Новини
(https://bihus.info/news/)

(https://bihus.info/)
ВАЖЛИВО

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

Підтримати проект(https://bihus.info/

Новини (https://bihus.info/novyny/)

“Чорна каса” партії Шарія в
рази перевищує її офіційні
доходи
Про нас
(https://bihus.info/about/)

bihus.info (https://bihus.info/author/bihus-info/)

13 Жовтня 2020

Шарій: брудний кеш, проплачені експерти і таємні сп…
сп…

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

Підтримати(https://bihus.info/donat

Неофіційні витрати Партії Шарія, заснованої відомим
(/#facebook) блогером Анатолієм Шарієм, в рази перевищують
витрати, про які політична сила офіційно відзвітувала
перед Національним агентством із запобігання
(/#twitter)

корупції.

телепрогра
“наші гроші
Викриваємо
корупційні схеми і
таємні зв'язки.
Щопонеділка о 19.30
на ютуб-каналі
Bihus.Info, о 21.30 на /

(/#telegram)

Про це йдеться в розслідуванні Лесі Іванової, Анастасії
Усенко та МаксимаНовини
Опанасенко для телепрограми “Наші
(https://bihus.info/news/)
гроші з Денисом Бігусом”.

Журналісти отримали доступ до кількох внутрішніх
Телеграм-чатів партійців
ПроєктиШарія, де обговорюються

24-му каналі. А також
щовівторка на каналі
UA Перший.

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

фінансові питання. (https://bihus.info/projects/)
Їхніми учасниками є дружина Анатолія
(https://bihus.info/)
Шарія Ольга, відповідальний за інформаційну політику
партії Іван Мамчур, відповідальна за фінанси Анжела
Про нас
Ларкіна та представник
партії Олександр В’юник.
(https://bihus.info/about/)

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

Лідер “За
майбутнє”
відхрещується від
грошей
Коломойського, а
Гусовський не
відповідає прямо
(https://bihus.info/liderza-majbutnyevidhreshhuyetsyavid-groshejkolomojskogo-agusovskyj-nevidpovidayepryamo/)
23 Жовтня 2020

В чаті обговорюються всі надходження і витрати,
зокрема: заробітна платня не лише офіційних партійців, а
й безлічі неформальних членів команди Шарія, які взагалі

Новини

відсутні в офіційних звітах партії; витрати на мерч і

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

поліграфію, витрачене паливо і оплату експертам за
позитивні згадування партії та просування партійних тез
в ефірах телеканалів. Відповідно до переписок, левова
частка партійних коштів “ходить” або у вигляді готівки,
або через перекази на особисті карткові рахунки
партійців.

Кличко
одночасно тягне в
Київраду людей
забудовників і
тих, хто з ними
воює
(https://bihus.info/klych
odnochasnotyagne-vkyyivradu-lyudejzabudovnykiv-i-tyhhto-z-nymyvoyuye/)
/

23 Жовтня 2020

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

(https://bihus.info/)

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

Про нас
(https://bihus.info/about/)

Син “завгоспа
Януковича” йде
на вибори до
Київради від
ОПЗЖ

Підтримати проект(https://bihus.info/

(https://bihus.info/synzavgospayanukovycha-jdena-vybory-dokyyivrady-vidopzzh/)
23 Жовтня 2020

Новини
(https://bihus.info/novyny/)

“Батьківщина”
веде в Київраду
ексзаступника
Кличка, який
прославився
нападом на
поліцейського
(https://bihus.info/batki
vede-v-kyyivraduekszastupnykaklychka-yakyjproslavyvsyanapadom-napoliczejskogo/)
23 Жовтня 2020

/

В офіційному партійному звіті за 1 квартал 2020 року вся
Новини
ця інформація не відображена.
В документі сказано, що

за три перші місяці(https://bihus.info/news/)
року партія отримала пожертв на
трохи більше мільйона гривень і витратила їх в
основному на оренду офісів і невеличкі зарплати
Проєкти
окремим працівникам.
(https://bihus.info/projects/)
(https://bihus.info/)

Підтримати проект(https://bihus.info/

Про нас
(https://bihus.info/about/)

Натомість у “тіньових” звітах партії заявлено, що лише на
зарплати і лише за один місяць було витрачено понад 1.3
мільйона гривень. Ще раз наголосимо, що це більше, ніж
офіційні надходження і витрати усієї партії за три місяці.

