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ФОТО "КОМЕНТАРІ"

Невідома група, яку контролює Сергій Курченко, за два роки досягла
фантастичних результатів на нафтогазовому ринку. "ГазУкраїна-2009"
фактично монополізувала український ринок скрапленого газу та активно
просувається на бензиновому ринку, користуючись небаченими пільгами.
Виявилося, що у Курченка є зв'язки з дуже поважними людьми з Донецька.
Назва "ГазУкраїна-2009" стала відомою широкій громадськості восени 2012 року. Тоді в
пресі з'явилися перші публікації про цю групу компаній, яку оголосили ледь не "газовим
королем України".
Першим помітним повідомленням була інформація про те, що "ГазУкраїна-2009" має намір
придбати неробочий Лисичанський нафтопереробний завод. Саме у цій історії вперше
спливло ім'я невідомого харківського бізнесмена Сергія Курченка.
Авторами першого ґрунтовного розслідування про цю людину стали журналісти видання
Forbes.ua. Їм навіть вдалося знайти список з 55 фірм, які можуть входити у групу
харків'янина.
Тоді ж з'ясувалося, що невідома група, яку контролює Курченко, за два роки досягла
фантастичних результатів на нафтогазовому ринку. За інформацією ЗМІ, "ГазУкраїна-2009"
фактично монополізувала український ринок скрапленого газу та активно просувається
на бензиновому ринку, користуючись небаченими пільгами.
Більше того, в кінці 2012 року Сергій Курченко купив футбольний клуб "Металіст" у
харківського олігарха Олександра Ярославського.
Підозри щодо методів роботи групи "ГазУкраїна-2009" найбільш повно викладені у
депутатському запиті "свободівця" Юрія Сиротюка до СБУ та Генпрокуратури.
Зокрема, стверджується, що ця група викупляє більше 80% скрапленого газу, що
виробляється державним "Укргазвидобуванням" та "Укрнафтою", на спецаукціонах, які
покликані забезпечити населення дешевим пальним.
Причому завдяки рішенням уряду Миколи Азарова компанії групи купують цей газ за
пільговою ціною, а продають його для заправки автомобілів за ринковою, у тому числі за
готівку та без сплати податків. Стверджується, що таким чином за дев'ять місяців 2012 року
бюджет України недоотримав близько 1,6 млрд грн.
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Також у запиті Сиротюка
зазначається,
що з весни 2012 року "ГазУкраїна-2009" "розпочала
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діяльність з контрабандного ввезення на територію України бензину". При цьому нібито
використовуються схеми "обірваного транзиту" та "фіктивного експорту". Втрати держави
від такої діяльності оцінюються 1,4 млрд грн.







