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(https://bihus.info/)
ВАЖЛИВО

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

Підтримати проект(https://bihus.info/

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Група “Слуги народу”
ходили в офіс до їх
“тіньового куратора”
Павлюка перед
голосуванням за
бюджет-2021
Про нас
(https://bihus.info/about/)

Калюжна Анна (https://bihus.info/author/anzhulak/)

17 Грудня 2020

Хто керує депутатами "Слуги Народу" за спиною Зе…
Зе…

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

Підтримати(https://bihus.info/donat

Журналісти зафіксували регулярні візити

телепрогра
/

цілої групи народних депутатів зі “Слуги
“наші гроші
Новини
бізнесмена і ймовірного
(/#facebook) народу” до офісу
(https://bihus.info/news/)
Викриваємо
“тінього куратора”
цієї групи Іллі Павлюка
корупційні схеми і
напередодні голосування Верховної Ради
таємні зв'язки.
за держбюджет-2021. Про це йдеться в
(/#twitter)
Щопонеділка о 19.30
розслідуванні Проєкти
Анни Калюжної для
Підтримати
проект(https://bihus.info/
на ютуб-каналі
Bihus.Info.
(https://bihus.info/projects/)
(https://bihus.info/)
(/#telegram)
Починаючи з 24 листопада журналісти постійно
нас народу” в офісі бізнесмена.
помічали депутатівПро
“Слуги

Bihus.Info, о 21.30 на
24-му каналі. А також
щовівторка на каналі
UA Перший.

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

Неодноразово сюди приходили Олег Марусяк, Богдан
Торохтій, Сергій Бунін та Олександр Горобець.

НОВИНИ ПРОЄКТУ

Журналісти також зафіксували візит нардепа Дмитра
Соломчука.

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

Офіс
генпрокурора
відкрив 2
провадження
щодо фігуранта
розслідувань
Bihus.Info
нардепа
Дубінського

Бунін і Горобець приходили в офіс Павлюка і 15 грудня –
прямо перед початком засідання Верховної Ради, де мав
голосуватися бюджет на наступний рік. Сам бізнесмен в
цей момент останній також був там.

(https://bihus.info/ofisgenprokuroravidkryv-2
provadzhennyashhodo-figurantarozsliduvan-bihusinfo-nardepadubinskogo/)
19 Січня 2021

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

Журналісти
Bihus.Info
вирахували
депутатів, які
/

стабільно діють в
інтересах
Ахметова та
Коломойського
(СПИСОК)

Новини
(https://bihus.info/news/)

(https://bihus.info/)

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

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

На запитання журналістів щодо візитів до офісу

bihus-infovyrahuvalydeputativ-yakistabilno-diyut-vinteresahahmetova-takolomojskogospysok/)

бізнесмена з сумнівною репутацією і ймовірну

18 Січня 2021

Про нас
(https://bihus.info/about/)

координацію дій, пов’язаних з голосуванням у
парламенті, народні депутати надавали дуже різні
відповіді. Так Сергій Бунін заявив, що не пам’ятає своїх

Новини

візитів до офісу Павлюка, Олександр Горобець

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

стверджує, що приходив не до бізнесмена, а до юриста,
що вирішує його особисті справи,
Сам Павлюк в коментарі журналістам заявив, що він
звичайний громадянин, який займається сільським
господарством.За різними даними в умовну “групу
Павлюка” в парламенті входить близько 30 народних
депутатів, що вирізняються доволі злагодженими
голосуваннями. Найчастіше умовна група голосує в
інтересах олігарха Ріната Ахмєтова та його бізнесу.
Офіс Іллі Павлюка розташований в центрі Києва – на

Хто з депутатів в
Раді
найактивніше
відстоює інтереси
Ахметова і
Коломойського
(https://bihus.info/htoz-deputativ-v-radinajaktyvnishevidstoyuye-

Шовковичній, в кількох десятках метрів від Офісу

interesy-ahmetovai-kolomojskogo/)

Президента, який сам бізнесмен регулярно відвідує.

12 Січня 2021

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

“Оборонна”
справа
Гладковського
пішла до суду
(https://bihus.info/obor
sprava/

gladkovskogopishla-do-sudu/)

Новини
(https://bihus.info/news/)

(https://bihus.info/)

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

28 Грудня 2020

Підтримати проект(https://bihus.info/

Про нас
(https://bihus.info/about/)

Павлюк має давні і тісні зв’язки з командою Володимира
Зеленського. Під час президентських виборів Павлюк
входив до умовної групи “Регіони” в штабі тоді ще
кандидата Зеленського. Разом з Олександром
Корнієнком (“Слуга народу”) та Сергієм Трофімовим
(ексзаступник керівника ОП Павлюк займався
координацією регіонального активу Зе-команди.Більше
про це можна дізнатися тут.
Тоді Павлюк постійно контактував також з рядом
майбутніх кандидатів від “Слуги народу”, які в
подальшому пройшли до парламенту. Ніякої офіційної
посади Ілля Павлюк не отримував, але його ім’я
регулярно виникало в ЗМІ в контексті впливу на частину
депутатів Верховної Ради.