/

Ще значну частину коштів “з’їдає” поліграфія. Офіційно
Новини витратила на це трохи більше
партія в першому кварталі

40 тисяч гривень. В(https://bihus.info/news/)
чатах же озвучуються в рази більші
суми, а також способи їх витратити так, що це не
доведеться офіційно декларувати:
(https://bihus.info/)

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

Підтримати проект(https://bihus.info/

Про нас
(https://bihus.info/about/)

Більше того, в офіційному звіті “Партії Шарія” сказано, що
заявлений мільйон гривень пожертв вона отримала
через ряд громадських організацій. Інформація з
переписок свідчить про те, що ці громадські організації
не є звичайними жертводавцями – навпаки, фінансами їх
наповнюють самі ж шаріївці для подальшого
перерахунку коштів на рахунки партії, аби та могла
показувати хоч якісь офіційні проплати. Більше того,
партійці регулярно обговорюють витрати на оренду
житла для керівника однієї з цих громадських
організацій і члена команди “Партії Шарія” Івана
Мамчура. В місяць на квартиру для “головного
благодійника” партії самі ж партійці витрачають 1 200
доларів.
Сам Мамчур в голосових повідомленнях іншим
учасникам чатів зізнається, що йому вже дзвонили з
банку і блокували рахунок, бо через нього пройшло
забагато коштів, походження яких він пояснити не міг.

/

Новини
(https://bihus.info/news/)

(https://bihus.info/)

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

Підтримати проект(https://bihus.info/

Про нас
(https://bihus.info/about/)

Журналісти Bihus.Info вже звернулися до відповідних
органів для детальнішої перевірки викладених фактів.
Більше про політичних експертів, які, відповідно до
переписок партійців, отримували гонорари за кожне
позитивне згадування “Партії Шарія” у телеефірах –
читайте тут. (https://bit.ly/36XFWIT
Повне розслідування про “тіньову бухгалтерію” партії
можна знайти тут. (https://www.youtube.com/watch?
v=f0ON6jCbiT4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xn2nRnfu9IaeD4G0giSmwLbC1UlICpP4s
G4_smTP_brOQMLj2YLgxSc&ab_channel=BIHUSinfo)

МИ ВПЛИНУЛИ (HTTPS://BIHUS.INFO/MY-VPLYNULY/)

За заявою юристів Bihus.Info ДФС розпочала
розслідування щодо бізнесу Шарія
(https://bihus.info/za-zayavoyu-yurystiv-bihus-infodfs-rozpochala-rozsliduvannya-shhodo-biznesushariya/)

Державна фіскальна служба України відкрила
провадження стосовно ймовірного внесення
Анатолієм Шарієм неправдивих відомостей при

/

реєстрації ФОПу. Попри те, що блогер виїхав з
України ще в 2012-му,
Новини місцем проживання при
реєстрації ФОПу(https://bihus.info/news/)
у 2020-му був вказаний Київ.

Проєкти
(https://bihus.info/projects/)
(https://bihus.info/)
Теги: Анатолій Шарій, партія шарія, Шарій

(/#facebook)

Про нас
(https://bihus.info/about/)

(/#twitter)

(/#telegram)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

(https://bihus.info/z-66
milyardnogo-antykovidnogofondu-napryamu-na-likarnita-medykiv-pishlo-45/)

(https://bihus.info/z-66
milyardnogo-antykovidnogofondu-napryamu-na-likarnita-medykiv-pishlo-45/)
9 Жовтня 2020

Маєш, що додати? Додай!

Усі новини

(https://bihus.info/medzakupi
ukrayiny-domovylos-pro100-shvliv-za-groshi-zantykovidnogo-fonduzekonomyly-8-mln-grn/)

Новини (https://bihus.info/novyny/)

З 66 мільярдного
антиковідного фонду
напряму на лікарні та
медиків пішло 4,5%

Підтримати проект(https://bihus.info/

Хо

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

(https://bihus.info/partiyashariya-rozpysuvalapolitychnym-ekspertam-vid90-do-500-dolariv-zapozytyvni-zgadky-shariyav-efirah/)

Новини (https://bihus.info/novyny/)

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

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Партія Шарія
розписувала політичним
“експертам” від 90 до 500
доларів за позитивні
(https://bihus.info/medzakupivli- згадки Шарія в ефірах
ukrayiny-domovylos-pro(https://bihus.info/partiya100-shvliv-za-groshi-zshariya-rozpysuvalapolitychnym-ekspertam-vid/

antykovidnogo-fonduНовини
zekonomyly-8-mln-grn/)
(https://bihus.info/news/)
14 Жовтня 2020

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

(https://bihus.info/)

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

Підтримати проект(https://bihus.info/

Про нас
(https://bihus.info/about/)

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!

