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60 млн гривень на автівки:
хто з нардепів оновив
автопарк за час пандемії
Калюжна Анна (https://bihus.info/author/anzhulak/)

2 Березня 2021

Автопарки депутатів 2021: хто ганяє на нових Крузак…
Крузак…

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

Підтримати(https://bihus.info/donat

(/#facebook)

(/#twitter)

Щонайменше півтора десятки народних
депутатів оновили свої автопарки за
останній рік. Серед нових депутатських
авто – Mercedes, Land Cruiser та навіть
коштовний Rolls-Royсе. Про це йдеться у
розслідуванні Анни Калюжної та Вадима
Поньки для Bihus.Info.

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

(/#telegram)

Щопонеділка о 19.30
на ютуб-каналі
Новини
Шевченко. Журналісти
тричі фіксували, як він приїжджав
Bihus.Info, о 21.30 на
(https://bihus.info/news/)
на ній на закриту парковку
Верховної Ради.
24-му каналі. А також
Підтримати
проект(https://bihus.info/
щовівторка
на каналі
(https://bihus.info/)
UA Перший.
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На новій BMW Х5 тепер їздить “слуга народу“ Євгеній

НОВИНИ ПРОЄКТУ

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

“Літаки
Медведчука”
незадовго до

Авто зареєстроване у березні 2020-го на сина нардепа
Івана Шевченка, який працює слідчим Державного бюро
розслідувань. З декларації слідчого (остання, яка нині є у
вільному доступі – за 2018 рік) зрозуміло, що коштів на
придбання такого авто він не мав – за оцінкою
автоексперта Павла Кащука “німець” коштує не менше
2,5 млн. грн. Звідки в родича нардепа гроші на авто,
яким користується він сам  Шевченко не відповів.
Новою BMW Х5 користується і депутат “Слуги народу“

накладення
санкцій
перегнали до
Швейцарії
(https://bihus.info/litaky
medvedchukanezadovgo-donakladennyasankczij-peregnalydo-shvejczariyi/)
25 Лютого 2021

Максим Гузенко, відомий виконанням
(https://www.slovoidilo.ua/2021/02/11/novyna/polityka/mazhorytarnykyНовини
sumskoyi-oblasti-xto-najkrashhe-vykonuye-obicyanky)
найменшої кількості обіцянок серед мажоритарників
Сумщини. Авто зареєстроване у жовтні 2020 року на
родинну аграрну фірму Гузенків “АГРОХІМ ПАРТНЕР“, але
користується ним найімовірніше сам народний обранець
– журналісти неодноразово помічали виїзд автомобіля із
закритої парковки Верховної Ради.

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

Переліт
президента в ОАЕ
коштував 1,7 млн
грн. Летіли 10
осіб
(https://bihus.info/pere
prezydenta-v-oaekoshtuvav-17-mlngrn-letily-10-osib/)
23 Лютого 2021

/

Новини

Новини
(https://bihus.info/news/)

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

Новорічний візит
Зеленського у
“Синьогору”
обійшовся
бюджету у 400
тис грн

Підтримати проект(https://bihus.info/

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

На нові авто пересіли і деякі нардепи від “Слуги народу“,
яких раніше Bihus.Info “ловили” на голосуванні в
інтересах олігарха Ріната Ахметова

(https://bihus.info/novo
vizyt-zelenskogo-usynogoruobijshovsyabyudzhetu-u-400
tys-grn/)
23 Лютого 2021

(https://bihus.info/zhurnalisty-bihus-info-vyrahuvalydeputativ-yaki-stabilno-diyut-v-interesah-ahmetova-takolomojskogospysok/). Так, “слуга народу” Микола
Галушко тепер приїжджає в Раду на новій Toyota Land
Cruiser 200 орієнтовно за 2,5 млн грн. Автівка
зареєстрована у листопаді 2020 року на 65-річну матір
нардепа Марину Валентинівну. Нардеп спочатку заявив
журналістам, що не їздить на цьому авто, але трохи
згодом – що задекларує право користування нею. Звідки
в матері кошти на автівку нардеп не сказав.

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

Утримання
президента у
2020-му
коштувало
платникам
податків 30
мільйонів грн (без
держохорони)
(https://bihus.info/utrym
prezydenta-u2020-mukoshtuvaloplatnykampodatkiv-30
miljoniv-grn-bezderzhohorony/)
23 Лютого 2021

Нову Toyota Land Cruiser так само в листопаді купив і
“слуга народу” Арсеній Пушкаренко. Нардеп каже, що

/

купив автівку в кредит, а покупку не задекларував, бо
Новини
нібито в той момент
через рішення Конституційного суду
(https://bihus.info/news/)
не працював сайт декларацій.