Більше того, стверджується, що розвитку групи "ГазУкраїна-2009" активно допомагає
Держмитслужба. Митники нібито спеціально затримують оформлення імпортних
нафтопродуктів та скрапленого газу, щоб створити преференції для "харків'ян".
Крім того, одним з основних джерел доходів групи називають держзакупівлі. Компанії, які
відносять до групи Курченка, у 2011-2012 роках стали переможцями тендерів на суму
більше 4,5 млрд грн. Левова частка - це тендери "Нафтогазу" та його "дочок" "Укргазвидобування", "Укртрансгазу" та "Чорноморнафтогазу".
"Економічна правда" спробувала розібратися, яким чином Сергій Курченко та його група
компаній досягли таких результатів.
27-річний геній
На сайті ФК "Металіст" опублікована офіційна біографія
Курченка. Згідно з нею, він народився 21 вересня 1985 року у
малозабезпеченій родині в Харкові. Навчався у звичайній
середній школі і займався карате.
Стверджується, що Курченко з 16 років працював в компанії
"Експогаз" і протягом двох років пройшов шлях від кур'єра до
заступника комерційного директора, який курирував напрямок
дрібнооптової торгівлі. Одночасно майбутній "газовий король"
навчався у Харківському політехнічному інституті за напрямом
"Економіка і підприємництво".
У 19 років Курченко залишив "Експогаз" і зайнявся самостійним
Сергій Курченко
бізнесом. "Отриманий досвід і залучене фінансування
дозволили йому здійснити ряд успішних інвестиційних проектів на первинному
будівельному ринку і на земельному ринку в Харківській області", - йдеться у біографії
бізнесмена.
2008 року Курченко здобув повну вищу освіту за спеціальністю "Інтелектуальна власність"
і переїхав до Києва. А вже у 2009 році створив "ГазУкраїна".
Зазначається, що паралельно з розвитком бізнесу з 2009 по 2011 рік він навчався в
Юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, здобувши другу вищу освіту за спеціальністю
"Правознавство".
Тепер, за офіційною інформацією, група Курченка контролює 20% ринку скрапленого газу
в Україні та "посіла лідируючі позиції на ринку нафтопродуктів України".
"Для формування стійких каналів збуту група з початку 2011 року приступила до
створення власної збутової мережі АЗС на території України та на ринках Центральної
Європи", - написано у довідці.
"З 2010 року почалася активна експансія групи на ринки Росії, Білорусії, Казахстану. В
даний час на частку цих держав припадає до 40% операцій групи. Стратегія її розвитку
передбачає подальше зростання в цьому напрямку", - зазначається у біографії Курченка.
Однак що ж являє собою творіння харківського таланту? Прес-служба "ГазУкраїна-2009"
повідомила "Економічній правді", що не розкриває склад групи. "Це наше право як
комерційної структури", - наголосили у компанії. А "журналістський" список фірм, за
версією групи Курченка, "практично не має нічого спільного з реальністю".
"Група компаній "ГазУкраїна-2009" включає в себе два основні напрямки: зріджений газ і
нафтопродукти. Флагманськими структурами групи є ТОВ "ГазУкраїна-2009" - у напрямку
скрапленого газу та ТОВ "ГазУкраїна-2020" - у напрямку нафтопродуктів. Крім того,
навколо зазначених структур існує ряд компаній, що здійснюють різноманітну комплексну
підтримку даних бізнесів", - заявили у прес-службі.
http://www.epravda.com.ua/publications/2013/02/14/361568/
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Водночас джерела "Економічної правди" на ринку стверджують, що оприлюднена
інформація про склад групи майже повністю відповідає дійсності.
Найцікавіше, що в жодній з 55 компаній, які пов'язують з Курченком, включаючи ТОВ
"ГазУкраїни-2009", бізнесмен не є ні засновником, ні директором. Але у його прес-службі
підтвердили, що Курченко є президентом однієї з "флагманських структур".
Ці компанії зареєстровані переважно у Харківській області та в Криму, часто у квартирах
звичайних будинків. Засновниками та директорами цих фірм є різні невідомі люди. Часто
засновником і директором є одна й та сама особа. Що, до речі, вважається однією з ознак
фіктивності.
У Єдиному реєстрі судових рішень можна знайти купу ухвал судів різних регіонів України, у
яких фігурують компанії з "журналістського списку".
Ці фірми потрапляли у поле зору податківців як можливі фіктивні фірми, які можуть бути
ланками "конвертаційних центрів". Втім, у прес-службі Курченка не підтверджують
належність цих компаній до групи, та наголошують: "Немає сенсу коментувати
припущення без реальних фактів або конкретних доказів".

Фото "Коментарі"
Але і з самою "флагманською" фірмою були негаразди. Навесні 2012 року ТОВ
"ГазУкраїна-2009" фігурувало в адміністративному позові "Миколаївгазу" до податкової.
Митарі виявили, що у січні 2011 року "Миколаївгаз" занизив податок на додану вартість на
199 тис грн. "Проблемним" виявився контракт з "ГазУкраїна-2009", за яким "Миколаївгаз"
купив у компанії Курченка скраплений газ.

"В ході проведення перевірки не встановлено факту передачі товарів від продавця до
покупця у зв'язку з відсутністю документів, що засвідчують транспортування, якість
товару, оприбуткування та зберігання товару. Актом перевірки... зроблено висновок, що у
ТОВ "ГазУкраїна-2009" відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності,
відсутні транспорті засоби, виробничі активи, складські приміщення", - йдеться у судовій
ухвалі.
Також податківці надали суду документи, що свідчать про відсутність компанії Курченка за
юридичною адресою.