YouTube(https://www.youtube.com

Введіть ваш email

ВАЖЛИВО

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Ві

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

ВАЖЛИВО

Новини (https://bihus.info/novyny/)

“Батьківщина”
Верещук не
веде в Київраду
хоче
ексзаступника
відповідати за
(https://bihus.info/vereshhuk-ne-hoche(https://bihus.info/batkivshhyna-vede-v-kyyivraduvidpovidaty-za-hostes-i-zabudovnykiv-v-spysku- ekszastupnyka-klychka-yakyj-proslavyvsyaКличка,
який
хостес
телепрограмаі(https://bihus.info/projects/teleprogramaтелепрограма(https://bihus.info/projects/
slug-narikaye-na-tyshhenka/)
napadom-na-policzejskogo/)
“наші гроші” nashi-groshi/)
“наші гроші” nashi-groshi/)
забудовників
в
списку “Слуг” –

прославився
нападом на

/

у
у
нарікає на
Тищенка

нападом на
поліцейського

Максим Опанасенко

Понька Вадим

Новини
(https://bihus.info/news/)

(https://bihus.info/batkivshhyna-vede-v(https://bihus.info/vereshhuk-ne-hochekyyivradu-ekszastupnyka-klychkaПроєкти
Підтримати проект(https://bihus.info/
vidpovidaty-za-hostes-i-zabudovnykivyakyj-proslavyvsya-napadom-na(https://bihus.info/projects/)
(https://bihus.info/)
v-spysku-slug-narikaye-na-tyshhenka/)
policzejskogo/)
23 Жовтня 2020

23 Жовтня 2020

Про нас
(https://bihus.info/about/)
Верещук (https://bihus.info/slugyПалиця
Пальчевський(https:/
(https://bihus.info/slugyЛітала над
Коломойський
Вішаю свої
rozvisyly-v-kyyevi- в моєму офісі? rozvisyly-v-kyyevi-фото на всіх rozvisy
Києвом,
шукала
бордах, бо
bordiv-na-ponad-16 Не бачив.
bordiv-na-ponad-16
bordivдодаткові
заважає інша
miljoniv-palchevskyjmiljoniv
можливостіmiljoniv-palchevskyjреклама

vidstav-majzhe-v-4
razy/)

vidstav-majzhe-v-4
razy/)

vidstav
razy/)

“ФУНТИ” ІЗ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРО ОБОРОНКУ

НАБУ ПЕРЕВІРИТЬ ЙМОВІРНУ РОЗТРАТУ 78 МЛН ГРН

ВИЗНАЛИ ПРОВИНУ У ВІДМИВАННІ І ПООБІЦЯЛИ

ПРИ БУДІВНИЦТВІ СМІТТЄСОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІ Ї –

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

Усі новини

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

Хто йде в Київр
Новини (https://bihus.info/novyny/)

/

День виборів: 5 типових
Новини
порушень і як з ними
боротись
(https://bihus.info/news/)
(https://bihus.info/den-vyboriv-5-typovyh-porushen-i-yak-znymy-borotys/)
Проєкти
Що робити, коли помічаєш порушення
виборчого
(https://bihus.info/projects/)
(https://bihus.info/)
законодавства
в день виборів? Які порушення найчастіше
трапляються на дільницях? І куди звертатись, якщо став їх
свідком - пояснює юрист платформи “Свої Люди”(Bihus.Info)
Віталій Гусак.

