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Згідно з даними ЄДРПОУ, ТОВ “Норд-2007”, яке є
власником

кримської

бази

відпочинку

Януковича “Мис Айя”, минулоріч змінило власників.

Львів «Наші гроші. Львів» позиваються
до «Львівелектротрансу» через відмову
надати інформацію про оренду майна

Ними стали кіпрський офшор “Леоліта трейдінг ЛТД”
та українське ТОВ “Кримбудмонтаж”. Останньою

8,61 мільярда минулого тижня
Cоратницю Кернеса з
незадекларованою ювеліркою
суд залишив на посаді попри
домашній арешт

компанією одноосібно володіє Богдан Романович

І-Франк Франківська фірма в обхід
заборони АМКУ перемогла у тендерах
сім разів

Козак, брат відомого митника та податківця Тараса
Козака. Частка ТОВ “Кримбудмонтаж” у статутнику
фірми-власниці

бази

відпочинку,

щоправда,

становить лише 0,19 %.

19.07.2018

Головний корпус бази відпочинку «Мис Айя» (фото Нагадаємо, що кримська база відпочинку “Мис Айя”
Львів Дві фірми з однаковими
lb.ua)
довідками позмагались на торгах
була приватизована ТОВ «Арктур-Крим» влітку 2007
обленерго на лічильники з автоматичним
року за 6 млн грн. Цю базу відпочинку потім
передаванням даних
передали ТОВ “Норд-2007”. У різні часи серед засновників останньої були дві “межигірські” фірми –

“Укркиївресурс” та “Технопромсервіс”. Ці компанії фігурують у розслідуванні щодо приватизації ще двох

Тернопіль Фірма, яку підозрюють в
вілл у Криму – “Камея” та “Міро Маре”.
завищенні вартості робіт,
реконструюватиме школу за 9 млн грн в
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ
Новому Селі
18.07.2018
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І-Франк На торгах від іванофранківських комунальників виробник
бітуму позмагався із власним дилером
17.07.2018

http://lviv.nashigroshi.org/2013/03/27/simejstvo-kozakiv-stalo-spivvlasnykom-krymskoji-dachi-yanukovychiv/

Прокуратура порушила
справу за підробку
документів «микитасями» по
Шулявському мосту за
скаргою «Центру протидії
корупції»
«Укртранснафта» на біржі
продала «Укргазвидобуванню»
нафти на 88 мільйонів

Твіт

Львів Новостворена львівська фірма
НАШІ ГРОШІ
без потрібного досвіду добудує
Tеги | вілла, Важливо, Козак Богдан, Козак Тарас, Мис Айя, Норд - 2007, Янукович
народний дім в Сокільниках за майже 21
млн грн

«Микитасі» розпиляли 173
мільйони на таємну
реконструкцію гімназії в
Голосіїво

Друкувати

Фірми, які поліція вважає
пов’язаними, розіграли поставку
російських кабелів
«Укрзалізниці» на 54 мільйона
«Електроважмаш» сховав ціни
німецьких підшипників від
партнера депутата Кернеса на 5
мільйонів євро
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Львів Фірма тендерних змовників
побудує в Сокільниках школу з басейном
та ліфтом за 167 млн грн
Львів Масажистка з Перемишлян
отримає 12 мільйонів за утеплення
лікарні в Кам’янка-Бузькій

Буряк похвалився роботою
комунальників по ремонту
переїзду за 2,5 мільйони, хоча її
мали виконувати приватники

All Grown Up: Ida Lundgren And Bianca Van Damme
Could Take You

На окрузі Дубневича за 167
мільйонів зведуть школу з
басейном удвічі дорожче прайсу
Мінрегіонрозвитку

Learn More
Sponsored by brainberries.co

16.07.2018

Львів Прес-службі міськради купили
фотоапарат за 100 тисяч в обхід
конкурсу
13.07.2018
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Львів Фірми одного власника
позмагалися за 3 мільйони на тендері  Рекомендувати
від Глинянської міськради
І-Франк Пішохідний фонтан на Каскаді в
Івано-Франківську збудує фірма зі
Снятина за понад 2,5 млн
Всі новини »