"За юридичною адресою ТОВ "ГазУкраїна-2009" знаходиться приватний будинок. Згідно з
рапортом працівника податкової міліції встановлено, що знайти в Харкові колишнього
керівника... та діючого директора ТОВ "ГазУкраїна-2009" не було можливим, оскільки за
адресою своєї реєстрації вони не проживають, та сусіди нічого про них не знають", йдеться у документі.
Хоча "Миколаївгаз" заперечував проти таких висновків податківців, суд вирішив, що
фіскальний орган правильно дійшов висновку про безтоварність операцій з
"ГазУкраїна-2009" та відмовився скасовувати донарахування податків.
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Як йдуть справи на іншій
благодатній
ниві - у закупівлях державних нафтогазових
Хто такий
Сергій Курченко
компаній - допоможе зрозуміти інша справа.







У лютому 2012 року слідчий з особливо важливих справ МВС порушив кримінальну справу
за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при здійсненні
поставки обладнання підприємством "Віртус-ХХI" на адресу ДК "Укргазвидобування".
Ця приватна фірма фігурує у "журналістському списку" як така, що може входити до групи
Курченка. У прес-службі "ГазУкраїна-2009" заявили, що "Віртус-ХХI" не має до них стосунку.
Однак справа була дуже цікавою. Приватна компанія перемогла у тендері
"Укргазвидобування" на поставку фонтанної арматури та колонних головок.

"15 комплексів фонтанної арматури та 37 комплексів колонних головок, які нібито були
виготовлені ВАТ "Сібнєфтєгазмаш" та поставлені ТОВ "Віртус-ХХI" на адресу ДК
"Укргазвидобування", в дійсності даним підприємством не виготовлялися та на митну
територію України не ввозилися, що свідчить про безтоварність цих фінансовогосподарських операцій та призвело до незаконного заволодіння невстановленими
особами державними коштами в сумі 15 023 тис грн", - йшлося у постанові слідчого, що
цитується в судовому рішенні у цій справі.
Втім, суд, розглядаючи скаргу адвоката керівника "Віртус-ХХI", вирішив, що слідчий виніс
постанову про порушення справи, ґрунтуючись на своїх припущеннях, і скасував її. Таким
чином, справа була закрита і більше не згадувалася.
Однак така інформація все ж наштовхує на роздуми про те, як на держзакупівлях були
зароблені 4,5 млрд грн, які приписують групі "ГазУкраїна-2009".
Коментуючи "тендерні успіхи", у прес-службі "ГазУкраїна-2009" заявили, що група "веде
активну роботу на ринку України, в тому числі бере участь у тендерах, що проводяться в
державних підприємствах".
"Зазначені тендери проводяться в суворій відповідності до вимог чинного законодавства,
про що свідчать неодноразові перевірки відповідних державних органів. Всі
зобов'язання, взяті на себе, групою компаній виконано в повному обсязі. Крім того,
зазначені тендери - відкриті і прозорі, в них бере участь безліч інших господарюючих
суб'єктів", - розповіли у прес-службі.
"У тому випадку, коли наші пропозиції виявляються найбільш вигідними замовнику, ми
перемагаємо. Але говорити про названі вами обсяги і суми не доводиться. Все набагато
скромніше", - наголосили у Курченка.
Зв'язки
Курченко є вкрай непублічною особою. Будь-які намагання зустрітися або поговорити
напряму з цією людиною є марними. Всі контакти з журналістами здійснюються лише
через прес-службу.
Більше того, про Курченка ніхто не хоче говорити. Навіть Олександр Ярославський, якій
продав йому улюблену іграшку, уникає розмов про молодого харків'янина.
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Фото "Української правди"
Але найчастіше у зв'язку з прізвищем Курченка вживають слово "Сім'я". Серед обізнаних
людей існує думка, що харків'янин дружить із старшим сином президента Олександром
Януковичем, а співпрацює з першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим.
Також у зв'язку з групою "ГазУкраїна-2009" часто спливає ім'я сина генерального
прокурора Артема Пшонки. Щоправда, сам Пшонка категорично спростовує свій зв'язок з
Курченком.
У прес-службі газової групи також запевняють, що жоден високий чиновник їх не
підтримує: "Щодо натяків на зв'язок з вищими українськими чиновниками слід нагадати:
такий зв'язок є протизаконним, корупційним, і компанія, яка будує цивілізований і
прозорий бізнес, не може і не повинна собі дозволяти таких зв'язків".
"Постійні ж запитання на цю тему є прихованою формою порушення з боку журналістів
базового демократичного принципу презумпції невинуватості. Не можна будувати
суспільство, що базується на принципах цивілізованого ринку, порушуючи ці принципи", по-філософськи зазначили у Курченка.
Справді, документально підтвердити якісь високі зв'язки групи "ГазУкраїна-2009" дуже
важко. Однак "Економічній правді" вдалося дещо з'ясувати.
Слід Фірташа
До сфери впливу групи Курченка останнім часом відносять маловідомий харківський
"Реал банк".
До осені 2011 року ця фінустанова належала страховій компанії "Лемма-Віте". Однак
страховики продали свій банк. Після продажу виникла цікава ситуація, коли у банку
відсутні власники істотної участі - всі акціонери мають пакети менше 10% акцій. Тож
офіційно невідомо, хто фактично контролює "Реал банк".
Однак у системі розкриття інформації на фондовому ринку можна знайти дані про
менеджмент установи.
Наприклад, член наглядової ради "Реал банку" Віталій Малько раніше обіймав посаду
керівника фінансового відділу ТОВ "Експогаз", яке входить у групу Курченка. Член
ревізійної комісії фінустанови Вікторія Бура раніше працювала менеджером у фінансовій
діяльності однієї з "флагманських" структур "ГазУкраїна-2020".
А колишній директор департаменту з продажу природного газу ТОВ "ГазУкраїна-2020"
Богдан Поп'юк є головою наглядової ради "Реал банку".
Найцікавіше, що, до переходу в групу Курченка Богдан Поп'юк багато років працював
головою правління "Запоріжгазу" та "Івано-Франківськгазу". Ці облгази відносять до
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сфери впливу бізнесмена Дмитра Фірташа.
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Складно повірити, що менеджера такого рівня можна легко перекупити. А от сумніватися в
тому, що Фірташ має інтерес на всьому газовому ринку, не доводиться.

