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14 Вересня 2016

Клерків Кличка підозрюють у
«Наші гроші» знайшли у селі бухгалтерку дружини генпрокурора Юрія Луценка, якій належить
фіктивному тендері на 50 мільйонів по чотириповерхівка в центрі Києва, що приносить дохід сину генпрокурора.
вже виконаній реконструкції парку Кіото
На початку цього місяця газеті «Вести» пощастило знайти два паркомісця у київській новобудові на

АМКУ збудився на Торгово-промислову проспекті Перемоги,42 (на фото нижче), які купив син генпрокурора – Олександр Луценко. Це виглядало
дивно, оскільки квартири син очільника ГПУ тут не має.
палату за її довідки «єдиним
виробникам»

Ми вирішили пошукати трохи глибше. Продивившись власників квартир у будинку, ми знайшли Луценка.

«Новачок» Дерипаски за чверть
мільярда таємно відремонтує трасу до
кордону з Угорщиною і Словаччиною

Але Олександра Ігоровича. До того ж квартира обтяжена іпотекою такої собі Світлани Сергіївни Риженко
на суму 3,70 млн грн. Людською мовою це означає, що Риженко позичила Луценкові гроші під купівлю цієї

НАШІ БЛОГИ
Як оточення сбушника
заволоділо нерухомістю
Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»:
МЕРТ рекомендує
кримінал проти тендерних
тролів
21 Грудня 2017

квартири.

Хорватська «Crosco» отримає ще
півмільярда «Укргазвидобування» за
буріння на Харківщині й Полтавщині
За півроку селітра для
«Павлоградського хімзаводу» за 56
мільйонів подорожчала на чверть
Тролі заблокували «формульні»
дизельні тендери залізниці на 1,7
мільярда
Збитковий водоканал на чолі зі
«свободівцем» купив Skoda за 600
тисяч з конструкціями для дитячих
крісел
27.12.2017

Прокурор Холодницького закрив
справу проти Довгого

http://nashigroshi.org/2016/09/14/zahadkova-buhhalterka-lutsenkiv/

НОВИНИ РЕГІОНІВ
28.12.2017

Київ Клерків Кличка підозрюють
у фіктивному тендері на 50
мільйонів по вже виконаній
реконструкції парку Кіото
Ужгород «Новачок» Дерипаски
за чверть мільярда таємно
відремонтує трасу до кордону з
Угорщиною і Словаччиною
Дніпро За півроку селітра для
«Павлоградського хімзаводу»
за 56 мільйонів подорожчала на
чверть
І-Франк Збитковий водоканал
на чолі зі «свободівцем» купив
Skoda за 600 тисяч з
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Комунальники Франківська намагаються Світлана Риженко далеко невипадкова людина для родини нинішнього генерального прокурора. Вона
через суд узаконити тінізацію тарифу на значилась співзасновницею ТОВ «Українські новітні телекомунікаціїї».
прибирання територій
Компанія з цією назвою має бути добре знайома Юрію Луценку по його роботі на посаді міністра
внутрішніх справ. Саме через цю фірму Луценко втрапив у неприємну історію. Журналісти “Української
ДУСя докинула 73 мільйони на
комп’ютерізацію Маріїнського палацу по правди” викрили, що він як очільник МВС лобіював інтереси фірми, де працювала його дружина, тобто –
нормальним цінам
ТОВ «Українські новітні телекомунікації».

Прокуратура та СБУ провели обшуки у
будівельника школи за 46 мільйонів, яку
збирався відкрити Порошенко

Рівне Прокуратура та СБУ
провели обшуки у будівельника
школи за 46 мільйонів, яку
збирався відкрити Порошенко

Обленерго росіян замовило «своїм»
Mercedes за 1,8 мільйона, ввезений
Васадзе в Україну за мільйон

Чернівці Обленерго росіян
замовило «своїм» Mercedes за
1,8 мільйона, ввезений Васадзе
в Україну за мільйон

Для захисту від «приватівців» Мін’юст
за $496 наймає на кілька днів
британців, які домоглися арешту активів
Коломойського

Всі новини »

