Новини (https://bihus.info/news/)

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/)

Родина нардепа від “Слуги народу”
Дубінського володіє двома
десятками авто і має цілу колекцію
квартир в Києві

bihus.info/)

Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)

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

Олена Козаченко (https://bihus.info/author/olena-kozachenko/)

11 Листопада 2019

PRO Дубінського: 24 квартири, 17 авто і мама з Мазераті - нарозслідува…
нарозслідува…

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#telegram)

Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)

Підтримай
проект!
Підтримай Bihus.info
пожертвуванням, щоб ми і
далі могли писати про те
про що бояться подумати
інші

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

телепрограма(htt
“наші гроші” nas
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 ПРОЕКТУ

Новини (https://bihus.info/novyny/)

СБУ-шнику Беззубенку,
чия родина має елітну
нерухомість і автопарк,
дали службову
квартиру за 5 млн
/

(https://bihus.info/sbushniku-bezzubenku-chiya-

Новини (https://bihus.info/news/)

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

(https://bihus.info/)

bihus.info/)

rodina-mae-elitnunerukhomist-i-avtoparkПідтримати проект(https://bihus.info/donate/)
dali-sluzhbovu-kvartiruza-5/)
24 Грудня 2019

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

Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)

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

Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)

Юристи дружини СБУшника Беззубенка
захищають фарму, яку
сам Беззубенко має
контролювати
(https://bihus.info/yuristiДо обрання нардепом Олександр Дубінський працював на телеканалі “11” –

druzhini-sbu-shnika-

у телепрограмі розслідувань “Гроші”, яка займалася викриттями корупції,

bezzubenka-zakhischayutfarmu-yaku-sam-

зокрема й недекларуванням майна чиновниками. Сам Дубінський,

bezzubenko-mae-

потрапивши до парламенту, заявив, що до 2020 року декларацію не

kontrolyuvati/)

подаватиме.

24 Грудня 2019

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Квартира експрокурора
ГПУ Кулика виросла на
150 квадратних метрів
(https://bihus.info/nedoglediv-kvartira-eksprokurora-gpu-kulikavirosla-na-150
kvadratnikh-metriv/)
18 Грудня 2019

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

Держгеокадастр
перевірить законність
використання землі
МВС людьми Вавриша і
Богдана після сюжету
Bihus.Info

(https://bihus.info/derzhgeoka
perevirit-zakonnistvikoristannya-zemli-mvsНардеп нині є власником 10 автомобілів, які придбав протягом останніх п’яти

lyudmi-vavrisha-i-

років. Вони, найвірогідніше, є частиною депутатського захоплення –

bogdana-pislya/)

поновлення старих, але культових моделей. Про це сам Дубінський вже

17 Грудня 2019

розповідав в профілі
(https://www.drive2.ru/r/mercedes/e_class_coupe/830844/)на автофорумі.

/

При цьому користується нардеп Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, яка
Новини
(https://bihus.info/news/)
коштує майже 50 тисяч
доларів
і офіційно належить його матері Аллі

Березовській. Пенсіонерка також володіє чималим автопарком у якому
загалом 7 автомобілів. Серед них два Mercedes G55 2009 року випуску та
Підтримати проект(https://bihus.info/donate/)
Проєкти про
(https://bihus.info/projects/)
Е55 2003-го, Land Cruiser,
який ми вже згадували, і Maserati Coupe
(https://bihus.info/)
Cambiocorsa 2006 року випуску.

bihus.info/)

Про нас (https://bihus.info/about/)

Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)

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

Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)

Окрім цього у народного депутата, його дружини Лесі Цибко і вищезгаданої
матері – ціла колекція нерухомості в Києві та області. Зокрема, Дубінський є
власником двох квартир в прилеглому до п’ятизіркового готелю на березі
Дніпра Fairmont Grand Hotel будинку. Їх він нібито придбав у 2014-му за 200
тисяч доларів. Таку вартість сам нардеп пояснив просіданням ринку.
Щоправда вже у 2016 році оціночна вартість таких квартир сягала
півмільйона доларів.

