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

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

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Кива збрехав про участь в
конференціях і додав до
дисертації підробні довідки
Данило Мокрик (https://bihus.info/author/mokryk-d/)

27 Квітня 2021

Дисертація Киви: підробки, брехня і найкращі цитати

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 Ілля Кива (ОПЗЖ) додав до своєї
кандидатської дисертації довідку з
(/#facebook)
підробленим підписом, а серед
підтверджень апробації своєї дисертації
вказав матеріали науково-практичних
(/#twitter)
конференцій, які відсутні в офіційних

телепрогра
“наші гроші
денисом
бігусом”
Викриваємо
корупційні схеми і
таємні зв'язки.

(/#telegram)

збірниках. Про це йдеться у розслідуванні
Новини
Данила Мокрика
для Bihus.Info.

Щопонеділка о 19.30
на ютуб-каналі
Bihus.Info, о 21.30 на
(https://bihus.info/news/)
24-му каналі. А також
В дисертації Киви, опублікованій (http://ipk.edu.ua/wp- Підтримати
проект(https://bihus.info/
щовівторка
на каналі
(https://bihus.info/)
content/uploads/2021/04/dis-KYVA.pdf) на сайті Інституту
UA Перший.
Проєкти
підготовки кадрів Державної служби зайнятості, вказано,
(https://bihus.info/projects/)

що Ілля Кива брав участь у двох наукових конференціях

МАУПу у 2018 та 2019 роках. При цьому там вказано, що

НОВИНИ ПРОЄКТУ

роботи Киви опубліковані в збірниках на ст. 152154 та ст.
414416 відповідно.

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

Втім, наявний в Інтернеті офіційний збірник
(http://vadnd.org.ua/app/uploads/2018/11/50.pdf)
матеріалів конференції 2018 року має лише 144 сторінки.

У Києві
евакуювали 75
тис авто за

неправильну
парковку –
(https://www.researchgate.net/publication/337604333_Formation_of_communicative_com
приватні фірми
2019 року має 414 сторінок, остання з яких містить
заробили 60
вихідні дані. Внески Іллі Киви в обох відсутні.
мільйонів
Збірник

(https://bihus.info/ukyyevievakuyuvaly-75
tys-avto-zanepravylnuparkovku-pryvatnifirmy-zarobyly-60
miljoniv/)
23 Квітня 2021

Новини

Журналісти Bihus.Info звернулися до координаторки обох
конференцій Оксани Пархоменко-Куцевіл із запитанням,
чи брав у них участь Ілля Кива.
“Я його не пам’ятаю, я вам чесно скажу. Тези я збирала
особисто. Я його не пам’ятаю по прізвищу”, – сказала вона.
Окрім того, до своєї дисертації Ілля Кива додав декілька
довідок, які мають підтверджувати практичне значення
його наукової роботи. Зокрема, додається довідка від ГО

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

Теща купила
головному
слідчому Авакова
квартиру в
корупційному ЖК
на Печерську
(https://bihus.info/teshh
kupyla-golovnomuslidchomu-avakova-

“Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного

kvartyru-vkorupczijnomu-zhkna-pechersku/)

Новини
управління”, підписана
Ольгою Руденко. Підпис на цій
(https://bihus.info/news/)
довідці суттєво відрізняється
від підпису тієї ж Ольги

Руденко на інших документах, наявних у вільному

21 Квітня 2021

Підтримати проект(https://bihus.info/

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

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

Тесть нардепа
Дубневича
розповів як його
“вписували” у
фірми з
мільйонними
активами

Після того, як журналісти Bihus.Info звернулися до
згаданої вище ГО із запитанням, з чим пов’язана така
відмінність у підписах і чи справді Ольга Руденко
підписувала таку довідку для Іллі Киви, відповіді вони не
надійшло. Однак невдовзі на сайті Інституту замінили

(https://bihus.info/testnardepadubnevycharozpoviv-yak-jogovpysuvaly-u-firmyz-miljonnymyaktyvamy/)
20 Квітня 2021

файл із дисертацією Іллі Киви. У новій версії файлу
також міститься довідка від тієї ж організації із тими ж

Новини

вихідними даними, однак підписана не Ольгою Руденко,

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

а Євгеном Романенком (президент ГО та водночас –
керівник МАУПу, в якому Кива проходив аспірантуру).

