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про початок досудового розслщування
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м. Одеса

Повiдомляю,
що
Ваша
заява
про
вчинення
кримiнального
правопорушення, яка надiйшла до Нацiонального антикорупцiйного бюро
Украi·ни розглянута.

Попередня

ч.

2 ст. 364 КК

правова

квалiфiкацiя

кримшального

правопорушення

Украi'ни .

Вiдомостi про кримiнальне правопорушення, на пiдставi ухвали слiдчого

суддi Солом 'янського районного суду м . Киева вiд 22.05 .2019 по справi
№760/13952/19 внесенi детективом Другого вiддiлу детективiв Четвертого

пiдроздiлу детективiв Головного пiдроздiлу детективiв НАБ Укра'iни
Даменцовим Р.В. до €диного реестру досудових розслiдувань 31 .05 .2019 за
№52019000000000448 .

Додаток: витяг з €РДР на 1 аркушi.

Детектив Нацiонального бюро
Другого вiдцiлу детективiв
Четвертого пiдроздiлу детективiв

Р. Даменцов
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витяг

с

з единого РЕестру ДОСУДОВИХ РОЗСЛIДУВАНЬ

0 меР кримiнального провадження : 52019000000000448
дата реестрац;;· провадження (видiлення матерiалiв досудового розслiдування): 31 .05.2019
14:33.21
№1
1Дата

надходження заяви, повiдомлення про вчинення

31 .05.2019

кримiнального правопорушення або виявлення з iншого
джерела обставин , що можуть свiдчити про вчинення
кримiнального правопорушення:

П/Б потерпiлого, заявника (найменування юридично'i особи
та код едР юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

iншi

громадських формувань):

Дата та час внесення до еРДР вiдомостей про заяву,

31 .05.2019 14:27:12

повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення або
виявлення з iншого джерела обставин , що можуть свiдчити про
вчинення кримiнального правоnорушення :

Правова квалiфiкацiя кримiнального nравоnорушення :

(КК Укра"r'ни 2001) СТ.364 Ч . 2

Короткий виклад обставин , що можуть свiдчити про вчинення кримiнального nравоnорушення:

До Нацiонального антикорупцiйного бюро Укра'iни надiйшла коniя ухвали Солом 'янського районного суду м . Киева вiд

22 .05.2019 по справi №760/13952/19 про зобов 'язання уповноважених осiб Нацiонального бюро внести до единого реестру
досудових розслiдувань вiдомостi за заявою Бiгуса Д.С. вих. №19/260 вiд 24.04.2019 про те, що рядом службових осiб органiв

~ержавно'i впади, мiсцевого самоврядування та комунального пiдприемства в порушення порядку, передбаченого Законом
Укра'iни «Про публiчнi закупiвлi» , а саме: без здiйснення процедури закупiвлi, без укладення договору, допущено до виконання

робiт в будiвлi аеровокзалу за адресою: вул. Ки'r'вське шоссе, 9, с. Баловне, Новоодеського району, Микола'iвсько'i областi ПрАТ
БК «Житлопромбуд-8» , що в подальшому призвело до виплати КП «Микола'r'вський мiжнародний аеропорп)

39 814

005, 21грн .

вказаному Товариству у якостi оплати за матерiали та виконанi роботи .
П/6, дата народження особи, яку nовiдомлено про пiдозру, наслiдки розслiдування щодо особи та вiдомостi про здiйснення

спецiального досудового розслiдування щодо неi':

Найменування та код едР юридичноi' особи, щодо якоi· здiйснюеться провадження . ПIБ представника юридично'i особи :

Наслiдок розслiдування кримiнального
nравоnору шен ня :

Орган досудового розслiдування : Нацiональне антикорупцiйне бюро Украi'ни
ПIБ слiдчого (слiдчих) , який (якi) здiйснюе(ють) досудове
розслiдування :

Даменцов Р.В . , Шаповаленко А.В ., Великохаrько Д . В . ,
еременко 1.Г , Плохоrнiков О.В ., Лосей 1 . М ., Кисличенко
Д . В ., Павлюков В.В .

ПIБ прокурора (прокурорiв) , який (якi) здiйснюе(юrь)
процесуальне керiвництво :

Пiдпис реестратора
Дете ктив

r.C D~ ~ ~Даменцов Р.В.
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