ТЕГИ
Євро-2012 АМКУ Авто Агро Армія Атом
Ахметов Будівництво Важливо Вибори
Вугілля Декларації Дороги Екологія
Енергетика ЖКГ ЗМІ Закон Зв’язок Земля
Комп’ютерізація Корупція Кредити Культура
Люстрація МВС Медицина Метал НАБУ
Наука Нафтогаз Нацбанк Нерухомість
Обладнання Паливо Парламент Порошенко
Приват Прокуратура Рейтинг Розкіш Росія
Сервіс Спорт Суди Транспорт Харчування
Хімія Хіт-парад Янукович Укрзалізниця Уряд
Фірташ

27.12.2017

І-Франк Комунальники
Франківська намагаються через
суд узаконити тінізацію тарифу
на прибирання територій
Київ ДУСя докинула 73
мільйони на комп’ютерізацію
Маріїнського палацу по
нормальним цінам

«Нафтогаз» поділився з Фаворовим
одним мільярдом із 14 на газ для
«Укртрансгазу»

«Ляшківець» програв 18 мільйонів
Міноборони за пожмашини, бо не
повідомив АМКУ про плани взяти
участь в торгах

конструкціями для дитячих
крісел

26.12.2017

У 2006 році заступник Луценка Олександр Новіков підписав листа, в якому вимагав, щоб усі підрозділи
МВС перейшли на тарифні плани «Українських новітніх телекомунікацій». Крім того, пропонувалося у
чергових частинах міліції замість стаціонарних телефонів запровадити GSM-шлюзи, які б замикалися б на
ту саму фірму-посередника.
Журналісти з’ясували, що обрана МВС фірма не мала досвіду надання таких послуг. Заявку про
включення до «Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій» фірма подала у квітні 2006 року. А вже
за кілька місяців МВС вирішило ексклюзивно довірити телефонний зв’язок міліції цій компанії.
Інформація з’явилася після того, як журналісти поцікавились звідки у Луценка гроші на відпочинок на
Криті у перервах між двома міністерськими каденціями.
Луценко обвинувачення у корупції спростовував і стверджував, що наказав скасувати угоду з ТОВ
«Українські новітні телекомунікаціїї».
З тих пір пройшло 10 років. З приходом до влади Януковича Луценка судили за перевищення службових
повноважень на посаді міністра по копійчаним справам. Йому інкримінували, зокрема нецільове
витрачання державних грошей на легальне святкування Дня міліції та виділення квартири своєму водієві.
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Київ Суд скасував рішення
АМКУ щодо 18-мільйонного
штрафу для «Київенерго»
Ахметова за монополізм
Київ Керівника
«Київблагоустрою» та його
замів підозрюють у розкраданні
мільйонів на демонтажах МАФів
Київ Чиновниця Київської
митниці не задекларувала
квартиру та Mercedes-Benz
Луганськ Луганські та донецькі
медики замовляють
знеболювальне Кетамін вдвічі
дорожче від решти України
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ДОКУМЕНТИ

Після Євромайдану Луценка повністю реабілітували,
визнавши політичним в’язнем. І такий епізод, як бізнес

Постанова Печерського суду, в якій
Генпрокуратура називає «Kroll»
співучасником розкрадання
«Приватбанку»
21.12.2017

Луценків на дзвінках міліції, канув у лету.
І все ж, оскільки ця фірма сплила знову, мусимо до неї
повернутись. «Українські новітні телекомунікаціїї»,
належала луценківському тестю Степану Нарембіку, а
також дружині – Ірині. Хоча спочатку у засновниках

Перелік завершених закупівель КП
«Інформатика», здійснених в межах
впровадження комплексної системи
відеоспостереження у Києві
21.12.2017

цієї фірми значились Юрій Воскобойніков і Олена
Воскобойнікова. Остання свого часу зізналась, що
була однокласницею Юрія Луценка, знає його з
дитинства, а їх сім’ї є кумами.
Ірина та Юрій Луценки

Перелік об’єктів державної власності,
які рекомендовано припинити шляхом
реорганізації або ліквідації
13.11.2017
Перелік об’єктів державної власності,
що підлягають приватизації у 2017 –
2020 роках
13.11.2017

25.12.2017

Суми Фірма помічника Молотка
доводитиме у суді
непричетність до розпилу 7
мільйонів на котельні в Шостці

Також в історії «Українських новітніх телекомунікацій»
фігурувало іще одне ім’я – Світлана Риженко. У 2009 і

2011 рр. вона значилась у засновниках підприємства поряд із тестем і дружиною Луценка.

