Новини
(https://bihus.info/news/)
Підтримати проект(https://bihus.i

(https://bihus.info/)
Проєкти
(https://bihus.info/projects/)
ВАЖЛИВО

Ми вплинули (https://bihus.info/my-vplynuly/)

Після сюжету Bihus.Info
НАЗК взялося за сестру
зама з НАЦполу, на родину
якої записано землі на
мільйони гривень
Марія Землянська (https://bihus.info/author/zemlyanska-m/)

11 Серпня 2020

Підтримай
проєкт!
Підтримай
Bihus.Info
донатом, щоб ми і
далі могли писати
про те, про що
бояться подумати
інші

Підтримати(https://bihus.info/dona

(/#facebook)

(/#twitter)

Після сюжету Bihus.Info про статки
родичів першого заступника голови
Нацполіції Євгена Коваля
Національне агентство з
запобігання корупції розпочало

телепрогра
“наші грош
денисом
бігусом”

(/#telegram)

перевірку декларації сестри
Новини
поліцейського.
Про це йдеться у
(https://bihus.info/news/)
відповіді НАЗК на запит Bihus.Info.

(https://bihus.info/)
Проєкти
(https://bihus.info/projects/)

Викриваємо
корупційні схеми і
таємні зв'язки.
Щопонеділка о 19.30
Підтримати
проект(https://bihus.i
на ютуб-каналі
Bihus.Info, о 21.30 на
24-му каналі. А
також щовівторка на
каналі UA Перший.

НОВИНИ ПРОЄКТУ

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

СБУ під
контролем
Медведчука
могла возити кеш
окупантам.
Плівки
Медведчука-3
(https://bihus.info/sbuvozyla-kesh-zavugillya-zokupovanyhterytorij-pidkontrolemКатерина Крет працювала інспектором у

medvedchuka/)

Вишгородській податковій, а отже подавала

1 Червня 2021

електронні декларації
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/8b8b161175da4e80-a137679ab7fca2de). В останній з них, яку сестра

Ми вплинули

першого зама голови Нацполу

(https://bihus.info/my-

(https://www.npu.gov.ua/materials/kerivnicztvo-

vplynuly/)

naczionalnoji-policziji-ukrajini/), подала у 2019-му році –
за рік після звільнення з податкової, жінка не згадала
про про більшу частини майна, оформленого на її
родину. Мова йде про гектари землі під Києвом.
Наприклад, сама Крет не задекларувала оформлені на

Bihus.Info
виграли суд
проти
мільярдера
Косюка, який

ганяв по
заповідній
(https://drive.google.com/file/d/17XT_OWsjLpJ4GqFbkBT_eUH4mwu5M5_t/view?
Феофанії
неї

usp=sharing) 1,14 га землі у Кийлові, де наразі сотка
стартує

(https://bihus.info/bihu
info-vygraly-sudproty-milyardera-

(https://100realty.ua/uk/realty_search/land/sale/sd_21667/t_304626/cur_3/kch_1
kosyuka-yakyjНовини
ganyav-poз позначки у 26 тисяч
гривень.
(https://bihus.info/news/)

zapovidnijfeofaniyi/)
Підтримати проект(https://bihus.i
31 Травня 2021

(https://bihus.info/)
Проєкти
(https://bihus.info/projects/)

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

Адвокати
Порошенка
збрехали, що
Bihus.Info не
звертались за
коментарем
Відсутні у декларації
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/8b8b161175da4e80-a137679ab7fca2de) експрацівниці податкової і
згадки про майно її чоловіка  Дмитра Крета. За

(https://bihus.info/advo
poroshenkazbrehaly-shhobihus-info-ne-

декларування у його власності було 7,5 гектарів землі

zvertalys-zakomentarem/)

у Вишгородському районі.

26 Травня 2021

даними реєстру прав на нерухомість, на момент

Як з’ясували журналісти Bihus.Info, сестра першого
заступника голови Нацполіції – не єдина

Новини

“латифундистка” в родині Ковалів. В цілому їхні

(https://bihus.info/novyny/)

земельні ділянки і нерухомість можна оцінити у на
понад мільйон доларів (https://bihus.info/rodynaochilnyka-slidstva-u-spravi-sheremeta-volodiye-majnomna-ponad-30-mln-grn/).

Плівки
Медведчука:
“наш головний”
контролював
передачу
дизельної труби
в приватні руки –
Bihus.Info
(https://bihus.info/plivk
medvedchukanash-golovnyjkontrolyuvavperedachudyzelnoyi-truby-vpryvatni-rukybihus-info/)
25 Травня 2021

Наприклад, батько поліцейського  Олександр,

значиться власником майже 8 гектарів у Карпатах, на
частині з яких вже Новини
зведена база відпочинку. В той же
(https://bihus.info/news/)
час родичі Коваля не
мають офіційних підтверджень

заробітків співставних з цією сумою.