А нардеп Валерій Колюх їздить на новому Volvo ХС90 заПідтримати проект(https://bihus.info/
(https://bihus.info/)
приблизно 2 млн гривень. Автівка зареєстрована на
Проєкти
мешканця села Старий
Білоус, що на Чернігівщині. Сам
(https://bihus.info/projects/)

Колюх каже, що це машина його помічника і він його
просто підвіз. При цьому нардеп, за його ж словами,
чомусь збирається декларувати право користування цим
авто.

Новим Lexus LX 450D користується тепер і нардеп від
“Батьківщини” Андрій Ніколаєнко. Авто записане на
батька парламентаря – пенсіонера і нардепа першого

/

скликання Ради Івана Ніколаєнко
Новини
(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%
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Підтримати проект(https://bihus.info/

(https://bihus.info/)
Проєкти
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Влітку пересів у новеньку Audi A8 ще один соратник Юлії
Тимошенко – Сергій Власенко. Автомобіль після свіжого
рестайлінгу обійшовся
(https://declarations.com.ua/declaration/nacp_cac0e01c67454ee5818e-af5ddc938c0e) нардепу в 4,3 млн грн.
Нагадаємо, раніше Власенко отримав компенсацію від
юридичної фірми Reid, Collins, Tsai LLP за політичні
репресії щодо Тимошенко.

Однопартійця Власенка – Костянтина Бондарєва –
журналісти також помітили в новому позашляховику
TOYOTA LAND CRUISER Prado. Вартість у салоні стартує
від мільйона трьохсот тисяч в базовій комплектації.
/

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

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

Нове авто з’явилося і у депутата “Опозиційної платформи
“За життя”” Михайла Папієва. Нардеп нещодавно
пересів на новий Volkswagen TOUAREG, який нині, за
словами самого ж Папієва, на лізинговій компанії.
Щомісячно нардеп нібито сплачує за нього 60 тисяч
гривень.
Народний депутат від “ОПЗЖ” Суто Мамоян вже
потрапляв раніше в “автоскандали”. Так, у свою
декларацію
(https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3c28de84
84a04517-b6124379b443c0cc) він вніс два автомобіля
Toyota Land Cruiser 200, які начебто купив по 20 тисяч
гривень. Нещодавно ж журналісти помітили як Мамоян
на Липській, поблизу Верховної Ради, у супроводі
охоронців сів в автомобіль Rolls Royce Сullinan,
записаний на родича парламентаря. Подібний
автомобіль коштує близько 15 мільйонів гривень.
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На новій автівці їздить і колишній “слуга народу” Роман
Іванісов, якого раніше вигнали з фракції через судимість
за згвалтування. Журналісти помітили як нардеп
виїжджає із закритої парковки Ради на новому MercedesBenz GLS 400. Авто зареєстроване на його дружину.
Нове авто – Land Rover Defender – з’явилося і у нардепа
Дмитра Шпенова. Автівка зареєстрована на компанію
ТОВ “Інститут стратегічних досліджень” самого Шпенова
і за словами нардепа він її орендує у своєї ж компанії.
Цікаво, що за інформацією з відкритих джерел ця
компанія за 2019 рік офіційно заробила лише 9600
гривень чистого прибутку, а за останні 10 років не
заробила і половини вартості нового авто депутата.

/

Новини
НОВИНИ (HTTPS://BIHUS.INFO/NOVYNY/)
(https://bihus.info/news/)

“Літаки Медведчука” незадовго до накладення
санкцій перегнали до Швейцарії
(https://bihus.info/)
(https://bihus.info/litaky-medvedchuka-nezadovgoПроєкти
do-nakladennya-sankczij-peregnaly-do-shvejczariyi/)
(https://bihus.info/projects/)

Підтримати проект(https://bihus.info/

Три з п’яти чартерних літаків, на офшорних
власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала
санкції через справи нардепа Віктора Медведчука,
незадовго до засідання РНБО перегнали у
містечко Сент-Галлен в Швейцарії. Саме там
прописаний бенефіціарний власник “труби
Медведчука”, який і заробляв на схемі з
нафтопродуктопроводом. Про це повідомляє
Bihus.Info.

Теги:

автівки нардепів, машини нардепів, нардепи
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130-tysyach-narukavychkah/)
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Новини (https://bihus.info/novyny/)

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Ми вплинули (https://bihus.info/my-

Підтримати проект(https://bihus.info/

(https://bihus.info/)
Лабораторія
викриттів
3.0: новий набір на
прокачку для
регіональних
розслідувачів
(https://bihus.info/laboratoriyavykryttiv-30-novyj-nabirna-prokachku-dlyaregionalnyh-rozsliduvachiv/)
23 Лютого 2021

У 2020-му частина

Проєкти
пацієнтів через МОЗ
(https://bihus.info/projects/)

