
Відповідь кандидата на посаду члена НКРЕКП Максима Немчинова  

щодо оцінки DiXi Group «Перезапуск складу НКРЕКП: хто подався?» 

1. Я дійсно працюю комерційним директором ПП «ВКФ Алмакс», яку створив у 2000 

році та був її єдиним власником до 2010 року, в цей період компанія мала досить 

значні обороти. До 2000 року теж працював у комерційних структурах. За той час 

(1997-2010 роки) я і моя родина заробила достатньо коштів для того, щоб зробити 

досить суттєві заощадження та придбати у власність як рухоме, так і нерухоме 

майно.   

 

2. Відсутність задекларованих прибутків від діяльності ТОВ «Алтрейд» пояснюється 

тим, що, наскільки мені відомо,  компанія не веде господарську діяльність з 2008 

року, а останній запис у Державному реєстрі зроблений реєстратором у 2009 році 

про те, що підприємство не перебуває за адресою реєстрації. На той час такий запис 

був підставою припинення діяльності такого підприємства та скасування державної 

реєстрації державним реєстратором, але цього, в порушення закону зроблено не 

було. Усі мої намагання протягом року вийти з співвласників підприємства, або 

ліквідувати його не досягли успіху з причин відсутності правовстановлюючих 

документів, відсутності директора, реєстрації підприємства на окупованій території 

та невідомого мені місця знаходження ще двох співвласників. 

 

3.   Стосовно призначення мене, як переможця конкурсу на посаду державного 

секретаря повідомляю наступне. Стосовно мене, як кандидата на посаду категорії 

«А» проводилась спеціальна перевірка, яка була успішно завершена 20.12.2016 року, 

яка не виявила жодних порушень Закону з мого боку, а також підтвердила 

відсутність будь-яких кримінальних справ проти мене. Судове рішення щодо позова, 

на який ви вказуєте, було прийнято 31.05.2017 року на мою користь 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/66900260 та сказовані усі заборони щодо 

призначення мене на посаду http://reyestr.court.gov.ua/Review/66900323.   На даний 

час НЕ ІСНУЄ ЖОДНИХ ЗАКОННИХ ОБМЕЖЕНЬ щодо мого призначення, яке 

досі не відбулось в порушення Закону України «Про державну службу» та моїх 

особистих прав. 

 

4. Стосовно інформації деяких СМІ щодо нібито слідства МВС за діяльність на посаді 

чиновника департаменту Міненерговугілля у сфері функціонування торфодобувних 

підприємств повідомляю, що дана заява була подана з метою зірвання проходження 

мною спеціальної перевірки та появи підстав звернення до суду. Але жодних 

процесуальних дій щодо мене по цій заяві не відбувалось, про її існування я дізнався 

з вищезгаданого позову та в процесі судових засідань ця інформація не отримала 

підтвердження. Тому я можу впевнено стверджувати, що жодних карних справ з 

цього приводу, або відносно мене не існує. 
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