх м'ясу товарів
(спеції, маринади, овочі тощо), з яких 40% постачатиме МХП, а решту 60% - сторонні
постачальники. Асортимент нових магазинів збільшиться в 7-14 разів – до 150-420 видів
найменувань порівняно з магазинами охолодженої курятини "Наша Ряба", а їхня площа
становитиме не менше ніж 45 кв. м. Forbes уточнило, що перші "М’ясомаркети" збільшили
виручку в середньому на 25-30%, а обсяги продажу м'яса птиці - на 20% порівняно з
магазинами "Нашої Ряби", що працювали на їхньому місці. "Ринок хоче магазинів біля дому,
які давали б не лише м'ясо, а і якийсь мінімальний набір продуктів. Те, що ми робимо,
потрібно було починати три роки тому", - зазначив бізнесмен. Згідно з даними Forbes, нова
мережа розвиватиметься за франчайзинговою моделлю, інвестиції для відкриття одного
"М’ясомаркету" агрохолдинг оцінює в $50-120 тис. з терміном окупності в три-чотири роки.
Видання повідомило, що з 2020 року МХП розвиває ресторанні формати. Компанія планує
створення франчайзингової мережі шаурмових DonerMarket загальною кількістю близько 2
тис. торговельних точок, кожна з яких обійдеться франчайзі у $8?10 тис. "Ми хочемо
полегшити життя людини. 69% споживачів хочуть споживати різноманітну здорову їжу,
але не роблять цього, бо це потребує багато часу і грошей. Ми пропонуємо рішення "під
лінощі", - наводить видання коментар Косюка. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Як харківська мережа Basket автоматизувала весь
мерчандайзинг і запустила нові формати
03.09.2021

Асоціація рітейлерів України на своєму порталі розповідає історію про
те, як невелика компанія з Харкова переросла традиційний рітейл і успішно
перейшла на нові формати.
Basket – динамічний, молодий і дуже амбітний рітейлер. “Ми починали, як і
більшість, з класичної моделі супермаркетів”, – говорить Максим Головахін, комерційний
директор Basket. Однак, мережа поставила перед собою мету – розвиватись, не зупинятись
на одному звичному форматі взаємодії з покупцем, освоювати нові формати. Що це означає
для бізнес-процесу мерчандайзингу та управління асортиментом? Це різкий стрибок
кількості і найменувань sku, розширення матриці асортименту, нові моделі торгових
приміщень, кожна з яких вимагає промальовування окремих планограмм і так далі.
Розвваючи нові формати магазинів сіті-торгівлі, “спальників” (магазинів біля будинку),
власних кафе у магазинах зі своїми цехами кулінарій, компанія зіткнулася з іншою
проблемою – масштабування бізнесу вимагає ресурсу, збільшення персоналу та робочої
сили. Як тільки компанія відчула, що більше не може ефективно управляти асортиментом, і
перед нею стоїть проблема дефіциту робочої сили, стало зрозуміло, що необхідно приймати
рішення – або нарощувати персонал, що понесе за собою додаткові витрати, або починати
автоматизувати процеси. Basket вирішив йти по шляху автоматизації. Проаналізувавши
нові завдання, які виникли, компанія зрозуміла, що повинна “оцифровуватися”, переводити
всю комерційну складову в діджитал та автоматизувати усі можливі процеси.
Нові формати >>>
За матеріалами rau.ua
Як мережа Thrash! з жорсткого дискаунтера
перетворилася в super-?магазин
04.03.2021

У 2016 році на ринку рітейлу України з'явився «новачок» — мережа
жорстких дискаунтерів Thrash! («Траш!), що входить до складу Fozzy Group.
Про це повідомляє портал allretail.ua
Через кілька років, у 2019 році переосмисливши концепцію, рітейлер сформував
адаптовану пропозицію для своїх гостей. Після певного апгрейда Thrash! перетворився на
такий собі «Маркет Super», де асортимент формують і вітчизняні бренди, і закордонні
делікатеси — наприклад, іспанська хамон з іберійської свині. Після 2-річного затишшя у
Thrash! почалася «буря» відкриттів — у 2020 р. з?явилося відразу 18 нових магазинів. Чому
мережа перейшла до активної експансії, про шляхи до апгрейду, про ситуацію з розвитком
жорстких дискаунтерів в Україні та про інші особливості оновленого концепту, в інтерв'ю
All Retail розповів Артем Безкоровайний, директор «Thrash! Траш!» ...
Читати інтерв'ю повністю >>>
За матеріалами allretail.ua
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Ашан відкрив три нових Pick Up Point
в Києві

Российский дискаунтер на украинском рынке: сможет ли
компания MERE конкурировать с местными сетями?
09.03.2021

Компанія Ашан Україна активізувала розвиток мережі міні-магазинів
Ашан Pick Up Point. В Києві вже працює шість точок продажу формату ultraproximity. Про це повідомляє rau.ua
Як повідомляє рітейлер, нові інноваційні точки Ашан Pick Up Point розмістилися на
Печерську (вул. Панаса Мирного 16/13), на Липках (вул. Липська 19/7) і в ЖК Французский
Квартал (вул. Предславинська, 55). Площа торгових точок – близько 50 кв. м, в яких
представлено асортимент 600-2000 найменувань. Покупцям пропонують свіжі овочі та
фрукти, м’ясні та молочні вироби, безглютенову і біо-продукцію, випічку і власний імпорт
товарів. Крім того, в точках продажу продаються косметичні засоби бренду Cosmia. Серед
основних сервісів Pick Up Point: доставка до квартири через партнерські сервіси; pick up
зона – клієнт зможе замовляти онлайн, де і коли йому зручно, та потім швидко забирати
товари безпосередньо у своєму домі; каса самообслуговування (а також звичайна каса);
гнучкість та ротація асортименту – можливість швидко адаптувати асортимент під потреби
клієнтів, адже логістика здійснюється напряму з гіпермаркету Ашан, що розташований
поруч. Також в точках продажу облаштована зона для кава-брейку – можливість випити
чашку запашної кави, скуштувати хот-дог або ж зарядити смартфон. Перший Ашан Pick Up
Point у концепті street відкрився в січні 2020 року на відстані 250 метрів від станції метро
Почайна в Києві. Другий – у концепті residence – розпочав роботу в червні в столичному ЖК
Комфорт Таун, третій і найбільший (площа 67 кв. м) – в грудні в ЖК Ліко-Град.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Петро Михайлишин: Відкриємо Food Market і
аптеки в кожному ТЦ Епіцентр
09.03.2021

Генеральний директор групи компаній «Епіцентр К» розповів про
купівлю мережі Спортмастер, переговори з TAS Group, розвиток власних
продовольчої і аптечної мереж.
Про розвиток Food Market: Минулого року ми вперше вивели кілька своїх торгових
напрямків (shop-in-shop) за межі торгових центрів Епіцентр. А саме – три Галереї Деко (в
ТРЦ Dream Town, ТРЦ Retroville і ТРЦ Аркадія) і один магазин E.PIC (в ТРЦ Retroville). Крім
того, сьогодні за межами ТЦ Епіцентр відкрито 8 магазинів Intersport. Всього в Україні їх
вже 52. Продовольчі магазини Food Market будемо відкривати у всіх діючих ТЦ. Також
плануємо відкривати за межами наших ТЦ. Але я не впевнений, що це станеться в
наступному році. Спочатку ми повинні зробити досконалий продукт. Поки що ми
перебуваємо в процесі його розвитку. Нашим покупцям він подобається, але ми дуже
вимогливі до себе. Ми – лідери, тому у нас повинна бути лідируюча позиція в усьому, що ми
робимо. Про поглинання інших гравців: Нам пропонують, ми придивляємося. Досвід показує,
що найефективніше працює те, що ми вигадуємо самостійно і в процесі еволюції доводимо
до досконалості. Ми купили мережу Нова Лінія і до сих пір не можемо її підтягнути під
стандарти Епіцентру. У двох мереж багато відмінностей, це дуже важко. У нас є свої
стандарти, своя корпоративна культура. Ми не відмовляємося від покупки, але і не
поспішаємо. Поки ми не вивчимо добре те, що нам пропонують, не зробимо жодного кроку.
Дуже уважно дивимося на всі активи. Про переговори з TAS Group Сергія Тігіпко та іншими
аптечними мережами. Вони нам запропонували свій аптечний бізнес (TAS Group – ред.), але
ми відмовилися. Ми хочемо зробити аптеку майбутнього і саме над цим зараз працюємо.
Тому зараз наше першочергове завдання – відкрити аптеки в усіх торгових центрах мережі.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Мережа Novus прискорила відкриття нових супермаркетів
в рамках реформату Billa
11.03.2021

Мережа Novus провела ребрендинг ще двох супермаркетів Billa після
поглинання цієї мережі. Магазини знаходяться у Києві на вул. Сиваська, 1 А
та Львівська площа, 8 Б. Про це RAU повідомила прес-служба мережі.
Перший з них, розташований на вул. Сиваська, 1 А, почав роботу 10 березня на місці
супермаркету Billa, який було відкрито тут у листопаді 2019 року. Торгова площа залу 750
кв. м. Ще один почне роботу 11 березня. В новому супермаркеті на вул. Сиваська розмістили
усі необхідні покупцям відділи з продукцією власного виробництва Майстри Смаку: смачні
страви кулінарії, де клієнт знайде і салати, і основні страви з м’яса та риби, свіжоспечену
випічку з хрумкою скоринкою, піцу, яку готують за оригінальною італійською рецептурою,
а також солодкі смаколики. На клієнтів також завжди чекає свіже охолоджене м’ясо від
Майстрів Смаку і соковита гриль-продукція. На інфокасі покупці мають змогу придбати
снеки, хот-доги й ароматну каву – все це зручно брати із собою. У магазині пропонують
широкий вибір продукції власного імпорту – італійська олія, іспанський шоколад, литовські
цукерки. А з нагоди відкриття діють спеціальні пропозиції, зі знижкою можна придбати
такі універсальні продукти, як куряче філе, авокадо Хаас, апельсини, піцу. У магазині є три
лінійні каси і чотири каси самообслуговування. Станом на березень 2021 року, з 35-ти
магазинів Billa вже реформовано 5. Інші супермаркети Billa продовжують працювати у
звичному режимі. Ребрендинг Billa став результатом продажу компанією REWE International
AG 100% у капіталі “Білла-Україна” власнику мережі Novus – компанії UAB Council Trade
House. Фінальне схвалення угоди від Антимонопольного комітету України компанії
отримали у жовтні 2020 року. Закінчити інтеграцію та перевести всі магазини Billa під
бренд Novus компанія планує до кінця листопада 2021 року. Нагадаємо, свого часу Billa була
першим міжнародним рітейлером, який вийшов на український ринок. Компанія прийшла в
країну на початку 2000-х років, відкривши магазини в Києві, Харкові та Дніпрі, а піку свого
розвитку досягла в кризовий 2014-й, коли кількість об’єктів досягла 39. Проте в 2017 році
компанія вирішила піти з регіонів країни, сконцентрувавшись на розвитку в Києві та
Київській області. Novus представлений на українському ринку з 2009 року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Український сервіс доставки овочів OVO залучив
$150 000 на розвиток
16.03.2021

Український сервіс по доставці овочів і фруктів OVO оголосив про
залучення $150 000 на розвиток. Про це повідомляє служба новин
інформаційно-аналітичного видання nv.ua.
Стартап залучив кошти від фонду TA Ventures Вікторії Тігіпко і клубу приватних
інвесторів ICLUB. Компанія залучила інвестиції на pre-seed раунді. Оцінку в OVO не
розкривають. Угоду провели ще в 2020 році. Отримані кошти підуть на подальший
розвиток сервісу. У планах OVO стати лідером ринку доставки свіжих фруктів і овочів до
кінця 2021 року. «Всього за кілька місяців після інвестиції команда збільшила місячну
виручку в 5 разів і відкрила перший дарк-стор», - зазначив партнер TA Ventures Олег
Маленков. Відзначається, що в планах OVO відкрити кілька «дарк-сторів» (мережа
складських приміщень для онлайн-магазинів - ред.) по Києву. Для цього до кінця березня
стартап планує залучити інвестиції в рамках ще одного раунду. OVO - це сервіс замовлення
та доставки овочів і фруктів по Києву і в 25 кілометровій зоні за містом. Сервіс був
запущений в розпал жорсткого карантину в Україні - в квітні 2020 року. Засновники
проекту - Роман Мелкумов і Степан Зіняк.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Мало кто слышал, но на отечественном рынке уже достаточно давно
работает известная европейская сеть дискаунтеров MERE. Об этом пишет
ритейл-портал allretail.ua
Как появилась сеть жестких дискаунтеров MERE. MERE — это проект
владельцев российской сети «Светофор», которая принадлежит бизнесменам из города
Красноярск — Сергею и Андрею Шнайдерам. Первый магазин «Светофор» появился в 2009
году, и с тех пор началось довольно активное развитие сети — сначала в Красноярске, а
потом и в других городах Сибири. В 2014 году ритейлер открыл уже 80 магазинов, и в
дальнейшем продолжил расширение уже в европейской части РФ. Сеть всегда
позиционировала себя как «жесткий дискаунтер» — предлагая довольно узкий
ассортимент (1500-2000 позиций), более низкие по сравнению с конкурентами цены и
имея другие признаки именно этого формата продовольственной розничной торговли. С
2017 года владельцы запускают магазины под другим брендом и другого формата —
гипермаркеты «Маяк». В этом же году компания впервые выходит за пределы РФ, открывая
магазины «Светофор» в Казахстане и Беларуси. А еще в 2017 г. компания регистрирует
бренд MERE, готовясь к выходу на Запад — в Восточную, Центральную и Западную Европу.
Это также жесткий дискаунтер, как и "Светофор". Все указанные сети принадлежат группе
компаний "Торгсервис". В 2018 году первый магазин под вывеской MERE появился в
Румынии, а в 2019 г. — в Германии. В Литве и Польше пилотные MERE были открыты в
2020 году, а в Сербии — в начале 2021 года. В Украине компания также успела открыть
первый объект MERE — в августе прошлого года в Николаеве, который, впрочем, вскоре
был закрыт (в кулуарах говорят, что магазин готовится к переоткрытию). Сейчас
компания, как свидетельствует ее официальный сайт, представленная сетью из более чем
2200 магазинов под разными брендами в вышеперечисленных странах, а также в Китае.
Вскоре готовится выход на рынок Греции. На фасаде каждого из брендов сети — магазинов
«Светофор», «Маяк» или MERE — обязательно содержится надпись о низких ценах. Как
MERE собирается завоевывать рынок стран Европы, и какие конкурентные преимущества
будет иметь сеть по сравнению с более сильными и более известными игроками?
MERE — это Aldi или Lidl несколько десятилетий назад. Хотя в СМИ можно
прочитать о том, что MERE — это некая копия Aldi или Lidl, на самом деле это совершенно
не соответствует действительности. Современные Aldi и Lidl выглядят совсем иначе. MERE
больше напоминает магазины указанных сетей в 70-х годах прошлого века. Интерьер
магазинов компании очень похож на склад со стеллажами и упакованной продукцией,
которую посетители часто должны распаковывать вручную. Количество обслуживающего
персонала — минимальное, затраты на оборудование — тоже. Сама компания отмечает, что
она пытается минимизировать расходы на маркетинг тратит крайне мало. Именно
максимальное сокращение расходов в сочетании с низкой наценкой сети позволяют
сформировать очень низкие цены — по многим позициям существенно ниже, чем в других
сетях дискаунтеров. Не говоря уже о магазинах других форматов. Сообщается, что
инвестиции в открытие одного магазина «Светофор» (аналог MERE в России) как правило,
не превышают 15 000 евро. Это значительно ниже по сравнению с конкурентами.
Относительно выбора локаций для магазинов компании: в первую очередь, ритейлер
ориентируется на соответствие помещения минимальным требованиям (которые
значительно лояльнее, чем у конкурентов) и на стоимость. Правила «location, location,
location» для MERE не существует. Именно поэтому магазины компании могут
располагаться в складских помещениях мебельных магазинов, заводов, в промышленных
зонах городов и тому подобное. Собственно, компания позиционирует себя как сеть с
самыми низкими ценами и ориентируется на покупателей, для которых цена является
главным критерием выбора товара. Потребители, которые заинтересованы в комфортном
шопинге, вряд ли станут постоянными посетителями MERE. Будет ли такая стратегия
успешной во время, когда все больше покупателей ценят качество, комфорт и
дополнительные услуги? Попробуем проанализировать.
MERE на рынке Украины. В Украине сеть появилась в конце 2020 года. Первый
магазин был открыт на Юге — в Николаеве в составе торгового центра «Амстор». Правда,
проработал он недолго. По нашим источникам, причиной стала недостаточно эффективная
работа персонала магазина. Поэтому на сегодня магазин закрыт и будет запущен снова в
ближайшее время. Выходом MERE на украинский рынок и развитием сети занимается ООО
«Альянстрейдсервис», зарегистрированное 18 июля 2019 г. и имеющее уставной капитал в
размере 28 000 000 гривен. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной
ответственностью «НСКТрейд», зарегистрированное в Минске, Беларусь. Конечным
бенефициаром указан основатель сети «Светофор» Шнайдер Сергей Иванович. По данным
сервиса Work.UA, на сегодняшний день компания «Альянстрейдсервис» ищет
региональных менеджеров по развитию, товароведов и старших кассиров в таких городах,
как Запорожье, Черкассы, Александрия, Бровары, Борисполь, Белая Церковь, Энергодар,
Павлоград, Изюм, Каменское. Судя по этому, именно в указанных населенных пунктах
ритейлер собирается запустить первые магазины в Украине. При этом, заработная плата
для регионального менеджера предлагается на уровне 19 000 грн, для старшего кассира —
8000 грн, для товароведа — 9000 грн. Как стало известно All Retail, менеджер по развитию
должен иметь юридическое представительство (ФЛП или ООО). Центрального офиса MERE
в Украине нет, и трудоустройство менеджеров в ООО «Альянстрейдсервис» не предвидится.
Судя из полученной информации, кассиры и другие работники будут оформлены на
соответствующие юридические лица по месту работы. При этом, задачами менеджеров по
региональному развитию является не только найти локацию, но и запустить магазин.
Относительно требований к локациям, они значительно менее строгие, чем у большинства
местных ритейлеров. Так, в частности, компания рассматривает объекты, расположенные
вдали от дошкольных, школьных и других учебных заведений, а также медицинских
учреждений. Помещение должно иметь необходимые коммуникации и освещение
(подведенную электромощность 40 кВт/380В), два выхода и иметь площадь от 800 до 1200
квадратных метров. «При этом, в помещении обязательно должны быть установлены
система видеонаблюдения и пожарная сигнализация. И все это — по цене аренды в 120-150
грн/кв.м», — говорит Артем Ретин, соучредитель компании по управлению коммерческой
недвижимостью Retail.Pro. Относительно интересующих MERE городов — это должны быть
населенные пункты с численностью населения не менее 30 000 человек, или пригород
таких населенных пунктов. «Анализируя размещение и конструктив магазинов MERE в
Европе (а если быть точным — в Литве и Румынии), можно сделать вывод, что
оптимальный вариант для них — это минимально реконструировано под магазин
складское помещение на въезде в населенный пункт или промзона между центром города
и спальным районом. По моему мнению — это не концепция размещения, а вынужденная
мера, так как это наиболее дешевый вариант в соотношении размера арендной платы к
необходимым техническим требованиям и количеству паркомест. Только в отличие от
Литвы и Румынии, где магазины MERE посещают, в основном, покупатели с доходом
«средний-» на личном автомобиле, в Украине такой сегмент покупателей ездит на
общественном транспорте и такая стратегия размещения им не подойдет. Еще один
ограничивающий фактор — минимальная арендная плата, которую может позволить себе
ритейлер. На нее могут пойти только отчаявшиеся владельцы недвижимости, которые не
могут сдать свои помещения более благонадежные арендаторам. Другой вариант для MERE
— это размещение в торговых комплексах, от которых отказались все известные
операторы — это подтверждает ближайшее открытие в ТЦ «Олимп» в г. Павлоград. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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