ТЕГИ
АМКУ Автомагістраль-Південь Брюховичі
Будівництво Бюджет Важливо Газ Дрогобич
Дубневич Дубневич Богдан Дубневич
Ярослав Земля Кривецький Ігор ЛМР ЛОДА
Львів Львіввугілля Львівобленерго Львівська
залізниця Львівська міська рада Львівська
обласна рада Львівтрансгаз Онур Онур
Конструкціон Інтернешнл СБУ Стрий
Трускавець Штраф автомобіль борг вирок
вугілля декларація депутат капітальний
ремонт нерухомість оренда патент
прибирання приватизація ремонт ремонт
автодоріг ремонт доріг суд хабар



Наші Гроші - Львів
1

Important
⤤ Поділитися

Update

Оля Веретільник

Сортувати за найкращими

When you log in with Disqus, we process personal data to facilitate your
Приєднатися
до обговорення…
authentication
and posting
of comments. We also store the comments you
post and those comments are immediately viewable and searchable by
anyone around the world.
Папа • 5 років тому

I agree
to Disqus'
Умови
використання
Молодці.
Знай наших.
Козаки
рулять.
I△
agree
Disqus' processing
› email and IP address, and the use of
• Відповісти
• Поділитисяof
▽ to
cookies, to facilitate my authentication and posting of comments,
explained further in the Політика конфіденційності
✉ Підписатись d Додати Disqus на свій сайтДодати DisqusДодати
🔒 Disqus' Privacy PolicyПолітика конфіденційностіПриватність
Proceed

ДОКУМЕНТИ
Звіт ГО «Львівська група» за 2017 рік
13.06.2018

20.07.2018

Рейдерські схеми «Реєстрації
нерухомості та бізнесу»
Після смерті Миримського у
представника його вдови
силою вибили половину
фірми з «ProZorro»
КМДА викинула з 4-мільйонного
тендера дилера «Юрія-фарм»,
який подав довідку «багріївців»
Кіоскерка з автозупинки виграла
85 мільйонів Дніпропетровської
ОДА на коштовний водогін
ЦПК добився розірвання угоди
про ремонт парку за 7 мільйонів
фірмою, заради якої викинули
дешевших конкурентів
«Укргідроенерго» планує
збудувати сонячні
електростанції біля водосховищ
на 55 МВт
АМКУ втретє зобов’язав
черкаських лікарів прибрати з
тендерної документації одну і ту
ж «заточку» під «Fresenius»

Список громадян, яким надали дозвіл на
розроблення проектів
http://lviv.nashigroshi.org/2013/03/27/simejstvo-kozakiv-stalo-spivvlasnykom-krymskoji-dachi-yanukovychiv/
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землеустрою щодо відведення
земельних ділянок біля озера Наварія
05.06.2018
Фінансовий звіт ГО “Львівська група” за
2017 рік
13.02.2018
Власники ділянок навколо водойми
Задорожнє у Миколаївському районі*
20.09.2017
Шість кроків, як контролювати владу
15.09.2017
Справа про ДТП автомобіля Димінського
в ухвалах суду
04.09.2017
Перелік приміщень, які були надані в
оренду під аптеки та аптечні пункти в
медзакладах Львова
15.05.2017
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За півтора роки їдкий натр з
Росії для «Енергоатома» від
протеже СБУшників подорожчав
на 72%
Масажистка з кримінальною
справою про фіктивне
підприємництво відремонтує
лікарню за 12 мільйонів
АМКУ зобов’язав Міноборони
прибрати низку «заточок» із
продуктових тендерів на 372
мільйони
19.07.2018

Як «Дніпроазот» Коломойського
прикривається АМКУ у справі
отруєння України
Мін’юст переплатив фірмі,
пов’язаній з Зубиком,
мільйони за квартири в
новобудові під Києвом

bigmir)net
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