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У ЖВАНІЇ "МАСКІ-ШОУ" ТА ПРОВЕДЕНО ОБШУКИ.
СЛІДЧИЙ ОБІЦЯЄ СТРІЛЯТИ ПО ДЕПУТАТАМ?
Понеділок, 16 серпня 2004, 16:53

Слідчі Генпрокуратури у понеділок провели обшук у фірмах, які входять до холдингу "Бринкфорд", власником якого є
заступник начштабу Ющенка нардеп Давид Жванія.
Обшуки було проведено в офісах компаній "Бринкфорд", "КСД" і "Дарілл", повідомила "Українській правді" прессекретар штабу Ющенка Тетяна Мокріді.
За словами адвоката Жванії Юрія Пузика, слідчі вилучили "в принципі, відкриті документи – баланс Запорізького
абразивного комбінату за 2000 рік, бюджет підприємства за 2002 та зміни до статуту".
Обшук провели троє слідчих Генпрокуратури у присутності двох понятих, адвоката Жванії та депутата-"нашоукраїнця"
Павла Качура. Інших депутатів бійці УБОЗу тримали у коридорі, сказала Мокріді.
Вона розповіла про події понеділка: після обіду до офісу Жванії прибули представники прокуратури, міліції у
камуфляжі та озброєні співробітники управління по боротьбі з оргзлочинністю МВС.
"Загалом близько 15 бійців при повному обмундируванні - в шоломах, бронежилетах", - сказала Мокріді.
Спочатку вони відмовлялися пропустити Жванію до його офісу, який находиться в тому ж приміщенні.
В районі 17 години до офісу прибула група депутатів-"нашоукраїнців" Катеринчук, Жовтяк, Качур.
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Коли вони разом із Жванією пройшли до його офісу, виявилося, що слідчі намагаються провести обшук у
адвокатському об'єднанні "Керезь, Щукін, Соткілава", яке входить до "Бринкфорду".
За словами Катеринчука, обшук незаконний, оскільки закон вимагає спеціальну процедуру для обшуку адвокатських
фірм.
На питання Катеринчука, чи дасть слідчий команду УБОЗу застосувати зброю, той сказав, що "дасть будь-який наказ
для забезпечення безпеки слідчих дій".
Після цього слідчі зламали пломби на офісах та заблокували доступ до них депутатів.
Однак обшук юридичної фірми "Керезь, Щукін, Соткілава" у понеділок так проведено і не було.
Як повідомили слідчі, підстава для обшуку – це справа по Запорізькому абразивному комбінату (його власником є
"Бринкфорд"), яка була порушена в 2000 проти гендиректора Берези і була закрита за відсутністю складу злочину.
Раніше, у п'ятницю слідчі опломбували офіси п'яти фірм, які належать Жванії. Вони хотіли провести обшук,
посилаючись на 165 статтю старого Кримінального кодексу, який в Україні вже не діє.
Протягом семи годин в офісі, окрім слідчої групи, перебували народні депутати від "Нашої України", які вимагали в
слідчих законних документів, які б давали підстави на обшук.
Ющенко назвав ці події показовим тиском на опозицію, щоб налякати "тих, хто зараз іще не визначився, з ким бути
на виборах і за кого голосувати".
У свою чергу Генпрокуратура заявила, що слідчі на "не бажають оприлюднювати підстави" для проведення обшуків у
офісі Жванії.
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"Українська Правда"
Читайте також:
Причини "Маскі-шоу" у заступника начштабу Ющенка є секретом
Ющенко назвав Жванію ілюстрацією
Жванії поставили пломби
У ПРИЙМАЛЬНІ ЗАСТУПНИКА НАЧШТАБУ ЮЩЕНКА ВЛАШТУВАЛИ "МАСКІ-ШОУ"
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
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