“Родинна
компанія”
нардепа
Дубневича
володіла 200 кг
золота, яке не
потрапило під
арешт
Антикорсуду
(https://bihus.info/rody
kompaniyanardepadubnevychavolodila-200-kgzolota-yake-ne-

При цьому на сервері Інституту підготовки кадрів ще

potrapylo-pidareshtantykorsudu/)

Новини
впродовж декількох
днів можна було знайти обидва
(https://bihus.info/news/)
файли з дисертацією
Киви (перший варіант

(http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dis-

20 Квітня 2021

Підтримати проект(https://bihus.info/

(https://bihus.info/)
KYVA.pdf) із підробленою довідкою та другий варіант
Проєкти
(http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dis-KYVA
(https://bihus.info/projects/)

1.pdf) із заміненою довідкою). Документи мали різну
назву: “dis-KYVA” та “dis-KYVA1”.
Станом на зараз перша версія дисертація видалена,
однак копія видаленої сторінки збережена на сервісі
Internet Archive
(https://web.archive.org/web/20210419210423/http://ipk.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/04/dis-KYVA.pdf).
Окрім цього, Ілля Кива додав до дисертації також
довідку від Офісу Генпрокурора, в якій вказано, що Офіс
Генпрокурора уже впроваджує результати досліджень
нардепа від ОПЗЖ у свою діяльність.
Журналісти Bihus.Info звернулися за коментарем до
Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона
відповіла, що офіційно дисертація Киви до Офісу
Генпрокурора не надходила, а довідка є “особистою
позицією” людини, яка її видала.

Втім, на довідці, крім підпису, також є офіційна печатка
Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, що Ілля Кива захистив дисертацію кандидата
наук із державногоНовини
управління на тему “Механізми
(https://bihus.info/news/)
впливу громадянського
суспiльства на державне

регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі

Підтримати проект(https://bihus.info/

(https://bihus.info/)
країн ЄС та України)”. Захист відбувся 26 квітня в
Інституті підготовкиПроєкти
кадрів Державної служби зайнятості.
(https://bihus.info/projects/)

Науковий ступінь кандидата наук надалі може присвоїти
Міністерство освіти та науки.
Цей ступінь надав би Іллі Киві можливість отримувати
надбавку до зарплати в розмірі 15%.

НОВИНИ (HTTPS://BIHUS.INFO/NOVYNY/)

У Києві евакуювали 75 тис авто за неправильну
парковку – приватні фірми заробили 60
мільйонів
(https://bihus.info/u-kyyevi-evakuyuvaly-75-tysavto-za-nepravylnu-parkovku-pryvatni-firmyzarobyly-60-miljoniv/)

За майже два роки від початку роботи інспекції з
паркування у Києві (липень 2019  квітень 2020
через порушення правил парковки примусово
евакуювати понад 75 тисяч машин. Кожна така
евакуація обійшлась водію у майже дві тисячі
гривень. Проте дохід бюджету від евакуації склав
лише 24 млн грн, тоді як більшість грошей
заробити приватні компанії.

Теги:

Ілля Кива, кива дисертація

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#telegram)

Маєш, що додати? Додай!

Хо

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

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Усі новини

(https://bihus.info/)

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

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

(https://bihus.info/gryfovanaoboronka-chomu-totalnasekretnist-v-zakupivlyah-

(https://bihus.info/deklarovan

shkodyt-i-armiyi-ivyrobnykam-zbroyi/)

Житло на колесах та
одинокі вовки: типові
деклараційні порушення і
що з ними робити

prezydenta-zapysivrozmov-aktyvistiv/)

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

Верховний Суд вважає,
що в ОП не довели
відсутність у Президента
записів розмов активістів

Новини (https://bihus.info/novyny/)

“Грифована оборонка”:
чому тотальна
секретність в закупівлях
шкодить і армії, і
виробникам зброї

Блоги (https://bihus.info/blogs/)

6 Квітня 2021

(https://bihus.info/gryfovanaoboronka-chomu-totalnasekretnist-v-zakupivlyahshkodyt-i-armiyi-ivyrobnykam-zbroyi/)
13 Квітня 2021

Будь як СБУ!

