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ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
Бізнесмен Жванія заявляє про збереження 50-відсоткової
частки у спільному бізнесі з депутатом Мартиненком

НАБУ повідомила про підозру в заволодінні майном
ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-нардепу Мартиненко
Законопроект про дерегуляцію бізнесу Нацрада
реформ розгляне до кінця тижня - Порошенко

Бізнесмен, екс-народний депутат Давид Жванія
підтверджує розірвання партнерських бізнес-відносин
із народним депутатом Миколою Мартиненком, що
тривали 25 років, проте наполягає на збереженні 50відсоткової частки у спільному бізнесі.
"Мене з Мартиненком на сьогодні не пов'язує нічого,
крім того, що треба цивілізовано вирішити питання
щодо бізнесу... Увесь холдинг, як він був, не
змінювався... Усе, що є, воно завжди було 50/50", сказав Д.Жванія в інтерв'ю виданню "Українська правда", оприлюдненому в

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі
агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Успішний
бізнес і податки "
Гройсман ініціює робочу групу для розроблення
законопроекту щодо посилення відповідальності
правоохоронців за тиск на бізнес
МОМ та KfW нададуть фіндопомогу переселенцям
на самозайнятість і власний бізнес
Ярославський: Легалізація грального бізнесу
допоможе наповнити бюджет
Харківська обладміністрація підписала три

понеділок.

меморандуми про співпрацю з міжнародними
організаціями

Бізнесмен відкинув думку про те, що М.Мартиненко прибрав його з бізнесу. "Він

Екс-нардеп Мартиненко очікує якнайшвидшого
розгляду справи щодо Східного ГЗК по суті

мене ще нізвідки не викинув. Він сказав, що все продав, що нічого немає", - заявив
Д.Жванія.

РЕКЛАМА
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Він уточнив, що з 2007 року припинив займатися оперативним управлінням
бізнесу. За його словами, за наполяганням М.Мартиненка керівником холдингу тоді

СБУ припинила фінансову угоду з фіктивним
страхуванням бізнес-активів олігарха, наближеного
до Януковича

став Сергій Перелома, який із серпня 2014 року був призначений першим
заступником голови НАК "Нафтогаз України" і також очолює наглядові ради

Конфискат обуви ЕССО
Сумасшедшая
распродажа - 60%

Одеського припортового заводу та "Укртрансгазу".
Коментуючи звинувачення щодо закупівель державним Східним ГЗК уранового
концентрату в Казахстані через австрійську Steuermann Investitions-und

Подробнее

Handelsgesellschaft mbH, Д.Жванія підтвердив, що ця компанія входила до складу

Бокерия: "Давление
140 на 90
и выше? Нужно сразу
прекращать..."

бізнес-групи як технічна для постачання дрібних партій абразивів до Європи. Проте
він заявив, що дізнався про її операції з урановим концентратом зі ЗМІ. "Так само,
як зі ЗМІ я дізнався про те, що акціонером компанії стала цивільна дружина
Руслана Журила (керівник держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна

Подробнее

компанія", ОГХК - ІФ)", - стверджує Д.Жванія.
Як зазначив бізнесмен, причиною його розриву з М.Мартиненком стали
розбіжності в оцінці діяльності прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. "Усе, в чому
звинувачують Мартиненка, – це Яценюк. Мартиненко - технічний персонаж...
Думаю, що Яценюк усе забирав собі", - вважає Д.Жванія.
Він дуже різко розкритикував діяльність А.Яценюка з 2005 року, назвавши його
"політичним злодієм", і заявив, що всіма силами домагатиметься його відставки з
посади прем'єра.
Д.Жванія також повідомив, що розраховує вирішити питання бізнесу з
М.Мартиненком шляхом переговорів, а не через судові розгляди. За його словами,

О С ТА Н Н Є
Нацрада розвитку науки попередньо розглядатиме
проекти рішень Кабміну у сфері науки
ГПУ порушила справу за фактом зловживань НАБУ
під час закупівлі спортивних костюмів, - Мосійчук

Група компаній Д.Жванії та М.Мартиненка не є публічною. Між тим ЗМІ в різний

Одного з організаторів наметового містечка біля
Ради підполковника грузинської армії Надирадзе
викрадено в Києві, заявляють соратники

"Констар", Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія", Луганський патронний та
верстатобудівні заводи.

Осмаев рассказал, как
собирается ответить на
смерть Окуевой

Киевляне выяснили
личность мужчины,
торговавшего медом с ...

ГПУ порушила справу проти Ситника за зверненням
нардепа з "Народного фронту"
Нацагентство з розшуку активів отримало від
Євросоюзу IТ-обладнання на майже 2 млн грн
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Продовження обстрілів може призвести до
загострення конфлікту на Донбасі - Хуг
Луценко заявив, що згідно із законом не повинен
декларувати паркомісця сина

"Брінкфорд", Запорізький абразивний завод, Криворізький турбінний завод

З’ясувалося, чим
займалася Зайцева за
кілька годин до ...

Луценко запевнив в об'єктивності розслідування
Генпрокуратури за заявкою, в якій фігурує директор
НАБУ

спільний бізнес останнім часом ніякого прибутку не приносить.

час відносили до неї, зокрема, великого постачальника "Енергоатому" ЗАТ
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Народний депутат Сергій Лещенко в листопаді 2015 року повідомив, що директор і
акціонер австрійської компанії Bollwerk, через яку ОГХК продає свою продукцію,
Вольфганг Айбергер (Wolfgang Eyberger) є також керівником компанії Steuermann.
С.Лещенко стверджує, що Bollwerk є "прокладкою". Компанія пов'язана з народним

НБУ за 10 міс. повернув 1,377 млрд грн
рефінансування неплатоспроможним банкам

UKR.NET- новости со всей Украины
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Хуг має намір обговорити виконання Мінських угод із
Захарченком та Плотницьким

депутатом від прем'єрської фракції "Народний фронт" М.Мартиненком. Останній
заперечує цей факт, визнаючи лише, що знайомий з керівником ОГХК Р.Журилом
із 2006-го або 2007 року, коли той був заступником директора Східного ГЗК, хоча
Д.Жванія в інтерв'ю підтвердив знайомство обох з В.Айбергером.
У свою чергу ОГХК відкидає звинувачення в невигідності продажу його продукції
Bollwerk, пояснюючи її вибір наданням передоплати та складною ситуацією на
ринках збуту.
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