Мини-рынок «Фермер» открыл магазин
в ТРЦ New Way

У Вінниці стартував другий магазин
мережі «ЗаТак»
17.03.2021

Сеть продуктовых мини-рынков «Фермер» открыла магазин в
торгово-развлекательном центре New Way в Киеве. Об этом сообщает
TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-релиз компании.
Магазин расположился по адресу: Киев, ул. Архитектора Вербицкого 1. Сеть минирынков «Фермер» объединяет свыше 12 фермерских хозяйств Киевской области.
Покупателям предлагается широкий выбор вкусных и свежих натуральных продуктов по
ценам от производителя: мясо и мясные изделия, рыба и морепродукты, домашняя
выпечка, крафтовое кофе, молочная продукция, сухофрукты и полуфабрикаты. «Фермер»
проводит полный лабораторный контроль всей продукции и гарантирует исключительную
свежесть и качество продукции без лишних наценок. Покупатели могут продегустировать
продукты прямо у витрины. В магазине действует гибкая система скидок, и постоянно
проводятся разнообразные акции. Мини-рынок работает ежедневно с 10.00 до 22.00.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
«Грошик» — новый ритейл-проект компании
«Эконом Плюс»
18.03.2021

Как стало известно All Retail, недавно в Мелитополе Запорожской
области открылся первый продовольственный магазин новой сети
«Грошик». Объект формата дискаунтер расположен по улице Шмидта, 40/2.
Торговая площадь «Грошика» составляет около 800 кв.м. «2020-ый год был трудным
в экономическом плане. Он обусловил снижение доходов населения на фоне увеличения
обязательных платежей и розничных цен на товары и услуги. Мы начали развивать
«Грошик» как ответ на запрос рынка. Считаем, что это то, что сейчас нужно потребителю»,
— говорит Владимир Матяш, генеральный директор ООО «ТК «Эконом Плюс». При этом,
как утверждает ТОП-менеджер ритейлера, компания находится в поиске идеальной
ассортиментной матрицы. «Сегодня мы находимся в постоянном поиске поставщиков
товаров, которые готовы вместе с нами предложить людям товары местных, региональных
торговых марок по низким ценам; поставщиков, которые смогут предложить ассортимент
товаров, при покупке которых покупателю не нужно переплачивать за бренд», — говорит
господин Матяш. Интересно, что название сети «Грошик» созвучно с известным польским
розничным брендом Groszek, насчитывающем сегодня около 1950 магазинов.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Торговельна мережа Копійка відкрила новий
універсам в Одесі
18.03.2021

У вівторок, 16 березня відкрився новий універсам Копiйка за адресою:
м. Одеса, вул. Преображенська, 66. Загальна площа універсаму — 145 кв. м,
торгова — 108 кв. м., пише trademaster.ua
В магазині працюють дві каси. У магазина сучасні дизайн і обладнання, проста
навігація. На полицях універсаму представлено майже 3000 найменувань товарів. Штат
магазину - 9 співробітників. Торговельна точка відкрита для покупців з 8:00 до 23:00.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року мережа «Копійка» відкрила новий універсам в Одесі на вул.
Ак. Філатова, 54. Простір нового універсаму продумано до дрібниць. На невеликій площі у
230 м? розташувалися відділ свіжих овочів і фруктів, а також м'ясний, рибний, молочний та
кондитерські відділи. Особливість магазину — наявність широкого асортименту фасованих
продуктів — макаронів, круп, сиру, ковбаси та снеків. У новому магазині діють ті ж акції та
знижки, що й у всіх універсамах мережі, а також програма лояльності «Хороші сусіди». У
торговому залі працюють дві каси. Штат магазину — 12 осіб. Як відомо, торгова мережа
Копiйка була створена в 2001 році в Одесі. На даний час вона об’єднує 90 магазинів двох
форматів – універсами та міні-маркети. Мережа представлена на Півдні України – в
Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Велика частина магазинів знаходиться в
Одесі та Одеській області. У компанії працює більше 3000 співробітників.
Читати повністю >>>
За матеріалами trademaster.ua
Novus відкрив в Києві новий магазин Мі Маркет
формату «біля дому»
22.03.2021

Це вже четвертий магазин Мі Маркет, який відкрився починаючи з
2020 року. Компанія Novus планує відкрити понад 20 об’єктів формату «біля
дому» у 2021 році. Про це пише rau.ua
Ккомпактний магазин Мі Маркет відкрився 22 березня на бульварі Дружби Народів,
21 в Печерському районы столиці. Площа торгової зали склала 54 кв. м, але це не стало
перешкодою для того, аби розмістити усі необхідні групи товарів на кожен день – у мінімаркеті представлено понад 2000 позицій SKU, серед яких як затребувані продовольчі
товари, так і non-food сегмент. Покупці завжди зможуть придбати свіжі готові страви
кулінарії власного виробництва Майстри Смаку, вироби пекарні, кондитерської, а також
фірмову піцу, яку готують за оригінальною італійською рецептурою. Також задля комфорту
відвідувачів у Мі Маркеті можна взяти з собою ароматну каву та снеки. Нагадаємо, у 20202021 роках вже були відкриті три магазини під брендом Мі Маркет: на вулиці
Старонаводницькій, 13, Львівській, 1 А (Петропавлівська Борщагівка) та Каховській, 62 А.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Дочерняя компания немецкой Metro в Украине
сменила гендиректора
23.03.2021

Новым генеральным директором ООО "Метро Кеш энд Керри
Украина" (Metro C&C, Киев) с 1 мая 2021 года станет Елена Вдовиченко,
ранее занимавшая должность директора по продажам и операционной
деятельности компании.
Как сообщили в пресс-службе компании, Вдовиченко начала карьеру в METRO в 2005
году и занимала различные должности в департаменте логистики "Метро Кеш энд Керри
Украина", в 2018 году она стала коммерческим директором компании, а в октябре 2020 –
директором по продажам и операционной деятельности. "Елена Вдовиченко назначена
генеральным директором "Метро Кеш энд Керри Украина" с 1 мая 2021 года. Это первое в
истории "METRO Украина" внутреннее назначение на должность генерального директора",
– сказано в сообщении. Сообщается, что Тино Цайске, занимавший должность гендиректора
с июля 2019 года, возглавит METRO в Китае. "Метро Кеш энд Керри Украина" основана в
2003 году. Объединяет 23 классические центры оптовой торговли METRO Cash & Carry в
Киеве, Виннице, Житомире, Полтаве, Львове, Ривном, Ивано-Франковске, Черновцах,
Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Николаеве, а также тремя
магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе, Луцке, Чернигове. По данным
компании, объем ее продаж по итогам 2019/2020 финансового года (октябрь 2019сентябрь 2020) составил 754 млн евро. "Метро Кеш энд Керри Украина" входит в состав
Metro Group, одной из ведущих международных торговых компаний.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
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24.03.2021

Торговий оператор «ЗаТак» прийшов в рітейл восени 2020 року,
запустивши свій перший об’єкт в Житомирі на місці супермаркету «Фуршет».
Про це повідомляє портал allretail.ua
У Вінниці новий «ЗаТак» відкрив свої двері 11 березня. Він розташувався у складі
«ТРЦ Квартал», також замінивши супермаркет «Фуршет». У торговому об’єкті площею 3000
кв.м покупців обслуговує 15 кас. За словами Андрія Заболотного, СЕО мережі «ЗаТак», цей
проєкт став унікальним в українському рітейл-середовищі. В компанії реалізували бізнессхему, яка допомагає боротися з економічною кризою і низькою купівельною
спроможністю. Особливість такої програми лояльності полягає в тому, що покупець має
можливість придбати повний продуктовий кошик за собівартістю закупівлі у
постачальника, заплативши при цьому тільки фіксовану ціну за чек. Попри те, що концепт
гіпермаркета в останні роки в Європі стагнує, саме він закладений в основу «ЗаТак».
Основна фішка магазину, на думку Андрія Заболотного, полягає в унікальній програмі
лояльності, а вона не буде працювати в форматі магазину «біля дому». Тому магазини
«ЗаТак» — це мінімум 3000 кв.м площі з 15 000 SKU. На сьогодні функціонує уже 2 торгових
об’єкти «ЗаТак», втім рітейлер націлений і далі розвивати мережу.
Читати повністю >>>
За матеріалами allretail.ua
Мережі "Сільпо" дозволили придбати
супермаркети "Фуршет"
24.03.2021

Антимонопольний комітет дозволив компанії "Сільпо-Фуд" купити
мережу супермаркетів "Фуршет". Про це повідомили агентству "ІнтерфаксУкраїна" в прес-службі Fozzy Group.
"Сільпо-Фуд" досягла попередньої угоди з мережею "Фуршет" про можливість
передачі в управління "Сільпо-Фуд" частини супермаркетів, що працюють під ТМ "Фуршет".
Повідомляється, що учасники концентрації відмовилися від покупки активів в населених
пунктах, де їх частки були значними, а концентрація могла б призвести до обмеження
конкуренції. Так, після аналізу діяльності учасників у Вінниці, Івано-Франківську, Калуші,
Кам'янському, Кам'янець-Подільському, Коростишеві, Малині, Нетішині, Нікополі, Обухові,
Полтаві, Прилуках, Смілі, Трускавці, Умані, Хмельницькому, Черкасах, Ірпені, Києві, Кривому
Розі і Кропивницькому, АМКУ ухвалив рішення, що частки учасників на цих ринках за
підсумками 2019 року і 9 місяців 2020 року не перевищують 30%. Таким чином, АМКУ
ухвалив рішення, що заявлена концентрація не призведе до монополізації чи суттєвого
обмеження конкуренції на товарних ринках України і надав відповідний дозвіл. Згідно з
інформацією на сайті "Фуршет", до теперішнього часу в мережу входять 25 магазинів в
різних регіонах країни, в тому числі 11 – у Києві. Єдиним акціонером компанії є "Anthousa
Limited" (Великобританія) зі статутним капіталом 2 млн грн, наглядову раду якої очолює
депутат Київради Ігор Баленко. Нагадуємо, 18 січня 2021 року Госпсуд Дніпропетровської
області відкрив провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Рітейл
Центр", що володіє мережею супермаркетів "Фуршет", ввів мораторій на задоволення вимог
кредиторів і процедуру розпорядження майном боржника. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
У березні відкрились ще два
магазини SPAR
31.03.2021

У березні відбулось відкриття ще двох магазинів SPAR у Житомирі та
Сумах. Нові торговельні заклади працюють на умовах франчайзингу. Про це
повідомляє портал allretail.ua
У Житомирі SPAR Express знаходиться за адресою вул. Старий Бульвар, 6. Його
площа становить 75 м кВ. У Сумах SPAR розташований за адресою вул. Куликівська, 98/1, із
площею 113 м кв. У обох магазинах для обслуговування покупців працює дві каси, є відділ із
уже популярним серед відвідувачів Food to Go зі смачними паніні та свіжозмеленою кавою.
З початку 2021 року вже відкрито 4 нові магазини, 4 нових підприємці стали власниками
успішного бізнесу та обрали для цього сферу рітейлу і міжнародний бренд SPAR, у якості
надійного партнера. В Україні мережа розвивається за системою франчайзингу та пропонує
4 торгових формати: SPAR Express (магазини біля дому торговою площею до 200 кв.м),
SPAR (супермаркети 200-800 кв.м), EUROSPAR (супермаркети 800-3000 кв.м), INTERSPAR
(гіпермаркети понад 3000 кв.м). Ключові цінності SPAR для покупців - це широкий
асортимент якісних і свіжих товарів, європейські стандарти обслуговування,
індивідуальний підхід до кожного клієнта, комфорт і затишок в кожному магазині. Як
відомо, з січня 2017р. SPAR розвивається і в Україні як один з бізнес напрямків діяльності
Інвестиційної Групи VolWest Group, що має багаторічний досвід успішної реалізації
різноманітних проектів, зокрема і у галузі ритейлу в Україні
Читати повністю >>>
За матеріалами allretail.ua
«Сільпо» в небі: пілотуємо авіа доставку
для онлайн-замовлень
31.03.2021