(https://bihus.info/verhovnyjsud-vvazhaye-shho-v-opne-dovely-vidsutnist-u-

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

(https://bihus.info/verhovnyjsud-vvazhaye-shho-v-opne-dovely-vidsutnist-uprezydenta-zapysivrozmov-aktyvistiv/)
2 Квітня 2021

Слідкуй за нами
:)

Новини
(https://bihus.info/news/)

І не забудь підписатись
наПідтримати
наш YouTube
та
проект(https://bihus.info/

(https://bihus.info/)
Проєкти
Підписуйся на нашу розсилку.
Лише найлютіше.
Лише раз на тиждень!

Телеграм

(https://bihus.info/projects/)
YouTube(https://www.youtube.com

Введіть ваш email

ВАЖЛИВО

Ві

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

Новини (https://bihus.info/novyny/)

У Києві
евакуювали 75
Кива збрехав
(https://bihus.info/u-kyyevi-evakuyuvaly-75-tys- (https://bihus.info/kyva-zbrehav-pro-uchast-vтис
авто
за
avto-za-nepravylnu-parkovku-pryvatni-firmykonferencziyah-i-dodav-do-dysertacziyi-pidrobniпро
участь
в
телепрограма
телепрограма
zarobyly-60-miljoniv/)
dovidky/)
неправильну
“наші гроші з (https://bihus.info/projects/teleprograma“наші гроші з (https://bihus.info/projects/
конференціях
і
денисом
nashi-groshi/)
денисом
nashi-groshi/)
парковку –
бігусом”
бігусом”
додав
до
приватні фірми
дисертації
заробили 60
підробні
мільйонів
довідки
ВАЖЛИВО

Новини (https://bihus.info/novyny/)

(https://bihus.info/u-kyyevievakuyuvaly-75-tys-avto-zanepravylnu-parkovku-pryvatni-firmyzarobyly-60-miljoniv/)

(https://bihus.info/kyva-zbrehav-prouchast-v-konferencziyah-i-dodav-dodysertacziyi-pidrobni-dovidky/)

Марія Землянська

Данило Мокрик

23 Квітня 2021

27 Квітня 2021

Кива (https://bihus.info/illya- Шарій
(https://bihus.info)
Люблю
Отримав
жом і kyva-otrymav-miljon- підозру у
довідки
держзраді
за любов
до росії

Степанов(https://bihus.in
Пацієнти
2020-mu-chast
не
отрималиpacziyentiv-che
ліки? Але
moz-lyshylas-b
"все

д р

дуже
добре"

vid-fiktyvnoyi-firmy-zНовини
korinnyam-v-lnr/)

likiv-ale-stepan
zadovolenyjrobotoyu/)

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

Підтримати проект(https://bihus.info/
ЯК(https://bihus.info/)
НЕ ВИТРАТИЛИ АНТИКОВІДНИЙ ФОНД: 14

ІНВЕСТОРИ В ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ELECTROUA

Проєкти
МЛРД ГРН З 81 НЕ ЗМОГЛИ ВИКОРИСТАТИ
ЗАЯВЛЯЮТЬ ПРО ПРОБЛЕМИ З ПОВЕРНЕННЯМ КОШТІВ
(https://bihus.info/projects/)

(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/)

Дисертація Кив
Новини (https://bihus.info/novyny/)

Теща купила головному слідчому
Авакова квартиру в
корупційному ЖК на Печерську
(https://bihus.info/teshha-kupyla-golovnomu-slidchomuavakova-kvartyru-v-korupczijnomu-zhk-na-pechersku/)
Начальник Головного слідчого управління Нацполіції
Максим Цуцкірідзе мешкає в житловому комплексі
“Аристократ”, який став причиною “укрбудівського”
скандалу і через квартирну аферу в якому торік отримав
підозру заступник глави Офісу Президента Олег Татаров.
При цьому Цуцкірідзе називають кумом Татарова. Про це
йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для Bihus.Info.

