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Ляшківець, який захищає мораторій на
продаж сільгоспземлі, будує на ній
багатоповерхівки
«Енергоатом» замовив виробнику річне
обслуговування охолоджувальних
установок ЗАЕС за 55 мільйонів
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Залізниця замовила новачку дизелю з «труби Медведчука» ще на 781
мільйон

НАШІ БЛОГИ

12 Січня 2018

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 9 січня за результатами тендерів
уклала три угоди з ТОВ «Оптімусойл» про постачання дизельного палива на загальну суму 780,70 млн

Гуртожиток свідків
бурштину
26 Січня 2018

грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Ким є зараз посіпаки
Януковича-молодшого

У 2018 рік поставлять 30 тис т дизпалива виробництва Білорусі, Угорщини чи Росії по 26 090 грн. за

22 Січня 2018

тонну.
Це на 7% дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить

Прикордонники відписали улюбленцям
61 мільйон на біометричне обладнання і 27 960 грн./т.
софт
В угоді вказано, що палива має бути виготовлене не раніше вересня 2017 року, як і вимагалось у

27.01.2018

Освітяни на Донеччині замовили
депутату продуктів на мільйон за
таємними цінами

28.01.2018

тендерній документації.

Київ Ляшківець, який захищає
мораторій на продаж
сільгоспземлі, будує на ній
багатоповерхівки

ТОВ «Газтрим» Олександра Давидкіна не допустили до аукціонів, бо надані ним аналогічні договори з

Запоріжжя «Енергоатом»
замовив виробнику річне
обслуговування
охолоджувальних установок
ЗАЕС за 55 мільйонів

«ДВРЗ» відбився від «Максмеду» у
суді, який повірив, що замовник може Гарантійний строк зберігання становить рік, забезпечення виконання договору – 5%.
переглядати пропозицію після
Сума угод на 7% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 836,25 млн грн.
акцепту
Оточення Дробота продало урановому
комбінату палива на 70 мільйонів

НОВИНИ РЕГІОНІВ

додатковими угодами і накладними нібито не підтверджували досвід виконання поставок в об’ємі не
менше 10 тис грн.
Допущеними конкурентами стали ПП «Окко Контракт», ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» і ТОВ
«Август Пром».

27.01.2018

Київський «Оптімусойл» у листопаді 2017 року вперше виграв дизельний тендер залізниці. Він був
26.01.2018

НАБУ по IP-адресам «прокладок»
вийшло на офіс кононенківського
«смотрящего» по вуглепрому
Рідні фірми «розпиляли» мільйон
гривень маріупольських комунальників
на ремонті

створений у 2014 р. під назвою «Масс Транс 55» і тоді належав швейцарській компанії «Глуско Енерджі»
ізраїльського бізнесмена Нісана Моісєєва, який є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії
Володимира Путіна, представника України в Мінській тристоронній контактній групі.

26.01.2018

Згодом «Масс Транс 55» перейменували в «Глуско Енерджі Україна» і, нарешті, в «Оптімусойл». Нині
його засновником є Марина Степанюк, яка раніше була тільки директором фірми.
Нагадаємо, вищеназвана швейцарська «Glusco energy SA» володіє ТОВ «Глуско Україна», котре на

Донецьк Рідні фірми
«розпиляли» мільйон гривень
маріупольських комунальників
на ремонті

початку року стало ексклюзивним постачальником скрапленого газу з заводів російської «Роснефти»
та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

АМКУ Терентьєва відмовився
переглядати рішення АМКУ Бараша
«понять і простіть» цигаркового
монополіста

Донецьк Освітяни на Донеччині
замовили депутату продуктів на
мільйон за таємними цінами

Як пише «EnKorr», компанія «Оптімусойл» близька до холдингу «Wexler», ексклюзивного оператора із
відвантаження «трубопровідного» дизелю автомобільними партіями. Вона зареєстрована по пров.
Музейному, 4 – в одному будинку з ТОВ «Креатив Трейдинг» Олексія Максименка. Останнє

Черкаси Прокуратура за 7 років
не змогла довести, що
ющенківський голова РДА
отримав $9 тисяч хабара за
землю

ЗМІ пов’язують із Віктором Медведчуком, як і британську компанію «Wexler Global LP».