Дніпро Фірми нардепа
Мартиняка розіграли 72
мільйони на білоруські
тролейбуси для Дніпра
Київщина У Кагарлику вартість
«Доступних ліків»
відшкодовують лише
комунальному улюбленцю,
ігноруючи конкурента
Всі новини »

У відкритих джерелах про цю жінку майже немає інформації. Свої перші фірми ТОВ «Центр
персонального зв’язку і ТОВ «Інфопростір Позняки» вона відкрила у 2008 році – тоді Луценко якраз вдруге

ТЕГИ РЕГІОНІВ

очолив МВС в уряді Тимошенко.
Ці фірми були зареєстровані в Києві на вул. Академіка
Туполєва,19. Будинок за цією адресою площею понад
21 тис кв.м. перебуває у власності «Бізнес-центру

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив
в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

«Лотос» – це родинна компанія Луценків, яка сьогодні
записана на генпрокурорського сина Олександра.

І-Франк Вінниця Дніпро Донецьк
Житомир Запоріжжя Кіровоград Київ
Київщина Крим Луганськ Луцьк Львів
Миколаїв Одеса Полтава Рівне Суми
Тернопіль Ужгород Харків Херсон
Хмель Черкаси Чернівці Чернігів

Щодо Світлани Риженко, то нині вона – пенсіонерка,
яка зареєстрована як фізособа-підприємець і має
серед

видів

діяльності

передачу

нерухомості

в

оренду. Як з’ясувалося, недарма.
У неї є вісім приміщень (6 квартир і 2 – нежилих
Олександр і Юрій Луценки

приміщення) в одному будинку на Печерську по вул.
Еспланадна, 32В. Це чотириповерховий цегляний

будинок, зведений у 1917 році. Окрім апартаментів Риженко там є ще дві квартири, які належать таким
собі Віталії Загоруйко і Євгену Волохіну.
Втім, маючи такі хороми, сама 67-річна жінка мешкає у скромному будинку в селі Зазим’я Київської
області. А нерухомість на Печерську здає в оренду. При цьому питаннями оренди займається та сама
компанія «Лотос» сина Луценка.
Будинок як цілісний об’єкт періодично виставляють на продаж. Остання його ціна в цьому місяці – $5,30
млн.
http://nashigroshi.org/2016/09/14/zahadkova-buhhalterka-lutsenkiv/
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Нерухомість загальною площею 1410 кв.м. пропонують під офіс, приватну клініку, школу, тощо. Ріелтор
розповідає, що будинок обладнаний сауною і басейном.
Отож колишня партнерка по бізнесу родини Луценків володіє будинком у центрі Києва, а сама живе в селі.
Це видалось дивним, і тому «Наші гроші» зустрілися із самою Світланою Сергіївною, щоб пролити світло
на цю ситуацію.
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Жінка і справді проживає у Зазим’ї і, судячи із нашого спілкування, погано пам’ятає часи співпраці з
Луценками. А походження коштів на придбання нерухомості так і не змогла переконливо пояснити.
– У Києві на вулиці Еспланадна у Вас 8 квартир.
– У мене? А ну да, єсть там.
– Тобто у Вас є 8 квартир, а Ви проживаєте тут, в селі.
– Так, мені подобається тут проживать.
– А за які кошти Ви їх придбали?
– Бізнес був.
– З дружиною Луценка?
– Ні, не з дружиною Луценка…
– Так, у Вас ні з ким іншим не було.
– Так, а що це крамола якась? Ми просто працювали разом.
– А в якому році Ви придбали квартири?
– У 2009.
– А що Ви далі будете з ними робити?
– Откуда я знаю. Буде время побачим, що будем робить.
– На проспекті Перемоги,42 Олександр Луценко купив квартиру і передав Вам в іпотеку.

