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НАБУ розслідує компенсації нардепам-мільйонерам за оренду житла
Політика
6 грудня 2018, 12:45
Читать на русском

Нардепи, які отримують компенсаціюфото: «Слово і Діло»
Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують відшкодування народним депутатам коштів за оренду
житла в Києві, які й так мають де жити в столиці.
Про це журналісту «Слова і Діла» розповіло джерело в правоохоронних органах.
https://www.slovoidilo.ua/2018/12/06/novyna/polityka/nabu-rozsliduye-kompensacziyi-nardepam-miljoneram-orendu-zhytla?fbclid=IwAR3tB6VXD…
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«Кримінальне провадження стосується відшкодування членам Верховної Ради України за оренду житла в Києві», –
сказав співрозмовник.
За його словами, недавно слідство намагалося отримати доступ до документів апарату Верховної Ради, проте слідчий
суддя відмовив. Водночас, як вказує джерело, розпорядник документів-представник апарату парламенту не виступав
проти надання запитуваних документів.
Попередня кваліфікація – ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем).
Як з'ясував журналіст «Слова і Діла», це провадження порушене за журналістським розслідуванням Bihus.info. У ньому
вказувалося, що 170 народних депутатів отримують державну компенсацію на оренду житла в Києві, із них 120
задекларували мільйони заощаджень, а щонайменше 25 мають житло у столиці чи елітному передмісті.

Не лусне: як нардепи-мільйонери отримують …

Не лусне: як нардепи-мільйонери отримують компенсацію на житло /// Наші гроші №242 (2018.11.05)BIHUS info
За законом, який нардепи ухвалили самі для себе, ті з них, хто не володіє житлом у столиці й 30 кілометрах навколо,
мають право на компенсацію з грошей платників податків. Щомісяця їм нараховують по 20 тисяч гривень за оренду
квартири чи номера в готелі «Київ». За один день це 650 гривень, за рік – 240 тисяч.
Серед отримувачів компенсації є навіть офіційні власники житла в столиці чи 30-кілометровій зоні навколо Києва.
Наприклад, колишній «регіонал», а нині член депутатської групи «Воля народу» Ігор Молоток, який разом із родиною
задекларував близько 20 мільйонів гривень заощаджень і особисто володіє заміським маєтком у селі Романків під
Києвом.
«Опоблоківець» Дмитро Колєсніков і його дружина мають дві квартири майже на 250 кв. м у столичному будинку біля
НАБУ, але нардеп запевняє, що мешкає в Кривому Розі, їздить до Києва й живе нібито в готелі. Один із найбагатших
депутатів ВР, член партії «Відродження» Євгеній Гєллєр має цілий палац із власним парком у Козині, але щомісяця
отримує компенсацію з коштів платників податків.
У сюжеті зазначається, що дехто з депутатів завбачливо оформив нерухомість на родичів. Наприклад, нардеп від БПП
Руслан Демчак. Його батько володіє маєтком під Києвом із басейном і спортивним майданчиком, яким користується
Демчак.
Також компенсації за житло отримує й народний депутат, обвинувачений у так званій «бурштиновій справі» Максим
Поляков. За його словами, у нього немає житла в Києві і тому за законом він повинен отримувати компенсацію. Однак,
як встановили детективи НАБУ, Поляков разом із сім'єю проживає в квартирі своєї сестри в ЖК Crystal Park. Офіційно
житло оформлено на його сестру, але, за версією слідства, придбав її сам нардеп. Як вказували в НАБУ, помічниця
Полякова Тетяна Любонько, яка також є обвинуваченою в «бурштиновій справі», декількома траншами поповнювала
банківський рахунок сестри політика на загальну суму трохи більше 7 мільйонів гривень. Вона ж на основі довіреності
сестри Полякова, яку вона видала братові, й придбала цю квартиру за 11 мільйонів гривень. Крім того, в цій квартирі
встановлена дорога техніка і меблі.
Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA
Підписуйтесь на наші аккаунти в Telegram та Facebook, щоб першими отримувати важливі новини та аналітику.
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Впорядкувати за Найновіші

Додати коментар...

