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Кононенко задружився зі спецом Ставицького-Насалика, який опікується
схемами розподілу продукції (додано)

«Антонов» замовив арабам
американського і російського
обладнання на $2 мільйони

29 Вересня 2016

«Єрмолаєвці» продали
«Укргазвидобуванню» техніки на 26
мільйонів за торішньою ціною

Володимир Ігнащенко. Цю зустріч зафіксував у телепрограмі «Схеми» журналіст Михайло Ткач.

НАШІ БЛОГИ

(додано дані щодо сусідства Кононенка і Ігнащенка)
Серед зустрічаючих нардепа Ігоря Кононенко в аеропорту «Жуляни» був радник міністра енергетики

Іванчук і голова АМКУ
рятують Ахметова від кари
за зловживацький
монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто
пробив дно для
лотерейної монополії
«бппшників»

Новачок з орбіти екс-комунальника
виграв 104 мільйони на дороги
Кам’янського

29 Березня 2018

31.03.2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

«Южний» заправився паливом на 89
мільйонів у портової фаворитки з Одеси

01.04.2018

Ігнащенко за часів Януковича був радником міністра

Депутат Київради приховав квартиру та
фірму в Карлових Варах

екології Едуарда Ставицького і тоді відповідав за
укладення угод розподілу продукції з переможцями
конкурсів з видобутку сланцевого газу на Олеській та

30.03.2018

Юзівській, якими стали компанії Shell та Chevron.

Підлеглі Авакова «спустили» справу
про пограбування журналістів Бігуса
охороною партнера Авакова

Тоді за ініціативою української влади до схеми було
введено

фірму

«СПК-геосервіс»,

який

мало

Харків «Єрмолаєвці» продали
«Укргазвидобуванню» техніки на
26 мільйонів за торішньою ціною
Дніпро Новачок з орбіти екскомунальника виграв 104
мільйони на дороги
Кам’янського

перепадати 10% від видобутку. Ігнащенко публічно

Насалик протягує реконструкцію
рідної ТЕЦ за 1,4 мільярда перед її
приватизацією

31.03.2018

захищав цю схему.
Ігнащенко і Ставицький

Нині Ігнащенко є радником міністра енергетики
Насалика. За даними народного депутата Вікторі

Одеса «Южний» заправився
паливом на 89 мільйонів у
портової фаворитки з Одеси

У Гройсмана без податкових розрахунків Войціцької, Ігнащенко 29 вересня має проводити перше засідання робочої групи з вивчення законності
30.03.2018
віддають фірмі Ахметова півгектара лісу процедури відбору інвестора для Юзівського проекту. Ним нещодавно було обрано нідерландську
під свердловину
компанію «Юзгаз». Вона була створена напередодні конкурс і записана на люксембургський фонд Полтава У Гройсмана без
«Emerstone Energy». Така схема передбачає повну анонімність справжніх власників фонду, який податкових розрахунків
віддають фірмі Ахметова
Мінстець відписав майже мільйон за
отримав у розпорядження найбільше родовище сланцевого газу в Україні.
півгектара лісу під свердловину
чотири патріотичні мурали
Обрання «Юзгазу» комісією, у якій більшість складали представники Блоку Петра Порошенка викликала
скандал. У результаті було призначено розслідування, яке і куруватиме Ігнащенко, який за оцінкою

Маріупольці замовили росіянам
медпрепаратів на 3 мільйони

Войціцької «відомий своїми “ринковими та прозорими” підходами в залученні інвесторів через договір
про розподіл продукції за часів Януковича».

За вказівкою ФФУ Павелка в Україні
замовляють коштовні мініфутбольні
газони від фірми ФФУ

Окрім цього Войціцька відмітила спільність інтересів Ігнащенка і Кононенка по пере поділу ринку
видобутку газу.
За її словами, Ігнащенко нині виступає за те, що державна компанія «Укргазвидобування» має віддати

«Укртранснафта» замовила німцям і
свої найперспективніші родовища в Договір про розподіл продукції.
депутату від «Самопомочі» софту на 104
мільйони
У свою чергу «саме пан Кононенко вже більше року намагається провести через парламент
«СхідГЗК» замовив юристці Дробота
сталь на третину дорожче ринку

законопроект про Договір про розподіл продукції», вказує Войціцька.
Нардеп відмічає, що ініціатива Кононенка про те, що «одна зі сторін договору може віддавати державі її
частку не продукцією, а грошима» спрямована на «доїння» державного «Укргазвидобування». Бо саме

Донецьк Маріупольці замовили
росіянам медпрепаратів на 3
мільйони
Київщина Мерія Ірпеня таємно
злила 1,5 мільйона на стелу від
автора «Ельфа» і
«Чорнильниці» (фото)
29.03.2018

Донецьк «Мирноградвугілля»
без торгів замовило
електрощітки втричі дорожче від
львів’ян

