30.05.2018

Партнерський зв’язок біглого Азарова і Мураєва | НАШІ ГРОШІ

Про “Наші Гроші”

Контакти

Архіви

Пошук по сайту...

RSS

НАШІ ГРОШІ
ГРОШІ ВІД КОЛЕГ

НАШІ БЛОГИ

НАШІ ГРОШІ.TV

НОВИНИ

НАШІ СТАТТІ

НОВИНИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ

ХІТ-ПАРАД

МЕРЕЖА

НАШІ ГРОШІ. ЛЬВІВ

НАШІ ГРОШІ. ЗАПОРІЖЖЯ

Партнерський зв’язок біглого Азарова і Мураєва
30.05.2018
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Прописані в одній квартирі конкуренти
не стали торгуватися на закупівлі
засобів для ванн для госпіталю

Напалмова енергія «Оппоблоку», яка ллється на голови глядачів
з телеканалу «News One», має офіційне пояснення. Власником
юридичної особи телеканалу ТОВ «Новини 24 години» є
харківський нардеп від «Оппоблоку» Євген Мураєв. Він у 2014

Фіскали розслідують розпил
половини грошей з закупівлі
прибиральної техніки в Чернігові
через оточення мера

році придбав канал у іншого нардепа від «Оппоблоку» Вадима
Рабиновича. Але перереєстрація юробличчя з одного на інше

28 Травня 2018

оппообличчя фактично не змінила політику каналу – Рабинович

Про що свідчить аналіз
звіту АМК за 2017 рік

як поливав, так і продовжує гнати в рамках своєї щотижневої

18 Травня 2018

самого Мураєва стало більше.
Однак привертає увагу розбудова каналу з нарощуванням
рейтингу. У тому числі на канал почали сповзатись зірки на
кшталт Матвєя Ганапольського, які апріорі не можуть коштувати

Суд оштрафував керівника збиткових
тролейбусників Краматорська за
виписування собі премій

дешево. При Рабиновичу News One собі не дозволяв таких
придбань.
Звісно, інвестиції можуть пояснюватись і власним кешем Мураєва. У 2000-х роках він працював у

Освітяни Ясинуватої замовили
сімейному бізнесі – його батько і мати наплодили низку будівельних і торгових фірм, де син виступав
котельню за 2,5 мільйона, вимагаючи
деректором чи співзасновником («МКМ Харків», «Східна фінансова група», «Спецмонтаж», «Буданалогічний договір на 600% її вартості
єкструзія», «Сир-експорт», «Агропарк схід»). Та і у самого Євгена була низка фірм з іншими партнерами

(«Анклав 2000» з В’ячеславом Проскуріним, «Словінфотрейд» зі словаком Душаном Дорошем, відомим

Одеський суд поновив люстрованого
як керівник фірми «Любомир Планчар»).
прокурора, на свій розсуд
визначивши люстрацію
Однак у 2010 Євген Мураєв зміг отримати від Януковича призначення головою Зміївської
антиконституційною
райдержадміністрації, а ще через два роки отримати підвищення до нардепа від Партії регіонів. І в цей

«Урядовий кур’єр» визнав
опубліковані ним штрафні рішення

Перевірка досягнень
АМКУ: розслідування
поставлені на «стопоб’єкт»?

програми відповідей на питання глядачів. Хіба що синхронів

Харків’яни, відбившись у суді від
штрафу АМКУ за змову, виграли ще 193
мільйони на коштовний ремонт вулиць
Полтави

Донецька залізниця купила люксовий
Mercedes за 2,5 мільйони поперек
заперечень Омеляна

НАШІ БЛОГИ

період дані про бізнес самого Мураєва скажімо так скудніють. Десь він вийшов з засновників, десь фірма
сама по собі ліквідувалась.
Але деякі фірми продовжували жити на повні груди.
Наприклад, батько нардепа Володимир Мураєв ще десять років тому заснував ТОВ «Сучасні
протипожежні системи». А коли син почав робити кар’єру в Партії регіонів у цієї фірми з’явилась нова
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Львів Прописані в одній
квартирі конкуренти не стали
торгуватися на закупівлі засобів
для ванн для госпіталю
Чернігів Фіскали розслідують
розпил половини грошей з
закупівлі прибиральної техніки в
Чернігові через оточення мера
Полтава Харків’яни,
відбившись у суді від штрафу
АМКУ за змову, виграли ще 193
мільйони на коштовний ремонт
вулиць Полтави
Донецьк Суд оштрафував
керівника збиткових
тролейбусників Краматорська
за виписування собі премій
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НКРЕКП по водоканалу Гройсмана…
не опублікованими