Кива збрехав про
участь в
конференціях і додав
до дисертації
підробні довідки
(https://bihus.info/kyvazbrehav-pro-uchast-vkonferencziyah-i-dodavdo-dysertacziyipidrobni-dovidky/)
27 Квітня 2021

21 Квітня 2021

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

(https://bihus.info/)

Тесть нардепа Дубневича
Проєкти
розповів як його (https://bihus.info/projects/)
“вписували” у
фірми з мільйонними активами
(https://bihus.info/test-nardepa-dubnevycha-rozpoviv-yakjogo-vpysuvaly-u-firmy-z-miljonnymy-aktyvamy/)
Тесть народного депутата та фігуранта корупційної справи

МИ
Усі
ВПЛИНУЛИ новини

(https://bihus.in
vplynuly/)

Ми вплинули (https://bihus.info/my-

Підтримати проект(https://bihus.info/

vplynuly/)

Поліція розслідує
захоплення прибережної
зони в Миколаєві –
юристи проєкту “Свої
Люди”

за документами є власником львівської компанії

(https://bihus.info/policziyarozsliduye-zahoplennyapryberezhnoyi-zony-vmykolayevi-yurystyproyektu-svoyi-lyudy/)

“Передзвін”, розповів журналістам, що у фірмі виступає

13 Квітня 2021

щодо розкрадання десятків мільйонів гривень
“Укрзалізниці” Ярослав Дубневич Мирослав Швидкий, який

виключно як “підставне лице”. Про це йдеться в
розслідуванні Мар’яни Сич та Максима Опанасенко для
Bihus.Info.

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

20 Квітня 2021

Новини (https://bihus.info/novyny/)

“Родинна компанія” нардепа
Дубневича володіла 200 кг
золота, яке не потрапило під
арешт Антикорсуду
(https://bihus.info/rodynna-kompaniya-nardepa-dubnevychavolodila-200-kg-zolota-yake-ne-potrapylo-pid-areshtantykorsudu/)
Кіпрська компанія Energypoint Holding Limited, яка в різний
час контролювалася членами родини нардепа Ярослава
Дубневича, володіла 200 золотими злитками вартістю у 8
мільйонів доларів, які найімовірніше були продані в момент
зняття з Дубневича депутатської недоторканності і арешту
його майна. Про це йдеться в розслідуванні Мар’яни Сич та
Максима Опанасенко для Bihus.Info.
20 Квітня 2021

Після сюжету Bihus.Info
НАЗК просить
Мінінфраструктури
провести оцінку ризиків
в сфері дипломування
моряків
(https://bihus.info/pislyasyuzhetu-bihus-info-nazkprosyt-mininfrastrukturyprovesty-oczinku-ryzykiv-vsferi-dyplomuvannyamoryakiv/)
5 Квітня 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/)

26 Серпня 2020

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

Леся Іванова потрапила
до списку Top 30 Under 30

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/)

(https://bihus.info/lesyaivanova-potrapila-dospisku-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/teleprograma(https://bihus.info/)
nashi-groshi/)

Підтримати проект(https://bihus.info/

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

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

tbi: “знак оклику” та
tendernews
(https://bihus.info/projects/tbiznak-okliku-ta-tendernews/)

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/)

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/)

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
intervyu-vono-yak/)
vikrittiv/)
lyudi/)

Bihus.Info - команда журналістів, юристів,
Новини змін.
айтішників і активістів, що завдають
(https://bihus.info/news/)

Підписатися на розсилку

Введіть ваш email
Підтримати проект(https://bihus.info/

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