Мережа «Сільпо» розпочала пілотний проєкт з доставки замовлень
літаками у невеликі населені пункти, де не працюють логістичні оператори.
На сьогодні небо відкрите над територією Київської області.
Доставка здійснюється шістьма літаками з аеродрому в Київській області. Для
організації доставки «Сільпо» переобладнали ангар для літаків у спеціальний
авіарозподільчий центр (АРЦ). Доставка літаком працює в радіусі 40-хвилинного польоту
від АРЦ, адже нам важливо привезти продукти Гостям максимально свіжими. «Ми завжди
вибираємо найінноваційніші рішення в логістиці та прагнемо розширювати наші
горизонти, уважно спостерігаємо і вивчаємо тренди. Ми вже опанували наземні
перевезення – запустили планову та експрес-доставку, перевозили кавуни річками. Наш
наступний логічний крок – піднятися у небо! — розповідає Мачей Гавронські, директор з
логістики групи компаній Fozzy Group. — Минулого року ми розглядали варіанти
повітряної доставки – і вирішили пілотувати проєкт саме з літаками. До уваги ми брали
інфраструктуру, а також можливість швидкого набору і навчання Смаковершників-пілотів.
Адже навіть у найбільш інноваційному рішенні для нас завжди найголовніше значення має
те, що відчуватимуть Гості, коли будуть взаємодіяти із "Сільпо"». Тестування послуги
здійснюється за «білими списками». Гості, які стали учасниками «Власного Рахунку» в
«Сільпо» у Київській області чи передмісті Києва, отримали пропозицію зробити
замовлення на shop.silpo.ua з опцією авіадоставки. З початку березня перші Гості вже могли
отримати смаколики літаками — у цей період ми уважно вивчали відгуки, щоб
вдосконалити сервіс і зробити його максимально зручним. Приєднатися до пілотування
послуги можна на сайті «Сільпо»: https://silpo.ua/about/additional/avia «Усе, що ми робимо в
«Сільпо», обертається навколо радісних емоцій, які ми можемо подарувати нашим Гостям.
Тільки уявіть свої відчуття, коли до вас майже під дім прилітає Смаковершник і привозить
найсвіжішу випічку «Крафтяр», тістечка «Власної кондитерської», фермерські делікатеси з
«Лавки традицій» та будь-які інші смаколики з асортименту «Сільпо», що налічує десятки
тисяч продуктів», — розповідає Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу «Сільпо». …
Читати повністю >>>
За матеріалами Сільпо

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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Корбан и "Цитрус" обменялись заявлениями
об изменении совладельцев сети

Как сеть EVA стала безоговорочным лидером
украинского рынка дрогери
15.03.2021

Жесткая конкуренция между сетями формата дрогери построила
рынок нужных потребителям товаров. Владельцы магазинов EVA этим
правильно воспользовались.
Однажды совладелец сети магазинов EVA Руслан Шостак, 47, пережил настоящий
шок. В 2007 году на украинский рынок зашла сеть Watsons — глобальный лидер дрогериформата с десятками тысяч магазинов по всему миру. «Мы были напуганы, — вспоминает
Шостак. — В страну заходят сотни миллионов и опытный менеджмент, и все это — у наших
конкурентов». Тревога оказалась ложной. Спустя 13 лет у Watsons в два с лишним раза
меньше магазинов, чем в сети Шостака, — 406 против 1054. Продажи EVA в 2019 году, по
данным «СПАРК-Интерфакс», составили 12,9 млрд грн, а чистая прибыль — 375 млн грн,
Watsons — 3,3 млрд грн и 51,3 млн грн соответственно. По данным аналитической
компании GT Partners, в 2019-м доля EVA в сегменте дрогери — небольших по площади
магазинов, где продается косметика, бытовая химия и сопутствующие товары, — достигла
51,2%. За 13 лет после выхода Watsons в Украину объем этого рынка вырос вдвое, до 28,45
млрд грн. В своем нынешнем виде он создан в результате ожесточенной борьбы. «Мы дали
женщинам товары, которые в 2000-х стоили в два раза дороже, чем сейчас, — говорит
Шостак. — Конкуренция между нами помогла построить рынок нужных товаров». До
появления организованной розницы, в конце 1990-х, доля контрабандной и поддельной
продукции в некоторых сегментах косметики и гигиены превышала 90%, говорится в
отчете консалтинговой компании ProConsulting. Шостак владеет EVA на паритетных
началах с основателем корпорации «Ольвия» Валерием Киптыком. Им также принадлежит
сеть супермаркетов VARUS, дистрибьютор «Афина-Групп», оптовый торговец «КрайтексСервис», а также торговая недвижимость. В апреле 2020 года Forbes оценил состояние
Шостака в $100 млн, а Киптыка в $165 млн. ...
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Брокард-Украина открыл третий
магазин в Запорожье
25.03.2021

ООО
"Брокард-Украина",
крупный
оператор
парфюмернокосметического рынка Украины, 24 марта открыло новый магазин в ТРЦ
"Аврора" в Запорожье, расширив сеть в городе до трех объектов.
"Спрос рождает предложение. Жители Запорожья регулярно посещают наши
магазины и мы решили ответить взаимностью. Теперь тут есть еще один Brocard в самом
сердце города", – цитируется в пресс-релизе директор по стратегическому развитию сети
Brocard Елена Лада. Площадь магазина на просп. Соборном 83/85 составляет 257 кв. м. По
данным компании, общий товарооборот сети в 2020 году составил 4,126 млрд грн. По
состоянию на март-2021 "Брокард-Украина" управляет 97 магазинами парфюмерии и
косметики в 26 городах Украины под брендами Brocard, Brocard Niche Bar, Kiehl's, М.А.С.
Отметим, история "Брокард-Украина" началась в 1995 году, когда один из основателей
компании Юрий Гаткин приехал в Украину из Германии и вместе с партнерами Владимиром
Горобеем и Александром Гараевым начал поставки недорогой парфюмерии из Франции
трейлерами по 65 тыс. флаконов в машине. Продавали везде, где было можно: на рынках, в
ларьках и магазинах. По $3 за флакон. В первый год удалось реализовать 11 машин, в 1997м — 54, а в 1998 году продажи приблизились к сотне грузовиков. Далее компания занялась
созданием сети парфюмерных точек продажи. Сначала ритейл представлял собой
отдельные секции в магазинах — ЦУМе, универмагах "Украина", "Детский мир" и других.
Первый полноценный магазин BROCARD открылся в Киеве в 1999 году на Большой
Васильковской, 30 (бывшая Красноармейская). Ну а первый магазин BROCARD в том
классическом формате, который сегодня знают все, запустили в декабре 2002 года в
столичном ТЦ "Глобус". Он стал абсолютным ноу-хау для рынка: в 3-4 раза больше
стандартного магазина тех времен (почти 500 кв. м открытого пространства), с форматом
самообслуживания без прилавков и дверей, без эффекта "дверной ручки", когда при входе в
магазин посетителю не приходится преодолевать психологический барьер.
Инновационным было все: освещение, организация пространства, выкладка товара.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S)

H&M у травні відкриє перший
магазин у Харкові
03.03.2021

Один з найбільших в світі модних рітейлерів H&M у травні 2021
року відкриє перший магазин у Харкові у новому ТРЦ Nikolsky,
розширивши мережу в Україні до шести торгових точок.
Загальна площа магазину становитиме 2,1 тис кв. м, з яких близько 1,7 тис кв. м торгова зона. Це шостий магазин мережі в Україні і перший за межами Києва. "Ми бачимо
високий інтерес до бренду H&M в регіонах і тому раді оголосити про відкриття магазину в
ТРЦ Nikolsky в Харкові. Я впевнена, харків'яни гідно оцінять як широкий асортимент
товарів, так і сучасну концепцію магазину", - заявила регіональний менеджер H&M в Україні
і Східній Європі Домінік Фантачіно. У H&M додали, що простір магазину буде відрізнятися
від інших магазинів мережі в Україні оновленою інтер'єрною концепцією. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Російська мережа з британським акцентом. Чому Chester
закриває магазини в Україні

02.03.2021

Приобретение днепровским предпринимателем Геннадием Корбаном
доли в компании "ЗТ-Инвест" не повлияет на работу сети магазинов
"Цитрус". Об этом пишет biz.censor.net
В заявлении на сайте сети подчеркивается, что факт появления изменений в реестре
собственников компании "ЗТ-Инвест" не свидетельствует об изменениях в структуре
группы компаний "Цитрус". "ЗТ-Инвест" не влияет на операционную деятельность и на
оборотные активы компании. Таким образом, факт приобретения 50% в одной из
компаний, где одним из собственников является владелец группы "Цитрус" Топал Г. И, не
может повлиять на один из аспектов успеха функционирования предприятия. Также
информируем, что приобретение 50% любой компании не позволяет односторонне и без
согласования другой стороны принимать любые изменения или решения на предприятии",
– сказано в заявлении. В компании также пообещали оспорить смену "ЗТ-Инвеста" в суде.
"На самом деле, Корбан Г.О. скрыто приобрел 50% только в компании "ЗТ-Инвест", при этом
компания "Цитрус" уже подала иск в суд о пересмотре законности такого приобретения", –
добавили в компании. В свою очередь Геннадий Корбан подтвердил покупку доли в "ЗТИнвест" и заявил о планах заняться развитием всей сети "Цитрус", передает Liga.net. "Я
здесь выступаю в роли инвестора. Я купил основную компанию, которая владеет торговой
маркой и на которой будут сконцентрированы основные обороты, поставки техники. Мне
принадлежит ряд магазинов, которые "Цитрус" арендует под свои ритейл-цели. В
ближайшее время мы переведем юридический адрес компании из Одессы в Днепр", –
рассказал Корбан. По его словам, переговоры о покупке доли в сети велись с лета. "Когда
произошел конфликт, они искали третьего, кто выкупит долю. Мне предложили как
инвестору. Мне интересен ритейл. У меня есть сетевой бизнес. Он связан с медицинскими
товарами. У нас есть и менеджмент, и опыт. Мы как инвесторы зашли", – сказал
предприниматель. Он также объявил о планах провести реструктуризацию компании. "Мы
хотим оптимизировать компанию. Она разбита на шесть-восемь компаний, очень
раздроблена. Партнеры до этого вели не очень прозрачную деятельность. Одна компания
брала кредиты, другая – привозила технику под залог и отдавала их. Третья занималась
арендой, четвертая владела торговой маркой и т.д. Она должна стать прозрачной. Я купил
основные компании, которые держали торговую марку, трейдинг непосредственно.
Планируем оперировать этим бизнесом, расширять сеть", – добавил Корбан. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Фокстрот розпочав новий етап з
модернізації мережі
05.03.2021

Компанія Фокстрот продовжує проводити реформати на існуючих
магазинах та планує відкривати нові торгові об’єкти. Про це повідомляє
служба новин порталу rau.ua
Першими цей список поповнили магазини Фокстрот у столичному ТРЦ Piramida (вул.
О.Мишуги, 4) та у Івано-Франківську по вул. Миколайчука 2 (ТЦ Арсен), технічні відкриття
яких відбулися наприкінці лютого. У повноцінному форматі та із врахуванням карантинних
вимог вони вже готові приймати своїх відвідувачів з 5 березня. «Із закликом «Оновлюйся!»
ми продовжуємо крокувати вперед і прагнемо радувати наших покупців магазинами нового
формату. Щоразу для нас це важлива подія, адже над реформатом працює потужна,
професійна команда, яка вкладає максимум зусиль і часових ресурсів, аби презентувати
зручний, комфортний і сучасний магазин техніки. Цьогоріч плануємо оновити близько 20ти магазинів, у тому числі відкрити нові», – розповів Олексій Зозуля, виконавчий директор
мережі Фокстрот. Так, ключові вимоги формату «білого хабу» втілено у концепції магазину,
що відкрився оновленим у ТРЦ Piramida: просторий і стильний він суттєво відрізняється від
свого «попередника». Значно збільшено обсяги торгівельної площі – з 580 до 700 кв. м та
розширено вхідну зону, що дозволило переформатувати розміщення полиць з товаром
таким чином, щоб можна було побачити чи не весь асортимент одразу зі входу. Якісно
змінився вибір товару, зокрема, на 20% зросла представленість категорії смартфонів,
дрібної та великої побутової техніки, удосконалено асортимент телевізорів та інших
провідних позицій, щоб забезпечити їм максимальну представленість. «Ми оптимізуємо
простір магазинів, розширюємо асортимент, який, до речі, не обмежується полицею
магазину (товар можна замовити онлайн і забрати в магазині або за допомогою служби
доставки), додаємо нові маркетингові інструменти, тісно співпрацюємо з партнерами, щоб
забезпечити клієнтам можливість значно скоротити час на вибір потрібного товару та
здійснення покупки», – додав Олексій Зозуля. Збільшено асортимент «емоційної» техніки
(смартфонів, планшетів, фітнес-браслетів, смарт-годинників) у Фокстрот по вул.
Миколайчука 2 в Івано-Франківську. Там, на оновлених 717 кв. м торгівельної площі, окрім
фірмового «хабу», що поєднав у собі зони оплати товару, видачі інтернет-замовлень з
foxtrot.ua, зону налаштування й перевірки техніки та робоче місце адміністрації, у магазині
облаштували комфортну лаунж-зону та дитячий куточок. Традиційно широкий вибір
великої та дрібної побутової техніки задовольнить потреби багатьох споживачів. Як відомо,
мережа Фокстрот – один з найбільших українських ритейлерів, що налічує 162 магазини у
90 містах країни та інтернет-платформу foxtrot.ua. У 2019 році компанія оголосила про
комплексне перезавантаження бренду. За півтора року втілення стратегії формату «білого
хабу» на рахунку 37 таких магазинів, з них 4 – абсолютно нові торгові точки. На черзі –
відкриття магазину електроніки Фокстрот нового формату у ТРЦ Blockbuster Mall.
Територіально він розташований на другому поверсі торговельно-розважального центру,
презентуючи асортимент на 770 кв. м площі.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Аpple відкрила вакансію менеджера з
персоналу в Україні

03.03.2021

Взуттєва мережа магазинів Chester закрила практично всі свої
магазини в Україні. У Києві залишилася тільки одна торгова точка,
розташована в ТЦ Promenada. Про це повідомляє nv.ua
«Ми поки не маємо наміру закриватися», — повідомили НВ Бізнес у магазині. Крім
столиці, у мережі залишилося ще кілька магазинів у регіонах. Експерти вважають, що
мережа з російськими власниками і британською назвою зіткнулася з логістичними
проблемами і падінням продажів. Магазин Chester закрився у нас взимку, розповідає
директор ТРЦ Sky Mall Юлія Ванченко. «Про звільнення попередили заздалегідь і сказали,
що скорочують свою присутність в Україні», — розповідає вона. До того все йшло, додає
директор мережі fashion-магазинів, який побажав залишитися неназваним. Він каже, що
представники ритейлера кілька років не брали участь у переговорах про відкриття нових
торгових точок і поступово закривали магазини. На піку свого розвитку Chester управляла в
Україні мережею з понад 20 магазинів у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Миколаєві,
Херсоні і Кривому Розі. «Я думаю, що в найближчі місяці закриються і ті магазини, що
залишилися. Економічної доцільності возити взуття в Україну заради кількох магазинів, які
ще й розташовані далеко один від одного, точно немає», — вважає співрозмовник НВ Бізнес.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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На сайті Apple опублікували вакансію на посаду регіонального
менеджера з персоналу (Country Field Staff Manager) в Україні. На це
звернула увагу редакція MC.today.
"Регіональний менеджер по персоналу очолює географічно велику і різноманітну
команду співробітників з продажу на місцях, які працюють в магазинах партнерів Apple", —
зазначається на сайті компанії. Менеджер буде відповідати за розробку і реалізацію бізнеспланів, співпрацювати з менеджерами в точках продажів, навчати маркетинговій програмі і
роботі з клієнтами. Крім того, менеджер контролюватиме продажників, які працюють з
клієнтами, і підвищувати показники ефективності.
Читати повністю >>>
За матеріалами allretail.ua
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 МАФИ (ТОРГІВЛЯ В ПІДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДАХ)