http://nashigroshi.org/2016/09/14/zahadkova-buhhalterka-lutsenkiv/
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– Це не той Луценко. Єсть Юрійович, а це Ігорович.
– Син Юрія Луценка купив у цьому будинку два паркомісця. І ми припускали, що і квартиру купив
він, але спеціально написали Ігорович, а не Олександрович.
– Ні, це не той.
– А ким він Вам приходиться цей Олександр Ігорович?
– Ніким.
– Просто так Ви йому позичили гроші. Майже 4 мільйони гривень.
– Три.
– А як Ви з ним зв’язуєтесь?
– Я з ним зв’язуюся. Їжджу туди в бізнес-центр «Лотос».
– Бізнес-центр «Лотос» належить Олександру Юрійовичу.
– Юрійович не працює там. Його там нема. От такі от два Луценка получилося случайно. Вони вчилися
разом. Одногрупник.
(Власник квартири на проспекті Перемоги,42 – Луценко Олександр Ігорович, 1989 р.н., виходець з Білої
Церкви, ровесник сина Юрія Луценка – «Наші гроші»).
– У Вас була спільна компанія з родиною Юрія Луценка – «Українські новітні телекомунікаціїї».
– Я працювала просто на підприємстві та й все.
– Але Ви значились у засновниках. Які були Ваші функції на підприємстві?
– Власник підприємства.
– А чим займалось підприємство, якщо у двох словах?
– Боже, це так давно було, я не пам’ятаю.
– У Вас там було кілька компаній. От «Українські новітні телекомунікаціїї», я знаю, надавали
послуги мобільного зв’язку. «Інфопростір Позняки» – це Інтернет? Чи що це таке?
– Таке. Щось таке.
– А яка у Вас освіта? Чим Ви раніше займались до того, як створити бізнес?
– На заводі «Арсенал» 30 років працювала… Закінчила Київський технологічний інститут легкої
промисловості при Радянському союзі. Мені уже 67 років.
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– А яка спеціальність?
– Економіст. Інженер-економіст.
– А як з Луценками познайомились?
– Працювали в Антимонопольному комітеті. Я працювала там, а потім вона [Ірина Луценко] прийшла. А
що в цьому є щось кримінальне?
– Ви Юрія Луценка особисто знаєте?
– Ні, абсолютно! Я його не знаю.
– А дружину?
– Знаю, тому що працювали разом. Так чисто познайомились, як от Ви пришли б на роботу… Я ж
невинувата. Я прийшла у 1997, а вона – в 1999.
– А зараз Ви підтримуєте стосунки?
– Майже ні. Вона народний депутат. А хто я?! Ні, не підтримуєм. Ну як… Знаєм друг друга.
– А квартири Ви самі здаєте в оренду? Чи син Луценків?
– Я сама.
– Я бачила на сайті компанії «Лотос» (власник син Луценка – «Наші гроші») було оголошення, що
вони здають в оренду.
– Ну не знаю такі нюанси. Я знаю, що я здаю.
– Ви придбали квартири у 2009 році. А Ваші перші фірми створені у 2008 році.
– Не знаю, не помню.
Тобто Ви вже мали кошти, щоб придбати квартири?
– Конешно.
– Від якої роботи? В Антимонопольному комітеті?
– Від… Мої особисті кошти. Це не стосується Антимонопольного комітету.
– А в Вас є родина? Діти, внуки?
– В мене немає. Я незаміжня. Нема в мене внуків, нема дітей. Одинокая женщина преклонного возраста.
– Ваша компанія з дружиною Луценка – «Українські новітні телекомунікаціїї» – вона начебто
надавала послуги мобільного зв’язку для міліції.
http://nashigroshi.org/2016/09/14/zahadkova-buhhalterka-lutsenkiv/
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– Може. Я не знаю.
– А Ви на підприємстві були ким? Економістом?
– Помічник. Перше время – бухгалтер.
– А велика фірма була?
– Чого була?! Вона й зараз є.
– По-моєму вони продали (новим власник власником значиться Валерій Кулаков, який є
помічником нардепа Володимира Зубика з групи «Відродження» – «Наші гроші»).
– Просто підприємство є. Вони продали. А підприємство живе.
– Але Луценки вже не мають відношення до підприємства?
– Мабуть, ну ви ж знаєте.
– А велика фірма була велика, коли Ви працювали з Луценками? Скільки там було народу?
– Десь до 50 чоловік.
***
Отож маємо у підсумку самотню пенсіонерку, котра вела бізнес з Луценками і володіє купою нерухомості в
центрі Києва, якою фактично не користується, скромно живучи під Києвом.
З іншого боку, маємо генерального прокурора Юрія Луценка, який проживає у маєтку під Києвом, офіційно
записаному на старенького тестя Степана Нарембіка.
Жодного криміналу. Все чисто.
Ірина Салій, «Наші гроші»
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ
Поширити 4,6 тис.
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Оля Веретільник