Підтримати проект(https://bihus.i

(https://bihus.info/)
Говорити про походження
Проєкти активів родини сам Коваль
(https://bihus.info/projects/)
не захотів. Після зустрічі
(https://bihus.info/policziya-

zavela-spravu-i-dopytyie-zhurnalistiv-bihus-info-zarozsliduvannya-statkiv-kerivnycztva-naczpolu/) з
журналістами Bihus.Info рідне Ковалю Головне слідче
управління Нацполіції відкрило справу за втручання в
його приватне життя та правоохоронну діяльність. А на
адресу нашої редакцій надійшли листи від адвоката
Євгена
(https://drive.google.com/file/d/1yqHZC0KOqxFjJVuPiXUuNR8CKIPGENXB/view?
usp=sharing) та Олександра
(https://drive.google.com/file/d/13OuVYjZG2FpqIMRR0nGgsU2NsXgh9Ehu/view?
usp=sharing) Ковалів, в яких вони спростовують
фінансовий, побутовий і майновий зв’язок між собою.
Детальніше про це йдеться в розслідуванні
(https://www.youtube.com/watch?v=riRlRPcMpgU Марії
Землянської для телепрограми “Наші гроші з Денисом
Бігусом”.

(https://bihus.info/donate/)

НОВИНИ (HTTPS://BIHUS.INFO/NOVYNY/)

Родина очільника слідства у справі Шеремета
володіє майном на понад 30 млн грн
(https://bihus.info/rodyna-ochilnyka-slidstva-uspravi-sheremeta-volodiye-majnom-na-ponad-30
mln-grn/)

Родина першого заступника голови Нацполіції та
керівника слідчо-оперативної групи по
розслідуванню вбивства журналіста Павла
Шеремета Євгена Коваля володіє земельними

ділянками і нерухомістю на понад мільйон
Новини
доларів, але її члени
не мають офіційних
(https://bihus.info/news/)
підтверджень заробітків
співставних з цією

сумою.

Підтримати проект(https://bihus.i

(https://bihus.info/)
Проєкти
(https://bihus.info/projects/)

Теги:

Генерал МВС, Катерина Крет, Коваль, МВС,
Національна Поліція, Нацпол, Справа Шеремета,
Шеремет, Шеремета

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#telegram)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Маєш, що додати? Додай!

Усі новини

(https://bihus.info/news/)

(https://bihus.info/antykorup

(https://bihus.info/yuryst-

(https://bihus.info/bihus-

prokuratura-hoche-

proyektu-svoyi-lyudy-

info-vygraly-sud-proty-

konfiskuvaty-zhomovyj-

dopomig-zhurnalistczi-

milyardera-kosyuka-yakyj-

miljon-nardepa-kyvy/)

vygraty-sud-protyselyshhnogo-golovy-

ganyav-po-zapovidnijfeofaniyi/)

Ми вплинули (https://bihus.info/myvplynuly/)

voroga-presy-2021/)

Антикорупційна

Ми вплинули (https://bihus.info/my-

прокуратура хоче

vplynuly/)

конфіскувати “жомовий”
мільйон нардепа Киви

Юрист проєкту “Свої
Люди” допоміг

журналістці виграти суд
(https://bihus.info/antykorupczijnaпроти селищного голови
prokuratura-hoche-

Ми вплинули (https://bihus.info/myvplynuly/)

Bihus.Info виграли суд
проти мільярдера
Косюка, який ганяв по
заповідній Феофанії

konfiskuvaty-zhomovyj-

– “ворога преси-2021”

(https://bihus.info/bihusinfo-vygraly-sud-proty-

miljon-nardepa-kyvy/)

(https://bihus.info/yuryst-

milyardera-kosyuka-yakyj-

20 Травня 2021

proyektu-svoyi-lyudy-

ganyav-po-zapovidnij-

dopomig-zhurnalistczi-

feofaniyi/)

vygraty-sud-proty-

31 Травня 2021

selyshhnogo-golovyНовини
(https://bihus.info/news/)
voroga-presy-2021/)
13 Травня 2021

Підтримати проект(https://bihus.i

(https://bihus.info/)
Проєкти
(https://bihus.info/projects/)

Будь як СБУ!
Слідкуй за нами
:)

І не забудь підписатись
на наш YouTube та
Телеграм

Підписуйся на нашу розсилку. Лише найлютіше.
Лише раз на тиждень!

