Новини (https://bihus.info/news/)

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

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

(https://bihus.info/)
ВАЖЛИВО

Новини (https://bihus.info/novyny/)
Про нас

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

Медведчук скупився на 20 млн євро
на узбережжі Болгарії після
звільнення з АП Кучми

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#telegram)

Аліса Юрченко (https://bihus.info/author/a-yurchenko/)

10 Вересня 2020

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

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

телепрограма(htt
“наші гроші” nas

П’ять болгарських компаній родини українського
олігарха Віктора Медведчука володіють землею на
узбережжі Чорного моря в Болгарії. Повідомляє
Bihus.Info з посиланням на витяги з болгарських
реєстрів.
Ділянки розташовані на узбережжі Чорного моря, в муніципалітетах
Несебир, Поморіє і Царево. Це популярні курортні регіони в Бургаській
області Болгарії. Частина землі має призначення під вілли та курортнорекреаційні будівлі, частина – під сільське господарство.
Майже 23 гектари на болгарському узбережжі компанії з орбіти Медведчука
скупили у 2007 році.
Тобто через два роки після того, як він залишив впливову посаду глави

Викриваємо корупційні схеми
і таємні зв'язки. Щопонеділка
о 19.30 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/)

Партія Шарія
розписувала
політичним “експертам”
від 90 до 500 доларів за
позитивні згадки Шарія
в ефірах

Адміністрації президента Леоніда Кучми. У той час Медведчук був членом

(https://bihus.info/partiyashariya-rozpysuvala-

(https://hcj.gov.ua/page/medvedchuk-viktor-volodymyrovych) Вищої ради

politychnym-ekspertam/

юстиції – важливого органа в українській судовій системі, який має вплив на
кар’єру суддів.

Новини (https://bihus.info/news/)

vid-90-do-500-dolariv-zapozytyvni-zgadky-shariyav-efirah/)
13 Жовтня 2020

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

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

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

Про нас (https://bihus.info/about/)

“Чорна каса” партії
Шарія в рази перевищує
її офіційні доходи
(https://bihus.info/chornakasa-partiyi-shariya-vrazy-perevyshhuye-yiyioficzijni-dohody/)
13 Жовтня 2020

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Ділянки родини Медведчука в Поморіє с. Ахелой, Болгарія

Суд відмовив Мосійчуку
у позові проти Bihus.Info
(https://bihus.info/sudvidmovyv-mosijchuku-upozovi-proty-bihus-info/)
5 Жовтня 2020

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Венедіктова вирішила
змінити одну держдачу
на іншу – поближче до
Зеленського

(https://bihus.info/venediktova
vyrishyla-zminyty-odnuderzhdachu-na-inshupoblyzhche-dozelenskogo/)
Ділянка родини Медведчука в Царево, с. Лозенець, Болгарія

5 Жовтня 2020

Для купівлі закордонної нерухомості в Болгарії заснували п’ять фірм. В їхній
капітал загалом влили близько 37 млн лев – це майже 19 млн євро за
нинішнім курсом.
Болгарські фірми мають складну структуру власності, яка через Кіпр
приводить в Україну.
Кінцевим власником цих фірм у болгарському реєстрі компаній зараз
зазначена дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко.
Разом з тим, у 2018 році Медведчук визнавав, що змушений був оформити
бізнес на Марченко через американські санкції, введені щодо нього у 2014
му.

/

Ідеться про такі болгарські фірми: Перфект Ленд Пропертіз, Анаптіксіс
Новини
(https://bihus.info/news/)
Девелопмент, Ескафеас
Констракшнс,
Хр. Атанасіо Констракшнз та

Девелопментс, Політімі Джіай Пропертіз. Усі вони створені для купівліпродажу, будівництва і здачі в оренду нерухомості.
Проєкти (https://bihus.info/projects/)

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

(https://bihus.info/)
Про те, що ці фірми контролює родина Медведчука, стало відомо у 2020
році. Тому що після обрання народним депутатом у 2019-му Медведчук
потрапив під обов’язок
подавати
електронні майнові декларації
Про нас
(https://bihus.info/about/)
(https://declarations.com.ua/search?