В "Епіцентрі" 44% перевіреної продукції не відповідає
заявленій якості – Держспоживслужба
09.03.2021

У трьох магазинах мережі "Епіцентр" для дослідження придбали 39
зразків продукції. Виявилося, що 44% – не відповідає заявленій якості. Про
це пише портал obozrevatel.com
"44% відібраної на дослідження продукції не відповідає вимогам нормативних
документів. Такий показник отримали фахівці відділу ринкового нагляду після проведених
досліджень продукції, яку було відібрано під час планових заходів у трьох магазинах мережі
"Епіцентр", – повідомляє головне управління Державної служби з питань безпеки харчової
продукції та захисту споживачів у Києві. Так, 7 іграшок та 10 електропобутових виробів не
пройшли випробування. Ба більше, виявлено продукцію, яка становить небезпеку для
споживачів. Іграшка-машинка ТМ Бібі Джуніор JEEP: масова частка кадмію перевищує
нормоване значення в 2,6 раза. Іграшка Літак артикул RJ6687: масова частка свинцю
перевищує нормоване значення в 169 разів. Іграшка "Рукавичка Дід": наявні деталі, які
після випробування стисканням розпадаються на дрібні частини, тож існує небезпека для
дітей. Лампа настільна UF-316, 40Вт, Е 2: є контакт між доступними металевими частинами
та внутрішніми проводами, що мають тільки основну ізоляцію, немає втулок з ізоляційного
матеріалу. Щипці для волосся AURORA 3361 A: перевищення вмісту свинцю в 112 разів;
фталата (DEHP) –– перевищення в 47,7 раза. Плита електрична на дві конфорки ТМ UP мод:
масова частка свинцю перевищення в 2,75 раза; фталатів – перевищення в 46,1 раза;
фталата (DEHP) – перевищення 55,2 раза. Аналогічні порушення виявлено під час
випробування зразка Витяжка кухонна EH 50 Ivori.
Читати повністю >>>
За матеріалами obozrevatel.com
Працівники IKEA 3 роки ходили по домівках киян,
перш ніж відкрити магазин в Україні
15.03.2021

Перший фізичний магазин в Україні відкрила компанія IKEA 1 лютого.
Серед його особливостей – готові рішення для дому, які IKEA підготувала з
фокусом на ринок України.
Для цього представники компанії протягом трьох років вивчали побут українців, аби
адаптувати асортимент під попит ринку. The Village Україна поспілкувався з представницею
IKEA Retail Ukraine Анною Тітченко, яка відповідала за вивчення ринку, і розповідає, що в
компанії дізналися про українців. Мінімалістичний дизайн, скандинавський стиль, естетика
DIY – перші асоціації з брендом IKEA приблизно такі. Компанія відома завдяки
функціональним та універсальним рішенням для інтер’єрів, водночас асортимент IKEA
адаптують до кожного окремого ринку. «Для IKEA дуже важливо розуміти, на якому ринку
ми працюємо. Ми витрачаємо величезні ресурси для того, щоби вивчити життя людей в
Україні. Адже наша візія – покращити повсякденне життя людей на всіх ринках, де ми
працюємо», – розповідає The Village Україна менеджерка з комунікацій і дизайну інтер’єрів
IKEA Retail Ukraine Анна Тітченко. Для того, щоби запропонувати українському ринку
актуальні рішення, IKEA вивчала побут українців протягом трьох років, додає Тітченко.
Найбільш практичним виявом дослідження були так звані home visits: буквально – візити
представників IKEA додому до українців. IKEA пропонує готові інтер’єрні рішення, і це
відрізняє нас від багатьох компаній, які працюють у сфері товарів для дому. Ми пропонуємо
рішення, які можна відразу перенести додому. Своєю чергою, ці готові рішення ми
формуємо з огляду на дослідження ринків, які проводимо періодично. Home visits – це
божевільно цікавий процес, у ньому було дуже цікаво брати участь. Спершу агенції за
нашим запитом шукають людей, готових запросити нас до себе в гості, показати свої
помешкання, дозволити зробити фотографії та відповісти на запитання. Відтак ми з
представниками агенцій ходимо в гості та розпитуємо їх про те, як і в яких умовах вони
живуть, що їх тішить, чого їм бракує, що допомагає розслабитися тощо. Словом, ми
детально розпитуємо про те, як люди організовують свій побут. Упродовж дослідження
представники IKEA відвідали кілька десятків родин у Києві. «Для нас було важливо
отримати інформацію від людей, які живуть у дуже різних умовах, – пояснює представниця
компанії Тітченко. – Це і люди, які живуть окремо, і люди, які починають спільне життя, і
люди, які давно живуть у парі, і люди з дітьми, і родини з кількох поколінь, які разом
живуть на одній житловій площі». На основі зібраної інформації підготували звіт із
головними інсайтами про потреби ринку. Врахували це, зокрема, для оптимізації
асортименту продуктів і підготовки готових інтер’єрних рішень у фізичному магазині IKEA
у ТРЦ Blockbuster Mall.
Що IKEA зрозуміли про український ринок >>>
За матеріалами the-village.com.ua
 REAL ESTATE
 В ЦІЛОМУ

Попри спротив в Києві на Троєщині демонтували тимчасові
споруди загальною площею понад 100 кв. м
24.03.2021

У столиці продовжується боротьба із тимчасовими спорудами,
встановленими без дозвільної документації. Цього разу масштабний демонтаж
проводився на проспекті Маяковського, 15-17 (у Деснянському р-ні).
«Працюємо від самого ранку. На жаль, під час демонтажу майже щодня
зіштовхуємося зі спротивом невідомих осіб. За сьогодні маємо пошкодження двох машин
спецтехніки, що використовуються для транспортування об’єктів на штрафмайданчик.
Пробито шість коліс, пошкоджено бампер, лобове скло та фари. Наразі на місці працює
слідчо-оперативна група. Попри опір, понад 100 м² території вже звільнено від незаконних
тимчасових споруд. Велика подяка всім службам, що допомагають виконувати нам свою
роботу», – поінформував директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.
Також він зазначив, що правопорядок на локації забезпечують півсотні правоохоронців.
Демонтажні бригади КП «Київблагоустрій» працюють за дорученням Департаменту
міського благоустрою. Відзначимо, Київ продовжує звільняти вулиці від самовільно
встановлених елементів благоустрою. Сьогодні зранку на Маяковського, 75/2 розпочався
демонтаж понад десяти торговельних об’єктів, що розміщені без дозвільних документів. На
місці працюють п’ять демонтажних бригад КП «Київблагоустрій» та задіяно сімнадцять
машин спецтехніки. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур
Ткаченко. «Ми продовжуємо звільняти Київ від нелегальних тимчасових споруд.
Незважаючи на опір невідомих осіб, які намагаються заблокувати роботу фахівців та
зіпсувати спецтехніку, демонтаж незаконних споруд на Маяковського триває.
Відпрацьовуємо всю локацію. Дякую правоохоронцям та представникам Муніципальної
варти Києва, які забезпечують порядок на локації. Наголошую, фахівці комунального
підприємства прибирають виключно незаконні об’єкти», – зазначив Тимур Ткаченко. Усі
демонтовані об’єкти перемістять на штрафмайданчик для тимчасового зберігання.
Очільник Департаменту міського благоустрою додав, що перед демонтажем інспектори
вносять власникові припис з вимогою надати дозвільні документи на розміщення. У разі
відсутності дозволів – демонтувати власними силами. Якщо вимоги припису проігноровані,
Департамент
міського
благоустрою
доручає
комунальному
підприємству
«Київблагоустрій» здійснити демонтаж. Нагадаємо, з початку березня з вулиць Києва
демонтували майже 270 незаконних елементів благоустрою.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
 E-COMMERCE
 MARKET PLACE
 ТОВАРНІ БІРЖІ & АУКЦІОНИ

RIA.com Marketplaces наростив оборот в Україні
в 2020 році на 22,9%
18.03.2021

Оборот чинного на українському ринку підприємства RIA.com
Marketplaces OU за 2020 рік зріс на 22,9% - до EUR13,4 млн, а показник
прибутку EBITDA в 2020 році знизився на 16,1% - до EUR5,2 млн.
"Україна за останні роки має хороший ривок за економічними показниками. І якщо
зростають доходи українців, то буде рости і цінова політика на наших майданчиках. А це ще
одна можливість стати більш успішними, до чого ми і прагнемо", - наводяться в
повідомленні слова глави правління RIA.com Marketplaces Артема Уманця. За його словами,
бізнес підприємства йде успішно, а великий ринок пропонує великі можливості.
Підприємство RIA.com Marketplaces управляє одним із провідних в Україні порталом
оголошень про нерухомість DOM.RIA.com і порталом продажу автомобілів AUTO.RIA.com. З
2018 року підприємство є членом Союзу електронної торгівлі Естонії, а з 2020 року входить
в Естонський союз інфотехнології і телекомунікації.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua



ПОСЛУГИ B2C
CABARE & CATERING

Відвідуваність ресторанів за останній місяць
зросла на 20%

В Украине создан фонд по покупке продуктовых супермаркетов
с условием обратной аренды
19.03.2021

В Украине создан фонд для покупки отдельно стоящих продуктовых
супермаркетов на условиях обратной аренды (sale-leaseback, SLB). Об этом
в конце января заявила консалтинговая компания Cushman & Wakefield.
В компании рассказали Retailers подробности – размер фонда (от EUR 20 млн до 100
млн), требования к магазинам, сколько готовы потратить на один объект (от EUR 2 млн до
10 млн) и другие подробности.
Что такое сделка с обратной арендной. Внешний инвестор покупает у ритейлера
объект и сдает ему же обратно в долгосрочную аренду. Следуя стандартам SLB сделок,
помещение передаются в аренду на рыночных условиях на период от 10 до 15 лет. Для
ритейлеров продажа отдельных объектов с обратной арендой – это возможность привлечь
дополнительное финансирование, не теряя локации. SLB сделки предполагают рыночные
условия как для аренды, так и для продажи, отмечают в Cushman&Wakefield. В Украине
сделки обратной аренды не опробованы на открытом рынке. В Европе за последние
несколько лет SLB сделки в сфере ритейла выросли более чем в 2 раза достигнув в 2019
году объема в ЕUR 2,5 млрд в 2019 г. Доля таких сделок на розничном рынке составила 4%.
Требования к объектам. Киев и Львов – приоритетные города. Фонд
рассматривает Киев и Львов в качестве своих основных целевых рынков. Это связано с
сочетанием качества имеющихся объектов и «рыночностью» городов для потенциальных
инвесторов фонда. Поскольку фонд будет также открыт для иностранных инвесторов,
важно предусмотреть географическую доступность объектов. Площадь магазина. Фонд
смотрит на магазины формата супермаркет – площадью от 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. Это
должны быть современные здания с номинальными среднесрочными требованиями к
капитальным затратам. Оператор несет полную ответственность за техническое состояние
арендуемого помещения и обеспечивает страхование объекта аренды. Цена. В фонде
ожидают, что каждый объект недвижимости будет иметь стоимость в диапазоне от EUR 2
млн до 10 млн, в зависимости от размера. …
Читать полностью >>>По материалам retailers.ua
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Песимістичні прогнози експертів про те, що в Україні закриється чи
не кожен другий ресторан не виправдалися. Про це повідомляє служба
новин порталу rau.ua з посиланням на НВ.
«У модні й дорогі київські заклади ввечері в п’ятницю не потрапити — всі столики
зайняті», — говорить співвласник мережі Pastateca і ресторану Гіві Рубінштейн Максим
Храмов. У Києві сформувався відкладений попит, багато гостей побоюються нового
локдауну, тому частіше відвідують заклади громадського харчування. За його даними,
кількість гостей у березні зросла в середньому на 30% у порівнянні з лютим. Дуже хорошим
виявився й лютий. «У Міністерстві охорони здоров’я кажуть про зростання захворюваності,
та попереджають про можливий новий локдаун. Тому споживачі не відкладають похід до
ресторанів, оскільки побоюються, що заклади згодом знову закриють», – говорить
генеральний директор компанії Ресторанний консалтинг Ольга Насонова. За даними
Ресторанного консалтингу, якщо на початку 2020 року в Україні працювало майже 18 000
закладів громадського харчування, то вже в 2021 році — десь 15 000. У Києві їх кількість за
цей же період скоротилася з 2200 до 1850 об’єктів. Але цьогоріч у столиці ресторани не
тільки закриваються. Наприклад, в Києві Ігор Сухомлин і Валерій Гальперін відкрили Bro
Market на Бессарабці. Ресторанна компанія Bulldozer Group російського ресторатора
Олександра Орлова (Eshak, Queen Kiev, Риба Пила) відкриває новий заклад Fish Fetish на
території колишнього заводу Арсенал. Сім’я ресторанів Дмитра Борисова відкриває другий
фуд-хол Gastrofamily Food Market на просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі. «Нові
ресторани зараз відкривають переважно професіонали, новачки в цьому бізнесі поки
приглядаються», — стверджує директор з продажу Metro Україна Олена Вдовиченко. І
додає, що гірші часи на ресторанному ринку вже минули. Експерт запевняє, що заклади
опанували формат доставки й навчилися працювати в період обмежень і локдаунів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Cервис Rocket (ранее Raketa) планирует открыть
фуд-холл в апреле




CITY ACTIVE REST & VACATION
КІНОТЕАТРИ

17.03.2021

Rocket планирует открыть фуд-холл в апреле, ответил на запрос
Retailers PR-менеджер сервиса Сергей Колосков. Про це повыдомляэ служба
новин порталу retailers.ua
"Как будет известна дополнительная информация — я сообщу", — уточнил он.
Руководитель направления dark kitchen Юрий Смирнов ответил, что компания будет готова
дать информацию по открытию фуд-хола в первых числах апреля. О планах развивать сеть
фуд-холов в Rocket заявили в конце 2020 года. Тогда было озвучено, что первое заведение
откроется в конце февраля — начале весны 2021 года в Киеве. Его площадь составит 600
кв.м. Он будет работать в отдельном здании на улице Ларисы Руденко рядом со станцией
метро "Позняки". Второй компания планирует открыть в Голосеевском районе. Посетители
Virtual Food Hall смогут собрать в одном заказе блюда от различных ресторанов или
резидентов. В Rocket не раскрывают список резидентов Virtual Food Hall. В компании
отмечают, что хотят представить основные популярные категории вроде пиццы, бургеров,
китайской кухни, суши, стритфуда и десертов. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Ресторатори скаржаться на обмеження, третина закладів
не пережила минулорічних локдаунів
25.03.2021

Ресторанний бізнес зазнає серйозних збитків внаслідок карантинних
обмежень та локдаунів, про які влада обіцяла попереджати, однак обіцянки
своєї не виконала. Про це розповів президент Української ресторанної
асоціації Сергій Трахачев.
Всеукра нськии локдаун, про якии наразі заговорило чимало політиків, поки зарано
коментувати. “Якщо він буде, можна буде коментувати. Влада обіцяла про такі речі
заздалегідь попереджати, але ми бачимо, що вони це не виконують… Щодо локдаунів
взагалі, то звичаино, що це погано, погано насамперед те, що це профанація, а ні якии не
локдаун – транспорт працює, все працює”, - сказав він. На думку президента УРА, закриття
ресторанів та закладів громадського харчування не має ніякого відношення до боротьби з
коронавірусом, адже такі заклади – це не місця, в яких зараження є більшим, аніж
наприклад у громадському транспорті. Зі слів експерта, за весь час запровадження
карантинних обмежень та “локдаунів” в Укра ні, бізнес попередили про це лише один раз. “У
разі, якщо це був би локдаун, до цього можна було б ставитись з порозумінням, що ми разом
боремось із проблемою. Якщо мене за місяць, за тиждень, за два попередять, що я не можу
працювати, а всі інші можуть, то мене це не влаштовує – ні за тиждень, ні за місяць, ні за
день. Основна справа не в тому, що не попередили, а в тому, що взагалі, чому закриті саме
ресторани? На це питання ніхто не може дати відповідь… Є геноцид окремих галузеи, під
яким показується видимість боротьби з коронавірусом”, - сказав Трахачев. Говорячи про
збитки ресторанного бізнесу в умовах карантинних обмежень, співрозмовник зазначив, що
наразі можуть функціонувати лише ті заклади, що працюють на доставку. “Але треба
розуміти, що таких не більше 5%. За нашими опитуваннями, результат роботи в локдаун
покращують лише 5% закладів громадського харчування… Взагалі, кількість закладів, які
працюють на доставку – не більше 20%. Таким чином, 80% галузі взагалі не працює, або
працює зі збитками. Це призводить до того, що люди, які працюють у цих закладах, а це,
якщо рахувати по кра ні, близько мільиона людеи, - то 800 тисяч не мають надходжень у
вигляді заробітно плати. Вони не можуть піти і купити ті самі ліки, щоб лікуватись від
коронавірусу”, - зазначив він. За словами фахівця, навіть в умовах, коли бізнес взагалі не
має права працювати, у нього все одно залишаються платежі, які треба сплачувати – це
арендна плата, комунальні платежі тощо. Це приносить чималі збитки для закладів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Gastrofamily Market від Дмитра Борисова на з
аправці WOG на Берківцях
28.03.2021