YouTube(https://www.youtube.co

Введіть ваш email

Ві

Telegram(https://t.me/bihusinfo)

ВАЖЛИВО

ВАЖЛИВО

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Адвокати
Порошенка
(https://bihus.info/advokaty-poroshenkaзбрехали, що
zbrehaly-shho-bihus-info-ne-zvertalys-za-

Новини (https://bihus.info/novyny/)

СБУ під
контролем
Медведчука
(https://bihus.info/sbu-vozyla-kesh-za-vugillyaмогла возити
z-okupovanyh-terytorij-pid-kontrolem-

телепрограма
телепрограма
komentarem/)
medvedchuka/)
“наші гроші з (https://bihus.info/projects/teleprograma“наші гроші з (https://bihus.info/projects
денисом

nashi-groshi/)

бігусом”

Bihus.Info не
звертались за
коментарем

денисом

nashi-groshi/)

бігусом”

кеш окупантам.
Плівки
Медведчука 3

коментарем

Медведчука-3

Новини

(https://bihus.info/advokaty- (https://bihus.info/news/)
(https://bihus.info/sbu-vozyla-keshporoshenka-zbrehaly-shho-bihus-infone-zvertalys-za-komentarem/)
(https://bihus.info/)
bihus.info

26 Травня 2021

НОВИНИ

za-vugillya-z-okupovanyh-terytorijПідтримати проект(https://bihus.i
pid-kontrolem-medvedchuka/)
bihus.info

Проєкти
(https://bihus.info/projects/)

Усі новини

1 Червня 2021

(https://bihus.info/novyny/)

Окуповане вуг
Ми вплинули (https://bihus.info/my-vplynuly/)

Bihus.Info виграли суд проти
мільярдера Косюка, який ганяв
по заповідній Феофанії

СБУ під контролем
Медведчука могла
возити кеш

(https://bihus.info/bihus-info-vygraly-sud-proty-milyardera-

окупантам. Плівки

kosyuka-yakyj-ganyav-po-zapovidnij-feofaniyi/)

Медведчука-3

Після трьох років судової тяганини суд залишив без

(https://bihus.info/sbu-

розгляду позовну заяву Юрія Косюка до журналістів
Bihus.Info. Бізнесмен позивався через сюжет Лесі Іванової

vozyla-kesh-za-

про бізнесмена Юрія Косюка і його гостей, які регулярно

vugillya-z-okupovanyhterytorij-pid-kontrolem-

їздили через заповідник “Феофанія” на автівках.

medvedchuka/)

31 Травня 2021

Новини (https://bihus.info/novyny/)

1 Червня 2021

МИ
Усі
ВПЛИНУЛИ новини

(https://bihus.
vplynuly/)

Ми вплинули (https://bihus.info/myvplynuly/)

Плівки Медведчука: “наш
Новини
головний” контролював
(https://bihus.info/news/)
передачу дизельної труби в
(https://bihus.info/)
приватні
руки – Bihus.Info
Проєкти

Bihus.Info виграли суд
проти мільярдера
Косюка, який ганяв по
заповідній
Феофанії
Підтримати проект(https://bihus.i
(https://bihus.info/bihusinfo-vygraly-sud-proty-

(https://bihus.info/projects/)
(https://bihus.info/plivky-medvedchuka-nash-golovnyj-

kontrolyuvav-peredachu-dyzelnoyi-truby-v-pryvatni-rukybihus-info/)
У другій частині плівок, оприлюднених Bihus.Info,

milyardera-kosyuka-yakyjganyav-po-zapovidnijfeofaniyi/)

проаналізовані розмови кума Путіна Віктора Медведчука

31 Травня 2021

про перехід українського нафтопродуктопроводу
швейцарській фірмі з його орбіти. З розмов випливає, що

Ми вплинули (https://bihus.info/my-

це питання, зокрема в судах, тримав на особистому

vplynuly/)

контролі той, кого Медведчук називає “наш головний” і

Антикорупційна

“керівник тут, в Києві”.

