
 

 
 

 
 

Дорожня мафія або імперія Амірханян 
  

«Дорлідер», «Миколаївбудцентр», ТОВ «Дорсервіс», ТОВ «БК Дорсервіс», ТОВ        
«ДБК Дорсервіс» - ці фірми ремонтують дороги по різних областях України, а засновники             
всіх цих компаній пов’язані між собою[i]. 

У 2017 р компанія «Дорлідер» виграла три тендери на суму в понад 252, 5 млн грн                
у Служби автодоріг в Миколаївській області. Конкуренти у всіх трьох тендерах були            
однаковими - ТОВ «УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ       
ІНВЕСТИЦІЯМИ УПС», ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Шляхове будівництво Альтком».         
Того ж року «Дорлідер» виграв чотири тендери з поточного ремонту траси Одеса-Рені.            
Конкурент у всіх випадках у нього був один - «Ростдорстрой». Загальна сума укладених             
контрактів склала майже 268,5 млн грн.  

Офіційно бенефіціаром «Дорлідера» є Амірханян Хачик Рушанович. Він також         
володіє фермерським господарством «Каріна». Серед засновників останнього - Амірханян         
Баласан Рушанівна, Амірханян Андранік Грачикович, Амірханян Сєда Єрвандівна,        
Аветісян Каріне Хачіковна, Амірханян Араік Хачікович, Амірханян Армен Хачикович та          
Амірханян Артур Вагінакович. Всі ці люди так чи інакше пов'язані з іншими компаніями,             
які ремонтують дороги по всій Україні і виступають “конкурентами” на тендерах.  

Араік Амірханян є засновником ТОВ «Миколаївбудцентр», яким керує Амірханян         
Вагінак Рушанович. Сама фірма зареєстрована у Миколаєві за адресою вул. Космонавтів,           
будинок 61-В, офіс 2. Фірма вигравала у тендерах по Одеській області. Ще один             
засновник ФГ «Каріна» - Амірханян Андранік Грачикович. Він значився керівником ТОВ           
«Будівельна компанія "Дорсервіс"». У статутах, які фірма публікує на Прозорро, серед           
учасників значиться Амірханян Едік Грачікович. Ця фірма теж ремонтувала дороги, але           
більшою мірою, у Лиманському районі Одеської області. Там же з 2018 року виграє             
тендери й «Миколаївбудцентр». При цьому, у жодному з дев'яти тендерів          
«Миколаївбудцентр» конкурентів не мав. ТОВ «Будівельна компанія "Дорсервіс" має         
бенефіціара - Стерніцьку Анджелу Володимирівну. Вона, у свою чергу, є засновником           
співзвучної за назвою фірми - ТОВ «Дорсервіс».[ii] Бенефіціаром цієї компанії є           
Амірханян Едік Грачикович. За 2019 рік Дорсервіс виграв в Управління          
житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 14        
ТЕНДЕРІВ на суму 2 394 181 грн. Лише двоє з цих тендерів були із єдиним конкурентом –                 
«ТДВ ШРБУ» 88. Ця фірма належить Аветисян Нарі Самвелівні[iii]. Людина зі схожим            
прізвищем - Аветісян Каріне Хачиковна - є засновницею фермерського господарства          
«Каріна», яке виводить нас до сім'ї Амірханян.  

Через Аветісян Каріне можна вийти на зв'язок Амірханянів із фірмою          
«Ростдорстрой». Каріне Аветісян, зокрема, є засновницею ТОВ «Юніка Проджект». Ця          
фірма зареєстрована вона за тією ж адресою, що і «Ростдорстрой» - Одеса, вул. Генуезька,              
1-а. Це адреса того самого Арк Палас, де живе мер Одеси - Геннадій Труханов. Але це ще                 
не все - згідно даних[iv] ресурсу власників елітної нерухомості, в Арк Паласі у 2013 в               
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іпотеку взяла квартиру Амірханян Сєда Єрвандівна. Там же вона має машиномісце, яке            
придбала у 2012 році.  

Керівник ТОВ «Будівельна компанія "Дорсервіс"» Катюжанський Анатолій       
Вікторович керує ще одною співзвучною за назвою фірмою - ТОВ «Дорожна будівельна            
компанія Дорсервіс». Адреса реєстрації співпадає із ТОВ «БК Дорсервіс» 

Серед засновників новоствореної ТОВ «Дорожна будівельна компанія Дорсервіс» -         
Амірханян Марина Едуардівна. У дорожніх тендерах ця фірма ще участі не брала, адже             
створена тільки у червні 2019 року. Але вже наступного “дорожнього” сезону варто            
прослідити її входження у бізнес “дорожньої мафії”. 

Уже 25 червня 2019 року на Facebook сторінці Служби безпеки України з’явилося            
повідомлення про те «19 червня 2019 року слідчими СБУ затримано громадянина України            
Амірханяна Араіка Хачиковича за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на          
повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного        
переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в           
особливо великих розмірах шляхом шахрайства, тобто у вчиненні злочинів, передбачених          
ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332, Кримінального кодексу України».[v] 
  

 
 

[i] Дорожня імперія Амірханян. - Режим доступу:       
https://wikiinvestigation.org/article/procurements/KseniaSitinskaya/5d5e5c98
4a614874af10fd50 
[ii] Режим доступу: https://clarity-project.info/edr/32599920 
[iii] Режим доступу:   
https://clarity-project.info/person/f64acd4ffa20ef530b0b0c3377855271 
[iv] Режим доступу: https://garnahata.in.ua/a/genuezka-1a 
[v] Режим доступу:   
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/photos/a.1539443172952349/2417
884825108175/?type=3&theater 
 
 

 

 

 

Цей проект фінансується 
Європейським Союзом 

 

 

Цей проект реалізовується  
Фондом Інновацій та Розвитку 

Погляди, висвітлені в цьому документі, можуть не співпадати з поглядами Європейського Союзу. 
 

https://wikiinvestigation.org/article/procurements/KseniaSitinskaya/5d5e5c984a614874af10fd50
https://wikiinvestigation.org/article/procurements/KseniaSitinskaya/5d5e5c984a614874af10fd50
https://wikiinvestigation.org/article/procurements/KseniaSitinskaya/5d5e5c984a614874af10fd50
https://clarity-project.info/edr/32599920
https://clarity-project.info/edr/32599920
https://clarity-project.info/person/f64acd4ffa20ef530b0b0c3377855271
https://clarity-project.info/person/f64acd4ffa20ef530b0b0c3377855271
https://garnahata.in.ua/a/genuezka-1a
https://garnahata.in.ua/a/genuezka-1a
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/photos/a.1539443172952349/2417884825108175/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/photos/a.1539443172952349/2417884825108175/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/photos/a.1539443172952349/2417884825108175/?type=3&theater

