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Перед приватизацією Одеського припортового заводу соратники Яценюка і Порошенка
зійшлися у боротьбі за грошові потоки ОПЗ
Перед приватизацією Одеського припортового заводу соратники Яценюка і Порошенка зійшлися у боротьбі за грошові потоки ОПЗ.
Про це пише "ЛігаБізнесІнформ".
Як пише видання, поки держава готує ОПЗ до приватизації, на самому підприємстві вже "працюють" наближені до влади бізнесмени.
Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи на колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості, звинуватив Дмитра Фірташа
та Сергія Льовочкіна у спробі штучного банкрутства Одеського припортового заводу.
"У 2012-2013 роках структури Фірташа були основними постачальниками природного газу для ОПЗ. Кінцева ціна "блакитного палива" для одеського заводу
в 2012 році становила близько 530-560 доларів за тисячу кубометрів, тоді як на кордоні з Росією, згідно з розслідуванням Reuters, холдинг Ostchem Фірташа
в цей період купував газ в середньому по 250 доларів за тисячу кубометрів", - йдеться в матеріалі.
У підсумку за 2012-2013 роки сукупний збиток ОПЗ становив більше 1,2 млрд грн проти 336 млн чистого прибутку за підсумками 2011 року. За контрактами
з Ostchem ОПЗ так не розрахувався досі.
"Заява Яценюка - це його спроба замилити тему корупції, яку зараз сам Яценюк і кришує, - заявив у відповідь Льовочкін. - На ОПЗ недавно було змінено
склад наглядової ради, до якої завели людей Яценюка - Мартиненка - Пашинськога (депутати від Народного фронту Микола Мартиненко і Сергій
Пашинський). Після цього ОПЗ були нав'язані контракти на торгівлю через посередника. Ці контракти були оприлюднені в ЗМІ".
Як повідомляється, 28 квітня поточного року ФДМ на зборах акціонерів ОПЗ змінив наглядову раду підприємства. До його складу увійшов Сергій Перелома,
який обіймає посаду першого заступника глави НАК "Нафтогаз України".
Показово, що Перелому не є представником мажоритарного акціонера ОПЗ - Фонду держмайна. Проте він був обраний головою наглядової ради ОПЗ за
узгодженням з Кабміном.
"Втім, якщо розібратися, в цьому немає нічого дивного. Перелома відомий як давній бізнес-партнер соратників Яценюка - Миколи Мартиненка і Давида
Жванії. Ще в 2006 році Жванія продав Переломі частку в ЗАТ "Енерготехнології"
Енерготе
і Торговому домі "Констар". Обидві компанії займаються постачанням
обладнання для "Укртрансгазу", - пише видання.
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На сьогодні Перелома безпосередньо володіє 10% акцій "Енерготехнологій"
Енерготе
і очолює наглядову раду компанії.
Крім цього, Перелома і Мартиненко досі є співвласниками агентства нерухомості "Вортекс", частки в якому також належать іншим відомим бізнесменам,
власникам групи WOG Ігоря Єремєєва і Степану Івахіву.
Через місяць після змін в наглядовій раді депутат від Блоку Порошенко Сергій Каплін оприлюднив у себе на сторінці фотокопії двох контрактів.
Перший - на поставку аміаку на адресу маловідомої Newscope Esates Limited (Лондон). Другий - на давальницьку переробку природного газу з київською
компанією Газтранспроект. Очевидно, про ці договори говорив Льовочкін.
Сам Каплін пов'язує Newscope і Газтранспроект з бізнесменами, наближеними до прем'єра.
Крім того, у розпорядженні видання є контракт на відвантаження аміаку на адресу гонконгської компанії ExpoTrade Global Limited.
Договір, підписаний сторонами 26 березня, передбачає постачання 40 тисяч тонн аміаку по 400 доларів за тонну. До контракту додається додаток від 6
квітня, згідно з яким ціна продукції знижується до 291доларів за тис. кубометрів, що значно нижче ринкової. У період з березня по червень аміак у порту
Південному коштував не нижче 380 доларів за тонну.
Від ExpoTrade Global Limited контракт підписала Ольга Ткаченко, яка до останнього часу була директором торгового центру Sky Mall, що належить
бізнесменові Андрію Адамовському.
Контактний телефон ExpoTrade Global, зазначений у контракті, збігається з телефоном телефонної компанії "Цифрові глобальні телекомунікації" (ЦГТ), якою
володіє "Комстар-Україна" (входить в МТС). Цю компанію свого часу очолював саме Адамовський, а директором ЦГТ працювала дружина бізнесмена Марина Адамовська.
Сама Ткаченко, окрім роботи в Sky Mall, була помічником народного депутата від Блоку Порошенко Олександра Грановського, давнього партнера
Адамовського.
Але продати аміак виробництва ОПЗ Адамовський поки так і не вдалося.
Про те, що за контроль над ОПЗ боролися бізнесмени, близькі до Народного фронту і Блоку Порошенко, говорить ще один факт.
У квітні перед зборами акціонерів ОПЗ, на якому планувалося призначити Сергія Перелому в наглядову раду, депутат від БПП Сергій Хлань подав позов до
Окружного адміністративного суду з вимогою заборонити змінювати органи управління заводу. Судові тяжби з цього приводу тривають досі.
"На ОПЗ завжди хтось заробляв незалежно від влади в Україні, - говорить керівник інвестиційної компанії Інфоіндустрія Дмитро Гордейчук. - Але навіть в
таких умовах завод здатний генерувати прибуток 80-100 млн доларів щорічно і залишається привабливим об'єктом для приватизації".

© 2005-2017, Економічна правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Економічну правду".
"Всі матеріали, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як
з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна". Назва агентства "Інтерфакс-Україна" при цьому має бути оформлена як гіперпосилання.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.
http://www.epravda.com.ua/news/2015/07/29/552999/view_print/

2/3

17.11.2017

http://www.epravda.com.ua/news/2015/07/29/552999/view_print/

Люди Яценюка і Порошенка борються за грошові потоки ОПЗ - ЗМІ | Економічна правда

3/3