Фуд-холл Gastrofamily Market від «Сім'ї ресторанів Дмитра Борисова»
розпочав роботу на АЗК WOG за адресою вулиця Стеценка, що на Берківцях у
Києві. Про це пише the-village.com.ua
Фудхол об’єднує п’ять закладів від ресторанної компанії Дмитра Борисова»: «БПШ» з
біляшами, пончиками та шаурмою, DOGZ & BURGERZ з хот-догами та бургерами, MUSHLYA з
морепродуктами та ролами, PINZARELLA з неаполітанською та римською піцою і «БІЛИЙ
НАЛИВ» з сидром та наливками. Під час локдауну в Києві Gastrofamily Market працюватиме
у форматі «з собою», а також на доставку через сервіс 1 Euro Delivery. Після завершення
карантину на заправці WOG відкриється зал, розрахований на 50 гостей. Це вже друга
фудзона «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова» на заправці WOG у Києві. Першу відкрили в
середині березня 2021 р. на АЗК WOG на Дніпровській Набережній,. Там представлені
корнери «БПШ» і Dogz & Burgerz. «Ми відкрили пілотні проєкти, аби перевірити, чи може
їжа на АЗК буде самостійним напрямком бізнесу, чи зможемо ми тут обслуговувати 300500-1000 гостей на день, як робимо це в наших smart casual ресторанах, – коментує Дмитро
Борисов. – Перші тижні роботи на нбережній показали, що люди чекали на такий формат».
Читати повністю >>>
За матеріалами the-village.com.ua

19.03.2021

ЧАО "Мультиплекс-Холдинг", развивающее в Украине сеть кинотеатров
Multiplex, по итогам 2020 г. получило 187,6 млн грн чистого убытка, тогда как
в предыдущем году его чистая прибыль составила 760 тыс. грн.
Собственный капитал по итогам 2020 года составил "минус" 157,2 млн грн, тогда как
в 2019 году его размер равнялся 29,2 млн грн. Непокрытый убыток ЧАО увеличился более
чем вчетверо - до 243,8 млн грн с 57,4 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
сократилась на треть - до 125,7 млн грн, долгосрочные обязательства на 39% - до 67,2 млн
грн, тогда как текущие возросли на 10% - до 800 млн грн. В целом активы компании
сократились на 12% - до 710 млн грн. Уставный капитал компании составляет 86 млн грн.
Компания "Мультиплекс-Холдинг" основана в 2003 году. По состоянию на март 2020 года
насчитывала 28 кинотеатров, расположенных в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Николаеве,
Черкассах, Ривном, Хмельницком, Житомире, Херсоне, Мариуполе, Запорожье, Днепре,
Полтаве, Львове, Луцке, Чернигове и Харькове. Кроме того, планируются к запуску объекты
в Киеве (ТРЦ Retroville). Собственниками компании на четвертый квартал 2019 года
являлись компании по управлению активами "Капитал-Групп" (68,5%) и "Контадор"
(19,8%), а также АО "ЗНВКИФ "Васат" (11%). Конечным бенефициаром в Госреестре юрлиц
и физлиц-предпринимателей по состоянию на 30 марта указана Ксения Трофименко.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Найстаріший у Києві кінотеатр "Екран" під
загрозою зникнення
26.03.2021

Цього року будівлі кінотеатру «Екран», що біля метро «Житомирська»,
виповнюється 110 років – вона є найстарішим у Києві приміщенням, яке було
побудоване для показу фільмів.
Кінотеатр не входить до списку архітектурних пам’яток, а тому знаходиться під
загрозою знищення. Про більш ніж сторічну історію цієї будівлі розповів заступник
директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної
адміністрації Юрій Тацій. «Кінотеатр відкрився 29 травня 1911 року за адресою БрестЛитовське шосе, 267. З центру столиці до нового «сінематографу» можна було дістатися
трамваєм. Оскільки будівля не була підключена до мережі, кінотеатр працював від
генератора. Його шум дуже нервував святошинських дачників, тому на деякий час показ
фільмів перенесли у село Біличі. Під час революції 17-го року кінотеатр отримав назву
«Міраж» і знову почав працювати», - повідомив Юрій Тацій. За словами посадовця, заклад не
припиняв роботу навіть під час окупації Києва. До 43-го року кінотеатр мав назву «Експрес»
і регулярно демонстрував німецькі кінокартини. Після війни відновив роботу під назвою
«імені 1-го травня». Нинішню назву «Екран» кінотеатр отримав після закінчення ремонту в
1978 році. Тоді до закладу добудували фойє, у якому відкрили кав’ярню. …
Читати повністю >>>
За матеріалами day.kyiv.ua


СПОРТ

ФК «Верес» хоче залучити 50 млн грн
від розміщення акцій
16.03.2021

ПАТ «Рівненський народний клуб «Верес» планує залучити не менше
50 млн грн від продажу своїх акцій на фондовій біржі ПФТС. Про це
повідомляє служба новин порталу finclub.net
«У нас амбіція створити перший в Україні футбольний клуб за кращими
європейськими зразками, з прозорим управлінням, звітністю і армією фанів, які не лише
ходять на стадіон, але й вкладають кошти в рідний клуб і визначають його майбутнє. Нам
нецікаво «гратися у футбол», ми хочемо створити прецедент і продемонструвати, що
Україна здатна бути серед кращих футбольних держав світу», – наголосив президент
футбольного клубу Іван Надєїн. 11 березня НКЦПФР зареєструвала емісію простих іменних
акцій РНК «Верес» у кількості 500 тисяч штук. Номінальна вартість однієї акції 100 грн.
Розміщення проводитиметься з 12 квітня 2021 року по 1 березня 2022-го та стане першим в
історії України IPO футбольного клубу. «Ми вітаємо IPO в Україні та всіх причетних до цієї
події учасників. Це перша публічна пропозиція акцій, що буде здійснена за новою
процедурою після імплементації Prospectus Directive на українському ринку капіталу. Ми
впевнені, що це тільки початок і надалі українські компанії будуть залучати кошти до
власного капіталу саме таким способом. Ми зі свого боку будемо робити усе можливе, щоб
створити сприятливі умови для збільшення кількості IPO якісних емітентів», – зазначив
голова НКЦПФР Руслан Магомедов. Для того, щоб стати акціонером клубу достатньо
укласти договір на брокерське обслуговування з торговцем цінними паперами та відкрити
рахунок у цінних паперах у депозитарній установі. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами finclub.net
Суркис: Я решил - стадион Динамо закрываем
на реконструкцию
17.03.20214

Кількість ресторанів в Україні за 2020 рік
скоротилася на 20%
29.03.2021

Кількість ресторанів і кафе в Україні зменшилася майже на 4 тис.
закладів - із 18,6 тис. на початок 2020 р. до 14,7 тис. у січні-2021, повідомила
директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.
"Згідно з негативним сценарієм, у березні минулого року прогнозувалося
скорочення кількості закладів майже вдвічі. Як бачимо, наш ринок показав переважну
стійкість. У грошовому вираженні скорочення кількості закладів дало зниження обсягу
ринку майже на 30% - до 14,1 млрд грн. Це результат фізичного закриття на час декількох
локдаунів, а також відсутності іноземних туристів", - сказала вона. Експерт прогнозує, що
вплив нинішнього локдауну на ринок буде мінімальним. "Закриються тільки ті, хто і
планував закритися. Велика частина вже виробила оптимальний формат роботи", - сказала
Насонова. За її оцінкою, вже цього року ресторанний ринок почне відроджуватися. "Багато
цікавих локацій звільнилися, плюс на них знизилася орендна плата. Найбільш затребувані
наразі гібридні формати - магазини-кафе, магазини-бари", - зазначила Насонова. Нагадаємо,
виручка українських закладів громадського харчування в перші три дні зимового локдауну,
8−10 січня, знизилася в середньому на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані дослідження, проведеного компанією Poster. Найсильніше падіння
виручки спостерігається у ресторанів — 58% і барів — 51% у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року. Кафе і кальянні втратили 40% і 39% виручки відповідно. Пекарні 37%, піцерії - 23%, фастфуд — 14%, кондитерські - 16%, а кав’ярні - 12% від торішніх
продажів. Заклади, які минулого році орієнтувалися тільки на доставку, в зимовий локдаун
виросли на 5%. А бізнес суші-барів і зовсім показав зростання на 25%. У Poster підкреслили
відмінності між «зимовим» і «весняним» локдаунами. Так, навесні 2020 року обороти
знизилися відразу ж у всіх без винятку типів бізнесу, включаючи доставку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua, nv.ua
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Сеть кинотеатров Multiplex" получила более 180 млн грн
чистых убытков в 2020

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что думает о
дисквалификации стадиона "Динамо" до конца сезона. Про це повідомляє
служба новин порталу ua-football.com
"Мы включили подогрев после нашей игры с "Колосом" в декабре. Тот матч мы
сыграли 2:2. В нем чуть не оторвали ногу Шапаренко и не была показана красная. Он начал
тренироваться только в ОАЭ через полтора месяца, за 3-4 дня до окончания сборов. И все
пропустили этот эпизод, кроме наших врачей, тренеров и меня. Это так, к слову, о
сопутствующих обстоятельствах… Так вот, мы сразу включили подогрев, не понимая, какая
будет погода. Первый свой матч в чемпионате мы сыграли на "Динамо", потому что не
хотели испортить "Олимпийский" перед еврокубками. Потом приходит просьба от
"Колоса", чтобы провести матч с "Шахтером" на нашем стадионе. Потому что в Коваливке
поле находится в таком состоянии, что его не успевают подготовить к матчу. Принимаю
решение провести матч на "Динамо". Провели. Потом пришла просьба от "Десны" провести
2 матча у нас. Провели! Дальше обращается к нам "Агробизнес" по согласованию с
"Шахтером", чтобы сыграть Кубок на стадионе "Динамо". Мы снова не отказали! Скажите,
пожалуйста, что мы плохого сделали для украинского футбола?! Мы дали возможность
провести много матчей, не переносить их, чтобы потом не доигрывать, и наши игроки
спокойно готовились к Евро. Мы сработали в интересах национальной сборной! А потом
нам говорят: "Поле - огород!". Конечно, проведя 6 матчей на поле в течении 3-х недель, в
этих условиях поле будет не лучшего качества. Я принял решение: поле закрываем на
реконструкцию, срезаем слой травы, засеваем новую, и будем заново готовить поле. Если
стадион запретят для чемпионата Украины и Кубка, то там в дальнейшем будут играть
молодежные команды разных возрастов, будем проводить открытые тренировки. Найдем
возможность использовать арену во благо футбола. Для всех остальных есть стадион
Банникова – пускай покажут в каком он состоянии», - сказал Суркис.
Читать полностью >>>
По материалам ua-football.com

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

Співпраця: (044) 235-51-1

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



АЗАРТНІ ІГРИ

Кабмин выделит землю для строительства лыжного
курорта окружением Каськива
04.03.2021

Комісія із регулювання азартних ігор видала першу
ліцензію на букмекерську діяльність
02.03.2021

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала першу
ліцензію на букмекерську діяльність. Відповідне рішення опубліковано на
її сайті, повідомляє портал babel.ua
Власником ліцензії стала букмекерська компанія «Паріматч». Вона повинна
найближчим часом внести ліцензійний платіж. Згідно з законом ліцензія коштуватиме 108
мільйонів гривень, а її дія розрахована на 5 років. Раніше «Паріматч» уже отримала
ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті, однак поки не внесла за це платіж.
Нагадаємо, 2 лютого Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала першу
ліцензію на онлайн-казино — її отримало ТОВ «Спейсикс». За даними Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ТОВ «Спейсикс» є власником знака для
товарів і послуг «Космолот». Через кілька днів до українського бюджету надійшов і перший
ліцензійний платіж від «Спейсикс» — за ліцензію заплатили 23,4 мільйона гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами babel.ua


TOURISM & TRAVEL REST

Статистичні дані щодо перетину українського кордону
громадянами інших держав
02.03.2021

Державне агентство розвитку туризму України проаналізувало дані
щодо перетину українського кордону іноземними громадянами. Про це
повідомляє прес-служба відомства.
Згідно данних, які надали Укрзалізниця, Державна авіаційна служба, Державна
прикордонна служба та Міністерство інфраструктури України, кількість іноземців, які
в’їхали на територію країни, торік склала 3 382 097 осіб. Якщо порівнювати з 2019 роком,
коли країну відвідало 13 709 562 громадян, відбувся спад у 4 рази. Найбільше іноземних
відвідувачів прибуло з: Молдови — понад 930 тисяч осіб, цей показник учетверо менше, ніж
було рік перед тим;. Білорусі – близько 464 тисяч, що вп’ятеро менше, ніж у 2019 році; Росії
– більш ніж 390 тисяч, їхня кількість впала у 5,4 рази;. Румунії – 229 тисяч, що втричі менше
ніж роком раніше;. Туреччини – 149 тисяч, кількість відвідувачів зменшилась вдвічі.
Зокрема, у 2020 році через пропуски на ділянках державного кордону до України
сухопутним шляхом прибуло понад 2,5 мільйонів людей, морським – щонайменше 122
тисяч осіб, повітряним – близько 703 тисяч. Обсяг усіх перевезень в аеропортах України у
2020 році склав 8,66 мільйонів пасажирів, що в 2,8 рази менше, ніж роком раніше. У зв’язку з
карантинними обмеженнями та закритими кордонами, суттєво знизилися міжнародні
перельоти. Торік ними скористалися лише 7,6 мільйонів осіб із них 39?% подорожували
чартерними літаками. Обсяг перевезень регулярними рейсами у 2020 році скоротився у 3,5
рази. Водночас, чартерні перевезення - менш ніж удвічі. За даними АТ «Укрзалізниця»,
залізничним транспортом загалом скористалися 16,7 мільйонів осіб. Це майже втричі
менше, якщо порівняти з попереднім роком. Продовжуємо активно працювати над збором
статистичних даних задля впровадження сателітного рахунку та забезпечення розвитку
туристичної галузі України.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами ДАРТ



HOTEL & RESORTS

В Україні готують до відкриття 9 готелів під брендами
міжнародних мереж у 2021-2023 роках
02.03.2021

