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 Сторінка у
Facebook
(http://www.facebook.com/nabu.gov.ua)

(https://nabu.gov.ua/sites/default/files/field/image/2_2.png)
25 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під
процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у
заволодінні майном ДП «НАЕК «Енергоатом» екс-народного депутата України та
його ймовірного спільника, керівника структурного підрозділу ДП «НАЕК
«Енергоатом». Дії осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України
(«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем»).
За версією слідства, екс-народний депутат України, колишній голова комітету
Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, у змові з
трьома особами – згаданим посадовцем структурного підрозділу ДП «НАЕК
«Енергоатом», колишнім керівником цього ж підрозділу та ще однією особою,
наближеною до екс-народного депутата, організували корупційну схему, в
результаті якої інтересам ДП «НАЕК «Енергоатом» завдано шкоди в розмірі 6,4
млн євро.
Як з’ясували детективи НАБУ, учасники угруповання у 2008-2012 рр штучно
створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнано
чеську компанію «Škoda JS» (фактичним власником є російське ЗАТ «Об'єднані
машинобудівні заводи») із завищеними на 6,4 млн євро ціновими пропозиціями,
що в окремих випадках складало до 20% від вартості обладнання.
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У подальшому, після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з
ДП «НАЕК «Енергоатом», «Škoda JS» перерахувала 6,4 млн євро на рахунок
компанії «BRADCREST INVESTMENT S.A.» (Панамська Республіка), єдиним
власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України.
На рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом
Національного бюро про міжнародну правову допомогу арештовано кошти у
сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків).
Слідчі дії тривають. Встановлюється місце знаходження інших ймовірних
учасників угруповання.
Кримінальне провадження за наведеними фактами детективи Національного
бюро зареєстрували у грудні 2015 року. Під час розслідування НАБУ скерувало
до компетентних органів інших держав близько 20 запитів в рамках міжнародної
правової допомоги, які виконувалися від 3 місяців до 1,5 року.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду.
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Інфографіка у кращій якості: https://www.flickr.com/photos/nab_ukr/37910322412/
(https://www.flickr.com/photos/nab_ukr/37910322412/)
1/1

https://nabu.gov.ua/novyny/eks-golovi-komitetu-vru-z-pytan-pek-povidomleno-pro-pidozru-u-spravi-dp-naek-energoatom

3/5

25.07.2018

Екс-голові комітету ВРУ з питань ПЕК повідомлено про підозру у справі ДП «НАЕК «Енергоатом» | Національне антикорупційне бюро

Матеріали для ЗМІ

Необхідна інформація та лінки для поширення на Ваших ресурсах

Подобається 21

Карта сайту

Твіт

Розгорнути

https://nabu.gov.ua/novyny/eks-golovi-komitetu-vru-z-pytan-pek-povidomleno-pro-pidozru-u-spravi-dp-naek-energoatom

4/5

25.07.2018

Екс-голові комітету ВРУ з питань ПЕК повідомлено про підозру у справі ДП «НАЕК «Енергоатом» | Національне антикорупційне бюро

0 800 503 200
безкоштовна телефонна лінія

03035, м.Київ,
вул. Василя Сурикова, 3

ПОДАТИ ЗВЕРНЕННЯ (/NAYPOSHYRENISHI-ZAPYTANNYA)

ВІДКРИТИЙ ОФІС (/OPEN-OFFICE)


Президент України (http://www.president.gov.ua/)

|

Верховна Рада України (http://www.rada.gov.ua/)

https://nabu.gov.ua/novyny/eks-golovi-komitetu-vru-z-pytan-pek-povidomleno-pro-pidozru-u-spravi-dp-naek-energoatom

|

Кабінет Міністрів України (http://www.kmu.gov.ua/)

5/5