прокуратура хоче
конфіскувати “жомовий”
мільйон нардепа Киви

25 Травня 2021

(https://bihus.info/antykorupcz
prokuratura-hoche-

Блоги (https://bihus.info/blogs/)

konfiskuvaty-zhomovyj-

Від критики до дій: як писати
звернення, щоб тебе почули

miljon-nardepa-kyvy/)
20 Травня 2021

(https://bihus.info/vid-krytyky-do-dij-yak-pysatyzvernennya-shhob-tebe-pochuly/)
У чому різниця між невдоволенням діями влади і
реальними кроками для вирішення проблем? Зазвичай
саме ці кроки називають громадським активізмом. А
починається все зі знання своїх прав і форм ефективної
комунікації з органами влади і держструктурами. Якими
бувають звернення та як їх писати, щоб досягти мети –
пояснює юрист Bihus.Info Андрій Сербін.
24 Травня 2021

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ

Усі новини

(https://bihus.info/nahorody/)

Новини
(https://bihus.info/news/)
Підтримати проект(https://bihus.i

(https://bihus.info/)
(https://bihus.info/rozsliduva
bihus-info-pro-sbushnykana-tundri-u-short-lysti-

Проєкти
(https://bihus.info/czykl(https://bihus.info/projects/)
armiya-druzi-babky-lesi-

(https://bihus.info/lesyaivanova-potrapila-dospisku-top-30-under-30/)

naczionalnogo-konkursu-

ivanovoyi-vyznanokrashhym-

zhurnalistskyh-

rozsliduvannyam-roku-na-

Нагороди

rozsliduvan/)

konkursi-chest-profesiyi-

(https://bihus.info/nahorody/)

Ми вплинули (https://bihus.info/myvplynuly/)

Розслідування Bihus.Info

Леся Іванова потрапила

2020/)

до списку Top 30 Under
30

Нагороди
(https://bihus.info/nahorody/)

про СБУшника на

Цикл “Армія. Друзі.

“Тундрі” – у шорт-листі

Бабки” Лесі Іванової

Національного конкурсу

визнано кращим

журналістських

розслідуванням року на

розслідувань

конкурсі “Честь

(https://bihus.info/lesyaivanova-potrapila-dospisku-top-30-under-30/)
11 Грудня 2019

(https://bihus.info/rozsliduvannya-Професії 2020”
bihus-info-pro-sbushnyka-

(https://bihus.info/czykl-

na-tundri-u-short-lysti-

armiya-druzi-babky-lesi-

naczionalnogo-konkursu-

ivanovoyi-vyznano-

zhurnalistskyh-

krashhym-

rozsliduvan/)

rozsliduvannyam-roku-na-

26 Серпня 2020

konkursi-chest-profesiyi2020/)
17 Липня 2020

ПРОЕКТИ

Перейти до усіх проектів

телепрограма “наші гроші з денисом
гарнахата
бігусом”

декларації

(https://bihus.info/projects/garnakhata/)
(https://bihus.info/projects/dek

(https://bihus.info/projects/teleprogramanashi-groshi/)

(https://bihus.info/projects/)

до чорта різного

наші гроші (тв) – архів випусків підсумки дна

(https://bihus.info/projects/do-Новини
(https://bihus.info/projects/nashi-(https://bihus.info/projects/pid
chorta-riznogo/)
tbi: “знак оклику” та
(https://bihus.info/)
tendernews

(https://bihus.info/news/)
groshi-tv-arkhiv-vipuskiv/)

наші гроші. досудилися.

dna/)
Підтримати
народне
назкпроект(https://bihus.i

(https://bihus.info/projects/nashi-(https://bihus.info/projects/nar

Проєкти
(https://bihus.info/projects/tbi-(https://bihus.info/projects/)
groshi-dosudilisya/)

nazk/)

тисни!

електронне бті (ебті)

znak-okliku-ta-tendernews/)

невід (dragnet)

(https://bihus.info/projects/push/)
(https://bihus.info/projects/nevid(https://bihus.info/projects/ele

посіпаки

dragnet/)

bti-ebti/)

посіпаки-2. мініміньйони

гра слів

(https://bihus.info/projects/posipaki/)
(https://bihus.info/projects/posipaky(https://bihus.info/projects/gra

котики

2/)

sliv/)

блоги

ring (кільце)

(https://bihus.info/projects/kotyky/)
(https://bihus.info/projects/blogi-(https://bihus.info/projects/ring
0/)
програма інтерв’ю “он воно як” лабораторія викриттів

kilce/)
свої люди

(https://bihus.info/projects/programa(https://bihus.info/projects/laboratoriya(https://bihus.info/projects/svo
intervyu-vono-yak/)

vikrittiv/)

lyudi/)

Підписатися на розсилку

Bihus.Info - команда журналістів, юристів,
айтішників і активістів, що завдають змін.

Введіть ваш email

Ми у соц мережах

Facebook(https://www.facebook.com/bihus.info/)
Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)
YouTube(https://www.youtube.com/bihusinfo)
Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)
Telegram(https://t.me/bihusinfo)

Bihus.Info © 2015 - 2021