Фото inter.ua
Також варто зазначити, що розквіт імперії Курченка стався в часи, коли паливноенергетичний сектор країни курирував міністр Юрій Бойко. Чи знав нинішній віце-прем'єр
про нову "зірку"? Цілком очевидно, що так.
Якщо не особисто, то напевно йому не могла не впасти в око компанія, яка
монополізувала величезний ринок зрідженого газу. Більш того, надприбуток
"ГазУкраїни-2009" отримувався за рахунок ДК "Укргазвидобування", яке курирує товариш
Бойка – Дмитро Фірташ.
Можна навіть сказати так: якщо б Фірташа не влаштовував існуючий розклад на ринку
скрапленого газу, то "свій" міністр уже давно перекрив би існуючу схему.
Те ж саме стосується величезного впливу групи Курченка на ринку імпортних
нафтопродуктів. В окремі місяці складалася унікальна ситуація: ті оператори АЗС, які
називають себе "імпортерами", насправді купували пальне всередині України, у групи
Курченка. Чи знав про це Бойко? Напевно, адже його міністерство безпосередньо регулює
"стелю" цін на ринку нафтопродуктів.
Щоправда у прес-службі GroupDF заявили, що їх корпорація, "ГазУкраїни-2009" та "Реал
банк" не є афільованими структурами. Не підтвердили зв'язок з Фірташем і Бойком й у
групі Курченка. "Група "ГазУкраіна-2009" не є партнером ні пана Фірташа, ні пана Бойка", зазначили у прес-службі.
Однак "Економічній правді" вдалося виявити ще один цікавий зв'язок Курченка.
Донецький слід

В городе Киев обвал цен на
мужские
...
Як вже зазначалося,
"ГазУкраїни-2009"
та структури, які відносять до неї, зареєстровані на
різних невідомих осіб.

Однак сам Курченко офіційно є співзасновником ТОВ "КМК Ойл", що
зареєстроване у селищі Васищеве Харківської області. Ця компанія
з'явилася ще в кінці 2006 року, а її видом діяльності є оптова торгівля
паливом. Ще одним співзасновником "КМК Ойл" значиться мешканець
Запорізької області Олександр Поздняков.
Але виявилося, що "КМК Ойл" заснувала ще одну
компанію в місті Макіївка - ТОВ "Марснабгаз".
Адресою останньої значиться адміністративноЗимние утепленные кожаные
"КМК-Ойл"
побутовий корпус Донецької газонаповнювальної
ботинки от ...
станції скрапленого газу ПАТ "Донецькоблгаз".
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Офіційно "Марснабгаз"
має Сергій
телефону.
Основним видом діяльності
Хтоне
такий
Курченко
компанії є здавання в оренду власного нерухомого майна. Але "КМКОйл" Курченка має лише 50% ТОВ "Марснабгаз". Їхнім партнером є
мешканець Донецька Євген Миколайович Масс. І тут починається
найцікавіше.
Євген Масс є акціонером ПрАТ "Макіївкагаз" і навіть обіймає посаду
голови наглядової ради товариства. Іншим акціонером цього міськгазу
також була його сестра Оксана Миколаївна Масс. Основним її місцем
роботи є посада першого заступника глави правління держкомпанії
"Газ України" - "дочки" "Нафтогазу".







