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Ізмаїльський порт подарує 1,3 мільйона
своїй профспілці на допомогу
національній безпеці
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Спонсор Тимошенко і засновники перевізника ільменіту Журила виявились
у списку Корбана
30 Грудня 2015

(до новини від 4 жовтня дано дані про документи,
оприлюднені Генпрокуратурою після обшуків у Корбана)

Мерія Полтави капітально відремонтує
дорогу до маєтку родини свого мера

З рахунків компанії «Wargrave Trading LLP»

оплачувались

лобісти Юлії Тимошенко, повідомив у жовтні народний
депутат Серігй Лещенко (БПП) у своєму Facebook.

Поліція купила китайські нагрудні
відеокамери вдвічі дорожче від ціни
виробника

Корупція і рукодупість: як
АМКУ продаватиме
справи по закону Іванчука
20 листопадаа 2017

Спаринг-партнери
«Укрзалізниці»
16 листопадаа 2017

За даними «Наших Грошей», «Wargrave Trading LLP» є однією
з ланок у ланцюжку засновників ТОВ «Юнітранс Оператор»,
що цього року отримало підряди на перевезення вантажів

«Григоришинці» розіграли 35 мільйонів
на підстанцію обленерго Григоришина з
дорогими трансформаторами

державного

Фірма журналіста за мільйон розробить
кошториси капремонту інтернату на
Донеччині

яких

підприємства

«Об’єднана

гірничо-хімічна

компанія».
Лещенко оприлюднив перелік з шести компаній, з рахунків
оплачувалися

НОВИНИ РЕГІОНІВ
20.11.2017

лобісти

Юлії

Тимошенко

протягом

чотирьох останніх років: Trident Foundation, Britico Product

Одеса Ізмаїльський порт
подарує 1,3 мільйона своїй
профспілці на допомогу
національній безпеці

S.R.O., Shelderton Investment, Interamex, Restort Group Ltd,
Alpha Tech Inc., Wargrave Trading LLP.

«Укргазвидобування» за 78 мільйонів
Деякі з них вже фігурували у повідомленнях про їх причетність до фінансування діяльності Юлії
найняло Сашу Браслєта вирощувати
Тимошенко. Загалом, починаючи з 2012 року, за лобізм інтересів Юлії Тимошенко на адресу
кукурудзу на землі держкомпанії
американської лобістської компанії «Wiley Rein LLP» від різноманітних осіб та фірм, в тому числі
(прайс)
офшорних, було переказано $1,15 млн.

Дилери Пономарьова розіграли 8
мільйонів на моторній оливі для
«Селидіввугілля»

НАШІ БЛОГИ

У документах Лещенка, які є в розпорядженні «Наших грошей», «Wargrave Trading LLP» фігурує як
фірма, що двічі здійснювала перекази в інтересах Тимошенко під час Майдану. У листопаді 2013 року

Полтава Мерія Полтави
капітально відремонтує дорогу
до маєтку родини свого мера
Чернігів «Григоришинці»
розіграли 35 мільйонів на
підстанцію обленерго
Григоришина з дорогими
трансформаторами

компанія перерахувала $35 тис, у грудні того ж року ще $20 тис.

Суд виправдав полковника СБУ, якого Окрім цього «Wargrave» фігурує у списку грошових переказів за 2014 рік, оприлюднений
звинувачували у торгівлі
Генпрокуратурою як такий, що знайдений наприкінці грудня 2015 року під час обшуків у Геннадія
перепустками у зоні АТО
Корбана, одного з членів команди Ігоря Коломойського.

http://nashigroshi.org/2015/12/30/ofshornyj-hamanets-tymoshenko-zaroblyaje-sotni-miljoniv-na-vidzhatyh-u-firtasha-kombinatah/

Донецьк Фірма журналіста за
мільйон розробить кошториси
капремонту інтернату на
Донеччині
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Херсонські депутати планують віддати
гейзер на межі з Кримом співробітниці
уряду Росії

Полтава «Укргазвидобування»
за 78 мільйонів найняло Сашу
Браслєта вирощувати кукурудзу
на землі держкомпанії (прайс)

