12

найбільших

хабарів
Два колишніх
заступники мера
Мелітополя

1,5
млн

Разом з нині покійним
мером Мелітополя створили
схему вимагання грошей з
автоперевізників

Гендиректор
“Калинівського
ринку”

2,249
млн

За хабар обіцяв право
користування новими
торговельними об’єктами

Начальник відділу
в управлінні по
боротьбі з ек.
злочинністю ГУ
МВС у Львів. обл.

2,17
млн

За хабар не притягував
до відповідальності власників
грального бізнесу

вину не доведено

вину не доведено

Садгірський районний
суд Чернівців

Личаківський районний суд
Львова

Перший заступник
начальника ГУ
Держземагенства у
Миколаїській обл.

1,439
млн

За хабар дав в оренду 1672 га
державних земель для
фермерського господарства

Начальник відділу
Держкомзему у
Хорольському р-ні
Полтавської обл.

1,188
млн

За хабар обіцяв сприяти
передачі земель у приватну
власність підприємству

іспитовий термін - 3 роки

тюремне ув’язнення - 8 років

тюремне ув’язнення - 5 років

Апеляційний суд Запорізької
області

Ленінський районний суд
Миколаєва

Великобагачанський районний
суд Полтавської обл.

Кам’янський
сільський голова
Чернівецької

1,039
млн

Вимагав хабар за оренду озера
на території Кам’янської
сільради для розведення риби

Заступник голови
Першотравневої
районної ради у
Чернівцях

810
тис.

За хабар сприяв отриманню
дозволю на реконструкцію
ринку

В. о. Лазурненського
селищного
голови

731
тис.

Вимагав винагороду за
рішення сільради про
виділення ділянок

тюремне ув’язнення - 8 років

тюремне ув’язнення - 5,5 років

тюремне ув’язнення – 8 років

Кіцманський районний суд
Чернівецької області

Шевченківський районний
суд Чернівців

Скадовський районний
суд Херсонської

Начальник Головного
управління
Держземагенства у
Черкаській області

668
тис.

За хабар передав в оренду
земелі сільськогосподарського
призначення

Колишні топ544
чиновники Державної тис.
центру зайнятості
Вимагали «відкат» за участь у
програмі фінансування по
створенню робочих місць

Начальник відділу
фінрозслідувань
Кременчуцької
податкової

500
тис.

За хабар обіцяв сприяти закриттю
кримінального провадження
про ухилення від сплати податку

іспитовий термін 3 роки

2 роки тюремного терміну

тюремне ув’язнення - 9 років

Соснівський районний суд
Черкас

Соснівський районний суд
Черкас

Крюківський районний
суд Кременчука