Щонайбільше з десяток готелів, що представляють міжнародні
мережі, планують відкрити в Україні в наступні два роки. Про це повідомляє
служба новин агентства interfax.com.ua
"На сьогодні під міжнародними брендами в Україні функціонують лише 17 готелів.
Це мізерна цифра: порівняйте зі 185 брендованими готелями в Польщі - країні, яка
співмірна з нашою за географією, населенням та економічним потенціалом", - повідомив
директор із міжнародних зв'язків Української асоціації готелів і курортів (UHRA), партнер
компанії BURFORD Management & Consultancy Іван Лунь. За словами експерта, цього року
заявлені до відкриття Radisson Hotel City Center Odesa (90 номерів), Best Western Plus Lviv
Market Square (70), Ibis & Adagio Kyiv (combo, 265). У наступні два роки планують розпочати
роботу Ibis Lviv (100 номерів), Radisson Hotel Pechersk Park Kyiv (167), Sheraton Kyiv Troitska
Square (208), трохи згодом - Novotel Lviv (125) і Hampton by Hampton Lviv airport (138). "Ці
проекти - лише мала частина з тих брендованих готельних проектів, які пройшли ретельне
містобудівне та архітектурне планування, а також копіткі договірні переговори між
девелоперами цих проектів і глобальними готельними групами. Проте багато проектів, які
планувалися до експлуатації під відомими готельними брендами, так і не було завершено,
зокрема їх будівництво", - повідомив Лунь. Найактивнішими готельними мережами в
Україні на сьогодні є Accor, Radisson, InterContinental, Marriott та Hilton, офіси розвитку яких
розташовані в Москві та Варшаві. Крім того, за даними експерта, мережі Wyndham та Louvre
Hotel Group останнім часом також просували свої бренди і брали участь у тендерах на
проекти, переважно через франчайзингові пропозиції. Загалом експерт очікує активізації
входження міжнародних операторів у 2024-2025 рр.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Для строительства горнолыжного курорта "Боржава" планируется
передать территории лесных массивов из собственности государства в
собственность местных громад для обустройства лыжных трасс.
"Речь идет о возможности передачи в границах населенных пунктов Свидовец,
Боржава, где можно развить довольно большой горнолыжный курорт, значительных
массивов из государственной собственности в собственность местных громад, чтобы они
могли управлять этим без повреждения лесных массивов, и создать горнолыжные трассы и
проложить подъемники", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на прессконференции. По словам Шмыгаля, земля передается не для коммерческого использования,
а исключительно для организации горнолыжных спусков и эффективного управления. "Мы
будем поддерживать строительство курорта законным прозрачным способом, с
необходимыми аукционами, если нужно, с привлечением контролирующих
правоохранительных органов", – пообещал глава правительства. Как сообщалось, в феврале
заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что
строительство горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатской области начнется в 2021
году. Ранее в Офисе президента сообщали, что представители государства и ООО "Боржава
Эссет" готовят меморандум о создании в Украине высокогорного всесезонного спортивнотуристического кластера "Боржава", в частности, для возможной подачи заявки для
получения права проведения зимних Олимпийских игр. Конечным владельцем ООО
"Боржава Эссет" через словацкую компанию "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." значится
австриец Гернот Ляйтнер. Именно он как "представитель австрийской горнолыжный
индустрии" представлял проект кластера "Боржава" на совещании в Офисе президента в
июле 2020 года. Лейтнер является владельцем ряда компаний, владеющих почти 500
участками общей площадью 450 га в районе Боржавы, где запланировано строительство
кластера. По данным судебного реестра, эти участки стали объектом легализации части
выведенных 165 млн грн средств госбюджета, которые должны были пойти на проект
"Олимпийская надежда-2022" еще когда Госинвестпроектом руководил Владислав Каськив.
С июля 2020 года на эти участки наложен арест. Как известно, дело о хищении 165 млн грн
на "Олимпийской надежде-2022" расследовали НАБУ и САП, и оно уже находится на
рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде. При этом Лейтнер был привлечен к
проекту "Олимпийская надежда-2012" еще с 2012 года, когда этот проект курировал
Каськив. Компания Лейтнера Masterconcept в 2012 году получила 651 тыс. евро на
разработку технико-экономического обоснования инфраструктуры "Олимпийской
надежды-2022". Украинские фирмы, которыми сейчас владеет Гернот Ляйтнер, и он сам
имеют тесные связи с так называемой группой Левочкина-Фирташа, куда входит и Каськив.
В частности, владельцем словацкой компании "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." является
кипрская фирма "Kardaner Limited", совладельцем которой с 2013 по 2017 год значилась
Мария Шуфтас. Она известна как содиректор "Centragas Holding Limited" (совладелец
"РосУкрЭнерго") и руководитель кипрской компании "Oskaro Investments Limited" Сергея
Левочкина. Руководителем украинских компаний, на которые оформлено 450 га в районе
Боржавы, является Ирина Кух - бывшая работница Госинвестпроекта Каськива, экспомощница нардепа Юрия Чижмаря в ВР (2014-2019 годы). Напомним, что мать Чижмаря
была в совладельцах инвестора "Боржавы" в 2007 году, и в дальнейшем Каськив вместе с
Чижмарем раскручивали идею проведения Олимпиады-2022. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
Небольшим гостиницам могут
дать новый статус
12.03.2021

В Украине небольшие заведения, которые предоставляют гостиничные
услуги, могут получить новый статус и называться отелями. Об этом сообщает
портал kurs.com.ua
В частности, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2673. Об этом
сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады. "Комитет решил
рекомендовать ВР принять во втором чтении и в целом проект закона №2673. Целью
законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной
инфраструктуры и сферы туризма путем расширения круга субъектов предоставления
гостиничных услуг", – отмечается в сообщении. При этом по нынешнему законодательству
гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица. Таким образом, в случае
принятия документа небольшие гостиницы станут полноправными участниками рынка.
Читать полностью >>>
По материалам kurs.com.ua
В Україні відновлює роботу Комісія з
присвоєння зірок готелям
15.03.2021

Комісія зі встановлення категорій готелям та іншим об'єктам
відновлює свою роботу - перше засідання Комісії відбудеться 16 березня. Про
це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.
"Перше засідання Комісії відбудеться 16 березня і буде транслюватися онлайн на
офіційній Фейсбук-сторінці Державного агентства розвитку туризму. Напередодні
затверджено новий склад Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що
призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення", - йдеться у повідомленні.
"Маємо 75 заявок від готельєрів на визначення категорій, іншими словами - присвоєння
зірок. Зараз такі категорії з п'яти тисяч закладів розміщення в Україні мають не більше
двохсот. Велика частина заявок подана вперше, у частини учасників ринку вже закінчується
строк дії ліцензій, деякі потребують категоризації для відкриття гральних закладів", зазначила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів. У Мінкульті
додали, що повноваження з встановлення категорій готелям минулого року передали від
Мінекономіки до Держагентства розвитку туризму, діяльність якого спрямовується
міністром культури та інформаційної політики. "До складу оновленої комісії увійшли
представники ДАРТ, МКІП, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, представники
громадськості, спеціалісти готельної та туристичної галузей", -зазначили у відомстві.
"Нашою метою було законодавчо закріпити якісні зміни і запустити роботу Комісії з
принципово новими, прозорими підходами до аналізу і затвердження заявок.
Категоризація закладів розміщення - це насамперед відповідність стандартам, підвищення
якості сервісу, і, як наслідок, отримання нових можливостей для залучення туристів", заявив міністр Олександр Ткаченко. У Мінкульті назвали також головні відмінності у роботі
новостореної комісії під керівництвом ДАРТ: юридичний статус (комісія керується
нормативно-правовим актом, виданим МКІП і зареєстрованим Міністерством юстиції.
Раніше її діяльність регулював лише внутрішній організаційно-розпорядчий документ;
доброчесність; прозорість: всі засідання комісії будуть відбуватися з онлайн-трансляцією
розгляду кожного пакету документів для забезпечення публічної, правдивої та прозорої
оцінки претендентів. "Ми й надалі плануємо щотижнево розглядати усі 75 заявок у
черговості надходження протягом березня-квітня 2021 року. Графік уcіх засідань буде
оприлюднено найближчим часом на офіційному сайті Державного агентства розвитку
туризму", - заявила голова агентства. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

Співпраця: (044) 235-51-1

1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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РНБО анонсувала перевірку цифрового провайдерамонополіста «Зеонбуд»

Horizon Capital продал миноритарный пакет
акций сети "Добробут"
25.03.2021

Основные акционеры Олег Калашников и инвесткомпания Сoncorde
Сapital выкупили миноритарный пакет акций медицинской сети "Добробут"
у инвесткомпании Horizon Capital.
Финансовые детали сделки не разглашаются, сообщается в пресс-релизе Horizon
Capital. В компании напомнили, что медицинская сеть "Добробут" привлекла инвестиции
Horizon Capital в апреле 2019 г. За последние два года сеть "Добробут" значительно
расширилась: компания купила клиники "Борис" и "Доктор Сэм", завершает строительство
новой флагманской больницы, расширила свою сеть амбулаторных клиник. Медсеть
"Добробут" объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу
неотложной помощи, стационар для взрослых с центром неврологии, кардиологический
центр, клинический центр онкологии, экспертный медицинский центр, центр
вертебрологии, стоматологию. В августе 2020 года медицинская сеть "Добробут" закрыла
сделку по покупке 100% старейшей киевской частной клиники "Борис". Сеть медицинских
центров "Добробут" через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвестиционной
компании Concorde Capital Игоря Мазепы и Олегу Калашникову. Они приобрели "Добробут"
в 2014 году у бизнесмена и бывшего депутата от БПП Руслана Демчака. Собственниками
ООО "Борис" до продажи были нынешний народный депутат от партии "Слуга народа"
Михаил Радуцкий, Лев Хлявич, Алла Кармалит, киприот Стеллиос Йордамлис.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net

Читайте также: Кому принадлежат
частные клиники Украины >>>

.

19.03.2021

РНБО постановила проведення перевірки цифрового провайдера
“Зеонбуд”, який є монополістом понад 11 років. Про це на брифінгу після
засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Найближчим часом відбудеться перевірка цього монополіста. Було прийнято
протокольне доручення зробити все можливе для того, щоб монополії у цьому дуже
важливому для національної безпеки напрямку не існувало”, – заявив Данілов. Компанія
“Зеонбуд” — це український цифровий провайдер, який займався будівництвом цифрової
ефірної мережі наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2. Мережа містить 32
телевізійних програми. Загальна кількість передавачів – 664, у 166 населених пунктах
України. Потенційна аудиторія провайдера сягає 12 мільйонів глядачів. Компанія кілька
разів потрапляла у гучні скандали. Зокрема, у 2015 році стало відомо, що “Зеонбудом”
володіє офшорна компанія з обмеженою відповідальністю “Планбрідж лімітед”. Її
пов’язують з Рінатом Ахметовим, Олександром Януковичем і Дмитром Фірташем. Однак у
підприємстві це заперечували. Того ж 2015 року група народних депутатів зареєструвала в
парламенті законопроєкт №3575 про націоналізацію ТОВ “Зеонбуд”, однак він знайшов
потрібної підтримки серед народних обранців. Торык “Зеонбуд” отримав ліцензію на 10
років. Раніше президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної
безпеки та оборони (РНБО). Зеленський постановив “увести до персонального складу Ради
національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем’єрміністра України – міністра цифрової трансформації України”.
Читати повністю >>>
За матеріалами bykvu.com

ПОСЛУГИ B2B

Медведчук придбав 80% акцій
каналу «Інтер» - ЗМІ

 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

15.03.2021

У Львові викрито конвертаційний центр з обігом
близько 1,7 млрд грн
15.03.2021

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури
викрито діяльність центру мінімізації податкових платежів (ч. 3 ст. 212 КК
України). Про це повідомляє прес-служба ОГПУ
За даними слідства, ряд пов'язаних підприємств шляхом проведення імпортних
операцій з придбання продовольчих товарів формували податковий кредит, при цьому
реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському
обліках. У подальшому через підробку фінансово-господарської документації
відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного товару та безпідставно формувався
податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності. Загальний обіг
коштів підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років
становив близько 1,7 млрд грн. У ході проведення 5 обшуків у офісних приміщеннях
конвертаційного центру вилучено 5 млн грн необлікованих готівкових коштів, 102 печатки
юридичних осіб, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію». Заходи з викриття
здійснювалися прокуратурою спільно з працівниками слідчого та оперативного управлінь
Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.
Читати повністю >>>
За матеріалами ОГПУ
 МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ

Рынок интернет-рекламы в Украине
за год вырос на 7%
05.03.2021

Общий объем интернет-рекламы в 2020 г. составил 13,56 млрд грн показатель вырос на 7% по сравнению с 2019 г. Об этом свидетельствуют
данные исследования Интернет ассоциации Украины (ИнАУ).
"В этом году в исследовании приняли участие рекордное количество участников более 40 ведущих агентств, рекламных холдингов, сейлз-хаусов и издателей, что, на мой
взгляд, является очень удачным началом 2021 года", – подчеркнул председатель Комитета
по вопросам интернет-рекламы при ИнАУ Иван Кучеренко. При этом отмечается, что рынок
медийной интернет-рекламы в Украине в 2020 г. составил 6,6 млрд грн, что на 41%
превышает аналогичный показатель 2019 г. В то же время рынок поисковой рекламы
составил 6,9 млрд грн, что ниже результатов 2019 г. на 13%. Больше всего средств
рекламодателей в прошлом году было инвестировано в цифровое in-stream видео и
баннерную рекламу, доля которых составила 39% и 35% соответственно. Доля
programmatic на рынке медийной интернет-рекламы стабильно растет - у агентств она
выросла до 41,7%, что на 8,8 процентных пункта больше, чем в 2019 году, а у продавцов
доля programmatic выросла до 59%. Также выросла доля расходов на рекламу в социальных
медиа и мессенджерах (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.) и составила 46,2%,
что на 0,7 п.п. больше, чем в 2019 году. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net
 КОМЕРЦІЙНА ОСВІТА

В Україні з’явився Інститут сталих стратегій: чим це
допоможе вітчизняному бізнесу
15.03.2021

Від 14 березня в Україні почав функціонувати Інститут сталих
стратегій (Sustainable Strategies Institute). Про це повідомляє служба новин
інформаційно-аналітичного порталу comments.ua
У розробці цього важливого для вітчизняних бізнесменів продукту брали участь
Міжнародний інститут бізнесу, а також організація UN Global Compact, повідомляє пресслужба новоствореного відомства. Інститут працюватиме у формі освітнього центру.
Основне завдання структури — навчити управлінців українських компаній вибудовуванню
сталих бізнес-стратегій та, як наслідок, отримувати значний прибуток. За словами
співзасновниці та керуючої партнерки Інституту сталих стратегій Наталії Гордійчук,
важливий елемент, на який звернуть увагу в організації — соціалізація компанії, її
співпраця із міжнародними партнерами. Визнані світом сталі практики ведення бізнесу
діють за певними правилами: обдумано організовується план роботи, визначаються
стратегії тощо. В новоствореній організації підприємців навчатимуть розуміти вимоги
сучасного глобального бізнесу, створювати партнерські групи та союзи, запроваджувати
загальновизнані стандарти. …
Читати повністю >>>
За матеріалами comments.ua
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Голова політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя",
кум Путіна Віктор Медведчук придбав в олігарха-втікача Дмитра Фірташа
частину акцій телеканалу "Інтер".
В Telegram-каналі "Українського Інституту аналізу та менеджмента політики",
повідомляється, що у зв’язку з високою вірогідністю екстрадиції Дмитра Фірташа до США
(наразі він перебуває в Австрії), останній активно «скидає» активи своїм партнерам. «Так,
свою частку 80% акцій ПрАТ «Телеканал «Інтер» він продав Віктору Медведчуку, який
володіє медіахолдингом «Новини» (входять телеканали «112 Україна», NewsOne, ZIK). Інші
20% акцій «Інтера» залишаються у Сергія Льовочкіна (партнер Медведчука та Фірташа по
«Опозиційній платформі - За життя»)», - зазначили в Інституті. Стверджується, шо
Медведчук посилюється в інформаційному просторі і має намір купити ще декілька каналів.
«Тяжко буде команді Зеленського, оскільки вони зайшли в конфлікт з Медведчуком, який
посилюється в інформаційному просторі, зокрема, планує ще придбати у Петра Порошенка
«Прямий» (вже негласно його контролює) та «5 канал», – йдеться в повідомленні Інституту.
Читати повністю >>>
За матеріалами inkorr.com
Сговор? Еще две медиагруппы потребовали расторжения
договора с «Сетью Ланет»
26.03.2021

