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ВАЖЛИВО
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Ілля Кива отримав мільйон
від фіктивної фірми з
корінням в “ЛНР”
Данило Мокрик (https://bihus.info/author/mokryk-d/)

7 Лютого 2021

Таємниця Кивиної ями: брудний мільйон родом з ЛНР

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

Підтримати(https://bihus.info/donat

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива отримав понад 1 млн грн за
(/#facebook) оренду своєї жомової ями від фіктивного підприємства,
заснованого мешканцем окупованої території, який

телепрогра
“наші гроші
денисом
бігусом”

симпатизує терористам. Про це йдеться у
(/#twitter)

розслідуванні Данила Мокрика для Bihus.Info.

Викриваємо
корупційні схеми і
таємні зв'язки.
/

(/#telegram)

Щопонеділка о 19.30
на ютуб-каналі
Новини
(https://ssu.gov.ua/video-galleries/sbu-prypynyla-robotuBihus.Info, о 21.30 на
(https://bihus.info/news/)
masshtabnoho-konverttsentru-z-obihom-15-miliardiv24-му каналі. А також
hryven) про викриття великого конвертаційного центру зПідтримати
проект(https://bihus.info/
щовівторка
на каналі
(https://bihus.info/)
оборотом 15 млрд грн. На місці спецоперації виявили
UA Перший.
Проєкти
декілька сотень печаток
фіктивних підприємств, серед
(https://bihus.info/projects/)

В жовтні минулого року СБУ повідомила

яких – печатка ТОВ “Компанія “Сіквел””.

НОВИНИ ПРОЄКТУ

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

У 2020-му частина
пацієнтів через
МОЗ лишилась
без ліків, але
Степанов
задоволений
роботою

Торік нардеп Ілля Кива вказав у своїй декларації
(https://declarations.com.ua/declaration/nacp_d420a61f3888464593901c6f1353c56e), що це підприємство
заплатило йому за оренду жомової ями на Полтавщині
понад 1,2 млн грн. При цьому вказано, що жомову яму

(https://bihus.info/u2020-mu-chastynapacziyentiv-cherezmoz-lyshylas-bezlikiv-ale-stepanovzadovolenyjrobotoyu/)
11 Лютого 2021

Кива почав здавати в оренду в січні 2019 року.
Як з’ясували журналісти Bihus.Info, за адресою
реєстрації цього підприємства у Львові – лише житловий
будинок, мешканці якого нічого не чули про таку фірму.
Нинішній власник і керівник підприємства, Іраклі Джикія,
розповів у телефонній розмові, що на нього “Компанію
“Сіквел”” оформили формально. “Я тоді шукав роботу,
залишав номер телефону в Інтернеті. Мені подзвонили.
Сказали, що ніякої відповідальності нести не буду, і
заплатили 500 грн”, – розповів Джикія.

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

У суді Семочка
проти журналістів
Bihus.Info
засудили
випадкову
ріелторку
(https://bihus.info/usudi-semochkaproty-zhurnalistivbihus-infozasudyly/

Першим засновником цієї фірми у 2018 році був Сергій
Попівщий. На своїйНовини
сторінці в російській соцмережі

vypadkovurieltorku/)

(https://bihus.info/news/)
“Одноклассники” він
публікує фотографії із заходів на

9 Лютого 2021

окупованій території та лікування у Москві, привітання
(https://bihus.info/)
“ЛНР” із “днем народження” тощо. За словами його
Проєкти в Луганську.
знайомих, нині він мешкає

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

Єдиним засновником компанії Сергій Попівщий
рахувався до літа 2019 року. Отже, договір оренди
жомової ями із Іллею Кивою був укладений ще за
Попівщого.
Сам нардеп Ілля Кива в розмові з журналістами
Bihus.Info із застосування значної кількості
ненормативної лексики висловив байдужість до цієї
інформації.

