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Брат Журила отримує землі «Схід ГЗК» для власних сонячних
електростанцій

Суддя ВС купив квартиру у
скандальному ЖК «микитасів» після
рішення по іншому скандальному ЖК
«микитасів»

16 Квітня 2018

Військові Харкова заточили 4
мільйонні фарма-торги під
виробника Анаприліну, що веде
бізнес з оточенням Путіна

8 вересня 2017 року Микола Журило разом із ТОВ «Енерджі Трейд Груп» заснував десять компаній з

Холодницький не поклопотав про
відсторонення спійманого на хабарі
судді і той повернувся на роботу

Фірми депутата Жовтоводської міськради Миколи Журила отримують в оренду понад 100 га земель
державної та комунальної власності у Жовтих Водах Дніпропетровської області під будівництво сонячних
електростанцій. Про це свідчать дані офіційних сайтів міської ради та Дніпропетровської ОДА.

Під час футболу на
«Інтері» рекламують
букмекерів зі
«злочинними доходами»
12 Липня 2018

ТОВ «ЕТГ Солар 10». Крім того, у липні минулого року він заснував також ТОВ «Енерджі Солар».

Мін’юст протягнув через
АМКУ збереження
монополії на арештоване
майно

Керівником усіх цих компаній є Євген Франчик.

05 Липня 2018

однаковими назвами: ТОВ «ЕТГ Солар 1», ТОВ «ЕТГ Солар 2», ТОВ «ЕТГ Солар 3», ТОВ «ЕТГ Солар 4»,
ТОВ «ЕТГ Солар 5», ТОВ «ЕТГ Солар 6», ТОВ «ЕТГ Солар 7», ТОВ «ЕТГ Солар 8», ТОВ «ЕТГ Солар 9»,

НОВИНИ РЕГІОНІВ

15.07.2018

Міськрада намагається повернути
землю на набережній Дніпра, яку
оточення нардепа-«ляшківця»
незаконно забудувало

16.07.2018

Київ Суддя ВС купив квартиру у
скандальному ЖК «микитасів»
після рішення по іншому
скандальному ЖК «микитасів»

Фірми з оточення замгубернатора
Харківської ОДА розіграли тендер на
3,5 мільйона

Харків Військові Харкова
заточили 4 мільйонні фарматорги під виробника Анаприліну,
що веде бізнес з оточенням
Путіна

«Київзеленбуд» недорахувався 66
мільйонів за зрізані приватниками
комунальні дерева

Донецьк Холодницький не
поклопотав про відсторонення
спійманого на хабарі судді і той
повернувся на роботу

Фірми одного власника розпиляли 3
мільйони на реконструкцію будинку
Глинянської міськради
11,09 мільярди минулого тижня

НАШІ БЛОГИ

м Жовті Води, Дніпропетровська область. Дані Публічної кадастрової карти України
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Оточення Близнюка без відкритих цін
розіграло 70 мільйонів на Сад
Бернацького у Краматорську

Жовтоводська міська рада 28 березня цього року прийняла рішення про затвердження проектів
землеустрою та надання в оренду фірмам ТОВ «ЕТГ Солар 1», ТОВ «ЕТГ Солар 5» і ТОВ «ЕТГ Солар 7»
комунальних ділянок на вул. Козакова, 4, вул. Об’їзна, 5 та вул. Поштова, 80 та 84 відповідно. Крім того,
ТОВ «Енерджи Солар» отримає в оренду ділянку по вул. Маяковського, 137А. Зауважимо, що тексти

Рідна фірма «порошенківця» таємно
відповідних рішень на сайті міськради не опубліковані, є лише згадка про них у переліку ухвалених рішень.
відновить будинок культури в Лубнах за
89 мільйонів
Стосовно площ даних ділянок точних даних поки немає. Разом з тим у рішеннях Жовтоводської міськради
від 2 серпня 2017 року про надання дозволу на розробку детального плану територій для визначення
13.07.2018 можливості будівництва сонячних електростанцій вказані орієнтовні площі ділянок, зокрема, по вул.

Прокуратура вважає, що тесть
Козакова – 26 га, по вул. Поштовій (в районі колишнього летовища) – 30 га, по вул. Маяковського, 137 – 6,5
Насірова і сестра Довгого задешево га, по вул. Об’їзній (в районі колишнього УМІАТ) – 22 га.
заволоділи будинком на Рейтарській
Поза тим, 29.11.2017 голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко своїми розпорядженнями надав

Прикордонники за 65 мільйонів купують дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду чотирьом іншим фірмам Журила 98 га
позашляховики Renault на 9% дорожче для будівництва електростанцій: ТОВ «ЕТГ Солар 2» – 23 га, ТОВ «ЕТГ Солар 3» – 23 га, ТОВ «ЕТГ
ринку
Солар 4» – 24 га, ТОВ «ЕТГ Солар 9» – 28 га.
У Кличка намагаються повернути 23
мільйона, переплачених за
реконструкцію колектора

Це землі промисловості державної власності у межах м. Жовті Води в районі вулиць Об’їзна та

Суд змусив армію розірвати договір з
вінницькими на будівництво
спорткомплексу за 21 мільйон

Зауважимо, що 28 березня цього року Жовтоводська міськрада затвердила проекти детальних планів цих

«Укрхімтрансаміак» не вважаючи себе
замовником торік провів через
«допороги» 37 мільйонів
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 Юстиція Янукович
Укрзалізниця Уряд Фірташ

Залізнична. Даними ділянками на правах постійного користування користується ДП «Схід ГЗК», і
держпідприємство надало згоду на передачу цих ділянок під будівництво електростанцій.