q=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%8
Дані з майнового реєстру Болгарії редакція Bihus.Info отримала завдяки
компанії Schmidt & Schmidt (https://schmidt-

export.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BC%D0%B8?
fbclid=IwAR3GvHz2Z0oXlxbQAsYFsDAJ1b0_PCxf_eZuKe3jNzwvb707sfeYfgomiN8,
яка допомагає журналістам відкривати інформацію в закордонних реєстрах.
Нагадаємо, нещодавно Bihus.Info підтвердили (https://bihus.info/medvedchukzasvityv-ofshornu-kompaniyu-z-yahtoyu-za-200-mln-dolari/), що родина
Медведчука володіє однією з найдорожчих у світі яхт Royal Romance за $200
млн через офшорну компанію Fregata Marine Ltd (Маршаллові острови).
Раніше про те, що цю яхту у 2015 році збудували для Медведчука,
повідомляв Сергій Лещенко з посиланням на власні джерела.
Сама яхта, як і земля на болгарському узбережжі, в декларації Медведчука
відсутні.
Нещодавно програма “Схеми” також з’ясувала
(https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html), що родина кума
Путіна володіє часткою в українських телеканалах 11, 22 і ТЕТ, де
основним власником є олігарх Ігор Коломойський. Адвокат Медведчука
пояснив

(https://zagittya.com.ua/news/novosti/kommentarij__otnositelno_vladenija_oksanoj_marchenko__doljami_v_telekanalah
fbclid=IwAR2qqtOvhtYwLtFs7DN
zU7owZAv3edENEVUdGBYh0yzCAQQbHO2ieggz6o), що у 20122016 роках
частками в каналах володів Медведчук, а з 2016-го – його дружина
Марченко. Також стало відомо, що Медведчук – партнер Коломойського
(https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-medvedchuk-ikolomoyskyy/30665772.html) в трьох українських обленерго, двох
металургійних заводах та низці інших фірм.

НОВИНИ (HTTPS://BIHUS.INFO/NOVYNY/)

Медведчук засвітив офшорну компанію з яхтою за 200 млн
доларів
(https://bihus.info/medvedchuk-zasvityv-ofshornu-kompaniyu-z-yahtoyuza-200-mln-dolari/)

/

Народний депутат
Віктор
Медведчук задекларував офшорну компанію
Новини
(https://bihus.info/news/)
Fregata Marine Ltd, якій належить одна з найдорожчих у світі яхт Royal Romance орієнтовною вартістю $200 млн. Саму яхту нардеп не
задекларував, що
може(https://bihus.info/projects/)
бути порушенням законодавства.
Підтримати проект(https://bihus.info/donate/)
Проєкти
(https://bihus.info/)

Теги:

Про нас (https://bihus.info/about/)
болгарія, ділянки, земля в болгарії, медведчук, ОПЗЖ, Яхта

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#telegram)

Маєш, що додати? Додай!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Хочеш закинути нам тему? Закинь

Усі новини

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

(https://bihus.info/figurantka-

(https://bihus.info/moz-4-misyacz-

(https://bihus.info/bihus-info-podaye-

rozsliduvannya-bihus-info-pro-

tyagne-z-zahystom-dlya-medykiv-

v-sud-na-dubinskogo/)

finansy-partiyi-shariya-keruyeshhonajmenshe-3-ma-kompaniyamy-

vytratyly-menshe-2-zantykovidnogo-fondu/)

z-grupy-brsm/)
Новини (https://bihus.info/novyny/)
Новини (https://bihus.info/novyny/)

МОЗ 4 місяць тягне з захистом

Фігурантка розслідування

для медиків – витратили менше

Bihus.Info про фінанси “Партії
Шарія” керує щонайменше 3-ма

2% з антиковідного Фонду

компаніями з групи БРСМ

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Bihus.Info подає в суд на
Дубінського
(https://bihus.info/bihus-info-podayev-sud-na-dubinskogo/)
25 Вересня 2020

(https://bihus.info/moz-4-misyacztyagne-z-zahystom-dlya-medykiv-

(https://bihus.info/figurantkarozsliduvannya-bihus-info-pro-

vytratyly-menshe-2-zantykovidnogo-fondu/)

finansy-partiyi-shariya-keruye-

1 Жовтня 2020

shhonajmenshe-3-ma-kompaniyamyz-grupy-brsm/)
14 Жовтня 2020

/

Будь як СБУ! Слідкуй
за нами :)
Новини (https://bihus.info/news/)

І не забудь підписатись на наш

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

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

YouTube та Телеграм

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

YouTube(https://www.youtube.com/bihusinfo)

Про нас (https://bihus.info/about/)

Введіть ваш email

Відправити

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

ВАЖЛИВО

Новини (https://bihus.info/novyny/)

“Медзакупівлі
України” домовилось
про 100 ШВЛів за
гроші з
антиковідного фонду
– зекономили 8 млн
грн

