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Трупи в бюро судмедекспертизи Дніпра
возитиме нова фірма його директора
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Помічник Авакова, який розікрав у МВС мільйони на піску, залишився на
волі по угоді зі слідчим ГПУ

НАШІ БЛОГИ

24 Травня 2017

Суд визнав винним директора ДП «Спецсервіс» Міністерства внутрішніх справ Василя Петрівського у
незаконному продажу безхазяйного піску, який зберігало держпідприємство, і засудив його до 4 років

Конструкторське бюро «Південне»
придбало три мікроавтобуси Ford по
півтора мільйона

позбавлення волі умовно зі штрафом у розмірі 17 тис грн. Про це свідчить вирок Бориспільського
міськрайонного суду Київської області від 13 травня.

На третину подорожчало прибирання в
дворах Черкас фірмою з кола
однопартійців мера

24 Лютого 2018

Адмінколегія АМКУ
довела, що порушила свої
правила задля мільярда
для тестя Насірова
19 Лютого 2018

Кабелі для «Одесаобленерго» від
одеситів подорожчали до 10% проти
минулого року
Фірми, які АМКУ підозрював у змові,
розіграли чергові мільйони на
прибиранні у Харкові

Від Юрія Луценка до
Костриці і Шевчука менше
шести рукостискань

НОВИНИ РЕГІОНІВ
25.02.2018

У березні 2014 р. ДП «Спецсервіс» МВС отримало від Бориспільської податкової інспекції 2,38 млн тонн
об’ємом 1,69 млн куб м безхазяйного піску на території Вишеньківської сільради на зберігання. Цей пісок

Дніпро Трупи в бюро
судмедекспертизи Дніпра
возитиме нова фірма його
директора

був намитий у 2006-2008 роках підрядниками ТОВ «Корпорація ВіпХауз» в результаті виконання робіт з

10,26 мільярда минулого тижня

Дніпро Конструкторське бюро
але не перейшов у приватну власність через відсутність спецдозволу на користування надрами. «Південне» придбало три
мікроавтобуси Ford по півтора
Вартість піску оцінили у 18,66 млн грн.
мільйона
днопоглиблення затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу масиву Бортничі-Вишеньки,

24.02.2018

Проектант за півмільйона оцінить
наслідки спуску Дніпровського каскаду
водосховищ

ДП «Спецсервіс» було тільки зберігачем піску, а не його власником, тим не менш з травня і до середини

Черкаси На третину
Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс», ТОВ «Абу Менеджмент» для продажу ПАТ «Завод залізобетонних подорожчало прибирання в
Підприємці з одним мобільним розіграли конструкцій ім. С. Ковальської» та ПАТ «Дарницький ЗЗБК». Загалом директор «Спецсервісу» дворах Черкас фірмою з кола
однопартійців мера
5 мільйонів на продуктах для училища
організував незаконне вивезення та продаж 162 тис тонн піску вартістю 5,19 млн грн.
ім. Бубки
Петрівський намагався приховати нестачу піску, а також штучно створити законні підстави для його Одеса Кабелі для
З елітних Лісників під виглядом
вивезення. Це він робив через укладення договорів зберігання піску з ТОВ «Кімет-трансбуд», ТОВ «Чисті «Одесаобленерго» від одеситів
реконструкції неіснуючої вулиці будують водойми», ДП «Спецсервістрейд» та укладання угоди оренди землі зі своїм знайомим. При цьому фірми подорожчали до 10% проти
минулого року
дорогу через Чернечий ліс за 15
пісок на зберігання не отримували і на орендованій ділянці він не зберігався.
мільйонів
У кінці 2014 року керівник держпідприємства, намагаючись компенсувати завдані збитки завдяки Харків Фірми, які АМКУ
23.02.2018 перепродажу піску, отримав від Бориспільської податкової інспекції право на реалізацію 2,38 млн тонн підозрював у змові, розіграли
Оточення Дробота-Журила розіграло 30 піску вартістю 18,66 млн грн., домовився з «Першою Українською міжрегіональною товарною біржею» чергові мільйони на прибиранні
мільйонів ОГХК за соду, на чверть
у Харкові
про організацію біржових торгів, в результаті яких було укладено форвардну угоду купівлі-продажу
дорожчу від ціни СхідГЗК
грудня 2014 року пісок за вказівками Петрівського вивозився автомобілями ТОВ «Компанія «Столиця-

товару з ТОВ «Буд маркет групп». Втім, директору «Спецсервісу» не вдалося приховати протиправний

«Первомайськвугілля» розпиляло 79
мільйонів на російських конвеєрних
стрічках
Луганське КЕВ роздало своїм
підприємцям ще 26 мільйонів за
коштовні дрова

Донецьк Підприємці з одним
мобільним розіграли 5 мільйонів
У суді Петрівський визнав вину і пояснив, що намагався виправити ситуацію з оплатою праці працівників
на продуктах для училища ім.
держпідприємства, яке перебувало в кризовому стані, та відновити його діяльність. Ще він зазначив, що
Бубки
отримав позику знайомого і для її погашення також потрібно було знайти кошти.

Петрівський уклав угоду з прокурором Генпрокуратури про визнання винуватості і отримав покарання по
ч.2 ст. 364 у вигляді 4 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк 2 роки) з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки зі штрафом в розмірі 17 тис грн. Суд

Філії «Укргазвидобування» купили
позашляховиків Land Cruiser ще на 9,4
мільйона

24.02.2018

продаж 162 тис тонн піску вартістю 5,19 млн грн.