Також у Дубінського шість земельних ділянок в Хотові, що під Києвом, на
двох з них вже зведено маєток. Земля з будинком у нардепа є і в
Солом’янському районі Києва. Ще “слуга народу” має квартиру в елітному
житловому комплексі “Французький квартал” на Печерську і квартиру на
Теремках.
/

Новини (https://bihus.info/news/)

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

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

(https://bihus.info/)

bihus.info/)

Про нас (https://bihus.info/about/)

Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)

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

Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)

За словами нардепа його офіційна зарплатня на телеканалі “11” становила
близько 7080 тисяч гривень на місяць. Цього недостатньо для купівлі такої
кількості нерухомості.
Власницею ще 7 квартир у Києві є дружина нардепа Леся Цибко.

У жовтні 2015 Леся Цибко купила три квартири в елітному кварталі на
Печерську, потім докупила ще одну квартиру там же. Через рік – придбала
ще одну – трикімнатну. Загалом, за три роки дружина Олександра
Дубінського вклала у нерухомість приблизно третину мільйона доларів.
Оцінити офіційні заробітки дружини нардепа доволі складно. Тому що вона
працювала у громадські організації “Ліга фінансового розвитку”, де жінка
була директоркою з маркетингу, а сам Дубінський – засновником.
Організація раніше регулярно проводила різноманітні круглі столи, що
стосувалися банківського сектору. Щоправда, остання публічна активність
“Ліги фінансового розвитку” була навесні 2014-го.

/

Новини (https://bihus.info/news/)

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

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

(https://bihus.info/)

bihus.info/)

Про нас (https://bihus.info/about/)

Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)

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

Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)

Загалом 19 об’єктів нерухомості знаходяться у власності матері Дубінського.
Вартість активів Алли Березовської – приблизно мільйон доларів. Значна
частина нерухомості з’явилася у жінки безпосередньо перед
парламентськими виборами.

За інформацією журналістів до 2016 року офіційний дохід Березовської
формувала пенсія. Пояснювати походження статків народний депутат
відмовився.

Теги:

гроші, Дубінський, Слуга Народу

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#telegram)

Маєш що додати

Надіслати свою тему

/

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Усі новини

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

Новини (https://bihus.info/news/)

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

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

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

(https://bihus.info/500-tis-u-spravi-

(https://bihus.info/nazk-znaislo-u-

(https://bihus.info/taruta-dopomig-

chlena-vryu-grechkivskogo-prosiliza-pidtverdzhennya-dijsnosti-

svobodi-porusen-finansuvanna-nabilse-niz-2300000-griven/)

druzyam-z-mariupolya-pridbavshiyih-avto-za-bezcin/)

bihus.info/)

Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)

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

Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)

patentiv-kompaniyi-bogadar/)
Новини (https://bihus.info/novyny/)
Новини (https://bihus.info/novyny/)

$500 тис. у справі члена ВРЮ
Гречківського просили за
підтвердження дійсності патентів
компанії «Богадар»
(https://bihus.info/500-tis-u-spravichlena-vryu-grechkivskogo-prosili-

Новини (https://bihus.info/novyny/)

НАЗК знайшло у «Свободи»

Тарута “допоміг” друзям з

порушень фінансування на більше
ніж 2 300 000 гривень

Маріуполя, придбавши їх авто за
безцінь (ВІДЕО)

(https://bihus.info/nazk-znaislo-u-

(https://bihus.info/taruta-dopomig-

svobodi-porusen-finansuvanna-nabilse-niz-2300000-griven/)

druzyam-z-mariupolya-pridbavshiyih-avto-za-bezcin/)

1 Серпня 2017

2 Лютого 2017

za-pidtverdzhennya-dijsnostipatentiv-kompaniyi-bogadar/)
19 Жовтня 2016

Будь у центрі подій
разом з Bihus.Info
Отримуй добірку кращих матеріалів на пошту раз на місяць. Будь
Або на наш YouTube та Телеграм

в центрі подій разом з Bihus.Info.