19.11.2017

Обшукана СБУ фірма Лабазюка
підлатає дороги на окрузі нардепа за 4
мільйони

Донецьк Дилери Пономарьова
розіграли 8 мільйонів на
моторній оливі для
«Селидіввугілля»

Козинський за 124 мільйони зведе
обласний реабілітаційний центр на
околиці Дніпра

Донецьк Суд виправдав
полковника СБУ, якого
звинувачували у торгівлі
перепустками у зоні АТО

Тесть Насірова виграв у дружини
Гайдука півмільярда на новий термінал
аеропорту Запоріжжя

Херсон Херсонські депутати
планують віддати гейзер на межі
з Кримом співробітниці уряду
Росії

На Донеччині слідкуватимуть за станом
підземних вод через систему за 9
мільйонів

19.11.2017

Дніпровський депутат не задекларував
будинок в елітному містечку, Infinity та
бізнес дружини

Хмель Обшукана СБУ фірма
Лабазюка підлатає дороги на
окрузі нардепа за 4 мільйони

Мерія Токмаку без тендеру віддала
мільйонний підряд чоловіку чиновниці
мерії

Дніпро Козинський за 124
мільйони зведе обласний
реабілітаційний центр на
околиці Дніпра

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

Разом з тим, фірма «Wargrave Trading LLP» є елементом схеми заснування ТОВ «Юнітранс Оператор»,
яке у 2015 році виграла тендери «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» на суму 342,55 млн грн. на
перевезення залізницею вантажів «Іршанського гірничо-збагачувального комбінату» та «Вільногірського
гірничо-металургійного комбінату».
«Wargrave» є співзасновником латвійської фірми «РВ
Транс»,

що

Оператору».

виступає
Другим

віргінський офшор «Delacon Systems Ltd».
І саме «Delacon» також фігурує у списку Корбана.
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співзасновником

співзасновником

«РВ

«Юнітранс
Трансу»

є

Запоріжжя Тесть Насірова
виграв у дружини Гайдука
півмільярда на новий термінал
аеропорту Запоріжжя
Донецьк На Донеччині
слідкуватимуть за станом
підземних вод через систему за
9 мільйонів
Дніпро Дніпровський депутат не
задекларував будинок в
елітному містечку, Infinity та
бізнес дружини
2/11

20.11.2017

Спонсор Тимошенко і засновники перевізника ільменіту Журила виявились у списку Корбана | НАШІ ГРОШІ

ДОКУМЕНТИ

Номінальними

власниками

«Wargrave

Trading

LLP»

є

офшори «Krontex Services Ltd» (Беліз) і «Nostrex Services

Перелік об’єктів державної власності, які
рекомендовано припинити шляхом
реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Ltd» (Домініканська республіка).
У держреєстрі юросіб бенефіціари всіх названих офшорів не
розкриті.

Перелік об’єктів державної власності, що
підлягають приватизації у 2017 – 2020
роках
13.11.2017

Нагадаємо, у 2014 році держава повернула Іршанський та
Вільногірський комбінати з оренди групою Дмитра Фірташа.
Підтримку державі надала група «Приват». Її лідер Ігор
Коломойський

тоді

облдержадміністрацію.

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

очолював
Корбан,

Київщина «Укрспирт» підняв
ціну торфу від голови Федерації
роботодавців вище від
комунальних установ

Дніпропетровську

відомий

як

один

Всі новини »

з

найкращих знавців рейдерських схем в Україні, тоді був
заступником Коломойського.
Комбінати були передані держпідприємству «Об’єднана

Вимоги «Спецтехноекспорту» до
розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Запоріжжя Мерія Токмаку без
тендеру віддала мільйонний
підряд чоловіку чиновниці мерії

гірничо-хімічна компанія». Його очолив Руслан Журило, який
раніше працював на державному «СхідГЗК», а також співпрацював з «Приватом» та структурами
Давида Жванії і Миколи Мартиненка. Мартиненко у 2013 році ще був нардепом від «Батьківщини», а

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

згодом перейшов «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Окрема думка судді щодо позову САП по
ліцензії Злочевському
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ
10.08.2017
Поширити 8

