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“Родинна компанія”
нардепа Дубневича
володіла 200 кг золота, яке
не потрапило під арешт
Антикорсуду
Максим Опанасенко (https://bihus.info/author/m-opanasenko/)

20 Квітня 2021

Золото депутата: як сховати 200 злитків від арешту…
арешту…

Підтримай
проєкт!
Підтримай
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про те, про що
бояться подумати
інші

Підтримати(https://bihus.info/dona

(/#facebook)
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Кіпрська компанія Energypoint Holding
Limited, яка в різний час контролювалася
членами родини нардепа Ярослава
Дубневича, володіла 200 золотими
злитками вартістю у 8 мільйонів доларів,
які найімовірніше були продані в момент

телепрогра
“наші грош
денисом
бігусом”

зняття з Дубневича депутатської
Новини
(/#telegram) недоторканності і арешту його майна.
(https://bihus.info/news/)
Про це йдеться
в розслідуванні Мар’яни
Сич та Максима Опанасенко для
Bihus.Info.
(https://bihus.info/)

Викриваємо
корупційні схеми і
таємні зв'язки.
Щопонеділка о 19.30
Підтримати
проект(https://bihus.i
на ютуб-каналі
Bihus.Info, о 21.30 на
Проєкти
24-му каналі. А
(https://bihus.info/projects/)
також щовівторка на
Відповідно до даних з фінансових звітів, золото
каналі UA Перший.
з’явилося у компанії у 2017-му  200 злитків по одному

кілограму і ще 11 злитків по одній унції.
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Антикорупційна
прокуратура
хоче
конфіскувати
“жомовий”
мільйон нардепа
Киви
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Новини
(https://bihus.info/novyny/)

У 2019-му у Ярослава Дубневича почалися проблеми –
наприкінці жовтня Верховна Рада зняла з нього
депутатську недоторканність і дала дозвіл на арешт –
через розслідування Національного антикорупційного
бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Силовики тоді назвали Дубневича організатором
схеми виводу десятків мільйонів гривень з
“Укрзалізниці”. Цікаво, що названий
антикорупційниками проміжок роботи схеми з
залізницею охоплював і рік появи золота у компанії –

Bihus.Info
опублікували
розмови
Медведчука про
Путіна,
Порошенка і
терористів
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info-opublikuvalyrozmovymedvedchuka-proputina-

2017-й. Нардеп швидко вийшов на волю під заставу,
Новини
але під арештом опинилося
все його майно.
(https://bihus.info/news/)

Але арешт не торкнувся Energypoint Holding Limited,
власницею якої в той момент була донька Дубневича
(https://bihus.info/)
Роксолана Пиртко. Проєкти
(https://bihus.info/projects/)
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Bihus.Info
з’ясували за
скільки олігархи
скупили у
держави
обленерго
(https://bihus.info/bihu
info-zyasuvaly-zaskilky-oligarhyskupyly-uderzhavyoblenergo/)
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Ремонтувати
обленерго
Вона вийшла з компанії у листопаді 2019-го, а в

Ахметова,
Суркісів,

опублікованому за кілька місяців річному звіті золотих

Медведчука,

злитків вже не було – їх продали.

Коломойського
та російських
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На що пішли виручені від продажу золота кошти
невідомо, але нещодавно журналісти Bihus.Info
зафіксували як Ярослав Дубневич приїхав у Верховну
Раду на новому Mercedes S500 2020 року випуску.
Таке авто нині коштує близько 6 мільйонів гривень.

Energypoint Holding Limited довгий час згадувалася
різними ЗМІ як бізнес-структура з орбіти родини
Дубневичів, але про прямий зв’язок з сім’єю досі не
повідомлялося. Окрім доньки Ярослава Дубневича
кіпрською компанією свого часу володів і тесть
нардепа Мирослав Швидкий. В розмові з журналістами

чоловік заявив, що він був підставною особою і просто
Новини
підписував те, на що
вказував зять.
(https://bihus.info/news/)
Підтримати проект(https://bihus.i

(https://bihus.info/)
Проєкти
(https://bihus.info/projects/)

Швидкий нині також значиться власником львівської
компанії “Передзвін”, яка, в свою чергу, володіє цілим
рядом дорогої нерухомості у Львові і колекцією
автомобілів. На неї в тому числі записано і
вищезгаданий Mercedes. Ці активи також не потрапили
під арешт. В коментарі журналістам Швидкий заявив,
що в “Передзвоні” він також формально, чим
займається компанія – не знає і ніколи не був в її офісі.

НОВИНИ (HTTPS://BIHUS.INFO/NOVYNY/)

Bihus.Info виграли суд у колишнього
секретаря РНБО Турчинова
(https://bihus.info/bihus-info-vygraly-sud-ukolyshnogo-sekretarya-rnbo-turchynova/)

Після чотирьох років судової тяганини
Верховний суд став на сторону журналістів у
справі проти Олександра Турчинова. Йдеться
про позов Турчинова через сюжет про
лотерейну монополію, який команда Bihus.Info
випустила у 2017-му році.

Теги:

дубневич, золото дубневич, Ярослав Дубневич
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на наш YouTube та
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ІНВЕСТОРИ В ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ЯК НЕ ВИТРАТИЛИ АНТИКОВІДНИЙ ФОНД: 14
МЛРД ГРН З 81 НЕ ЗМОГЛИ ВИКОРИСТАТИ
(HTTPS://BIHUS INFO/YAK-NE-VY TRATYLY-
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Держаудитслужба підтвердила
ймовірну переплату на закупівлі
респіраторів і передала
матеріали поліції
(https://bihus.info/derzhaudytsluzhba-pidtverdyla-jmovirnupereplatu-na-zakupivli-respiratoriv-i-peredala-materialy-
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розмови Медведчука
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Після звернення юристів проєкту “Свої люди” (Bihus.Info)
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Обіцяють 300 тисяч: призові
лохотрони нав’язують
пенсіонерам товар з

МИ
Усі
ВПЛИНУЛИ новини
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Держаудитслужба
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(https://bihus.info/news/)
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підтвердила ймовірну
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і передала
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переплату на закупівлі

naczinkoyu/)
(https://bihus.info/)
В Україні все ще діє мережа фірм,
яка розсилає українцям
Проєкти
листівки та sms про перемогу (https://bihus.info/projects/)
в акції: обіцяють виплатити
кількасот тисяч. Так вони нав’язують купівлю свого
товару, що однак не гарантує отримання призу.

матеріали поліції

(https://bihus.info/derzhaudyts
pidtverdyla-jmovirnupereplatu-na-zakupivlirespiratoriv-i-peredala-

Журналісти виявили: фірми видають за своїх
представників фотографії з інтернету, а аналогічний товар

materialy-policziyi/)
17 Травня 2021

можна придбати в рази дешевше.
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Юрист проєкту “Свої

Ми вплинули (https://bihus.info/my-vplynuly/)

Люди” допоміг
журналістці виграти суд

Юрист проєкту “Свої Люди”
допоміг журналістці виграти
суд проти селищного голови –
“ворога преси-2021”

проти селищного голови
– “ворога преси-2021”
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Суд відмовив Печенізькому селищному голові

13 Травня 2021

Олександру Гусарову у спростуванні журналістського
матеріалу і стягненні з газети “Печенізький край”
моральної шкоди в розмірі 5 000 грн.
13 Травня 2021
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