(https://bihus.info/chorna-kasa-partiyi-shariya-v-razy(https://bihus.info/medzakupivli-ukrayiny-domovylos-pro-100
perevyshhuye-yiyi-oficzijni-dohody/)
shvliv-za-groshi-z-antykovidnogo-fondu-zekonomyly-8-mlnтелепрограма(https://bihus.info/projects/teleprograma-grn/)
антиcovidні
(https://bihus.info/projects/antycovidni“наші гроші” nashi-groshi/)
закупівлі
zakupivli/)
ВАЖЛИВО

Новини (https://bihus.info/novyny/)

“Чорна каса” партії
Шарія в рази
перевищує її офіційні
доходи

(https://bihus.info/medzakupivli-ukrayiny-domovylos-

(https://bihus.info/chorna-kasa-partiyi-shariya-v-razy-

pro-100-shvliv-za-groshi-z-antykovidnogo-fondu-

perevyshhuye-yiyi-oficzijni-dohody/)

zekonomyly-8-mln-grn/)

bihus.info

Марія Землянська

13 Жовтня 2020

Верещук (https://bihus.info/slugyЛітала над
rozvisyly-v-kyyeviКиєвом,
шукала
bordiv-na-ponad-16
додаткові
можливостіmiljoniv-palchevskyj-

14 Жовтня 2020

Палиця
(https://bihus.info/slugyКоломойський
в моєму офісі? rozvisyly-v-kyyeviНе бачив.
bordiv-na-ponad-16

miljoniv-palchevskyj-

Пальчевський(https://bihus.inf
Вішаю свої
фото на всіх rozvisyly-v-kyye
бордах, бо
bordiv-na-ponad
заважає інша
miljoniv-palchev
реклама

vidstav-majzhe-v-4

vidstav-majzhe-v-4

vidstav-majzhe-

razy/)

razy/)

razy/)

ВЕНЕДІКТОВА ВИРІШИЛА ЗМІНИТИ ОДНУ ДЕРЖДАЧУ НА ІНШУ - ПОБЛИЖЧЕ ДО

СУД ВІДМОВИВ МОСІЙЧУКУ У ПОЗОВІ ПРОТИ

ЗЕЛЕНСЬКОГО (HTTPS://BIHUS.INFO/VENEDIKTOVA-VYRISHYL A-ZMINY TY-ODNU-

BIHUS.INFO (HTTPS://BIHUS.INFO/SUD-VIDMOVYV-

DERZHDACHU-NA-INSHU-POBLYZHCHE-DO-ZELENSKOGO/)

MOSIJCHUKU-U-POZOVI-PROTY-BIHUS-INFO/)

/

Новини (https://bihus.info/news/)

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

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

(https://bihus.info/)
Про нас (https://bihus.info/about/)

НОВИНИ

Усі новини

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

ТОП-5: скільки кошт…
кошт…
Новини (https://bihus.info/novyny/)

Фігурантка розслідування Bihus.Info про
фінанси “Партії Шарія” керує щонайменше
3-ма компаніями з групи БРСМ
(https://bihus.info/figurantka-rozsliduvannya-bihus-info-pro-finansy-partiyishariya-keruye-shhonajmenshe-3-ma-kompaniyamy-z-grupy-brsm/)
Компанія БРСМ (мережа автозаправок) невдало відхрещується від керівника
низки фірм зі своєї мережі, намагаючись спростувати свою причетність до

“Чорна каса” партії Шарія в
рази перевищує її офіційні
доходи
(https://bihus.info/chorna-kasa-

фінансування “Партії Шарія”. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на

partiyi-shariya-v-razyperevyshhuye-yiyi-oficzijni-

дані державного бізнес-реєстру.

dohody/)
13 Жовтня 2020

14 Жовтня 2020

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Честь, гідність, ділова репутація: коли
фігуранти публікацій мають право на
захист
(https://bihus.info/chest-gidnist-dilova-reputacziya-koly-figuranty-publikaczijmayut-pravo-na-zahyst/)
Що таке захист честі, гідності та ділової репутації? У яких випадках право на
захист може бути порушеним і як визначити, хто саме його порушив?
13 Жовтня 2020

МИ
Усі
ВПЛИНУЛИ новини

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

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

НАЗК розпочало повну перевірку
декларації нардепа Киви після
розслідування Bihus.Info
(https://bihus.info/nazk-rozpochalopovnu-perevirku-deklaracziyinardepa-kyvy-pislya-rozsliduvannyabihus-info/)
1 Жовтня 2020