ділянок, що є підставою для надання дозволу на оформлення ділянок та будівництва на них сонячних
станцій.
Засновником ТОВ «Енерджі Трейд Груп» значиться Олексій Бондаренко із с.Чайки Києво-Святошинського
району.
ТОВ «Енерджі трейд груп» раніше було записано на Євгена Бугу, на якого записана низка фірм, що мають
підряди ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» і НАЕК
«Енергоатом». У перших двох держкомпаніях на керівних посадах працював Руслан Журило, брат Миколи
Журила. Як відомо, Руслан Журило і екс-нардеп Микола Мартиненко проходять як організатори
розкрадань на ДП «СхідГЗК» у справі НАБУ.
Зауважимо, що «зелений» тариф на електроенергію, отриману від сонячних електростанцій, на сьогодні є
найвищим в Україні. З 2030 року планується, що цей вид електроенергії буде продаватися на загальних
засадах.
Восени 2017 року віце-прем’єр Геннадій Зубко заявив, що Україна має найбільший у Європі коефіцієнт
щодо зелених тарифів. За його словами, у жодній країні ЄС немає тарифу на виробництво сонячної
енергетики в 14-18 євроцентів/кВт·год.
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ
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Дніпро Міськрада намагається
повернути землю на
набережній Дніпра, яку
оточення нардепа-«ляшківця»
незаконно забудувало
Харків Фірми з оточення
замгубернатора Харківської
ОДА розіграли тендер на 3,5
мільйона
Київ «Київзеленбуд»
недорахувався 66 мільйонів за
зрізані приватниками
комунальні дерева
Львів Фірми одного власника
розпиляли 3 мільйони на
реконструкцію будинку
Глинянської міськради
Донецьк Оточення Близнюка
без відкритих цін розіграло 70
мільйонів на Сад Бернацького у
Краматорську
Полтава Рідна фірма
«порошенківця» таємно
відновить будинок культури в
Лубнах за 89 мільйонів
13.07.2018

Київ У Кличка намагаються
повернути 23 мільйона,
переплачених за реконструкцію
колектора
Дніпро Суд змусив армію
розірвати договір з вінницькими
на будівництво спорткомплексу
за 21 мільйон
Запоріжжя Суд виправдав
голову РДА, звинувачуваного
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Твіт

Закупівельні ціни на ліки в Україні 2016- НАШІ ГРОШІ
2017
Tеги | Земля
11.04.2018
Фабула справи НАБУ про скупку
облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU,
що обслуговує Порошенка – судова
ухвала
23.03.2018
Закон «Про публічні закупівлі» (вступив
в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018
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АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS ?
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Ім’я

Київ Комунальники столиці
дали Самусєву-Тігіпку і рідній
фірмі «регіонала» 111 мільйонів
на асфальтобетон

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

Запоріжжя «Порошенківець»
виграв у фірми без досвіду 98
мільйонів на дорогувате житло
для СБУ в Запоріжжі
Полтава Після 60 відмов
«Укргазвидобуванню» депутати
злили 14 родовищ Фуксу та
іншим «прокладкам»

Розпочати обговорення…
УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

СБУ у отриманні 4-мільйонного
хабара за допомогу з базою
відпочинку

Всі новини »

Залиште перший коментар.

ТЕГИ РЕГІОНІВ
ТАКОЖ НА НАШІ ГРОШІ

Холодницький не поклопотав про
відсторонення спійманого на хабарі …

Ляшківській лобіст ХмельницькогоАхметова хоче на сім років …

1 коментар • 2 години тому

1 коментар • 24 дні тому

дизель — Вища рада так званого

Сергей Сидоров — /// При цьому для

"правосуддя" в Україні , - то є збіговисько
найкорумпованіших діячів кривосуддя, …

власників крупних СЕС буде збережена
можливість отримувати високий тариф …

НАЗК після звинувачення детектива
НАБУ у конфлікті інтересів …

Боксери розпиляли 27 мільйонів на
дорогах Тернопільщини шматками …

1 коментар • 20 днів тому

2 коментарів • 14 днів тому

Irina Udovichenko — С недавних пор, а
Аватар
точнее с 2014 г., все дороги ведут в
Винницу) даже не так, много …

Andriy Antoniy — Дно крадійське...Все
Аватар
через гудзицю!

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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