канал

Введіть ваш email

Відправити
YouTube(https://www.youtube.com/bihusinfo)
Telegram(https://t.me/bihusinfo)

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Новини (https://bihus.info/novyny/)

(https://bihus.info/yuristi-druzhini-sbu-shnika-bezzubenka-

Юристи дружини

СБУ-шнику
Беззубенку чия

(https://bihus.info/sbu-shniku-bezzubenku-chiya-rodina-mae/

Юристи дружини
“наші гроші” nashi-groshi/)
СБУ-шника
Беззубенка
захищають фарму,
(https://bihus.info/)
яку сам Беззубенко
має контролювати

Беззубенку, чия
“наші гроші” nashi-groshi/)
родина
має елітну
нерухомість і
автопарк, дали
службову квартиру
за 5 млн

zakhischayut-farmu-yaku-sam-bezzubenko-mae-kontrolyuvati/)
телепрограма(https://bihus.info/projects/teleprograma-elitnu-nerukhomist-i-avtopark-dali-sluzhbovu-kvartiru-za-5/)
телепрограма(https://bihus.info/projects/teleprogramaНовини (https://bihus.info/news/)

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

Про нас (https://bihus.info/about/)

bihus.info/)

Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)

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

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

Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)

(https://bihus.info/yuristi-druzhini-sbu-shnika-

(https://bihus.info/sbu-shniku-bezzubenku-chiya-

bezzubenka-zakhischayut-farmu-yaku-sambezzubenko-mae-kontrolyuvati/)

rodina-mae-elitnu-nerukhomist-i-avtopark-dalisluzhbovu-kvartiru-za-5/)

Леся Іванова

Леся Іванова

24 Грудня 2019

НОВИНИ

Усі новини

24 Грудня 2019

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

Введіть ваш em

Відправити

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

НАБУ розслідує ймовірний розпил 31 млн
грн на Укрзалізниці – юристи “Тисни”
(https://bihus.info/nabu-rozsliduye-jmovirnyj-rozpyl-31-mln-grn-na-ukrzaliznycziyurysty-tysny/)
За заявою юристів “Тисни” (Bihus.Info Вищий антикорупційний суд зобов’язав

Юристи дружини СБУ-шника
Беззубенка захищають фарму,

НАБУ …

яку сам Беззубенко має
контролювати

10 Січня 2020

(https://bihus.info/yuristidruzhini-sbu-shnika-bezzubenkazakhischayut-farmu-yaku-sam-

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Офіс Президента перебільшив цифру
грудневого звільнення полонених
(https://bihus.info/ofis-prezydenta-perebilshyv-masshtab-grudnevogozvilnennya-polonenyh/)
Попри оцінки ОПУ, у перші роки війни на Донбасі повертали […]
9 Січня 2020

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Разумков дезінформував щодо зняття
депутатської недоторканності

bezzubenko-mae-kontrolyuvati/)
24 Грудня 2019

МИ
Усі
ВПЛИНУЛИ новини

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

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

НАБУ розслідує ймовірний
розпил 31 млн грн на Укрзалізниці
– юристи “Тисни”
(https://bihus.info/nabu-rozsliduyejmovirnyj-rozpyl-31-mln-grn-naukrzaliznyczi-yurysty-tysny/)
10 Січня 2020

(https://bihus.info/razumkov-dezinformuvav-schodo-znyattya-deputatskoinedotorkannosti/)
Попри твердження Дмитра Разумкова про остаточне зняття депутатської
недоторканності, ухвалений парламентом закон зобов’язує заздалегідь
інформувати депутатів про плани слідства затримати їх.
24 Грудня 2019

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

Після сюжету Bihus.Info
“улюбленому забудовнику
Банкової” Вавришу заборонили
/

будувати висотку на Печерську
Новини (https://bihus.info/news/)

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

(https://bihus.info/)

(https://bihus.info/pislya-syuzhetubihusinfo-ulyublenomu-zabudovnikubankovoi-vavrishu-zaboroniliПідтримати проект(https://bihus.info/donate/)
buduvati-visotku-na/)
20 Грудня 2019

Про нас (https://bihus.info/about/)
НОВИНИ З НАГОРОДАМИ

bihus.info/)

Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)

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

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

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

Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)

