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Суд зняв арешт із квартир екс-дружини Журила
18.11.2017

«Елемент» без формули продав
залізниці дизелю на чверть мільярда

07 Липня 2017

Суд скасував арешт квартир і машиномісць, що належать колишній дружині в.о. голви правління ПАТ
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Руслана Журила, фігуранта кількох справ НАБУ. Про це свідчить

Спаринг-партнери
«Укрзалізниці»

ухвала Солом’янського райсуду Києва від 29 червня.

16 листопадаа 2017

В Харкові за півтора роки вирубка дерев
для підлеглих Кернеса подорожчала на Йдеться про квартиру площею 439 кв м і два машиномісця по вул. Назарівській у Києві (поруч із м.
Університет, примикає до Ботсаду ім. О.Фоміна), а також квартиру площею 55 кв м по вул.
30%
Дзержинського у м. Дніпро.

«СхідГЗК» замовив «Укрзалізниці»
перевезень на 99 мільйонів

Матір очільника Сумського райсуду
купила автівку за мільйон

Дана ухвала про скасування арешту оскарженню не підлягає.

тобто вже після розірвання шлюбу з Журилом.
Прокурор САП в судове засідання з не з’явився.

Арешт на вказану нерухомість був накладений ухвалою слідчого судді від 30.01.2017 у справі про

завдання збитків «ОГКХ» на суму $13,1 млн.
Товариш дядька Березенка узяв 142
мільйони на ремонт траси на Закарпатті
Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в
за таємними цінами
авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в
Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами «ОГХК».

Прибуток «Держгідрографії» зменшиться Руслан Журило і ще двоє працівників «ОГХК» 25 січня були затримані детективами НАБУ. Їм було
на 80%, натомість зарплата директора
вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб
зросте на третину
за попередньою змовою.

Насіров, Хомутиннік, Калєтнік
користуються будинками в

13 листопадаа 2017

Григоренко з 2011 року вже не є дружиною Журила. Квартиру у Дніпрі вона набула після розірвання
шлюбу і поділу майна. А квартиру у Києві разом з паркомісцями за нею зареєстровані у липні 2014 року,

На Волині податковий начальник
отримав 5,5 років ув’язнення за 3 тисячі
хабаря

«Антимонопольні»
перевірки та сканери
Гройсмана

Суд дійшов висновку про необґрунтованість накладення арешту на цю нерухомість, оскільки Жанна

У Верховині за 38 мільйонів зведуть
новий Народний дім замість згорілого
невідомо коли

17.11.2017

НАШІ БЛОГИ

При цьому бізнес-партнер Жанни Григоренко є власником ТОВ «Торгсервіс», у якого ОГХК продовжує
закуповувати різні товари. А фірма самої Григоренко ТОВ «Темп» регулярно отримує багатомільйонні
підряди на перевезення руди від «СхідГЗК» – держпідприємства, на якому раніше віце-президентом
працював сам Журило.
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ
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НОВИНИ РЕГІОНІВ
18.11.2017

Харків В Харкові за півтора
роки вирубка дерев для
підлеглих Кернеса подорожчала
на 30%
І-Франк У Верховині за 38
мільйонів зведуть новий
Народний дім замість згорілого
невідомо коли
Суми Матір очільника
Сумського райсуду купила
автівку за мільйон
Ужгород Товариш дядька
Березенка узяв 142 мільйони на
ремонт траси на Закарпатті за
таємними цінами
17.11.2017
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«реабілітаційному» містечку митників
у Конча-Заспі
«Вода Донбасу» допугодами
накрутила подвійну переплату за
гіпохлорит ціною 8 мільйонів

Поширити 1

Поділитись

Поділитися

НАШІ ГРОШІ
Tеги | Корупція, НАБУ, Нерухомість, Суди, Хімія

Медики Донеччини віддали котли
приватнику, щоб платити за тепло у
півтори рази дорожче
Родичі нового очільника ДБР володіють
рестораном у Львові
Голова Кіровоградської ОДА хоче
передати 3 тисячі мисливських угідь
однопартійцю батька
Експертиза НАБУ знову показала, що
скріплення Дубневичів не
відповідають вимогам «Укрзалізниці»
«Прокладка» зведе коштовну школу за
85 мільйонів на окрузі Дубневича
замість менеджера Дубневичів
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