Елена Хорошевская
Жлобство и алчность лечению не поддается. Есть жилье в Киеве или окологородской зоне,
привлеките хотя бы за мошенничество.
Подобається · Відповідь · 3 дн.
Плаґін коментарів Facebook
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ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Збагачення Полякова: НАБУ вивчить рух коштів чоловіка сестри нардепа 8 жовтня 2018, 11:41
НАБУ перевіряє Полякова за фактами можливого незаконного збагачення 9 серпня 2017, 14:16
Збагачення Полякова: НАБУ перевірить рух коштів на банківському рахунку 18 липня 2018, 10:49
Рівень відповідальностіПрезидента і Адміністрації
Рівень відповідальностіВерховної Ради
Рівень відповідальностіКабінету міністрів
Рівень відповідальностіГолів ОДА
Рівень відповідальностіМерів міст
Інші новини політики
7 грудняЕскалація в Азовському морі: що допоможе приструнити Росію 7 грудня 2018, 18:10
10 грудняПродан підтримала законопроекти про реформування Ради, всупереч своїй обіцянці 10 грудня 2018, 11:00
7 грудняЯк довго потрібно збирати гроші на купівлю однокімнатної квартири в Україні 7 грудня 2018, 16:30
7 грудняМінімалка цього року не зросла до 4,1 тисячі гривень, як обіцяв Розенко 7 грудня 2018, 11:00
9 грудняЩо мажоритарники Запорізької області обіцяли промисловцям 9 грудня 2018, 10:00
7 грудняУкраїна переходить на електронні лікарняні. Що це дасть? 7 грудня 2018, 12:40

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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В феврале в Украине откроется самый большой
ТРЦ

НОВИНИ
15:01

Найєм не ініціював проведення психіатричної експертизи військового прокурора

14:55

КАРТА

14:40

Кримського суддю, якого підозрюють у держзраді, поновили на посаді

14:26

СБУ заборонила виїзд із ОРДО митрополиту УПЦ МП

Карта ООС: ситуація на сході України на 10 грудня
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Протести у Франції: чи загрожує Макрону відставка та чи потрібно шукати «руку Кремля»

14:10

ДУМКА

14:07

Смолій заробив майже 320 тисяч гривень у листопаді

13:48

З'ясувалося, який депутат очолив виборчий штаб Гриценка

13:30

Обшуки НАБУ в справі «Карпатигаз»: суд повернув до ОАСК скаргу фігуранта
ІНФОГРАФІКА

13:15

13:10

Скільки в листопаді заробив голова ДФС і його заступники
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ПОЛIТИКИ
Богомолець Ольга Вадимівна
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ОБІЦЯНКИ ПОЛІТИКІВ
Бойко запевнив, що "Опозиційна платформа – Л
За життя" встановить прийнятний тариф
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закупівлі концентрату для "Енергоатому"

ДУМКИ
Олег Саакянполітолог
7 грудня
Чому РФ вирішила спростити отримання
громадянства для українців?
В Держдумі РФ вирішили розробити закон про
спрощення прийняття російського
громадянства громадянами України.

АВТОРСЬКІ КОЛОНКИ
26 листопада
Агресія РФ в Азовському морі: до чого
призведе конфлікт
Російська агресія в Керченській протоці не
призведе до ескалації ситуації на Донбасі, а
Україна використає цю ситуацію для
отримання дивідендів.
Денис Поповичжурналіст
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Загрузка...
© 2009—2017 «Слово і Діло». Всі права захищені і охороняються законом. Адміністрація сайту залишає за собою
право не погоджуватися з інформацією, яка публікується на сайті, власниками або авторами якої є треті особи.
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право не погоджуватися з інформацією, яка публікується на сайті, власниками або авторами якої є треті особи.
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Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється при вказуванні посилання (для інтернет-видань
— гіперпосилання) на www.slovoidilo.ua. Посилання (гіперпосилання) обов’язкове незалежно від повного або часткового
використання матеріалів.
Аналітична інформація про обіцянки політиків і чиновників, що розміщені на порталі slovoidilo.ua, а також інформація
про стан виконання цих обіцянок, зібрана й опрацьована ТОВ «ІА Слово і Діло» і є власністю ТОВ «ІА Слово і Діло».
Інфографіки, розміщені на порталі slovoidilo.ua, створені ГО «Система народного контролю Слово і Діло» і є власністю
ГО «Система народного контролю Слово і Діло».

https://www.slovoidilo.ua/2018/12/06/novyna/polityka/nabu-rozsliduye-kompensacziyi-nardepam-miljoneram-orendu-zhytla?fbclid=IwAR3tB6VXD…

6/6