МИ ВПЛИНУЛИ (HTTPS://BIHUS.INFO/MY-VPLYNULY/)

НАЗК розпочало повну перевірку декларації
нардепа Киви після розслідування Bihus.Info
(https://bihus.info/nazk-rozpochalo-povnu-perevirkudeklaracziyi-nardepa-kyvy-pislya-rozsliduvannyabihus-info/)

Підтримати проект(https://bihus.info/
Новини
(https://bihus.info/novyny/)

Мільярдні активи
“Укрбуду” і
Микитася почали
“розтягувати”
люди, які
приводять до
оточення
Татарова
(https://bihus.info/milya
aktyvy-ukrbudu-imykytasyapochalyroztyaguvaty-lyudyyaki-pryvodyat-dootochennyatatarova/)
26 Січня 2021

Ми вплинули

Національне агентство з питань запобігання
корупції розпочало 17 моніторингів способів життя
та відправило на повну перевірку декларації
посадовців та політиків за результатами
журналістських розслідувань, зокрема і
декларацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.

Теги:

жомова яма, Ілля Кива, Кива

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#telegram)

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

Офіс
генпрокурора
відкрив 2
провадження
щодо фігуранта
розслідувань
Bihus.Info
нардепа
Дубінського
(https://bihus.info/ofisМаєш, щоgenprokuroraдодати? Додай!
Хо
vidkryv-2
provadzhennya/

Новини
(https://bihus.info/news/)

shhodo-figurantarozsliduvan-bihusinfo-nardepadubinskogo/)
Підтримати проект(https://bihus.info/
19 Січня 2021

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

(https://bihus.info/mersedesy
po-50-tysyach-gryvenchomu-v-ukrayini-nepraczyuye-avtomatychnaoczinka-majna/)

Усі новини

(https://bihus.info/yak-nevytratyly-antykovidnyj-fond14-mlrd-grn-z-81-nezmogly-vykorystaty/)
Блоги (https://bihus.info/blogs/)

Блоги (https://bihus.info/blogs/)

Мерседеси по 50 тисяч
гривень: чому в Україні не
працює автоматична
оцінка майна
(https://bihus.info/mersedesypo-50-tysyach-gryvenchomu-v-ukrayini-nepraczyuye-avtomatychnaoczinka-majna/)

Як не витратили
антиковідний фонд: 14
млрд грн з 81 не змогли
використати
(https://bihus.info/yak-nevytratyly-antykovidnyj-fond14-mlrd-grn-z-81-nezmogly-vykorystaty/)

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

(https://bihus.info/yakzareyestruvaty-torgovelnumarku-instrukcziya-dlyakreatoriv/)
Блоги (https://bihus.info/blogs/)

Як зареєструвати
торговельну марку:
інструкція для креаторів
(https://bihus.info/yakzareyestruvaty-torgovelnumarku-instrukcziya-dlyakreatoriv/)
8 Лютого 2021

15 Лютого 2021

1 Лютого 2021

/

Будь як СБУ!
Слідкуй за нами
:)

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

(https://bihus.info/)

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

І не забудь підписатись
на наш YouTube та
Телеграм

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

YouTube(https://www.youtube.com

Введіть ваш email

ВАЖЛИВО

Відправити

Новини (https://bihus.info/novyny/)

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

ВАЖЛИВО

Новини (https://bihus.info/novyny/)

У 2020-му
Інвестори в
частина
зарядки для
(https://bihus.info/u-2020-mu-chastyna(https://bihus.info/investory-v-zaryadky-dlyaпацієнтів
через
електромобілів
pacziyentiv-cherez-moz-lyshylas-bez-likiv-aleelektromobiliv-electroua-zayavlyayut-proтелепрограма
stepanov-zadovolenyj-robotoyu/)
problemy-z-povernennyam-koshtiv/)
МОЗ
лишилась
ELECTROUA
“наші гроші з (https://bihus.info/projects/teleprogramaденисом
nashi-groshi/)
без
ліків,
але
заявляють про
бігусом”
Степанов
проблеми з
задоволений
поверненням
роботою
коштів
(https://bihus.info/u-2020-muchastyna-pacziyentiv-cherez-mozlyshylas-bez-likiv-ale-stepanovzadovolenyj-robotoyu/)

(https://bihus.info/investory-v-zaryadkydlya-elektromobiliv-electrouazayavlyayut-pro-problemy-zpovernennyam-koshtiv/)

Марія Землянська

bihus.info

Кива

11 Лютого 2021

(https://bihus.info/illya- Шарій

16 Лютого 2021

(https://bihus.info)