Поділитись

Поділитися

Твіт

НАШІ ГРОШІ
Tеги | Важливо, Корупція, Приват, Транспорт

Друкувати

Вы готовы к
деофшоризации?
Последствия. Санкции. Решения.
Узнать больше

Report ad
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32 Коментарів

Наші Гроші

 Рекомендувати 3

⤤ Поділитися



Оля Веретільник

Сортувати за найкращими

Приєднатися до обговорення…
кумпол • 2 роки тому

Тимошенко завжди була хижаком,події перед ВР довели це, вона не зупиняється
ні перед чим і начхати ій на Україну!
9△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Иван Кармелюк • 2 роки тому

За 23 года в Украине ничего не изменилось. Доверчивых украинцев разводят как
лохов. Большая часть украинских журналистов обслуживает интересы олигархов.
Для них вылить ушат грязи на любого из нас как раз плюнуть, лиш бы денюжку
платили. И не даром их в народе называют ЖУРНАШЛЮШКИ. Особенно это
ощущается перед выборами в Верховную Раду или в местные советы. В желтой
пресе подается неправдивая информация, искаженные факты или откровенная
ложь. Живой пример сейчас поливают грязью Ю. Тимошенко. Журнашлюшки как
с цепи сорвались.
4△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Наталия Анатольевна > Иван Кармелюк • 2 роки тому

Да. Журналисты в основном продажные. Но еще более продажные это
тролли юлеботы. Сколько их снует по сайтам и превозносят свою богиню,
которая всю свою жизнь гадит Украине, нарядясь в косу и вышиванку.
Большинство юлеботов проплачиваемые, но есть тупо верящие в нее, как
были тупо верящие в свою Дэви-Марию-Христос (Цвигун-Мамонова)
члены "Белого братства". Юлеботы это самые тупые из всех людей в
Украине. Они не понимают, что о политике надо судить по делам, а не по
косе, вышиванке и словоблудию.
5△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Nataliya Halas > Иван Кармелюк • 2 роки тому

да успокойся,москалюга тупа.
2△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
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Наталия Анатольевна • 2 роки тому

Сколько троллей-юлеботов снует по сайтам и превозносят свою богиню, которая
всю свою жизнь гадит Украине, нарядясь в косу и вышиванку. Большинство
юлеботов проплачиваемые, но есть тупо верящие в Тимошенко (Капительман),
как были тупо верящие в свою Дэви-Марию-Христос (Цвигун-Мамонова) члены
"Белого братства". Юлеботы это самые тупые из всех людей в Украине, но с
высоким самомнением. Они не понимают, что о политике надо судить по делам, а
не по косе, вышиванке и словоблудию.
Слева основатели сатанинской секты Белое братство, справа известные
политики. Сходство несомненно.
Деятелей слева удалось нейтрализовать в Украине. Деятелей справа "благодаря"
тупым и агрессивным юлеботам, никак. Их тандем для маскировки как бы
распался, но ясно что они до сих пор выполняют общую "работу" во вред
Украине. Те проблемища что мы имеем сейчас в большой степени "благодаря"
им.

⛺
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

AlShurshun • 2 роки тому

"на отжатых у Фирташа комбинатах ..." – класс, оказывается их "отжали", а я то
думал, что их Укрполиметаллы в начале 2000-х "ПРОСРАЛИ" – дескать доходы от
титановых гоков пойдут на украинское ЗОЛОТО, И ?!, уже название статьи
подрывает доверие к информации в ней
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Serogaalex • 2 роки тому

А я еще во время "Майдана" говорил ..пусть посидит еще пару годиков , пока
новая власть окрепнет....Нет , взяли - освободили Януковича в юбке и с косой......
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Roman • 2 роки тому

А чому люди мають вірити словам якогось Лещенка про те що ця фірма є
лобістом Тимошенко? І в цому саме полягав цей лобізм? Так ото написано аби
що, навіть не можна сказати що це "притягнуто за вуха". Вочовидь, що ця стаття
носить маніпулятивний та замовний характер, як і діяльність самого Лещєнка з
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ос
а ул
а за о
ара ер,
д л с са о о Лещє а з
яким розрахувалися свого часу прохідним місцем народного депутата Верховної
Ради. Просто так партії журналістів не включають до свого прохідного списку, це
робиться за певні заслуги. І відбулася ця політична корупція на очах всієї України.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Wladyslaw Nazarenko • 2 роки тому

З рахунків компанії «Wargrave Trading LLP» оплачувались лобісти Юлії
Тимошенко - как понимать эту фразу? Кто получатель средств?