Мерія Ірпеня таємно злила 1,5 мільйона таку схему «ефективно застосовували в договорах про спільну діяльність такі одіозні фігури як Київ У Кличка хочуть узаконити
на стелу від автора «Ельфа» і
Оніщенко, який тепер переховується в Лондоні», вказує Войціцька.
самочинно збудоване
«Чорнильниці» (фото)
приміщення магазину «Рошен»
«Зрозуміло лише одне: після підняття цін на газ, УГВ стала занадто привабливим активом, і для

29.03.2018 “відрізання” ласого шматка застосовуються всі можливі ресурси, з шаф виймаються нафталінові

«Мирноградвугілля» без торгів замовило “радники”, а парламент намагаються використати задля легалізації чергових схем “порятунку власного
електрощітки втричі дорожче від львів’ян видобутку”», – відмітила Вікторія Войціцька, секретар Комітету Верховної Ради України з питань
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

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Львів «Львівська залізниця»
замовила ремонт колісних пар у
півтора рази дорожче, ніж торік

Київщина Суд залишив під
арештом ділянку, яку хотів
Співзасновниками ОСББ також виступають Андрій Александров, Людмила Зелінська, Юрій Карпенко, забудувати партнер мера Ірпеня
Ігнащенко і Кононенко входять до числа засновників ОСББ «Рейтар» по вул. Рейтарська, 41 у Києві.

Оксана Немировська, Ліна Новик, Марина Пурік та кіпрська фірма «Cubero Trading Limited».

Київ Жителів Татарки за 60
Юрія Карпенко раніше зараховували до складу «київської сімки» разом з групою бізнесменів та політиків мільйонів дешево
– Григорієм і Ігорем Суркісами, Віктором Медведчуком, Богданом Гунським, Валентином Згурським та перепідключать від старої
котельні до «Київенерго»
Юрієм Ляхом.
У свою чергу після того, як президентом України став Петро Порошенко, його бізнес-партнера Ігоря
Кононенка

і

Григорія

Суркіса

неофіційно

почали

називати

пов’язаними

гравцями

на

ринку

електроенергетики.

Донецьк Маріупольці замовили
два десятки вживаних трамваїв
за 34 мільйони

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

28.03.2018

ДОКУМЕНТИ
Поширити 604

Поділитися

Поділитись

Твіт

Фабула справи НАБУ про скупку
облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що НАШІ ГРОШІ
обслуговує Порошенка – судова ухвала Tеги | Важливо, Нафтогаз, Порошенко, Янукович
23.03.2018
Закон «Про публічні закупівлі» (вступив
в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Друкувати

Київ Солов’яненки&Ко виграли
2,6 мільйона за участь Києва у
туристичних виставках
закордоном

Sponsored Links

Одеса «Одесаобленерго»
замовило трансформаторів на
86 мільйонів подекуди в півтора
рази дорожче ринку

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
За що АМКУ оштрафував
«Євротерминал», який заробляє
мільйони підняттям шлагбауму на
монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018
Постанова Печерського суду, в якій
Генпрокуратура називає «Kroll»
співучасником розкрадання
«Приватбанку»
21.12.2017

Суми Залізничники замовили
черговій «прокладці» з Сум
запчастин до вагонів на 82
мільйона
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Play this Game for 1 Minute
and see why everyone is
addicted

35 Foods That Should Never
Be Placed in the Refrigerator

Gorgeous Siblings You Didn't
Know These Celebrities Had

ТЕГИ РЕГІОНІВ

drhealth

Hooch

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

One of The Cheapest Ways to
Get a Flight Ticket

You Don't Need to Remember
Your Passwords Anymore

LaseTrips.com

Everykey

13 Animals Caught Being
Jerks, But We Laughed
Anyways

Delta Wars

Give It Love

1 Коментар
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Сортувати за найкращими
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 Рекомендувати

Ірина Салій

Наші Гроші вимагає підтвердити адресу електронної пошти перед додаванням

×

коментаря. Надіслати лист із підтвердженням на iryna.irabox@yandex.ua

Приєднатися до обговорення…
Ветеран • 2 роки тому

Это все одна повязанная банда, которую надо разогнать и посадить!

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›

ТАКОЖ НА НАШІ ГРОШІ

Омбудсмен Денісова з доньками
зареєстрували в Росії бізнес в …

Краснопільські лісники купили Toyota
Camry у найдорожчій комплектації …

2 коментарів • 16 днів тому

1 коментар • 7 днів тому

Odin Ocnovnoy — Це ж треба було взяли

Владимир Захарченко — Нарешті на

і засвітили агентурну мережу на
окупованій території. І що тепер …

Краснопільщині під це авто зроблять
дороги...

Чиновницю Житомирської міськради
оштрафували за придбання …

Армія за 79 мільйонів скупилась
черевиками у «забаненого» …

3 коментарів • 8 днів тому

2 коментарів • 9 днів тому

Наші Гроші — Дякуємо за уважність!

Dedka Stariy — Медиапиздота как

Виправили

всегда. сравнивает РАЗНЫЕ берцы,
закупаемые РАЗНЫМИ …
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