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Фукс є партнером Онищенка по викупу ошфорки з «общака Януковича», яку
ГПУ секретно відібрала у НАБУ

Обвинувальний акт по Мартиненку
визнали нормальним і нарешті
відправили на розгляд в
Шевченківський суд

22 листопадаа 2017

Друг Вілкула отримає ще 64 мільйони
на прибирання і латання доріг Кривого
Рогу

За даними держреєстру судових рішень, під час обшуку за адресою по вул. Хрещатик, 27б було вилучено

Співвласниками кіпрської компанії «Quickpace Limited» є народний депутат Олександр Онищенко та
російський бізнесмен Павло Фукс. Про це свідчать документи, які детективи НАБУ і прокурори САП
вилучили під час обшуків по «газовій справі» навесні 2016 року.

документи про продаж компанії «Quickpace Limited» восени 2015 року.
В судовій ухвалі вказано, що детективи знайшли дві угоди між А.Р.О. та П.Я.Ф (Александр Романович

«Енергоатом» дав 21 мільйон на
частини реакторів путінцям, які нібито
продають чеський завод французам

Онищенко и Павел Яковлевич Фукс) – одна датована 15 вереснем, а друга 6 жовтням 2015 року. У чому

Як «Дніпроазот»
Коломойського
прикривається АМКУ у
справі отруєння України
19 Липня 2018

Як Мінінфра дозволило
Кличку забрати рекламні
доходи метрополітену
18 Липня 2018

відмінності між цими угодами – в судовій ухвалі не вказано.

НОВИНИ РЕГІОНІВ

Миколаївські журналісти порахували,
що до суду потрапляють 10% з
зареєстрованих справ по
корупціонерам

01.08.2018

Дніпро Друг Вілкула отримає
ще 64 мільйони на прибирання і
латання доріг Кривого Рогу

Для школярів Донеччини замовили
екологічних екскурсій по Україні на 5
мільйонів

Миколаїв Миколаївські
журналісти порахували, що до
суду потрапляють 10% з
зареєстрованих справ по
корупціонерам

«Укргазвидобування» замовило
телерекламу бренду «Shebel» за 4
мільйони (прайс)

Донецьк Для школярів
Донеччини замовили
екологічних екскурсій по Україні
на 5 мільйонів

Швейцарський адвокат отримає 118
мільйонів «Укргазвидобування» за
«формульний» метанол
Фірма екс-губернатора та його партнер
розіграли 22 мільйона на будівництві у
Хмельницькій області

НАШІ БЛОГИ

Відомо, що продавцем виступала компанія «Prontoservus Limited», яка, за даними НАБУ, підконтрольна
Сергію Арбузову. У складній схемі продажу «Квікпейсу» брали участь підконтрольні Фуксу офшори
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Хмель Фірма екс-губернатора
та його партнер розіграли 22
мільйона на будівництві у
Хмельницькій області
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В день закупівлі російських значків
«Укрзалізниця» купила у «прокладки»
за 10 мільйонів реле з Росії

«Evermore Property Holdings Ltd» (Віргіни) та «Dorchester International Inc» (Невіс), а також підконтрольна
Онищенку компанія «Fastilo Trading Ltd» (Кіпр).
У результаті угоди, активи «Quickpace Limited» мали бути розділені навпіл між «Fastilo Trading Ltd» і

31.07.2018 «Dorchester International Inc». Йдеться про $157,24 млн та 252 тис грн (сама ця сума була на рахунках на

Тернопільські укравтодорівці
затягнули торги на 630 мільйонів
задля нових блатних турків

момент арешту) у вигляді грошей та ОВДП на рахунках в банках (Ощадбанк, Експобанк і Укрексімбанк).
За покупку компанії «Quickpace Limited» Онищенко і Фукс мали заплатити $29,6 млн, показують дані
судового реєстру. Тобто у разі реалізації схеми зі зняття арешту з рахунків «Quickpace Limited», вони

Суд завернув справу голови села,
підозрюваного у хабарі 250 тисяч євро,
бо слідство вело не НАБУ

мали б отримати приблизно по $65 млн (це різниця між арештованими коштами та сумою викупу компанії

«Смоли» купили хімії в австрійського
новачка та оточення Журила на 2
мільйони євро

А купівля-продаж компанії була завершена 6 жовтня того ж року.

Відомий заказник віддають під кар’єр,
бо облекологія не врахувала рідкісні та
внесені до Червоної книги рослини

Зауважимо, що ці грошові кошти та ОВДП на той момент вже були арештовані Генпрокуратурою у так

Кернес зливає на покращення парку
Шевченка 294 мільйони – вдвічі
більше, ніж на ремонт аварійних
теплотрас

Це було відомо суду, який вказав, що «вірогідно, нові власники (Онищенко і Фукс – ред.) планують

у фірми Арбузова).
НАБУ встановило, що Онищенко і Фукс встановили контроль над Quickpace Limited ще у квітні 2015 року.