врахував пом’якшуючі обставини: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Крім того,
Петрівський відшкодував завдані збитки і погасив заборгованість за проданий пісок.

Київ З елітних Лісників під
виглядом реконструкції
неіснуючої вулиці будують
дорогу через Чернечий ліс за 15
мільйонів
23.02.2018

Раніше на відеозаписах СБУ було зафіксовано, як

Донецьк «Первомайськвугілля»
розпиляло 79 мільйонів на
Сергію Чоботарю ро продаж піску. З їх розмови
російських конвеєрних стрічках

За «антикорупційним» фондом, який
вимагає з бізнесу «благодійні» внески,
стоїть оточення нардепа-ляшківця

Петровський звітував тодішньому замміністру МВС
зрозуміло,

тільки

у

грудні

2014

р.

ДП

«Спецсервіс» офіційно провело аукціон з продажу

Луганськ Луганське КЕВ
роздало своїм підприємцям ще
групп», яку контролював Петрівський. Ця фірма 26 мільйонів за коштовні дрова

Макарівські освітяни купили молоко на
третину дорожче ринку, бо дешевша
землячка переможця «злилася»
Всі новини »

що

цього піску, і переможцем стала фірма «Буд маркет
виступила «прокладкою» і, придбавши пісок по

заниженій ціні, перепродувала його дорожче. Також
Чеботар казав, що має доповідати з цього приводу міністру Арсену Авакову.

ТЕГИ

Сергій Чеботар: «Ми вже з тобою по факту говорили. Справляєшся – да. Не справляєшся –

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

давай, бл** когось іншого назначим, хто буде справляться і шось робить. І що дальше?»

Харків Топ-10 освоювачів
«депутатських» субвенцій на
Харківщині

Василь Петрівський: «Ну я думаю, Сергій Іванович… Попросили день-два. Я сказав умови».
Сергій Чеботар: «Бо міністр мене питається все це. І всі знали, що воно буде. Бо вони

22.02.2018

граються, бо вони ждуть, що воно ще бл** понизиться гривня! І що воно тоді мені принесе?!

Донецьк Шахтарі не помітили
однаковості документів
учасників, щоб віддати
любимчику 82 мільйони за
конвеєр

Тоді був долар 12, сьогодні він скільки? 20. Тоді його нада брати становиться в розніцу
продавати і більше на цьому заробляти. Скільки зараз стоіть пісок?
Василь Петрівський: «45 гривень на заводі».

ДОКУМЕНТИ

Сергій Чеботар: «Тоді треба перерахувати ціну піску. Я цей п**ж не хочу слухати. Я що це

Вінниця Мерія Вінниці продасть
землю екс-меру, на якій він звів
готель і намагався знести
сусідній будинок Міноборони

маю міністру розказувати?!»

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив
в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Василь Петрівський: «Значить, я рішив, домовився. Два місяці дали мені відстрочку по
платежу в бюджет. Ну можна трохи ще потягнути. Виграла фірма ту, яку… Ну

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

моя… Дивіться, я ж зробив все, що міг. І, вибачте, ці торги зробив так, що ніхто не знав і
податкова до сих пір нічого. І офіційно все провели… Вони попередньо зразу погодилися, не
знаю, що їх тормознуло».

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

Київщина Макарівські освітяни
купили молоко на третину
дорожче ринку, бо дешевша
землячка переможця «злилася»

Роботу заступника міністра МВС по напрямку ДП «Спецсервіс» курував Олексій Тахтай, який після

Київщина Екс-менеджер
«Укренерго», що підключав
«Рошен» до мереж Борисполя,
виграв ще 103 мільйони
«Київобленерго»

звільнення Чеботаря став замміністра МВС, а у кінці минулого року – держсекретарем МВС. Про

Черкаси Зниклу кукурудзу
Агрофонду на $3 мільйона суд
Сергій Чеботар є фігурантом ще одного відео, за участю сина Авакова, Олександра, щодо закупівлі МВС повісив на підставного фунта
висунення підозр Чеботарю чи Тахтаю нічого не відомо.

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

рюкзаків по завищеній ціні. На відео, знятим прихованою камерою у грудні 2014 року у кабінеті

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

висунення підозр Олександру Авакову теж нічого не відомо.

Всі новини »

Чеботаря, тодішній заступник міністра веде переговори із сином Авакова про поставку МВС великої
партії рюкзаків, і ще до оголошення тендеру обіцяє їх закупити. Згодом з’ясувалось, що фірма
«Дніпровенд», яка стала основним постачальником рюкзаків, користувалася номером телефону
харків’янина Володимира Литвина, який є другом у соцмережі Фейсбук Олександра Авакова. Про

Керівник ДП «Спецсервіс» Василь Петрівський був помічником Арсена Авакова, коли той був народним
депутатом від ВО «Батьківщина».

ТЕГИ РЕГІОНІВ
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
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Приєднатися до обговорення…
Maks Asgard • 4 місяці тому

Но тут гражданин Фунт снова замолк и молчал довольно продолжительное время.
-- У вас контора, -- сказал он, наконец.
-- Да, да, контора, - подбадривал Остап. - Дальше, дальше.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
вовка заПППукин • 9 місяців тому

груз 200!!!

⛺
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Evgeny Vovk — Молодці! Буде чим
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невдоволений народ лупцювати:)))

Проектант за півмільйона оцінить
наслідки спуску Дніпровського …

Філії «Укргазвидобування» купили
позашляховиків Land Cruiser ще на …

3 коментарів • день тому
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Ибрагим Мамедов — Работа по
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