лишилась без ліків, але
Степанов задоволений
роботою
(https://bihus.info/u-2020
mu-chastyna-pacziyentivcherez-moz-lyshylas-bezlikiv-ale-stepanovzadovolenyj-robotoyu/)

vplynuly/)

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

11 Лютого 2021

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!
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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/)

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

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

НОВИНИ

Усі новини

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

Автопарки деп
Блоги (https://bihus.info/blogs/)

“Знімати можна!”: законні права
журналістів і як їх захистити
(https://bihus.info/znimaty-mozhna-zakonni-pravazhurnalistiv-i-yak-yih-zahystyty/)
Журналістів нерідко називають четвертою гілкою влади,
проте які права представники медіа мають за законом? В
яких випадках ці права можуть бути обмежені, і головне,
що робити, якщо професійній діяльності журналістів
перешкоджають, - пояснює юрист Bihus.Info Євген
Воробйов.
1 Березня 2021

Блоги (https://bihus.info/blogs/)

Юристи проекту “Свої Люди”
добились відкриття справи щодо
ймовірної мільйонної переплати
на закупівлі кисневих
концентраторів

60 млн гривень на
автівки: хто з
нардепів оновив
автопарк за час
пандемії
(https://bihus.info/60
mln-gryven-na-avtivkyhto-z-nardepiv-onovyvavtopark-za-chaspandemiyi/)
2 Березня 2021

МИ
Усі
ВПЛИНУЛИ новини

(https://bihus.in
vplynuly/)

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

Перевірки на мільйон:
Антимонопольний
досліджує 3 тендера за
/

(https://bihus.info/yurysty-proektu-svoyi-lyudy-dobylysvidkryttya-spravy-shhodo-miljonnoyi-pereplaty-na-zakupivliНовини
(https://bihus.info/news/)
kysnevyh-konczentratoriv/)
Суд зобов'язав Нацполіцію розслідувати можливу

заявами юристів
Bihus.Info

переплату
на закупівлі 200 кисневих концентраторів на
(https://bihus.info/)
Проєкти
суму 8,8 млн грн для Вінницького
Центру профілактики та

боротьби зі СНІДом. Ймовірну(https://bihus.info/projects/)
переплату виявили активісти

(https://bihus.info/perevirkyna-miljon-antymonopolnyjПідтримати проект(https://bihus.info/
doslidzhuye-3-tendera-zazayavamy-yurystiv-bihusinfo/)

ГО “Філософія серця” і разом з юристами проекту “Свої

18 Лютого 2021

Люди” (Bihus.Info) дотисли перевірку закупівлі.
25 Лютого 2021

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

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Лабораторія викриттів 3.0 новий
набір на прокачку для
регіональних розслідувачів
(https://bihus.info/laboratoriya-vykryttiv-30-novyj-nabir-naprokachku-dlya-regionalnyh-rozsliduvachiv/)
Команда Bihus.Info оголошує набір на програму підтримки

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

для розслідувачів, що викривають корупцію в регіонах. 8
журналістів-розслідувачів отримають можливість наступні
10 місяців працювати і навчатись під менторством
Bihus.Info, отримувати стипендію, а також прокачати свої
навички не лише в створенні матеріалів, але й в їх
“упаковці” і просуванні.
23 Лютого 2021

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ

(https://bihus.info/rozsliduvan
bihus-info-pro-sbushnyka-

Усі новини

(https://bihus.info/czyklarmiya-druzi-babky-lesi-

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

(https://bihus.info/lesya/

na-tundri-u-short-lystinaczionalnogo-konkursuzhurnalistskyh-rozsliduvan/)
Ми вплинули (https://bihus.info/my-

ivanovoyi-vyznanoНовини
krashhym-rozsliduvannyam(https://bihus.info/news/)
roku-na-konkursi-chestprofesiyi-2020/)

(https://bihus.info/)

vplynuly/)

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

Нагороди

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

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

ivanova-potrapila-dospisku-top-30-under-30/)
Нагороди

Підтримати проект(https://bihus.info/

(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/)

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

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

наші гроші. досудилися.
народне назк
(https://bihus.info/projects/nashi- (https://bihus.info/projects/naro
groshi-dosudilisya/)
nazk/)
/

невід (dragnet)
електронне бті (ебті)
тисни!
(https://bihus.info/projects/nevid-(https://bihus.info/projects/elek
(https://bihus.info/projects/push/)
Новини
(https://bihus.info/news/)
dragnet/)
bti-ebti/)
Підтримати
посіпаки
посіпаки-2. мініміньйони
гра
слів проект(https://bihus.info/
(https://bihus.info/)
(https://bihus.info/projects/posipaki/)
(https://bihus.info/projects/posipaky(https://bihus.info/projects/graПроєкти
2/)
sliv/)
(https://bihus.info/projects/)

котики
блоги
ring (кільце)
(https://bihus.info/projects/kotyky/)
(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/)

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

/