"Марснабгаз"

Більше того, батько Оксани та Євгена Микола Масс
є головою правління "Донецькоблгазу", депутатом
Донецької облради від Партії регіонів і дуже
шанованою людиною у столиці Донбасу.
Згідно з офіційною біографією, Микола Масс
працює у газовій сфері з часів Леоніда Брежнєва і
є кар'єрним газовиком. Керівником
"Донецькоблгазу" він став за часів першого
прем'єрства Віктора Януковича.
Але і це ще не все. Найбільшим акціонером
"Донецькоблгазу" досі є держава через "Нафтогаз".
Але 24% акцій компанії також належить
Володимиру Шелудченку. Також ця людина, разом
з родиною Масс, була акціонером того ж
"Макіївкагазу".
Найбільшим кар'єрним успіхом Шелудченка була
посада глави "Нафтогазу", яку він обіймав за часів
другого уряду Януковича - з серпня 2006 року до
лютого 2007 року. Вважалося, що Шелудченко є
Сім'я Масс. Фото persona21vek.com.ua людиною тодішнього куратора паливноенергетичного комплексу Андрія Клюєва.
Однак ще у ті часи ділові видання називали Шелудченка "улюбленим енергетиком"
Януковича. Зазначалося, що вони є давніми знайомими.
В інтернеті про родину Масс мало згадок, але ті, які є, також дозволяють скласти уявлення
про впливовість. Наприклад, Оксана та Євген Масс були в складі делегації фонду
"Православний Крим" і особисто вітали Московського патріарха Кирила.
На іншому релігійному сайті "Донбас православний" можна знайти новину від 2010 року
про те, що Микола Масс брав участь у церемонії підключення до газової мережі села
Сергіївка Слов'янського району Донецької області.
Це рідне село генпрокурора Віктора Пшонки, який разом з
начальником "Донецькоблгазу" брав участь у тій церемонії.
***
Джерела "Економічної правди" стверджують, що Сергій
Курченко справді спілкується з першим заступником глави
правління державної компанії "Газ України" Оксаною Масс.
Однак жодних подробиць цього спілкування з'ясувати не
вдалося.

Микола Масс та Віктор
Пшонка

У прес-службі харківського бізнесмена на питання про зв'язки з родиною Масс відповіли
цікавим чином: "Група "ГазУкраїна-2009" знайома із зазначеними особами, але
комерційних проектів не веде".
Редакція також зверталася до ДК "Газ України" з проханням про коментар самої Оксани
Масс, але відповіді не отримала. Втім, ЕП все ще чекає на відповідь і готова її
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У прес-службі Курченка також переконують, що не мають жодних партнерських відносин з
провідними бізнесменами країни. Однак повірити в це важко.
Звісно, наведені вище зв'язки жодним чином не є доказом якихось гріхів. Можливо, це
просто ділові знайомства та невеликі партнерські проекти. Однак загальновідомо, що в
Україні "високі" знайомства - запорука успіху. Можливо, саме там варто шукати відповідь
на питання, звідки з'явилася газова група, про яку ніхто не хоче говорити.

Поширити 318

Tweet

РЕКЛАМА:

Акції новобудов на
акція

акція

акція

ЖК Обериг-2

ЖК Smart House

ЖК Подкова - 3 км. от
Киева

Скидка 5% на первый
взнос и при 100% оплате.

Первый взнос 10%
Заезжай в готовую
квартиру уже сегодня.
Квартиры за 590 000

Цена от 11 800 грн/м²!
Квартиры от 35м²!
Рассрочка 0% до 2017
года!

powered by lun.ua

0 коментарів

Впорядкувати за Найновіші

Додати коментар...

