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Реклама

ГПУ запідозрила Януковича в отриманні 26 млн грн
хабара під виглядом авторського гонорару
За даними Генпрокуратури, екс-президент отримав хабар у вигляді авторської
винагороди за видані та написані ним в майбутньому книжки.
Генпрокуратура оголосила про підозру екс-президенту Віктору Януковичу в хабарництві. Ідеться про
фіктивні гонорари за книги. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
«Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури
України складено повідомлення про підозру колишньому президенту України В. Януковичу у вчиненні
злочину, передбаченого ст. 368 ч. 4 КК України (в редакції станом на 01.01.2012). Він підозрюється в
одержанні хабара в сумі 26 млн грн у період 2011-2012 років за сприяння з використанням свого
службового становища особам, яким було підконтрольне підприємство ТОВ «Новий світ», у веденні
підприємницької та іншої діяльності, а також заступництво за них у відносинах з державними та
правоохоронними органами», - йдеться у повідомленні.

Счетчики Купюр Cassida

Також повідомляється, що ці кошти Янукович отримав у вигляді авторської винагороди за видані та
написані ним в майбутньому книги.
Нагадаємо, екс-президент чиимало заробляв, видаючи книги. Так, Згідно з декларацією про доходи за
2012 рік, Янукович отримав 15,5 млн грн гонорарів.
У 2013-2014 роках він заробив на книжках майже 32 млн грн.
У коментарі інтернет-виданню «Остров» заступник директора друкарні «Новий світ» Едуард Вакуленко
якось заявив, що згідно із договором, президент отримав гроші «за авторські права на написані ним
книги, а так само на книги, які він напише».
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