Про нас
(https://bihus.info/about/)

24 Жовтня 2020

Новини (https://bihus.info/novyny/)

Лідер “За майбутнє”
відхрещується від грошей
Коломойського, а Гусовський не
відповідає прямо
(https://bihus.info/lider-za-majbutnye-vidhreshhuyetsya-vidgroshej-kolomojskogo-a-gusovskyj-ne-vidpovidaye-pryamo/)
Бізнес-партнер Ігоря Коломойського Ігор Палиця, який веде
на місцеві вибори партію ''За майбутнє'', відхрещується від
грошей олігарха. А перший номер партії в Києві Сергій
Гусовський не відповідає прямо на питання, чи фінансує
політсилу Коломойський, - Bihus.Info.
23 Жовтня 2020

Верещук не хоче
відповідати за хостес
і забудовників в
списку “Слуг” –
нарікає на Тищенка
Підтримати
проект(https://bihus.info/
(https://bihus.info/vereshhuk-

ne-hoche-vidpovidatyza-hostes-izabudovnykiv-vspysku-slug-narikayena-tyshhenka/)
23 Жовтня 2020

МИ
Усі
ВПЛИНУЛИ новини

(https://bihus.in
vplynuly/)

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

НАЗК розпочало повну
перевірку декларації
нардепа Киви після
розслідування Bihus.Info
(https://bihus.info/nazkrozpochalo-povnuperevirku-deklaracziyinardepa-kyvy-pislyarozsliduvannya-bihus-info/)
1 Жовтня 2020

Ми вплинули (https://bihus.info/myНовини (https://bihus.info/novyny/)

Кличко одночасно тягне в
Київраду людей забудовників і
тих, хто з ними воює
(https://bihus.info/klychko-odnochasno-tyagne-v-kyyivradulyudej-zabudovnykiv-i-tyh-hto-z-nymy-voyuye/)

vplynuly/)

Прокуратура перевіряє
ймовірну розтрату в
дитячій лікарні на
Закарпатті – Свої Люди
(https://bihus.info/prokuraturapereviryaye-jmovirnuroztratu-v-dytyachij-likarnina-zakarpatti-svoyi-lyudy/)
/

У списку кандидатів, яких “УДАР” висуває в депутати

22 Вересня 2020

Новини
Київської міської ради, є як представники
забудовників, –
(https://bihus.info/news/)
зокрема від “смотрящого” за Києвом
від Офісу Президента

Дениса Комарницького та нардепа Вадима Столара. так і
ряд активістів, що борються проти незаконних забудов в
Проєкти
Києві, зокрема  Роман Ратушний
та Марина Соловйова.
(https://bihus.info/projects/)
(https://bihus.info/)

Підтримати проект(https://bihus.info/

23 Жовтня 2020

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ

(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

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

(https://bihus.info/czyklarmiya-druzi-babky-lesiivanovoyi-vyznanokrashhym-rozsliduvannyamroku-na-konkursi-chestprofesiyi-2020/)
Нагороди
(https://bihus.info/nahorody/)

Цикл “Армія. Друзі.
Бабки” Лесі Іванової
визнано кращим

журналістських
розслідувань

розслідуванням року на
конкурсі “Честь Професії
(https://bihus.info/rozsliduvannya-2020”
bihus-info-pro-sbushnykana-tundri-u-short-lystinaczionalnogo-konkursuzhurnalistskyh-rozsliduvan/)
26 Серпня 2020

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

(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
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Новини
(https://bihus.info/news/)

ПРОЕКТИ

(https://bihus.info/)

Перейти до усіх проектів

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

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

Підтримати проект(https://bihus.info/

телепрограма “наші гроші”
гарнахата
декларації
(https://bihus.info/projects/teleprograma(https://bihus.info/projects/garnakhata/)
(https://bihus.info/projects/dek
Про нас
nashi-groshi/)
(https://bihus.info/about/)

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

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

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

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/tbiznak-okliku-ta-tendernews/)
наші гроші. досудилися.
народне назк
тисни!
(https://bihus.info/projects/nashi- (https://bihus.info/projects/narodne(https://bihus.info/projects/pus
groshi-dosudilisya/)
nazk/)
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 ГОНовини
(https://bihus.info/news/)
"Канцелярська сотня".

Ми у соц мережах

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

(https://bihus.info/)
Facebook(https://www.facebook.com/bihus.info/)
Twitter(https://twitter.com/BihusInfo)
YouTube(https://www.youtube.com/bihusinfo)
Про нас
(https://bihus.info/about/)
Instagram(https://www.instagram.com/bihus.info/)
Telegram(https://t.me/bihusinfo)

Введіть ваш email

Підтримати проект(https://bihus.info/
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