Теги:

ілля павлюк, павлюк

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#telegram)

Маєш, що додати? Додай!

Хо

/

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Усі новини

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

Новини
(https://bihus.info/news/)

(https://bihus.info/)
(https://bihus.info/yurystproyektu-svoyi-lyudydobyvsya-ponovlennyaspravy-shhodopereshkodzhannyazhurnalistskij-diyalnosti-naodeshhyni/)
Новини (https://bihus.info/novyny/)

Юрист проєкту “Свої
Люди” добився
поновлення справи щодо
перешкоджання
журналістській
діяльності на Одещині
(https://bihus.info/yurystproyektu-svoyi-lyudydobyvsya-ponovlennyaspravy-shhodopereshkodzhannyazhurnalistskij-diyalnosti-naodeshhyni/)

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

(https://bihus.info/hto-zdeputativ-v-radiПро нас
najaktyvnishe-vidstoyuye(https://bihus.info/about/)
interesy-ahmetova-ikolomojskogo/)

Підтримати проект(https://bihus.info/

(https://bihus.info/antykovidn
fond-vyris-do-80-mlrd-ugrudni-dokynuly-groshejna-soczialni-vyplaty/)
Новини (https://bihus.info/novyny/)

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Хто з депутатів в Раді
найактивніше відстоює
інтереси Ахметова і
Коломойського
(https://bihus.info/hto-zdeputativ-v-radinajaktyvnishe-vidstoyuyeinteresy-ahmetova-ikolomojskogo/)

Антиковідний фонд виріс
до 80 млрд – у грудні
докинули грошей на
соціальні виплати
(https://bihus.info/antykovidnyjfond-vyris-do-80-mlrd-ugrudni-dokynuly-groshejna-soczialni-vyplaty/)
29 Грудня 2020

12 Січня 2021

15 Січня 2021

Будь як СБУ!

/

Слідкуй за нами
:)

Новини
(https://bihus.info/news/)

І не забудь підписатись
на наш YouTube та
Телеграм

Проєкти
Підписуйся на нашу розсилку.
Лише найлютіше.

Лише
раз на тиждень!
(https://bihus.info/)

Введіть ваш email
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Відправити
Про нас
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bihus.info

bihus.info

18 Січня 2021

Павлюк (https://bihus.info/grupaМарусяк
Інвестняня
Ходжу до
для "Слуг" slugy-narodu-hodyly-vтіньового
ofis-do-yih-tinovogo- "куратора"
перед

kuratora-pavlyuka-

19 Січня 2021

Зеленський(https://
(https://bihus.info/grupaНічого не
slugy-narodu-hodyly-vslugy-na
знаю
ofis-do-yih-tinovogoofis-do/
kuratora-pavlyukakuratora

голосуваннями.
І шо?

Новини

pered-golosuvannyam(https://bihus.info/news/)
za-byudzhet-2021/)
“ФУНТИ” ІЗ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРО ОБОРОНКУ

pered-golosuvannyamza-byudzhet-2021/)

pered-g
za-byud

НАБУ ПЕРЕВІРИТЬ ЙМОВІРНУ РОЗТРАТУ 78 МЛН ГРН

Проєкти
ВИЗНАЛИ ПРОВИНУ У ВІДМИВАННІ І ПООБІЦЯЛИ
ПРИ БУДІВНИЦТВІ СМІТТЄСОРТУВАЛЬНОЇ
СТАНЦІ Ї –
Підтримати проект(https://bihus.info/
(https://bihus.info/projects/)

(https://bihus.info/)
ЗДАТИ
СПІЛЬНИКІВ (HTTPS://BIHUS.INFO/FUNTY-

“СВОЇ ЛЮДИ” (HTTPS://BIHUS.INFO/NABU-PEREVIRY T-

IZ-ROZSLIDUVANNYA-PRO-OBORONKU-VYZNALY-

JMOVIRNU-ROZTRATU-78-MLN-GRN-PRY-

PROVYNU-U-VIDMYVANNI-I-POOBICZYALY-ZDATY-

BUDIVNYCZTVI-SMITTYESORTUVALNOYI-STANCZIYI-

SPILNYKIV/)

SVOYI-LYUDY/)

НОВИНИ

Про нас
(https://bihus.info/about/)

Усі новини

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

Вам тарифи, їм
Новини (https://bihus.info/novyny/)

Юрист проєкту “Свої Люди”
добився поновлення справи
щодо перешкоджання
журналістській діяльності на
Одещині
(https://bihus.info/yuryst-proyektu-svoyi-lyudy-dobyvsyaponovlennya-spravy-shhodo-pereshkodzhannyazhurnalistskij-diyalnosti-na-odeshhyni/)
Після звернення юриста проєкту «Свої Люди» (Bihus.Info)
прокуратура скасувала постанову про закриття справи
щодо перешкоджання діяльності журналістки “7

Хто з депутатів в Раді
найактивніше
відстоює інтереси
Ахметова і
Коломойського
(https://bihus.info/hto-zdeputativ-v-radinajaktyvnishevidstoyuye-interesyahmetova-ikolomojskogo/)
/

телеканалу”. Йдеться про історію, коли депутати

12 Січня 2021

Новини знімальну групу на
Авангардівської сільради не пустили

засідання.