Степанов(https://bihus.in
/
2020-mu-chast

Люблю kyva-otrymav-miljon- Отримав
жом і
підозру у
Новини
довідкиvid-fiktyvnoyi-firmy-zдержзраді
за любов
(https://bihus.info/news/)
korinnyam-v-lnr/)
до росії

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

0 0

u c ast

Пацієнти
pacziyentiv-che
не
отримали
ліки? Але moz-lyshylas-b
"все
likiv-ale-stepan
дуже
Підтримати
проект(https://bihus.info/
zadovolenyjдобре"

robotoyu/)

ЯК НЕ ВИТРАТИЛИ АНТИКОВІДНИЙ ФОНД: 14

ІНВЕСТОРИ В ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ELECTROUA

МЛРД ГРН З 81 НЕ ЗМОГЛИ ВИКОРИСТАТИ

ЗАЯВЛЯЮТЬ ПРО ПРОБЛЕМИ З ПОВЕРНЕННЯМ КОШТІВ

(HTTPS://BIHUS.INFO/YAK-NE-VY TRATYLY-

(HTTPS://BIHUS.INFO/INVESTORY-V-ZARYADKY-DLYA-

ANTYKOVIDNYJ-FOND-14-MLRD-GRN-Z-81-NE-

ELEKTROMOBILIV-ELECTROUA-ZAYAVLYAYUT-PRO-

ZMOGLY-VYKORYSTATY/)

PROBLEMY-Z-POVERNENNYAM-KOSHTIV/)

НОВИНИ

Усі новини

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

ELECTROUA…
ELECTROUA
…
Блоги (https://bihus.info/blogs/)

Як не витратили антиковідний
фонд: 14 млрд грн з 81 не змогли
використати
(https://bihus.info/yak-ne-vytratyly-antykovidnyj-fond-14
mlrd-grn-z-81-ne-zmogly-vykorystaty/)
14 мільярдів гривень із загального 81-мільярдного Фонду
боротьби з COVID19 так і не змогли вчасно витратити.
Іронічно, що найбільше грошей не освоїли Міністерство
соціальної політики та Міністерство охорони здоров'я.

Інвестори в зарядки
для електромобілів
ELECTROUA
заявляють про
проблеми з
поверненням коштів
(https://bihus.info/investoryv-zaryadky-dlyaelektromobilivelectroua-zayavlyayut/

Витрати та залишки актиковідного фонду, звіт про які
Новини
знаходиться на сайті Мінфіну, проаналізували
журналісти

Bihus.Info.

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

pro-problemy-zpovernennyam-koshtiv/)
16 Лютого 2021
Підтримати проект(https://bihus.info/

15 Лютого 2021

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

МИ
Усі
ВПЛИНУЛИ новини

(https://bihus.in
vplynuly/)

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

Юристи Bihus.Info допомогли
Запорізькій АЕС зекономити 130
тисяч на рукавичках
(https://bihus.info/yurysty-bihus-info-dopomogly-zaporizkijaes-zekonomyty-130-tysyach-na-rukavychkah/)
Після публікації “Наші гроші. Запоріжжя”і звернення юристів
проєкту “Тисни” (Bihus.Info Запорізька АЕС зменшила ціну
договору на закупівлю медтоварів на 130 800 грн. Про це
повідомляють юристи проєкту “Тисни” (Bihus.Info).
11 Лютого 2021

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Юристи проекту “Свої Люди”
добились поновлення справи
щодо перешкоджання
журналістській діяльності на
Закарпатті

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

Юристи Bihus.Info
допомогли Запорізькій
АЕС зекономити 130
тисяч на рукавичках
(https://bihus.info/yurystybihus-info-dopomoglyzaporizkij-aes-zekonomyty130-tysyach-narukavychkah/)
11 Лютого 2021

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

Юристи проекту “Свої
Люди” змусили
чиновників розкрити
інформацію щодо
ремонту дороги на
Київщині

журналістській діяльності з боку комунальників “Центру

(https://bihus.info/yurystyproektu-svoyi-lyudyzmusyly-chynovnykivrozkryty-informacziyushhodo-remontu-dorogyna-kyyivshhyni/)