Сортувати за найкращими

Приєднатися до обговорення…
Евгений • рік тому

"Вот вам бабушка и Юрьев день!" А вы лещенки, клименки, арбузовы...
10 △

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Яна5 > Евгений • рік тому
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Причем, я уверена, если к Луценко применить закон о спецконфискации,
первым побежит в Суд по правам человека рассказывать, что лишать его
частной собственности вне суда незаконно. Но когда вопрос касается не
его, а других, риторика мигом меняется.
3△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Эрно • рік тому

Запустить реформы в Украине без преодоления коррупции невозможно, так как
все просто банально разворовывается, когда пан Луценко "борется" с коррупцией,
а сам ее же и возглавляет!!! Им должно срочно заняться НАБУ!!!
9△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Argentum > Эрно • рік тому

Там и без НАБУ найдутся желающие к Юре прийти с приветом - те же
инициаторы закона о спецконфискации первым эшелоном подтянутся,
тогда Юрок узнает, почем фунт лиха. Если он думает, что переписывание
этого имущества на бабульку спасет его бабло - туда ему и дорога ))
2△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Олег Григоренко • рік тому

Дааа династия полностью процветает??Куда смотрит НАБУ??Отсидка ни чему НЕ
научила еще!!
7△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Иван Петров • рік тому

мозгов нет... умеют только красть и сдавать в аренду отжатое
7△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Віталій • рік тому

Невже Народ України досі вірить у ці "мильні опери" сьогоднішніх
генпрокурорів,міністрів, Самого і його оточення відносно їх" мозолистих рук", які
нічого не крали? Тоді стає страшно про долю наших дітей, яких ці
"евроінтегратори" обікрали і продовжують відкрито це робити... Жах...
7△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Аполинарий > Віталій • рік тому

респект

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
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Irina Petrova • рік тому

И детей своих втягивают в схемы ,трудовые династии блин
6△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Я_Леопольд > Irina Petrova • рік тому

Ну, а что им еще делать? Золотая молодежь работать не хочет. Вот если
взять и протянуть таких папаш по законопроекту о спецконфискации, если
уж его берутся принимать невзирая на то, что произойдет нарушение
фундаментальных прав человека, среди которых право на частную
собственность, то мигом попустятся такие детишки.
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Игорь Илларионов • рік тому

Это всё однофамильцы....
6△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
not777 > Игорь Илларионов • рік тому

друг-другу паркоместа покупают
5△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

not777 • рік тому

Неплохо, бабуля набухгалтерила на 8 квартир в центре...
6△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

вячеслав украина • рік тому

А что кто то сомневался что этот кагтавый - вор и выродил такого же
ублюдка.Такой же ублюдок у главного борца с коррупцией ,потомственного вора
вальцмана ,баптиста сдавшего Крым и обеспечившего вместе генераломтогдашним главным пограничником отъезд януковича и всего его шобла.Хорошая
смена подрастает нынешним властным негодяям и если им сейчас не сделать
прививку чаушеску будут наши дети и внуки пахать на эту нечисть.
9△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Свідомит > вячеслав украина • рік тому