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

Партія Шарія розписувала політичним
“експертам” від 90 до 500 доларів за
позитивні згадки Шарія в ефірах

Прокуратура перевіряє ймовірну
розтрату в дитячій лікарні на
Закарпатті – Свої Люди

(https://bihus.info/partiya-shariya-rozpysuvala-politychnym-ekspertam-vid-90

(https://bihus.info/prokuraturapereviryaye-jmovirnu-roztratu-v-

do-500-dolariv-za-pozytyvni-zgadky-shariya-v-efirah/)

/

Цілій низці телевізійних експертів і політологів розписувалися гонорари за

dytyachij-likarni-na-zakarpatti-svoyi-

Новини
(https://bihus.info/news/)
позитивні згадки блогера Анатолія
Шарія
та його політичної партії під час

lyudy/)

ефірів на різних телеканалах. Про це йдеться в розслідуванні Лесі Іванової,

22 Вересня 2020

Анастасії Усенко та Максима Опанасенко для телепрограми “Наші гроші з
Денисом Бігусом”.
(https://bihus.info/)

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

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

13 Жовтня 2020

Про нас (https://bihus.info/about/)

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ

Усі новини

(https://bihus.info/rozsliduvannyabihus-info-pro-sbushnyka-na-tundriu-short-lysti-naczionalnogo-

(https://bihus.info/czykl-armiya-druzibabky-lesi-ivanovoyi-vyznanokrashhym-rozsliduvannyam-roku-na-

konkursu-zhurnalistskyh-rozsliduvan/)

konkursi-chest-profesiyi-2020/)

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

(https://bihus.info/lesya-ivanovapotrapila-do-spisku-top-30-under30/)
Нагороди (https://bihus.info/nahorody/)

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

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

Леся Іванова потрапила до списку

Розслідування Bihus.Info про
СБУшника на “Тундрі” – у шортлисті Національного конкурсу

Цикл “Армія. Друзі. Бабки” Лесі
Іванової визнано кращим
розслідуванням року на конкурсі

журналістських розслідувань

“Честь Професії 2020”

(https://bihus.info/rozsliduvannyabihus-info-pro-sbushnyka-na-tundri-

(https://bihus.info/czykl-armiya-druzibabky-lesi-ivanovoyi-vyznano-

u-short-lysti-naczionalnogokonkursu-zhurnalistskyh-rozsliduvan/)

krashhym-rozsliduvannyam-roku-nakonkursi-chest-profesiyi-2020/)

26 Серпня 2020

17 Липня 2020

ПРОЕКТИ

Top 30 Under 30
(https://bihus.info/lesya-ivanovapotrapila-do-spisku-top-30-under30/)
11 Грудня 2019

Перейти до усіх проектів

телепрограма “наші гроші”
гарнахата
(https://bihus.info/projects/teleprograma- (https://bihus.info/projects/garnakhata/)

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

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

nashi-groshi/)
го “канцелярська сотня”

го “том 14”

до чорта різного

(https://bihus.info/projects/gokancelyarska-sotnya/)

(https://bihus.info/projects/go-tom14/)

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

наші гроші (тв) – архів випусків
(https://bihus.info/projects/nashigroshi-tv-arkhiv-vipuskiv/)

підсумки дна
(https://bihus.info/projects/pidsumkidna/)

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

наші гроші. досудилися.
(https://bihus.info/projects/nashi-

народне назк
(https://bihus.info/projects/narodne-

/

groshi-dosudilisya/)
невід (dragnet)

nazk/)

тисни!
(https://bihus.info/projects/push/)
посіпаки

Новини (https://bihus.info/news/)

електронне бті (ебті)

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

(https://bihus.info/projects/elektronnebti-ebti/)

(https://bihus.info/)
посіпаки-2.
мініміньйони
(https://bihus.info/projects/posipaky-

гра слів
(https://bihus.info/projects/gra-sliv/)

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

2/)

(https://bihus.info/projects/posipaki/)
Підтримати проект(https://bihus.info/donate/)

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

Про нас (https://bihus.info/about/)

блоги

ring (кільце)

програма інтерв’ю “он воно як”

(https://bihus.info/projects/blogi-0/)

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

(https://bihus.info/projects/programaintervyu-vono-yak/)

лабораторія викриттів
(https://bihus.info/projects/laboratoriyavikrittiv/)

свої люди
(https://bihus.info/projects/svoilyudi/)

Підписатися на розсилку

Bihus.Info об'єднує антикорупційні проекти, які створює
ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".

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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