Спустя две недели после отказа StarLightMedia и «Медиа Группы
Украина» от сотрудничества с «Сетью Ланет», письма с требованием
расторгнуть договор провайдеру отправили 1+1 media и Inter Media Group.
Что нового. «Сеть Ланет» получила еще два письма о достроковом расторжении
договоров. Теперь уже 1+1 media и Inter Media Group намерены отказаться от
сотрудничества с провайдером. Исходя из писем, обе группы прекратят сотрудничество с
«Сетью Ланет» в мае текущего года. При этом причин расторжения договоров не
указывают. В начале месяца о своем нежелании сотрудничать с провайдером заявили
StarLightMedia и «Медиа Группа Украина». Причины одностороннего расторжения договора
и тогда не были названы, однако руководитель дивизиона PayTV&Digital StarLightMedia
Николай Фаенгольд в комментарии НВ Бизнес намекал, что медиагруппу огорчили
«методы ведения бизнеса» партнера.
Что говорят в «Ланет». В прошлый раз возможной причиной негодования
медиагрупп посчитали акцию «Ланета», предлагающую новым абонентам интернет и 155
телеканалов на Ланет.TV всего за 33 грн. Осенью медиагруппы установили уровень
инфляции для провайдеров на уровне 30% и потребовали подорожание самых дешевых
пакетов для абонентов до 99 гривен. Поэтому предполагалось, что от «Ланета» требовали
повышения роялти, но провайдера это не устроило. Сейчас же владелец «Сети Ланет»
Виктор Мазур в комментарии детектору Медиа рассказал, что медиагруппы поставили ему
четкое условие значительно увеличить стоимость каналов для продления сотрудничества.
«А «Ланет» на это пойти не может. Считаю такие действия сговором. Мы будем обжаловать
незаконное расторжение договора. Потому что нельзя использовать гражданские права с
целью неправомерного ограничения конкуренции, злоупотребления монопольным
положением на рынке», — отмечает владелец провайдера.
Картельный сговор. Отказ медиагрупп от сотрудничества с «Сетью Ланет»
обсудили на заседании правления Интернет Ассоциация Украины. Рассматривая данный
вопрос, ИнАУ пришла к выводу, что StarLightMedia, «Медиа Группа Украина», 1+1 media и
Inter Media Group замыслили картельный сговор против «Сети Ланет». В протоколе
заседания сказано, что такие действия медиагрупп являются противоправными, несут
угрозу информационной безопасности страны и «негативно влияют на развитие рынка
услуг, хозяйственную деятельность членов ИнАУ, конкурентную среду». В связи с этим
ИнАУ намерена обратиться к президенту, в Совет Национальной безопасности и обороны,
Комитет Верховной рады по вопросам цифровой трансформации, Министерство цифровой
трансформации и Совет бизнес-омбудсмена.
Читать полностью >>>
© Лада Васюкова
По материалам mediasat.info
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ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

В UBTA сподіваються на посилення промислової
співпраці України та ЄС

Укрексімбанк в апеляційному суді вимагає продажу
видавництва "Бліц-Інформ" за 773,2 млн грн
16.03.2021

Укрексімбанк заявив, що як головний кредитор збанкрутілого ПрАТ
«Бліц-інформ» доводитиме неправомірність продажу
видавничого
комплексу за ціною вдесятеро дешевшу від початкової.
Як зазначає прес-служба держбанку, на 17 березня призначено розгляд його
апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції щодо результатів торгів за
поліграфічне підприємство, які відбулися з численними порушеннями. “Категорична
вимога банку – цей об’єкт має бути проданий за справедливою ринковою вартістю, щоб
повернути кошти в економіку держави”, - підкреслюється в повідомленні Укрексімбанку. Як
констатує держбанк, ПрАТ «Бліц-Інформ» було визнано банкрутом з відкриттям
ліквідаційної процедури постановою Госпсуду м. Києва від 19.06.2019. Загальна сума вимог
головного кредитора – АТ «Укрексімбанк» – становить 1,7 млрд грн. Майно, яке перебувало
у заставі банку на момент ліквідації видавничого комплексу, покривало лише частину
заборгованості. Втім, його перелік і цінність чималі. Тільки площа підприємства,
розташованого в Деснянському районі Києва, становить понад 16,5 га. Відповідно до опису
лота, в нього, зокрема, було включено дитячий табір «Сонячний» у Києві по вул.
Промениста, 1 загальною площею 3,9 тис. кв. м, а також майновий комплекс у Києві по вул.
Мурманська, 7, який включає щонайменше 75 тис. кв. м загальної площі будівель, 32
автомобілі, меблі, техніку та обладнання. Загальна вартість цього майна відповідно до
висновків незалежних оцінювачів становила 773,2 млн грн. На аукціоні, проведеному
18.11.2019 товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована», було
встановлено стартову ціну у 495,89 млн грн. Покупцем лота, який запропонував 49,59 млн
грн, стало ТОВ «Палп Мілл Прінт». Тобто все майно боржника, а це нерухомість, обладнання,
транспорт – цією компанією було придбано за 10% від початкової ціни. Для порівняння
масштабів: фактично стільки – близько $2 млн – коштує одна житлова квартира в центрі
столиці або в клубному будинку. Головною причиною такого обурливого результату банк
вважає не відсутність зацікавленості з боку потенційних покупців, а штучне обмеження
можливості їх участі у торгах. Так, організатором аукціону було встановлено невиправдано
короткий термін для подання заявок для участі в аукціоні – лише 5 робочих днів. Проте
навіть ті, хто встиг заявитися, були усунені від конкурентної боротьби за цей актив.
Зокрема, одному із заявників, який сплатив близько 49,5 млн грн гарантійного внеску, не
дозволили виправити технічну помилку у недоплаті 65 копійок і в результаті не допустили
до участі в аукціоні. На думку банку, ці факти вказують на те, що торги були проведені
виключно в інтересах одного учасника – ТОВ «Палп Мілл Прінт», яке і стало переможцем
аукціону. До того ж в держбанку викликає питання власне сам спосіб реалізації активів.
Ліквідатор банкрута (арбітражний керуючий Максим Куліченко) об’єднав у єдиний лот
майно з високою реалізаційною мобільністю (нерухомість в столиці, транспортні засоби) та
товари вузького вжитку (спеціалізоване поліграфічне обладнання). …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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RECYCLING

Економічна політика: змінити
пріоритети

Добрива, електроенергія та кормові добавки з вторинної сировини:
RECYCLING SOLUTIONS підбила підсумки за 2020 рік
22.03.2021