Козломорда блядь, все те, що ти Порошенку приписав, він зробити не міг по
маленькій причині. Він ще тоді не був президентом. Тобі зрозуміло, виблядку
йобаному хуйлом в мозок?
http://nashigroshi.org/2016/09/14/zahadkova-buhhalterka-lutsenkiv/
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йобаному хуйлом в мозок?
3△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Flora Voynarovskaya > Свідомит • рік тому

А чому ти, тролль, так захищаєш цього вальцмана. Він довів нас до
злиднів. Люди виїзжають за кордон на заробітки, тому що нема ніяких
умов для працюючого українця и ти ще його захищаєш.
3△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Petr Petrovich Kaschenko > Flora Voynarovskaya • рік тому

так ведь вальцман святий і той свідомий дурень після литру
дешевого бімбера бачив у вальцмана шоколадні крила і
голубий гасовий німб
3△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Flora Voynarovskaya > Petr Petrovich Kaschenko • рік тому

Тролль, иди зарплату получай в компания ООО "Интернетисследования"

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Свідомит > Flora Voynarovskaya • рік тому

Я його не захищаю. Я кажу, що ти брешеш. Були би
звинувачення по ділу, я би мовчав. А то починають швиряти
гімно на вентилятор на ліво і на право. Таке враження, що по
козломордій вказівці. А може саме так воно є?
2△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Гайдамак Карпат > Свідомит • рік тому

Шоколадне лайно захищає свого падлобоса!
4△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Sanek Samil • рік тому

Они доиграются и поймут когда их "коллег"на столбах начнут вешать,это будет не
майдан,а гораздо хуже.Сволочи люди терпят жрать нечего за квартиру платить
нечем машину заправить не за что,а они веселятся сто пудов базарят какие мы
лохи,блин быть беде за что тебе это УКРАИНА?
5△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Flora Voynarovskaya > Sanek Samil • рік тому
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Flora Voynarovskaya > Sanek Samil • рік тому

Не надо нам быть такими терпеливыми. За рубежом, чуть-что, все бегут к
правительственным зданиям, высказывать свое недовольство. И
правительство в курсах, и вовремя все делает, чтобы не раздражать людей
своей страны. А мы молчим, поэтому наше правительство думает, что мы
всем довольны.
2△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Sanek Samil > Flora Voynarovskaya • рік тому

та не немолчим, говорим токо им по хуй,если за границей в
нормальных странах у кого то из чиновников выплывает такая
инфа.он сам отваливае в отставку а тут((((((( я уже выше сказал!так и
живём товарищь недавно с польши приехал,ну шо вам сказать???
2△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Свідомит > Sanek Samil • рік тому

Ну ти, блядь, даєш! Значить, "жрать нєчєва" а машину маєш? Продай
машину і пожреш!

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Sanek Samil > Свідомит • рік тому

Да базару нет ты бля не свидомит ,а баран,давай ещё землю
продадим китайцам и будет всё ок.ну сука чистый совок если у меня
10 летний ланос так у меня всё заебись?и чтобы его купить я хуярил
день и ночь ,а не коменты писал.ты залупа сам на что то заработай,а
потом пизди!!!!!
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

лол • рік тому

Там на вас клейма ставить негде а вы "элита"
4△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Микола • рік тому

В АТО його сволоцюгу відправити разом із своїм ублюдком
3△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
лол > Микола • рік тому

готовий поспорить що він "защитник" и "участник"
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2△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

яяя • рік тому

Одинокая, несчастная бабулька. Ни семьи, ни детей... Обнять и плакать.
3△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Petr Petrovich Kaschenko > яяя • рік тому

так такую и подбирали, шоб нащадкив нэ було.... главное, чтобы бабка
случайно руки на себя не наложила двумя выстрелами в потылыцю
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Петро Матвієнко • рік тому

