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Сина Черновецького заарештували
без права внесення застави
П'ЯТНИЦЯ, 15 ЛИПНЯ 2016, 08:51
Поширити 0

Твіт

26 ПЕРЕГЛЯДІВ

0

Встигни першим м. Голосіївська

Суддя суду першої інстанції номер 21 міста Барселони обрав сину екс-мера Києва Леоніда
Черновецького - Степану - запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Надійний забудовник A Develoment,
від виробників Smart Plaza. ЖК в
центрі з лісом 800га;

Про це з посиланням іспанське видання Diari de Girona повідомляє Укрінформ.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

"Арештованим представлені обвинувачення у відмиванні щонайменше 10-ти мільйонів
євро. Щодо восьмого затриманого, що також був переданий суду – громадянина Іспанії, суддя вилучив його закордонний паспорт та заборонив покидати країну", - йдеться у
повідомленні.

Курс валют: "чорний" ринок,
міжбанк, обмінники

Відтак запобіжний захід Черновецькому та ще шести особам - утримання під вартою без
можливості внесення застави.

Приватбанк оскаржить "абсурдну"
ухвалу суду про 247 АЗС групи
Коломойського

Трьох з одинацяти затриманих поліція відпустила, але залучить їх до справи у якості
свідків.

НБУ розповів, як підтримає банки на
час карантину

УСІ НОВИНИ

Ще одне місцеве видання El Periódico зазначає, що кошти, які мали в обороті затримані,
були "не з відмивання капіталів, а від продажу одного українського банку їх власності".
Про це виданню повідомила сторона захисту деяких із затриманих.
Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що в Барселоні в результаті спецоперації місцевих
правоохоронців за підозрою у відмиванні грошей затримано 11 осіб, серед них – син
колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан.
Сам Черновецький заявив, що іспанські правоохоронці не затримували його сина, він
знаходиться у себе вдома і відповідає поліції на питання, пов'язані з іншою людиною.
Також він зажадав від іспанських ЗМІ, які повідомили про затримання сина, спростування,
пригрозивши їм мільйонним позовом.
В середу ЗМІ опублікували фотографії затримання Степана Черновецького, на яких
поліція веде його в наручниках.
Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ВИБІР РЕДАКТОРА
/
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Київ

Київ

КИЇВ

СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ

ЖК Forward

ЖК Ярославів Град

Київ, Шевченківський. Від 1.41 млн грн.

Квартири з видом на історичний Київ.

Підпишіться на наші повідомлення!

Дефолт не врятує, а доб'є
українську економіку
ПІДПИСАТИСЬ

НЕ ЗАРАЗ

Почалися розмови про можливе
оголошення стихійного дефолту. Чому
цього не варто робити і що може статися з
країною у разі такого сценарію? Заява
економістів та дослідницьких центрів.

powered by lun.ua

17 БЕРЕЗНЯ 2020, 08:45

МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
Справа акцій "Київміськбуду": оточення Черновецького стягнуло з Київради ще
149 мільйонів
22 КВІТНЯ 2019, 14:52

Інвестфонд Черновецького-молодшого купує агроактиви в Україні
6 ЛЮТОГО 2018, 16:20

Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську
27 СІЧНЯ 2017, 10:00

0 коментарів

Впорядкувати за Найновіші

Початок світової кризи? Що
означає обвал ринків акцій,
валюти і нафти
Чи сигналізують останні події на світових
ринках, що треба готуватися до нової
кризи.
10 БЕРЕЗНЯ 2020, 18:20 — ОЛЕКСАНДР КОЛЕСНІЧЕНКО

Додати коментар...

Плаґін коментарів Facebook

ОСТАННІ НОВИНИ
15:05

УЗ обмежить роботу усіх вокзалів, працюватимуть лише каси

14:50

Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники

14:34

Криклій буде судитися з авіаперевізниками, які не заберуть своїх туристів з-за кордону

14:32

НБУ розповів, як підтримає банки на час карантину

14:07

Карантин: "Укрпошта" частково змінює умови вручення та зберігання поштових
відправлень

14:01

Приватбанк оскаржить "абсурдну" ухвалу суду про 247 АЗС групи Коломойського

13:48

Рада перенесла голосування "по землі" — чекають гарантій по траншу від МВФ —
джерело

13:45

УЗ максимально подовжить потяги, щоб усі доїхали в останній день

Як "доступні кредити 5-7-9%"
виявилися недоступними для
нового бізнесу: експеримент
ЕП
Широко розрекламована кампанія "5-7-9%"
обіцяє українцям доступні кредити для
власної справи. Заявки на отримання таких
кредитів вимірюються уже десятками
тисяч. А чи можливо отримати кошти, якщо
ти починаєш бізнес "з нуля"? ЕП з'ясувала
це, ставши на місяць підприємцемпочатківцем.
6 БЕРЕЗНЯ 2020, 10:03 — ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ

УСІ ПУБЛІКАЦІЇ

13:33

ЕП

ОНОВЛЕНО ВІД 10:44

Рада призначила Петрашка міністром економіки: що про нього відомо

13:27

Зустріч Зеленського з олігархами і великим бізнесом: Ставніцер розповів про деталі
розмови

13:06

Метро в Києві закриється з ночі – Кличко

12:44

У Франції підрахували вплив коронавірусу на економіку

12:34

Оголошення дефолту матиме негативні наслідки для України — заява

КОЛОНКА АВТОРА
Допомога для бізнесу: які
заходи має ухвалити
парламент
Для Верховної Ради надважливим
завданням є розробка пакету заходів для
підтримки бізнесу в Україні під час
епідемії. Хто зможе отримати допомогу?
ДМИТРО НАТАЛУХА

голова комітету Верховної Ради з питань
економічного розвитку

УСІ КОЛОНКИ

/

11:52

"Укравтодор" поки не планує зупиняти сезон дорожніх робіт

11:45

Курс валют на 17 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки



УСІ НОВИНИ

Підпишіться на наші повідомлення!
ПІДПИСАТИСЬ

НЕ ЗАРАЗ

Безконтактне вимірювання
температури тіла. Дитячі
термометри

Корисний пристрій від Xiaomi
для аналізу складу води.
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