ДОКУМЕНТИ
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Твіт

Друкувати

Луцьк На Волині податковий
начальник отримав 5,5 років
ув’язнення за 3 тисячі хабаря
Київ Насіров, Хомутиннік,
Калєтнік користуються
будинками в «реабілітаційному»
містечку митників у Конча-Заспі
Донецьк «Вода Донбасу»
допугодами накрутила подвійну
переплату за гіпохлорит ціною 8
мільйонів
Донецьк Медики Донеччини
віддали котли приватнику, щоб
платити за тепло у півтори рази
дорожче
Львів Родичі нового очільника
ДБР володіють рестораном у
Львові
Кіровоград Голова
Кіровоградської ОДА хоче
передати 3 тисячі мисливських
угідь однопартійцю батька
Львів «Прокладка» зведе
коштовну школу за 85 мільйонів
на окрузі Дубневича замість
менеджера Дубневичів
16.11.2017

Київщина У зоні відчуження за
194 мільйони збудують шість
сховищ радіоактивних відходів
між траншеями «Буряківки»
Київ Микитась за 60 тисяч купив
фірму, яка придбала в центрі
Києва 3 тисячі «квадратів»
нерухомості
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Перелік об’єктів державної власності, які Sponsored Links
рекомендовано припинити шляхом
If you own a computer you must try this game!
реорганізації або ліквідації
Throne: Free Online Game
13.11.2017

Полтава У Полтаві пійманий на
поборах поліцейський відбувся
штрафом, пообіцявши здати
свого шефа

Перелік об’єктів державної власності, що
підлягають приватизації у 2017 – 2020
The 20 Richest Pastors in the World
роках
Afrizap
13.11.2017

Суми Будинок 24-річної
секретарки Сумського адмінсуду
продається за $125 тисяч (фото)
Всі новини »

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

ТЕГИ РЕГІОНІВ

If you're over 25 and own a computer, this game is a must-have!
Throne: Free Online Game

Вимоги «Спецтехноекспорту» до
розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017
Окрема думка судді щодо позову САП по
ліцензії Злочевському
10.08.2017

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

Play this for 1 minute and see why everyone is addicted
Throne: Free Online Game

13 Stunning Women Of The World's Richest Men
Hooch

Hitler's Final Bunker Discovered, Wait Till You See Inside
Trend Chaser

1 Коментар



Наші Гроші

⤤ Поділитися

 Рекомендувати

Оля Веретільник

Сортувати за найкращими

Приєднатися до обговорення…
Михаил Вдовенко • 4 місяці тому

Прокурор САП на заседание не явился) стыдно за коллег что ли стало?)
Интересно, а зачем надо было ввязываться в заведомо проигрышную ситуацию с
квартирой? Так хотелось засветится на новом громком деле?)

△ ▽
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ТАКОЖ НА НАШІ ГРОШІ

Податкова перевіряє як підприємства
з ознаками фіктивності потрапили …

«Київпастранс» приховав ціни
естонських компостерів і …

1 коментар • 12 днів тому

2 коментарів • 4 дні тому

Виктор Фан — Жовта преса. Сумно, але

Наші Гроші — Цей тендер вже відбувся і

факт!

укладено угоду вартістю 365 млн грн.

Товариш дядька Березенка узяв 142
мільйони на ремонт траси на …

Нардепи, їх родичі і помічники
заробляють на «зелених» тарифах, …

3 коментарів • 5 годин тому

1 коментар • 3 дні тому

Таня — Шевченко, на удивление, наглый

Ramsay’s reclamation — Теперь самый

и подлый. Уверена, что этот подряд он
ухватил шантажем. Давая "откаты" во …

высокий "зеленый тариф" получат
предприятия по утилизации мусора. …
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