У фуйлостані абсолютно симетрична ситуація. Сини генпрокурора Чайки, як
виявилося торік, теж "займаються бізнесом". Піднявся скандал. Але опозиції
швидко заткнули пельку. Сам фуйло став на захист свого посіпаки. То чи має
моральне право наша влада нас повчати, роблячи цілком протилежне до того,
чому нас повчає?
4△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Александр > Петро Матвієнко • рік тому

А не наплевать ли на них? С собой бы разобраться... Хотя если будет закон
о внесудебной конфискации, то Юре стоит забеспокоиться, его хатки туда
чуть ли не первым номером идут в кандидаты на отжим.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Дима Дорох • рік тому

Господи, нашел на кого имущество переписывать. Какая-то бабуся из какого-то
села. Спрашивается, на что надеялся Луценко? Что никто их журналистов не
додумается разыскать эту Рыженкову? Ну идиот, правда. "Честным трудом"
нажитое конфисковать надо в пользу госбюджета, не повредит.
2△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

холмс • рік тому

де ви бачили щоб прокуратура-міліція-поліція без бізнесу жили?- це все
накраджене в старих часах збереглося ...і так цей бізнес процює від верховної
ради до сільських рад...якщо гнила верховна "зрада" то звідки порядок буде на
обласних і районних...тому і "колядники" появляються....
2△
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Саша Попов • рік тому

Читая такие статьи про Луценко, Лещенко, Парашенко, Яйценюка и всех их... Те
кто стоял на Майдане и обвинял Януковича. Вам не стыдно. Вас просто на...али, а
Вы за них убивали и жгли простых украинцев...Вам плохо и будет еще хуже...Но
так Вам и надо. Подарите Йобокопу еще один бизнес центр.
2△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Микола > Саша Попов • рік тому

...Те кто стоял на Майдане и обвинял Януковича. Вам не стыдно. Вас
просто на...али, а Вы за них убивали и жгли простых украинцев...
Саша, а ти такий розумний. І на Майдан, мабуть не ходив, і не убивав
простих українців. Отакі чистоплюї завжди випливають наверх, коли все
затихає. А те, що порошенки і луценки обдурюють народ, то їх треба гнати з
влади. Треба ще один Майдан. От давай і будемо виганяти цю владу. Чи ти
знову будеш сидіти на дивані і критикуватию
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Саша Попов > Микола • рік тому

Микола ти мабудь розумна людина. Так вот. Ни одна революция не
привела к благоденствию простых людей . Только эволюция.
Америка прошла от рабства к богатству.Да была война за
независимость в которой Америке кстати помогла Россия (слова
Марк Твена). И если бы власть Януковича не трогали и не было бы
Майдана, через 10 лет Украина была бы нормальной
самодостаточной страной. А теперь все. Поезд ушел в Ростов. Да я
буду при этой власти сидеть на диване и критиковать, но убивать
своих братьев не буду.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Flora Voynarovskaya > Саша Попов • рік тому

А кто за тебя будет защищать Украину.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Petr Petrovich Kaschenko > Flora Voynarovskaya • рік тому

Флоре - походу Украину нужно защищать от таких как вы,
упоротых кастрюлеголовов

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
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Flora Voynarovskaya > Petr Petrovich Kaschenko • рік тому

Спасибо. Все неймется. Вижу, что вам уже мало украденного
Крыма и войны на Донбассе. Да, аппетиты приходят во время
еды. Сожрали приднестровье, Абхазию, Осетию, Крым,
Донбасс. По поводу Украины подавишься. Не раскрывай роток
не на свой кусок.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Свідомит > Саша Попов • рік тому

Козлолмордий, тупорилий хую, за них на Майдані ніхто не стояа. Стояли за
себе. За свою честь та гідність. Тому і називають цей протест Майданом
гідності. І нєхуй теперішніми упирями відбілювати ХАМа. Ця сука мало того,
що виблядок, ця сука двічі судимий виблядок по статтях розбою і
згвалтування. Ось де був сором, А ти, залупооке, про якесь " вам
нєстидна...". Ні!!! Не соромно.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Саша Попов > Свідомит • рік тому

Уважаемый Свидомит или Садомит . Зачем же Вы Свое имя
фамилию и отчество в первой строчке ответа мне раскрыли?
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Свідомит > Саша Попов • рік тому