24 травня 2016 року суд за клопотанням НАБУ наклав арешт на грошові кошти та облігації внутрішньої
державної позики Quickpace Limited в трьох українських банках на суму $157,24 млн та 252 тис грн.

званій «справі Арбузова» про завдання збитків державі на 220 млн грн при створенні ТОВ «Банківське
телебачення».

отримати рішення суду, відповідно до якого арешт з рахунків компанії «Quickpace Limited» буде знятий,
уповноважені особи від кірських компаній вже намагалися зняти у банках кошти т.зв. «общака

У подальшому, а саме у листопаді 2016 року, вказані рахунки «Quickpace Limited» були повторно
арештовані Генпрокуратурою у новому провадженні, зареєстрованому у жовтні 2016-го. У цьому

ТЕГИ

Всі новини » провадженні розслідуються махінації з ОВДП, внаслідок яких у 2011-2013 рр державі було завдано збитки
у розмірі 378,42 млн. грн, 159,85 млн. доларів США та 1,49 млрд. грн, 1,02 млрд. доларів США – у цінних

Євро-2012 АМКУ Авто Агро Армія Атом
Ахметов Будівництво Важливо Вибори
Вугілля Декларації Дороги Екологія
Енергетика ЖКГ ЗМІ Закон Зв’язок Земля
Комп’ютерізація Корупція Кредити Культура
Люстрація МВС Медицина Метал НАБУ
Наука Нафтогаз Нацбанк Нерухомість
Обладнання Паливо Парламент Порошенко
Приват Прокуратура Рейтинг Розкіш Росія
Сервіс Спорт Суди Транспорт Харчування
Хімія Хіт-парад Юстиція Янукович
Укрзалізниця Уряд Фірташ

Київщина Суд завернув справу
голови села, підозрюваного у
хабарі 250 тисяч євро, бо
слідство вело не НАБУ
Дніпро Відомий заказник
віддають під кар’єр, бо
облекологія не врахувала
рідкісні та внесені до Червоної
книги рослини
Харків Кернес зливає на
покращення парку Шевченка
294 мільйони – вдвічі більше,
ніж на ремонт аварійних
теплотрас

оскільки компанія не буде мати зв’язку з Сергієм Арбузовим». Варто наголосити, що навесні 2014 року
Януковича».

Тещі сбушника подарували коштовний
маєток під Києвом

31.07.2018

Тернопіль Тернопільські
укравтодорівці затягнули торги
на 630 мільйонів задля нових
блатних турків

паперах.
У березні 2017 року за вироком фіктивному екс-директору ТОВ «ГазУкраїна-20202» Аркадію Кашкіну, який
було засекречено Генпрокуратурою, гроші з рахунків «Quickpace Limited разом із коштами інших компаній
(ГПУ назвала ці гроші «общак Януковича і його оточення») були спецконфісковані до держбюджету. На
сьогодні сім кіпрських компаній оскаржують вирок Кашкіну, вказуючи на незаконність спецконфіскації
коштів.
У НАБУ наголошують, що детективи не знайшли жодного факту, який би вказував на зв’язок компанії

Київ Тещі сбушника подарували
коштовний маєток під Києвом
Дніпро Комунальники Філатова
таємно злили оточенню ексчиновника 155 мільйонів на
утримання доріг Дніпра
30.07.2018

Одеса У Труханова без торгів
злили новачку 10 мільйонів на
зупинкові комплекси «Отрада»
Київ Реєстратор сільського КП
допоміг відібрати величезний
офіс у кубла Кривопішина

«Quickpace Limited» та її арештованих активів із громадянином Кашкіним. Крім того, накладений судом у
«газовій справі» арешт на кошти «Quickpace Limited» так і не був скасований. Відповідно до
законодавства, ГПУ мала обов’язково домогтися скасування цього арешту.
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Київ Найбільше зросли тарифи
на утримання будинків у
Святошинському районі
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ДОКУМЕНТИ
Закупівельні ціни на ліки в Україні 20162017
11.04.2018
Фабула справи НАБУ про скупку
облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що
обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Фукс є партнером Онищенка по викупу ошфорки з «общака Януковича», яку ГПУ секретно відібрала у НАБУ | НАШІ ГРОШІ

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ
Поширити 83

Поділитись

Поділитися

Твіт

НАШІ ГРОШІ
Tеги | Важливо, Корупція, НАБУ, Прокуратура, Суди, Янукович

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив
в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018
Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
За що АМКУ оштрафував
«Євротерминал», який заробляє
мільйони підняттям шлагбауму на
монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018
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Друкувати

Київщина Аеропорт
«Бориспіль» готується злити 32
мільйони за хімію рідній фірмі
посіпаки Януковича-jr
І-Франк Мільйони за ліки
отримують фірми родини
головлікаря Франківської
обллікарні
Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ
І-Франк Вінниця Дніпро Донецьк
Житомир Запоріжжя Кіровоград Київ
Київщина Крим Луганськ Луцьк Львів
Миколаїв Одеса Полтава Рівне Суми
Тернопіль Ужгород Харків Херсон
Хмель Черкаси Чернівці Чернігів
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