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Наші Гроші

Модератор

> Wladyslaw Nazarenko • 2 роки тому

починаючи з 2012 року, за лобізм інтересів Юлії Тимошенко на адресу
американської лобістської компанії «Wiley Rein LLP» від різноманітних
осіб та фірм, в тому числі офшорних, було переказано $1,15.
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Олексій > Наші Гроші • 2 роки тому

Що, цілий 1 доляр 15 центів? %-/

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Наші Гроші

Модератор

> Олексій • 2 роки тому

То хакєри вкрали мільйон прямо під час набору
повідомлення))

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Олексій > Наші Гроші • 2 роки тому

А. Хакери - так, вони такі. ) Тобто, цілий 1,15 лямів з 12-го по
15 роки? Так, це мегалобісьська кампанія від різноманітних
осіб та фірм, в тому числі офшорних. А у платіжках в графі
"призначення платежу" вони саме так й зазначали - "за
лобізм інтересів Юлії Тимошенко"? )
ПС. Перепрошую, глянув першоджерело (в частині
Трайденту). Там, ніби, все в межах HLOGA.
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Наші Гроші

Модератор

> Олексій • 2 роки тому

Так, саме про Тимошенко у призначенні платежу і писали.
http://nashigroshi.org/2015/12/30/ofshornyj-hamanets-tymoshenko-zaroblyaje-sotni-miljoniv-na-vidzhatyh-u-firtasha-kombinatah/

6/11

20.11.2017

Спонсор Тимошенко і засновники перевізника ільменіту Журила виявились у списку Корбана | НАШІ ГРОШІ

Все простіше - Лещенку дали цілком легальний звіт
лобістської організації. У ньому все - хто, скільки платив,
кому далі йшли гроші, які заходи були проведені.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Олексій > Олексій • 2 роки тому

Як я розумію, змова століття була розплутана приблизно
таким чином (останній рядок) )))

⛺
△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Олексій > Олексій • 2 роки тому

Тимошенківського Трайдент-а, до слова, ще веде лобісьська
MKW Group, Llс. Мета кампанії - "Advocating for weapons for
Ukraine." Так само, як у Wiley Rein LLP - "Advocating for
defensive weapons for Ukraine".
Сьогодні щось таке таки сталося. А молодий деп від БПП це
лоббі якось прогледів.
Певно, це не дуже б гарно виглядало на тлі цієї #перемоги:
http://www.pravda.com.ua/ne... )

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Олексій > Олексій • 2 роки тому

О. І Сірожа до цього місця щойно дочитав. "З'явився", каже
"новий лобіст". Отакоє от. ))))
Сергій Лещенко
https://www.facebook.com/le...
У Юлії Тимошенко з'явився новий лобіст у Америці. Компанія
MKW Group.
Рахунки буде оплачувати та сама незрозуміла британська
фірма Trident Foundation. Вартість послуг - 25 тисяч доларів
на місяць.Серед іншого MKW Group надаватиме Тимошенко
"послуги з політичного консалтингу".
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послуги з політичного консалтингу .

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Дмитро • 2 роки тому

А між іншим це другий рейтинг в країні. Шкода, що у нас стільки довбойобів.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Толик и Вовик • 2 роки тому

Тварь, что же она щас хочет? Петю снять с пристола?

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Наталия Анатольевна > Толик и Вовик • 2 роки тому

Она сама хочет подвинуться ближе к власти и кормушке, любым способом.
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

alex34 • 2 роки тому

не лгите.. бедная женщина ничего кроме хрущевки двушки и не имеет-то...
бедную партия содеоржит

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Прохожий • 2 роки тому

Поклепы шлет Лещенко, она белая и пушистая, при этом очень честная.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Юрій Король • 2 роки тому

ВАНА воює з Фірташем і тріскоче на всіх телешоу про газові тарифи.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Наталия Анатольевна > Юрій Король • 2 роки тому

Вона воює з Фірташем в угоду іншим олігархам. Вона просто є учасником
іншого олігархічного клану ніж Фірташ. Ось і розборки. А лохам мізки
загажує. Остап Бендер в спідниці.
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

Тамара Тамара • 2 роки тому

ложь и провокация.....