(https://bihus.info/news/)
МИ
Усі
ВПЛИНУЛИ новини

15 Січня 2021

(https://bihus.info/)

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

(https://bihus.in
vplynuly/)

Підтримати проект(https://bihus.info/
Ми вплинули (https://bihus.info/my-

Новини (https://bihus.info/novyny/)

vplynuly/)

Хто з депутатів вПро
Раді
нас
(https://bihus.info/about/)
найактивніше відстоює
інтереси
Ахметова і Коломойського

“Оборонна” справа
Гладковського пішла до
суду

(https://bihus.info/hto-z-deputativ-v-radi-najaktyvnishevidstoyuye-interesy-ahmetova-i-kolomojskogo/)
Депутати Людмила Буймістер, Олексій Кучеренко, Валентин

(https://bihus.info/oboronnasprava-gladkovskogopishla-do-sudu/)
28 Грудня 2020

Наливайченко і Михайло Волинець систематично діють в
інтересах олігарха Ріната Ахметова. Інтереси ще одного
олігарха  Ігоря Коломойського - найактивніше просуває під
куполом депутат Олександр Дубінський.

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

Гладковський-молодший
отримав підозру від НАБУ
і САП в “оборонній”
справі

12 Січня 2021

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Антиковідний фонд виріс до 80
млрд – у грудні докинули грошей
на соціальні виплати

(https://bihus.info/gladkovskyjmolodshyj-otrymav-pidozruvid-nabu-i-sap-v-oboronnijspravi/)
21 Грудня 2020

(https://bihus.info/antykovidnyj-fond-vyris-do-80-mlrd-ugrudni-dokynuly-groshej-na-soczialni-vyplaty/)
За останній квартал 2020 року Антиковідний фонд з 66-ти
млрд грн виріс до 80. Зокрема, гроші докинули на
Міністерство охорони здоров’я і на соціальні виплати. Про
це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит
журналістів Bihus.Info.
29 Грудня 2020

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ

Усі новини

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

Новини
(https://bihus.info/news/)

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

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

armiya-druzi-babky-lesiivanovoyi-vyznanoПроkrashhym-rozsliduvannyamнас
(https://bihus.info/about/)
roku-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

Підтримати проект(https://bihus.info/

(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/)

телепрограма “наші гроші”
гарнахата
декларації
(https://bihus.info/projects/teleprograma(https://bihus.info/projects/garnakhata/)
(https://bihus.info/projects/dek
nashi-groshi/)
го “канцелярська сотня”

го “том 14”

до чорта різного

/

(https://bihus.info/projects/go- (https://bihus.info/projects/gokancelyarska-sotnya/)
tom-14/)
Новини

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

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

наші гроші (тв) – архів випусків підсумки дна
tbi: “знак оклику” та
(https://bihus.info/projects/nashi- (https://bihus.info/projects/pidsumkitendernews
groshi-tv-arkhiv-vipuskiv/)
dna/)
(https://bihus.info/projects/tbiПроєкти
Підтримати проект(https://bihus.info/
znak-okliku-ta-tendernews/)
(https://bihus.info/projects/)
(https://bihus.info/)
наші гроші. досудилися.
народне назк
тисни!
(https://bihus.info/projects/nashi- (https://bihus.info/projects/narodne(https://bihus.info/projects/pus
Проnazk/)
нас
groshi-dosudilisya/)
(https://bihus.info/about/)

невід (dragnet)
електронне бті (ебті)
посіпаки
(https://bihus.info/projects/nevid-(https://bihus.info/projects/elektronne(https://bihus.info/projects/pos
dragnet/)
bti-ebti/)
посіпаки-2. мініміньйони
гра слів
(https://bihus.info/projects/posipaky(https://bihus.info/projects/gra2/)
sliv/)

котики
(https://bihus.info/projects/koty

блоги
ring (кільце)
програма інтерв’ю “он воно як”
(https://bihus.info/projects/blogi- (https://bihus.info/projects/ring- (https://bihus.info/projects/prog
0/)
kilce/)
intervyu-vono-yak/)
лабораторія викриттів
свої люди
(https://bihus.info/projects/laboratoriya(https://bihus.info/projects/svoivikrittiv/)
lyudi/)

Підписатися на розсилку

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

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)
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