інвестицій та розвитку” на Закарпатті. Йдеться про

5 Лютого 2021

(https://bihus.info/yurysty-proektu-svoyi-lyudy-dobylysponovlennya-spravy-shhodo-pereshkodzhannyazhurnalistskij-diyalnosti-na-zakarpatti/)
Нацполіція поновила справу щодо перешкоджання

системне ігнорування запитів журналістки Олени Мудрої,
яка розслідує корупційні схеми в галузі будівництва.
10 Лютого 2021
/

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ

Новини
(https://bihus.info/news/)

Усі новини

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

Підтримати проект(https://bihus.info/

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

(https://bihus.info/rozsliduvan
bihus-info-pro-sbushnykana-tundri-u-short-lystinaczionalnogo-konkursuzhurnalistskyh-rozsliduvan/)
Ми вплинули (https://bihus.info/myvplynuly/)

Розслідування Bihus.Info
про СБУшника на
“Тундрі” – у шорт-листі
Національного конкурсу
журналістських
розслідувань

(https://bihus.info/czyklarmiya-druzi-babky-lesiivanovoyi-vyznanokrashhym-rozsliduvannyamroku-na-konkursi-chestprofesiyi-2020/)
Нагороди
(https://bihus.info/nahorody/)

Цикл “Армія. Друзі.
Бабки” Лесі Іванової
визнано кращим
розслідуванням року на
конкурсі “Честь Професії
(https://bihus.info/rozsliduvannya-2020”
bihus-info-pro-sbushnykana-tundri-u-short-lystinaczionalnogo-konkursuzhurnalistskyh-rozsliduvan/)
26 Серпня 2020

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

Леся Іванова потрапила
до списку Top 30 Under 30
(https://bihus.info/lesyaivanova-potrapila-dospisku-top-30-under-30/)
11 Грудня 2019

(https://bihus.info/czyklarmiya-druzi-babky-lesiivanovoyi-vyznanokrashhym-rozsliduvannyamroku-na-konkursi-chestprofesiyi-2020/)
17 Липня 2020

ПРОЕКТИ

Перейти до усіх проектів

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

/

гарнахата
декларації
Новини
(https://bihus.info/projects/garnakhata/)
(https://bihus.info/projects/dek
телепрограма “наші гроші з денисом
(https://bihus.info/news/)
бігусом”
(https://bihus.info/projects/teleprogramanashi-groshi/)
(https://bihus.info/)

Підтримати проект(https://bihus.info/

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

до чорта різного
(https://bihus.info/projects/dochorta-riznogo/)

наші гроші (тв) – архів випусків підсумки дна
(https://bihus.info/projects/nashi- (https://bihus.info/projects/pids
groshi-tv-arkhiv-vipuskiv/)
dna/)
наші гроші. досудилися.
народне назк
(https://bihus.info/projects/nashi- (https://bihus.info/projects/naro
groshi-dosudilisya/)
nazk/)

tbi: “знак оклику” та
tendernews
(https://bihus.info/projects/tbiznak-okliku-ta-tendernews/)
тисни!
(https://bihus.info/projects/push/)
невід (dragnet)
електронне бті (ебті)
(https://bihus.info/projects/nevid-(https://bihus.info/projects/elek
dragnet/)
bti-ebti/)
посіпаки
(https://bihus.info/projects/posipaki/)
посіпаки-2. мініміньйони
гра слів
(https://bihus.info/projects/posipaky(https://bihus.info/projects/gra2/)
sliv/)
котики
(https://bihus.info/projects/kotyky/)
блоги
ring (кільце)
(https://bihus.info/projects/blogi- (https://bihus.info/projects/ring
0/)
kilce/)

і

і

і

ї

/

програма інтерв’ю “он воно як” лабораторія викриттів
свої люди
(https://bihus.info/projects/programa(https://bihus.info/projects/laboratoriya(https://bihus.info/projects/svoi
Новини
intervyu-vono-yak/)
vikrittiv/)
lyudi/)
(https://bihus.info/news/)
Підтримати проект(https://bihus.info/

(https://bihus.info/)
Проєкти
(https://bihus.info/projects/)
Підписатися на розсилку

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

Введіть ваш email

Відправити

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)
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