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
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Valentina Bondarenko • 2 роки тому

...Тимошенко наш Президент...

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Nikolai Meike • 2 роки тому

Как же надоели эти теории продажной журнашлюшки.
Нагромождение названий, данных, фактов и "фактов". А на чем построено все
это? Что в основании?
"Лоббисты Тимошенко". Почему? А она к ним обращалась. Только ли она? Нет.
Почему бы по аналогии не придумать "отель Тимошенко", "город Тимошенко",
"самолет Тимошенко", "хлеб Тимошенко" и т.д.? Ведь она там жила, работала или
отдыхала, летала, ела... По логике автора этого достаточно.
Дико звучит?
А "лоббисты Тимошенко" не дико? Извращенная логика в том, что если
лоббистам, к которым обращалась Тимошенко, поступили деньги от какой-то
фирмы, то это обязательно фирма Тимошенко.
Было бы интересно посмотреть как автор весь список из сотен плательщиков
этих лоббистов привязал бы к Тимошенко. Но нет. Ему эти сотни фирм ни к чему.
Не впишутся ни по интересам, ни по географии.
Вырвал одну из списка, чтобы теорию построить.
Зачем? Ну есть такой "плохой" Фирташ. Не встречается с ним Тимошенко в
Австрии, не ведет бизнес в Украине. Значит из пальца высосем, с потолка
возьмем.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Иван Кармелюк > Nikolai Meike • 2 роки тому

Вполне с вами согласен. Чтобы что то комментировать надо владеть
правдивой информацией. То что у нас есть продажные журналисты это
всем ясно, и статьи они клепают под заказ это тоже понятно.
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›

олекса > Nikolai Meike • 2 роки тому

У меня вообще по связке Лещенко - Тимошенко уже давно оформилась
мысль, что она ему когда-то "отказала" в грубой форме или у него, еще
хуже, "не получилось" в нужный момент. Дело не только в деньгах. Только
физически глубоко обиженый мужчина может так упорно и длительно
поливать кого-то дерьмом ...

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
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Наталия Анатольевна > олекса • 2 роки тому

На хрена она ему. Она его на 20 лет старше. Старуха по сравнению
с ним. Надо думать прежде чем говорить. Она уже старуха
наштукатуренная, а некоторые думают, что все мужчины о ней
мечтают.
1△

▽ • Відповісти • Поділитися ›
Valentina Bondarenko > Наталия Анатольевна • 2 роки тому

.., хорошая Женщина всегда Женщина, А Опытная, Мудрая и
т. д. в истории человечества всегда превосходит слизнякам и
вампирам живущим за счет чужих денег и чужой славы...УВЫ
...

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Nikolai Meike > олекса • 2 роки тому

Интересная теория, Олекса.
Но думаю, что дело немного в другом. Есть люди, создающие чтото, а есть паразитирующие на чем-то.
Например, на поэзии Пушкина прожило и продолжает безбедно
жить не одно поколение пушкинистов. Пушкинистика - это целый
бизнес на чужом творчестве.
Ну а Лешенко - так сказать, "тимошенкинист". Что тоже позволяет
ему получать вполне материальные блага.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›

ТАКОЖ НА НАШІ ГРОШІ

Микитась за 60 тисяч купив фірму,
яка придбала в центрі Києва 3 …

Плани розпилу держпідприємств на
2017-2020 роки (переліки)

1 коментар • 4 дні тому

1 коментар • 7 днів тому

Ramsay’s reclamation — на углу

Maks Asgard — Очевидно, що все з

Пушкинской и бульвара Шевченко
построят очередного монстра, не зря …

об'єктів приватизації перейде "своїм
людям"-любим друзям та олігархам …

Затриманий на хабарництві голова
Сумського госпсуду не …

«Київпастранс» приховав ціни
естонських компостерів і …

2 коментарів • 5 днів тому

2 коментарів • 6 днів тому

Maks Asgard — Судді та прокурори біля

Наші Гроші — Цей тендер вже відбувся і

кордонних областей ніколи не сплачують

укладено угоду вартістю 365 млн грн.
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