назва «Альтеп» і новий співвласник – Костянтин Пивоваров, довірена
особа тодішнього очільника Партії регіонів та уряду України Миколи
Азарова. Після Майдану Азаров саме на Пивоварова переписав свою

29.05.2018

австрійську компанію «Garda Handels- und Beteiligungs GmbH», будинок

Хмельницькі комунальники помітили
фірму в «чорному списку» АМКУ і
викинули її з тендеру на 172 мільйона

у Відні та вілли в Сардинії.
Також Пивоваров був віце-президентом харківського «Металісту», який
у Ярославського загарбали Курченко з Кацубою. Тобто Мураєва і

Вінницька фірма німця без відкритих цін
відремонтує дорогу на Закарпатті за 63
мільйони

Пивоварова можуть поєднувати і не азарівські коріння, а просто які
хлопчачі ігри у Харкові. Однак у рамках чергового переписування
азарівських активів замість Пивоварова зявилось нове прізвище –
новим партнером Мураєва у «Альтепі» став австрієць Пауль Торстен.

«Микитасі» розпиляли 2,6 мільярда
на корпус Інституту Амосова
Апеляція не визнала незаконними
містобудівні умови для житлових
висоток друга мера Ірпеня
«Антонов» замовив авіаобладнання на
69 мільйонів заводу родича енергетиків
із Росії та Казахстану

Донецьк Освітяни Ясинуватої
замовили котельню за 2,5
мільйона, вимагаючи
аналогічний договір на 600% її
вартості

На

нього

також

переписали

фірми

«Хендлінг

Технік»

і

«Будгарант-2007» з азарівського кубла.
І всі ці пертурбації відбуваються саме в останній рік, коли Азаров все

Одеса Одеський суд поновив
люстрованого прокурора, на
свій розсуд визначивши
люстрацію антиконституційною
Донецьк Донецька залізниця
купила люксовий Mercedes за
2,5 мільйони поперек
заперечень Омеляна

частіше говорить про своє бажання повернутись з Росії і показати як
керувати Україною. Паралельно «News One» стає все багатшим і популярнішим, а сам Мураєв проповідує
святість Азарова.

ДАСУ відмазала фірму від сплати
державі 1,7 мільйона за помилку під
час торгів «Укравтодора» на третину
мільярда
СБУ приховало ціни будматеріалів для
житла у Львові за 84 мільйони,
дорожчого від прайсу Мінрегіону
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
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Хмель Хмельницькі
комунальники помітили фірму в
«чорному списку» АМКУ і
викинули її з тендеру на 172
мільйона
Ужгород Вінницька фірма німця
без відкритих цін відремонтує
дорогу на Закарпатті за 63
мільйони
Київ «Микитасі» розпиляли 2,6
мільярда на корпус Інституту
Амосова
Київщина Апеляція не визнала
незаконними містобудівні умови
для житлових висоток друга
мера Ірпеня
Рівне ДАСУ відмазала фірму
від сплати державі 1,7 мільйона
за помилку під час торгів
«Укравтодора» на третину
мільярда
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Сервіс Спорт Суди Транспорт Харчування
Хімія Хіт-парад Янукович Укрзалізниця Уряд
Фірташ

Блог від: Юрій Ніколов

ДОКУМЕНТИ

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Закупівельні ціни на ліки в Україні 20162017
11.04.2018
Фабула справи НАБУ про скупку
облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що
обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Поширити 115

Поділитись

НАШІ ГРОШІ
Tеги | ЗМІ, Росія

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив
в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018
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
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Львів СБУ приховало ціни
будматеріалів для житла у
Львові за 84 мільйони,
дорожчого від прайсу
Мінрегіону
Поділитися

Твіт

Друкувати

Київ Перед звільненням
Шкляра СБУ зайнялось ручним
розподілом виконавчих
проваджень в Мінюсті
28.05.2018

Запоріжжя Фірма, чий сайт
автоматично перенаправляє на
сайт конкурента, розіграла 3
мільйони на телевізори для
університету
Всі новини »

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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Грановський катається на елітних
авто, записаних на бідняків

«Микитасі» розпиляли 2,6 мільярда на
корпус Інституту Амосова
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