Прокуратура за 7 років не змогла
довести, що ющенківський голова РДА
отримав $9 тисяч хабара за землю

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ
Поділитись

Поширити 6

«Порошенківка» віддала 2,5 мільйони
однопартійцю на ремонт їдальні,
відхиливши три дешевші пропозиції
Держкомбінат Фірташа за 89
мільйонів замовив Фірташу ільменіт
за ціною експорту з доставкою в
Китай

Луцьк «Порошенківка» віддала
2,5 мільйони однопартійцю на
ремонт їдальні, відхиливши три
дешевші пропозиції

Поділитися
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Sponsored Links

Миколаїв Аеропорт в Миколаєві
відремонтувала фірма, яка по
документах займалася лише
його парканом

За місяць другосортне вапно для
«СхідГЗК» за 34 мільйони подешевшало
на чверть
Аеропорт в Миколаєві
відремонтувала фірма, яка по
документах займалася лише його
парканом

Cheap All-Inclusive Cruises
Cruises-Shop

У Новоайдарі викинули «регіонала» з
дешевшим паливом заради новачка з
оточення Ахметова

10 Moms Who are the richest
in the world (Number 3 will
amaze you)

Play this Game for 1 Minute
and see why everyone is
addicted

InfoWat.com

Delta Wars

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

Flight Prices You're Not
Allowed To See!

13 Stunning Women Of The
World's Richest Men

People Are Going Crazy Over
These Hotel Prices

FlightFinder

Hooch

FlightFinder

1 Коментар
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Наші Гроші вимагає підтвердити адресу електронної пошти перед додаванням
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коментаря. Надіслати лист із підтвердженням на iryna.irabox@yandex.ua

За що АМКУ оштрафував
«Євротерминал», який заробляє
мільйони підняттям шлагбауму на
монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Харків Спадкоємниця молочної
фірми комунальниці Кернеса
подарувала їй квартиру в
Харкові
Київщина За три післяноворічні
дні ціна газу для освітян
Київщини протизаконно зросла
на 30%
І-Франк Чиновниця
задекларувала 1 гривню доходу
чоловіка, чия фірма виграла
тендерів на 3 мільйона
24.01.2018

Приєднатися до обговорення…

Одеса Морпорт «Южний» купив
за 26 мільйонів два старезних
маневрових тепловози

Келым Виктор • 16 днів тому

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

все кто делится с "гарантом" живут в Украине хорошо, несмотря на войну

Всі новини »
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ТЕГИ РЕГІОНІВ
ТАКОЖ НА НАШІ ГРОШІ

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

25.01.2018

І-Франк Суд визнав, що сім’я
нардепа-«порошенківця»
самовільно захопила землю
біля озера у Франківську

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Луганськ У Новоайдарі
викинули «регіонала» з
дешевшим паливом заради
новачка з оточення Ахметова
Київ Дядько директора
«Київпастрансу» розпиляв 68
мільйонів комунального
підприємства

Всі новини »

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

Запоріжжя Держкомбінат
Фірташа за 89 мільйонів
замовив Фірташу ільменіт за
ціною експорту з доставкою в
Китай

Підопічний сиротинець дружини
Порошенка замовив згущонку з …

Новачок за 39 мільйонів продав
чиновникам Філатова для шкіл газ …

1 коментар • 11 днів тому

8 коментарів • 15 днів тому

Yar K. — https://www.youtube.com/wat...

Перелік об’єктів державної власності, які
рекомендовано припинити шляхом
«Порошенківка» віддала 2,5 мільйони
реорганізації або ліквідації
однопартійцю на ремонт їдальні, …
13.11.2017
4 коментарів • 3 дні тому

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

Лариса Тимченко — себе в убыток не

продадут! Представляете, Сколько
власть ..........?

Держкомбінат Фірташа за 89
мільйонів замовив Фірташу …
2 коментарів • 3 дні тому

Наші Гроші — Брись.

Наші Гроші — Державний комбінат в

управлінні Фірташа. І це не бізнес, а
розкрадання в особливо крупних.
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