Ти Сашок навіть не чистоплюй. Ти провокатор. Прочитав
попередній твій опус про те, що не будеш "убівать СВОІХ
братьєв". Я навіть не здивований. Людина, яка називає своїми
братами агресора-окупанта та їхніх посіпак, на повагу не
заслуговує. Ти мілкий,плюгавий колабораціоніст. А з
колабораціоністами знаєщ що робили? На приклад у Франції
після перемоги генерала Петена, героя Першої Світової війти,
просто розстрілляли. Це чекає виблядків з Донбасу, які
кричали "Путін прійді". А будеш за них заступатися і тебе
також це чекає.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Саша Попов > Свідомит • рік тому

Максимум кого ты можешь убить, так это компьютерную
мышку, И на Донбассе живут не выблядки, а люди которые
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у,
Д
у
д ,
д
р
отстаивают свое право жить на своей земле. И судя по тому
что уже прошло 2 года, у них это не плохо получается. Так что
спи спокойно уважаемый.
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Свідомит > Саша Попов • рік тому

Слухай козломордий, і без мене є кому тебе ухайдокати. Ти
тільки висунь своє єбло з гімна. А твої алканавти опущєнци
"боряться" там не за свою землю (бо вони не знають що це
таке) а за пузир бормотухи, банку кільки і дозу наркоти. Як в
них "нєплохо получаєтса", ми вже бачили. Навіть ДРГ ФСБ на
чолі з виблядком Стрєлковим не помогло. Дерли вони землю
від Слов'янська аж до Донецька. Прийшлося нанопрезиденту
Козломордії, старому виблядку і "целаватєлю мальчіков в
пупок" ввести в Україну регулярні війська, а наше військове
керівництво, злочинно це не передбачило. Замість того, щоб
захищатися, почало домовлятися (з ким?) про якийсь коридор.
А твої козломорді брати, як завжди, підступно вдарили по
колонах з заздалегідь підготовлених позицій з артилерії. Як в
тирі.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Myron Shelest • рік тому

А шо тут дивного?Хіба син секретаря Рівненського обкому кпрс може бути іншим? як відомо "яблуко від яблуні...."
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Irina Petrova • рік тому

Срочно подключаем депутата Барну, подержит генпрокурора за яйца, посмеёмся
немного, К сожалению этим всё и закончится
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
maX > Irina Petrova • рік тому

И Пашинского вместе с Черновол - да здравствует закон о
спецконфискации, плюющий на Конституции Украину закон! Потому что
Луценко под его действие однозначно подпадает.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
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volodimirborblik • рік тому

Ці набагато гірші за януковича той просто ворюга а ці криси які прийшли до влади
на стражданнях майдану і вірі людей у краще а на самому ділі можливо прав той
москальський карлик- уродець банда
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
UKR > volodimirborblik • рік тому

Эти второй раз у власти. Что тогда воровали, что сейчас. Считаю, что Яныку
надо было принимать закон о спецконфискации и в пользу казны забирать
имущество, происхождение которого Луценко реально не обоснует, еще до
его суда. А почему нет?

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Завантажити ще коментарів

ТАКОЖ НА НАШІ ГРОШІ

Дружина українського чиновника
найнялась на кремлівське ЗМІ …

Близькі до Фірташа газовики стали
постачальниками Одеського …

1 коментар • 2 дні тому

1 коментар • 5 днів тому

поп честнейший — страшно даже

ВВ — Продолжение всяких схем наших

представить, сколько таких "горшков"
налеплено в Украине! а всё началось …

неуважаемых олигархов приведет к
окончательному уничтожению завода. …

Офшорне оточення Труханова
1 коментар • 2 години тому

«Укренерго» відписало Григоришину
30 мільйонів на реактор за …

Alexandr Radovskyi — Ну а теперь самое

1 коментар • 6 днів тому

время рассказать про оффшоры
порошенко, яйценюна, турчинова и …

ВВ — Все перечисленные предприятия
Аватар
являются стратегическими, в том числе
работающими на оборону. А их …
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