(https://bihus.info/zhurnalistbihusinfo-danilo-mokrik-otrimavpremiyu-im-vasilya-sergienka-za-

(https://bihus.info/vidznaka-zarozsliduvannya-u-konkursizhurnalistskikh-robit-sud-lyudskoyu-

rozsliduvannya-pro/)

movoyu/)

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

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

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

Журналіст Bihus.Info Данило
Мокрик отримав премію ім.
Василя Сергієнка за
розслідування про прокурорів
Майдану
(https://bihus.info/zhurnalistbihusinfo-danilo-mokrik-otrimavpremiyu-im-vasilya-sergienka-za-

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

Відзнака за розслідування у
Конкурсі журналістських робіт
“Суд людською мовою”
(https://bihus.info/vidznaka-zarozsliduvannya-u-konkursizhurnalistskikh-robit-sud-lyudskoyumovoyu/)
22 Листопада 2019

rozsliduvannya-pro/)
6 Грудня 2019

(https://bihus.info/bihusinfo-u-finalipremii-vilnoi-presi-reporteri-bezkordoniv/)

(https://bihus.info/lesya-ivanovaperemogla-u-konkursizhurnalistskikh-rozsliduvan-

(https://bihus.info/zhurnalistibihusinfo-peremogli-v-3-kh-z-5-tinominaciy-premii-chest-profesii-

mezhyhiryafest-2019/)

2019/)

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

Bihus.Info – у фіналі премії вільної
преси “Репортери без кордонів”
(https://bihus.info/bihusinfo-u-finalipremii-vilnoi-presi-reporteri-bezkordoniv/)
31 Серпня 2019

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

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

Леся Іванова перемогла у
конкурсі журналістських
розслідувань MezhyhiryaFest 2019

Журналісти Bihus.Info перемогли
в 3-х з 5-ти номінацій премії
“Честь Професії 2019”

(https://bihus.info/lesya-ivanovaperemogla-u-konkursizhurnalistskikh-rozsliduvan-

(https://bihus.info/zhurnalistibihusinfo-peremogli-v-3-kh-z-5-tinominaciy-premii-chest-profesii-

mezhyhiryafest-2019/)

2019/)

8 Червня 2019

24 Травня 2019

/

Новини (https://bihus.info/news/)

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

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

(https://bihus.info/)
ПРОЕКТИ

Перейти до усіх проектів

Про нас (https://bihus.info/about/)

bihus.info/)
Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)
телепрограма
“наші гроші”

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

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

Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)
декларації

(https://bihus.info/projects/teleprograma- (https://bihus.info/projects/garnakhata/)
nashi-groshi/)

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

го “канцелярська сотня”
(https://bihus.info/projects/gokancelyarska-sotnya/)

го “том 14”
(https://bihus.info/projects/go-tom14/)

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

наші гроші (тв) – архів випусків

підсумки дна

tbi: “знак оклику” та tendernews

(https://bihus.info/projects/nashigroshi-tv-arkhiv-vipuskiv/)

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

(https://bihus.info/projects/tbi-znakokliku-ta-tendernews/)

наші гроші. досудилися.
(https://bihus.info/projects/nashigroshi-dosudilisya/)

народне назк
(https://bihus.info/projects/narodnenazk/)

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

невід (dragnet)
(https://bihus.info/projects/nevid-

електронне бті (ебті)
(https://bihus.info/projects/elektronne-

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

dragnet/)

bti-ebti/)

посіпаки-2. мініміньйони

гра слів

котики

(https://bihus.info/projects/posipaky2/)

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

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

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

ring (кільце)
(https://bihus.info/projects/ring-

програма інтерв’ю “он воно як”
(https://bihus.info/projects/programa-

kilce/)

intervyu-vono-yak/)

лабораторія викриттів

свої люди

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

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

Підписатися на розсилку

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

Нарозвідував: Майно в Чорногор…
Чорногор…

Ми у соц мережах

Facebook(https://www.facebook.com/bihus.info/)
Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)
YouTube(https://www.youtube.com/bihusinfo)

Bihus.info © 2015 - 2019

Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)
Telegram(https://t.me/bihusinfo)
/

/