Facebook Comments Plugin

ПУБЛІКАЦІЇ
Кішка в інтернеті, або Історія найвідомішого стартапу
України
Любов до тварин і бажання знайти себе спонукали трьох українців пірнути у вир
бізнесу. Вони не лише випливли, а й створили новий сегмент у торгівлі товарами
для домашніх улюбленців. Невдовзі їх ще й підключать до інтернету.

ІНТЕРВ'Ю

Дмитро Сологуб: Ніхто ж не виходить на вулицю тільки в
штанях, тому що йому так подобається
Чому НБУ не втримав інфляцію в заданому коридорі? Чи міг він змінити
ситуацію? Наскільки позитивно на економіку впливає нинішній мандат
регулятора? На ці та інші питання ЕП відповів Дмитро Сологуб — член правління НБУ, який веде блок
монетарної політики. (Рос.)

ФІНТЕХ

"Банк без відділень": що треба знати про Monobank
Запуск колишніми "приватівцями" нового проекту — одна з найбільш
обговорюваних тем останніх днів. ЕП пояснює, що це за проект і чи є ризики у
користуванні його продуктами.

ЗА ПІДТРИМКИ SAMSUNG

Samsung Galaxy S8 – футуристичний дар осені
Нам пощастило потестити одну з найбільш очікуваних новинок техносезону – флагманський смартфон від
південно-корейської компанії Samsung – Samsung Galaxy S8. І ось що запам’яталось.
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ТЕПЛО&СВІТЛО

Данський синдром: Хмельницький вчить Україну, як
використовувати сонце
Одне з міст холодної Данії обігріває сонцем кожну п'яту оселю. В Україні теж
з'являються свої піонери у використанні сонячної енергії в централізованому
теплопостачанні — це Хмельницький.

ПОЗИЦІЯ

Протекціонізм або імпорт: чи варто захищати
українського виробника
Україна як випалена земля — внутрішній ринок не забезпечений власними
товарами, а на зовнішньому ринку вони не конкурентні через низьку
технологічність і протекціонізм інших країн. Що робити?

УСІ ПУБЛІКАЦІЇ



ГОЛОВНІ НОВИНИ
У 2018 році випустимо євробонди на 2
мільярди доларів - Данилюк
ЄС надає Україні 1,8 мільярда євро
макрофінансової допомоги
В "Центренерго" і ОПЗ з’явиться
незалежна наглядова рада
УСІ НОВИНИ

РОЗСЛІДУВАННЯ

Від британської королеви до
Порошенка: які таємниці
чиновників розкрив Paradise
Papers
Про що свідчать резонансні знахідки
журналістів та нові витоки, які стосуються
України.
7 ЛИСТОПАДА 2017, 09:40 — ОЛЕКСАНДР МОЙСЕЄНКО ,
ЯНІНА КОРНІЄНКО, МИКОЛА ТОПАЛОВ
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Важка енергетика: конфлікт
інтересів у паливному комітеті
Ради
В Раді вистачає народних обранців, які
"служать" переважно своїм бізнесімперіям. Хто з нардепів-"енергетиків"
порушує правила і чому їм це сходить з рук.
Про це в дослідженні Громадського руху
ЧЕСНО.
27 ВЕРЕСНЯ 2017, 15:30 — ОКСАНА СТАВНІЙЧУК, ЧЕСНО, ДЛЯ
ЕП

Мистецтво банкрутства: як
оточення Тарути рятує активи
від держави
Через фіктивне банкрутство підприємства,
пов'язаного з групою ІСД, Фонд
гарантування вкладів ризикує втратити
актив вартістю понад 80 млн грн.
24 ЛИПНЯ 2017, 09:30 — ОЛЕКСАНДР МОЙСЕЄНКО

УСІ ПУБЛІКАЦІЇ

КОЛОНКА АВТОРА
Навіщо банки блокують
рахунки іноземців
Прикриваючись антитерористичним
законом, банки блокують кошти іноземних
громадян. Це не тільки шкодить іміджу
країни, а й руйнує інвестиційний потенціал.
АРСЕНІЙ САЛАЛАЙКО

керівний партнер в юридичній компанії
"Наказ"

УСІ КОЛОНКИ

НОВИНИ КОМПАНІЙ
Українці споживають в 90 разів менше
органіки, ніж в Європі
Молочні продукти подешевшають після
Нового року
Шина за 50 секунд
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