Компанія Recycling Solutions підбила підсумки за 2020 рік. Загалом
компанія зреалізувала понад 2,3 млн тонн і 1,45 млн м³ техногенних відходів
і побічних продуктів вітчизняних підприємств у 24 країни світу.
Компанія отримала 1,1 млрд грн валового доходу й інвестувала в створення нових
переробних підприємств 53 млн грн. До державного бюджету реалізація промислових
відходів і побічних продуктів принесла податків на суму 71,9 млн грн. Також минулий рік
відзначився значним розширенням власних виробничих потужностей — відкрито новий
завод з перероблення побічного продукту коксохімічної галузі в Кривому Розі потужністю
100 тис. т. «Місія Recycling Solutions — утілювати в життя принципи циклічної економіки.
Лише за 2020 рік ми посприяли зменшенню відвалів промислових відходів на 1,7 млн м³ і
зниженню парникових викидів1 майже на 0,5 млн т у СО2-еквіваленті, що можна порівняти
з річним обсягом парникових викидів однієї з українських областей2. Ми пишаємося, що рік
у рік нам вдається зробити свій внесок у поліпшення екології України», — підсумував
Дмитро Ануфрієв, генеральний директор Recycling Solutions.
Побічні продукти коксохімічної галузі. Наприкінці року компанія Recycling
Solutions відкрила комплекс з виробництва мінеральних добрив «Українські мінеральні
добрива» у Кривому Розі. Упродовж багатьох років кристалічний сульфат амонію — цінний
побічний продукт металургійної галузі, який можна перетворити на добрива —
експортували для перероблення в такі країни, як Туреччина, Болгарія чи Сербія. Recycling
Solutions створила локальне виробництво для перероблення кристалічного сульфату
амонію в готовий до використання гранульований продукт. Завод не лише підтримує
цінність кругової економіки, забезпечуючи перероблення вторинної сировини основного
промислового процесу, а й скорочує затрати, що їх витрачають на переміщення цих ресурсів
по всьому світу. Основний продукт — азотно-сірчані й комплексні добрива, створені на
основі сульфату амонію. Виробничі потужності нового виробника дають змогу забезпечити
українських аграріїв готовою продукцією до 100 тис. тонн щороку. Загальний обсяг
інвестицій становив понад 11 млн доларів США. За 2020 рік підприємство виробило 65 тис.
тонн готового продукту. Побічні продукти тваринництва. У квітні 2020 року Recycling
Solutions долучилася до створення першого в Україні заводу з виробництва
високопротеїнових кормових добавок для сільськогосподарських і домашніх тварин, який
будує компанія Feednova. Натепер будівництво вже на фінішній прямій. Основні будівлі
комплексу в м. Буську вже готові, і розпочато монтаж обладнання для виробничих ліній
заводу. Відкриття підприємства заплановано на другий квартал 2021 року. Парникові
викиди. Навесні 2020 року компанія отримала перший кіловат енергії в рамках пілотного
проєкту з когенерування шахтного метану на шахті «Степова» ДТЕК ШУ
«Першотравенське» (Дніпропетровська область). Протягом року на підприємстві
провадили пусконалагоджувальні роботи. На сьогодні це один з небагатьох проєктів у
галузі альтернативної енергетики в Україні, що планує генерувати електро- й теплову
енергію з промислових газів. Загалом за 2020 рік вироблено 2,3 тис. МВт–год з шахтного
метану. Рідкісні й технічні гази. Попри деяке зниження споживання технічних газів в
Україні, європейські й азійські виробники електроніки не знижували темпів виробництва,
що зумовило стабільний попит на рідкісні гази. Загалом торік Recycling Solutions
зреалізувала 1,45 млн м? і 28 тис. тонн рідкісних і технічних газів. 2020 рік також
відзначився значним збільшенням обсягу реалізації неон-гелієвої суміші, що склав 64 тис.
м? (+83% як порівняти з 2019 роком). Металургійні шлаки й золошлакові матеріали.
Попри те, що карантин мав значний вплив на сегмент відходів металургійної та
теплоенергетичної галузі, обсяги реалізації 2020 року вдалося зберегти на рівні 2019 року
— 1,82 млн тонн металургійних шлаків і 0,41 млн тонн золошлакових матеріалів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами SCM
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Підписання Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової
продукції (Угода про «промисловий безвіз», ACAA) дасть змогу
підприємствам машинобудування, хімічного та фармацевтичного секторів
наростити обсяги зовнішньої торгівлі та разом з компаніями з Євросоюзу
завойовувати ринки третіх країн.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Української асоціації бізнесу і торгівлі
(UBTA) за підсумками Четвертого засідання Діалогу високого рівня Україна - ЄС щодо
горизонтальних питань та окремих секторів промисловості (Промисловий діалог).
Зазначається, що захід відбувся 16 березня у Києві за участі представників 6 міністерств та
служб Кабінету Міністрів України, високопосадовців з Європейської комісії, а також
представників бізнес-асоціацій України і незалежних експертів. «Потенціал Угоди про
асоціацію, а саме її торговельна частина, не був розкритий повністю для українських
компаній-експортерів через низку причин, у тому числі і нетарифних бар’єрів, які
стримують експортні можливості як нашої держави, так і промислового сектору зокрема.
Ми вдячні представникам українського та європейського урядів за надану можливість
озвучити ключові сигнали бізнесу, які були опрацьовані UBTA під час всеукраїнського
опитування наприкінці 2020 року», – зазначив голова правління UBTA Дмитро Лось. Він
також підкреслив, що підписання Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової
продукції (Угода про «промисловий безвіз», ACAA) дасть змогу машинобудівним
підприємствам, представникам хімічного та фармацевтичного секторів наростити обсяги
зовнішньої торгівлі та разом із компаніями з Євросоюзу завойовувати ринки третіх країн. У
межах ділового сегмента Промислового діалогу, організованого UBTA в партнерстві з
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, були
обговорені можливості співпраці та практичні кейси окремих галузей індустрії України та
країн ЄС у контексті нових індустріальних ініціатив Європейського Союзу. Зокрема, був
представлений бізнес-кейс української фармацевтичної галузі про її потенційний вклад у
диверсифікацію європейських ланцюжків постачання критичних важливих медичних
препаратів в умовах боротьби з коронавірусною пандемією. На думку директорки з питань
корпоративних комунікацій компанії «Фармак» Євгенії Піддубної, ключовою передумовою
для співпраці українського та європейського фармацевтичного секторів є оновлення сфери
дії майбутньої Угоди АСАА з ЄС.Насамперед ідеться про включення до неї положень про
взаємне визнання результатів перевірок належних виробничих практик фармсектору (GMP
практики). Як повідомлялось, UBTA — асоціація експортоорієнтованого українського
бізнесу з безпосередньою присутністю в Європі. Асоціація представляє інтереси своїх
членів у провідних інституціях, установах та організаціях як Євросоюзу, так і України і
висловлює консолідовану позицію ключових секторів української економіки.
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Тривалий час роль та значення різних галузей виробництва товарів та
послуг в українській економіці оцінювалися за їхньою часткою в експорті чи
загальному випуску продукції.
Це слугувало приводом для їхніх власників наполягати на необхідності надання саме
їм різноманітних преференцій за рахунок держави чи суміжних галузей. А будь-які спроби
переглянути статус-кво наштовхувалися на апокаліптичні прогнози на випадок ухвалення
відповідних рішень. Саме з огляду на їхні інтереси десятиліттями проводилася
зовнішньоекономічна політика, укладалися угоди з іншими державами та міжнародними
організаціями. Основними вигодоотримувачами від такої політики були компанії, що
займалися видобутком корисних копалин, виробництвом сільськогосподарської сировини
чи металургійних напівфабрикатів, «важкої» хімії. Тобто галузі з найнижчими витратами на
оплату праці — а отже, і пов’язаних із нею відрахувань до бюджетів та соціальних фондів.
Однак оскільки хтось таки має їх наповнювати, ці платежі лягали на решту галузей. Ними
переважно ставали ті напрямки, що мали більшу глибину переробки та питому вагу
заробітної плати у продукованій доданій вартості. Водночас про сприяння держави їхньому
розвитку, просування експорту виробленої ними продукції чи бодай їх захисту від навали
імпорту всі ці роки не йшлося. У підсумку за три десятиліття ми отримали сировинну
трансформацію української економіки та експорту, що прогресує, а водночас і щороку
дедалі складнішу ситуацію в більшості галузей із глибшою переробкою. Але об’єктивна
обмеженість потенціалу сировинних секторів у нарощуванні виробництва на тлі занепаду
обробних галузей невблаганно вела до скорочення ефективної зайнятості, наростання
проблем із наповненням як бюджетів, так і Пенсійного фонду, недофінансування більшості
видів інфраструктури та загального зниження конкурентоспроможності української
економіки. А отже, й стрімкого зростання кількості українців, змушених шукати заробітку
за межами країни. Сподівання, що ситуація виправиться за рахунок «невидимої руки
ринку», виявилися марними. Тож вихід із нинішнього тренду деградації структури
української економіки та перехід її до динамічного зростання цілковито залежить від того,
чи відбудеться переосмислення державних пріоритетів на користь підтримки галузей із
більшою глибиною переробки та питомою вагою витрат на оплату праці. Саме від цього
залежить не лише достаток мільйонів українських родин, а й фінансова спроможність
держави виконувати свої зобов’язання та майбутнє країни загалом.
Не кількістю, а якістю. Вартість кінцевого продукту, який виробляють різні галузі,
формується з двох основних складових: проміжного споживання товарів та послуг інших як
вітчизняних, так і іноземних постачальників, та доданої власне у цій галузі вартості, яка
потім розподіляється на заробітну плату та прибуток. Із останніх двох, своєю чергою,
сплачуються відповідні податки на доходи та відрахування. А разом із податками на
виробництво та імпорт (за вирахуванням незначних в Україні субсидій для виробників)
вони становлять валовий внутрішній продукт. Загалом вироблена у 2019 році (більш свіжі
дані наразі відсутні) додана вартість в українській економіці, за даними Держстату, склала
3,4 трлн грн. З них близько половини — 1,73 трлн грн — це фонд «білої» оплати праці
найманих працівників, в тому числі податки та соціальні відрахування з неї. Податків на
виробництво та імпорт було сплачено 596,4 млрд грн. Однак у розрізі окремих галузей
внесок у створення валової доданої вартості (ВДВ), оплати праці найманих працівників, а
також сплати податків суттєво відрізняється від тієї ваги, яку окремі галузі мають у
випуску продукції (див. «Для кого працюють?»). Відповідно, суттєво різниться внесок
відповідних галузей у формування як достатку українського суспільства, так і надходжень
до державного бюджету та соціальних фондів, насамперед Пенсійного. Наприклад, харчова
промисловість генерує доданої вартості удвічі більше, аніж металургія і виплачує понад
удвічі більше офіційної заробітної плати. Подібна ситуація складається і якщо порівнювати
з видобутком металевих руд, де за на третину більшого обсягу доданої вартості порівняно з
харчовою промисловістю виплата «білих» заробітних плат є вдвічі меншою. Водночас на
сільське господарство, яке продукувало 10,5 % доданої вартості, припало лише 2,4 % усіх
податків на виробництво та імпорт та 4,7 % виплат заробітної плати, а відтак і пов’язаних із
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нею податків та відрахувань. Причому з огляду на відсутність даних у розрізі окремих
галузей агросектору ще гірша ситуація щодо виробників зерна та олійних суттєво
затушовується. Аналогічним є стан справ і в інших секторах. За обсягом створеної доданої
вартості такі, здавалося б, невеликі галузі української промисловості, як деревообробна та
легка промисловості разом узяті, вже зараз майже дорівнялися до металургії. Хоча за
загальною вартістю виробленої чи експортованої продукції і в рази поступаються їй. А
машинобудування (транспортне, виробництво устаткування, електронної продукції)
суттєво перевищує ВДВ в металургії. Коли ж ідеться про питому вагу відповідних галузей у
«білій» оплаті праці та надходження відповідних відрахувань до бюджету та соціальних
фондів, то роль цих галузей іще вища. Наприклад, на такі галузі, як деревообробка, легка,
фармацевтична, виробництво будматеріалів, скловиробів та кераміки, припадає майже
стільки само виплат заробітних плат, як і в металургійній промисловості. А чотири галузі
машино- та приладобудування виплачують заробітних плат значно більше, аніж
металургія. Інакше кажучи, доки одні галузі з глибшою переробкою платять податки та
роблять значний внесок у формування «білих» доходів українців, внесок інших — тих, що
експортують сировину чи напівфабрикати — значно менший. Відтак розвиток таких
галузей, як деревообробка, різні галузі машинобудування, металообробка, легка
промисловість чи фармацевтика, має незрівнянно більший потенціал для достатку країни
та спроможності бюджету, аніж таких начебто флагманів, як видобуток металевих руд,
металургія чи сільське господарство. Але за нинішньої моделі оподаткування держава
фактично стимулює експорт сировини, покладаючи основний тягар сплати податків та
соціальних відрахувань на галузі з глибшим рівнем переробки. Тимчасом природна рента
від сировинних галузей оминає державний бюджет та привласнюється вузьким колом
власників активів у відповідних галузях. Причому проблема увиразнюється ще й тим, що
навіть податки на основну частину прибутку від такої діяльності сплачуються не в Україні,
а в офшорах та інших країнах. При цьому саме в галузях із більшою глибиною переробки,
що забезпечують незрівнянно більшу зайнятість, виплати заробітних плат та бюджетних
платежів, склалась найбільш критична ситуація із засиллям імпорту, особливо з
динамічних азійських країн. Наприклад, лише офіційний імпорт продукції легкої
промисловості у 2020 році становив $2,7 млрд за обсягу випуску усіма українськими
підприємствами галузі в $0,9 млрд. Так само імпорт продукції металообробки у 2020 році
сягнув $0,9 млрд за внутрішнього виробництва всього $1,8 млрд. Але ще більш критичним є
стан справ із продукцією машинобудування. За імпорту на $18,2 млрд внутрішнє
виробництво становило лише $6,4 млрд. На тлі претензій на статус «аграрної наддержави»
Україна залишається великим імпортером низки продуктів харчової промисловості зі
значною доданою вартістю. За експорту великих обсягів залізної руди та металургійних
напівфабрикатів Україна водночас є імпортером чималих обсягів нескладної продукції
металообробки. Масово завозяться з інших країн не лише більш-менш складні
металоконструкції, але й звичайні гвинти, гайки, ланцюги, дріт, троси, канати, ґрати, сітки,
гайкові ключі, пилки, лопати, граблі, сокири, столові та кухонні вироби, сантехнічне
обладнання. Тимчасом у промислових містах Південного Сходу загострюється проблема
безробіття. Так само щороку імпортуються дедалі більші обсяги побутової техніки та
електротоварів, при тому що велика частина персоналу українського машинобудування
перебуває в режимі неповної зайнятості. При тому, що заміщення імпорту відповідних
товарів українським виробником, зокрема й малим та середнім бізнесом, здатне було б
створити поле для діяльності не однієї сотні нових малих та середніх компаній і
забезпечити десятки, а то й сотні тисяч нових робочих місць.
Здорове імпортозаміщення. Поширене в Україні несприйняття імпортозамісних
виробництв, якщо вони не здатні запропонувати товарів, що перевершували б кращі світові
аналоги, є небезпечним максималізмом. За нього ми платимо економічним тупцюванням на
місці. Економічні підйоми в усіх країнах починалися з усвідомлення «ми можемо виробляти
не гірше, але дешевше, ніж конкуренти» (які домінували тоді на відповідних як світових,
так і національних ринках). Водночас там, де комплекс економічної меншовартості є
закоріненим, динамічного зростання бути не може. Натомість такі країни приречені
концентруватися на видобутку й експорті сировини та купівлі готових товарів у «кращих»
виробників. Низка країн Азії, особливо Далекого Сходу, які ще 10–20 років тому перебували
у значно гірших умовах, забезпечили собі стрімкі темпи нарощування виробництва завдяки
залученню ліцензій і технологій для не найновіших зразків продукції. Це дало їм
можливість підвищити зайнятість та рівень доходів своїх громадян, створити дедалі більш
платоспроможний внутрішній ринок та оброслий «економічними м’язами» бізнес. При
цьому вони забезпечили собі стрімкі темпи нарощування виробництва, зайнятості та рівня
доходів своїх громадян, створюючи дедалі більш платоспроможний внутрішній ринок та
оброслий «економічними м’язами» бізнес. Історія успіху українського малого та середнього
бізнесу, особливо того, який лише формуватиметься, має найбільші шанси стартувати саме
з
відвоювання
частки
на
внутрішньому
ринку.
Адже
створення
нових
експортоорієнтованих виробництв наразі є складним для малого й навіть значної частини
середнього бізнесу. Особливо коли йдеться про вихід на нетрадиційні для відповідних
галузей віддалені ринки. Тому саме після успіху на внутрішньому ринку та необхідного
нарощування «м’язів» таким бізнесом могло би йтись і про вихід таких вітчизняних
компаній на зовнішні ринки. Звісно ж, імпортозаміщення в Україні не має і не може
зводитися до прагнення автаркії (самодостатності), що притаманна країнам, які прагнуть
самоізоляції. Воно має базуватися на здоровому глузді та необхідності подолання
надмірних і невиправданих масштабів залежності власного ринку від імпорту широкої
номенклатури споживчих товарів. Адже суттєву частину ввезених промислових товарів
становлять ті, які ми закуповуємо в країнах із уже зараз дорожчими, ніж наші, трудовими
ресурсами та нижчим рівнем безробіття. Окрім перегляду режиму товарообігу з
партнерами, з якими ми маємо найбільш диспропорційну торгівлю, зокрема й у розрізі
товарних груп, держава могла би стимулювати внутрішнє виробництво готових товарів
через значні лізингові та кредитні програми для громадян і компаній. При цьому вони
мають поширюватися на вироблені в країні товари з високим рівнем локалізації (від 50 %),
який би постійно зростав. Важливо також надавати таким виробникам кредити в
національній валюті на умовах, не гірших від тих, на яких їх залучають основні іноземні
конкуренти. Варто також передбачити податкові канікули для новостворюваного бізнесу
та нових виробничих ліній уже наявних компаній. Джерелом коштів для цього має стати
посилення оподаткування імпорту та кардинальне збільшення ренти на сировинні галузі.
Адже як природні ресурси, так і земля є національними багатствами всієї країни. Натомість
наразі доходи від них досі привласнюються вузьким колом людей і переважно виводяться
за межі країни. Критично потрібне також зниження, а то й повне скасування ПДВ на
продукцію сировинних галузей, особливо ту, яка на 60—80 %, а подекуди й більше
експортується за кордон. Адже ті, хто експортує корисні копалини чи сільськогосподарську
сировину, сплачують надзвичайно мало цього податку через незначне проміжне
споживання продукції інших галузей. Але при цьому під час експорту отримують 20 %
відшкодування ПДВ, який є важливим стимулом для такого експорту. Натомість відсутність
ПДВ на руди, зерно чи олійні знижуватиме їхню вартість для споживачів і переробників цих
товарів всередині країни і зменшуватиме на 20 % прибутковість їхнього експорту в
необробленому вигляді. При цьому втрати для бюджету будуть незначними, а ефект для
української економіки й особливо її галузей із глибшою переробкою — дуже значним.
Читати повністю >>>
© Олександр Крамар
За матеріалами tyzhden.ua
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Інвестиції не спрацювали: як Китай
втрачає Європу
16.03.2021

У Центральній та Східній Європі змінюється ставлення до Китаю та
китайських інвестицій. Наявність цих змін продемонстрував черговий саміт у
онлайн-форматі «17+1» – між КНР та групою із 17 держав регіону
Центральної та Східної Європи.
І хоча вперше за історію існування цього формату китайську сторону представляв
особисто лідер країни Сі Цзіньпін, що мало значно посилити статусність заходу та
компенсувати недоліки, проте китайців очікувало розчарування та навіть дипломатична
поразка. Про це для Європейської правди пише керівник секції Азійсько-Тихоокеанського
регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта. Шість країн (Латвія, Литва, Естонія,
Болгарія, Румунія та Словаччина) значно понизили своє представництва, адже замість
лідерів держав їх представляли профільні міністри, а низка лідерів, серед яких віце-прем’єр
Болгарії Маріяна Ніколова та президент Польщі Анджей Дуда взагалі піддали критиці
китайську сторону за невирішення проблем торговельного дисбалансу та небажання
Китаю відкривати свій ринок для європейських виробників.
Очікування та реальність. Формат «17+1» був створений Китаєм у 2012 році та
спершу включав 16 країн Центральної та Східної Європи, як членів ЄС (Болгарія, Румунія,
Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Польща, Латвія, Естонія, Литва), так і
кандидатів (Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія). У 2019
році до них приєдналася Греція. Китай позиціонує даний формат як міжнародний
майданчик для покращення співпраці та створення взаємопов’язаних економічних та
логістичних проєктів. Країни ЦСЄ розглядали «17+1» як можливість залучення китайських
інвестицій у свою економіку, вдосконалення власної транспортної та енергетичної
інфраструктури, обміну технологіями. При цьому найбільш зацікавленими у поглибленні
співпраці з КНР були країни, які не входять до складу ЄС та не мають доступу до порівняно
дешевого європейського фінансування проєктів. Китайський уряд під час щорічних самітів
концентрував свою увагу на обіцянках майбутніх інвестицій, в першу чергу в
інфраструктуру, високі технології та енергетику та можливості економічного зростання в
регіоні за допомоги Китаю. В 2012 році Китай оголосив про запровадження спеціальної
кредитної лінії обсягом $10 млрд, а в 2017 році прем’єр Держради Лі Кецян пообіцяв
додатково виділити $3 млрд. Водночас за підсумками майже 10-річного періоду існування
цієї організації можна стверджувати, що цей формат так і не став драйвером для
економічного зростання країн ЦСЄ, а частка китайських інвестицій залишається незначною,
особливо у порівнянні з інвестуванням Пекіна в країни Західної Європи. Найвищу частку
китайських інвестицій мають Угорщина, Чехія та Польща – 2,4%, 1%, 1,4% відповідно.
Чому ж китайські інвестиції не запрацювали? Серед відчутних проєктів Китаю
можна відзначити лише участь у модернізації та будівництві залізниці Будапешт-Белград
(вартість оцінюється приблизно у $2,89 млрд, на цей час побудовано тільки сербську
ділянку дороги), тоді як більшість інших залишилися у вигляді меморандумів про
взаєморозуміння. Проте навіть вказана залізниця має значні труднощі в реалізації,
пов’язані з невідповідністю у підходах стосовно фінансування масштабних
інфраструктурних проєктів: в ЄС проводяться відкриті тендери, в той час як Китай
намагається отримати вигідні контракти кулуарно та поза відкритими конкурсами. Також
європейські кредити якісно відрізняються від китайських, оскільки разом з фінансуванням
Пекін завжди намагається поставити китайську робочу силу та витратні матеріали (так
звані зв’язані кредити), у зв’язку з чим врешті-решт усі прибутки повертаються до
китайських компаній. Але це далеко не повний перелік проблем. На думку багатьох
експертів, формат «17+1» є прикриттям для посилення китайських економічних позицій та
їхньої трансформації в інструменти політичного впливу. На додачу до економічної
залежності в торгівлі Пекін просуває наративи про неефективність та занепад західних
моделей управління. Тож невипадково, що формат «17+1» тепер розглядається Брюсселем
та великою частиною європейських аналітиків швидше як інструмент, завдяки якому Пекін
намагається налагоджувати співпрацю з країнами регіону, обходячи загальноєвропейські
інститути та практики. Така практика вже починає приносити й геополітичні дивіденди.
Показовий випадок – голосування в 2016 році в Раді ЄС стосовно засудження фактів
порушення Китаєм міжнародного права в Південно-Китайському морі, заблоковане
Угорщиною, Грецією, Хорватією та Словенією. Так само країни ЦСЄ не одностайні у своїй
позиції щодо заяв, які засуджують порушення прав людини в Китаї.
Урок для Києва. Втім, зміна ставлення до китайських інвестицій у Вашингтоні та
Брюсселі впливає й на ЦСЄ. Тож не дивно, що за результатами останнього саміту «17+1»
стало помітно, що керівництво країн регіону стало дедалі критичніше ставитися до Китаю
та його внутрішньої і зовнішньої політики. Серед країн-членів найбільше симпатизують
Китаю Угорщина та Сербія, вони єдині в «17+1» закуповують китайську вакцину. Водночас
у низці країн, серед яких Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії, Болгарія, дедалі більше
критикують підходи КНР. Занепокоєння викликають такі фактори, як небажання Китаю
відкривати власний ринок (попри офіційне пропагування китайським урядом принципів
глобалізації та вільного ринку), зростання диспропорції в торгівлі, порушення прав
людини. На перегляд відносин із Пекіном впливатиме й американсько-китайське
протистояння, яке посилюватиметься та набиратиме системності за адміністрації Джо
Байдена. В нових умовах дедалі складніше реалізувати старий підхід «безпека – окремо, а
економіка – окремо». Доступ Китаю до чутливих технологій та критичної інфраструктури (в
т.ч. під виглядом наукових і освітніх обмінів), будівництво компанією Huawei
інформаційно-телекомунікаційних мереж 5G, військово-технічне співробітництво з Китаєм
– це класичний перелік «червоних ліній», які не варто переходити країнам, що хочуть
продовжувати розвивати відносини з США, ЄС та НАТО. Тож корекція підходів країн ЦСЄ до
Китаю триватиме й надалі. І це варто мати на увазі й Києву, який також намагається знайти
свою стратегію відносин із Пекіном.
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