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Екс-президент Франції Жак 
Ширак і Домінік де Вільпен, 

який обіймав пост французького 
прем’єр-міністра в 2005-2007 ро-
ках, отримали 20 мільйонів дола-
рів хабарами від президентів аф-
риканських країн. Про це заявив 
адвокат Робер Бурже. 

За його словами, система отри-
мання хабарів від глав колишніх 
французьких колоній в Африці 
існувала і при інших президентах 
Франції — Жоржі Помпіду, Валері 
д’Естені та Франсуа Міттерані, од-
нак він особисто брав участь тіль-
ки в передачі готівки Шираку й де 

Вільпену. Робер Бурже близький 
до нинішнього французького пре-
зидента Ніколя Саркозі. Сам він, 
проте, наполягає, що виступити 
з публічним звинуваченням його 
спонукала винятково турбота про 
майбутнє країни.

Ширак і де Вільпен заперечу-
ють отримання будь-яких хабарів 
і мають намір звинуватити Бурже 
у наклепі. 

Нагадаємо, 5 вересня розпо-
чався суд над Шираком, якому 
інкримінують незаконне фінансу-
вання своєї партії під час перебу-
вання на посаді мера Парижа.
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Сильні світу

ВІП-НАКОПИЧЕННЯ 

Коломойський бізнес робить на 
батьківщині, а мешкає в Європі
Ігор Коломойський, власник «При-
ватбанку», давно перестав бути 
українським олігархом у тради-
ційному значенні. Він живе на дві 
країни: бізнес робить на батьківщи-
ні, а мешкає в Європі. Багатій об-
лаштувався у Женеві, куди переїхав 
разом із родиною.

Будинок Коломойського розта-
шований у фантастичному місці: на 
французькому узбережжі Женев-
ського озера, поблизу міст Тонон 
і Евіан — курортів, які дали назву 
відомим мінеральним водам. З од-
ного боку — найромантичніша во-
дойма Європи, з іншого — найвищі 
гори континенту. Райський куточок 
без претензійності, характерної для 
Ніцци та Монако.

Щоб потрапити до олігарха, тре-
ба їхати з Женеви в напрямку Евіана. 
Колись Михайло Бродський возив 
сюди Олександра Турчинова на пере-
говори з Коломойським щодо фінан-
сування «української демократії». 
Рейсовий автобус не зупиняється у 
селищі Коломойського — з автобану 
треба йти кілька кілометрів пішки. 
Єдиний громадський заклад у центрі 
населеного пункту — перукарня.

— Ви не підкажете, де живе ваш 
односелець пан Коломойський? — 
поцікавився журналіст «Української 
правди» у місцевої мешканки.

 «Зараз подивлюся», — жіночка 
погодилася допомогти й дістала те-
лефонний довідник французького 
регіону Рона-Альпи, проте на літеру 
«К» жодних прізвищ, схожих на «Ко-
ломойський», не знайшла.

Мерія виявилася зачиненою. 
Церква також. Решта будівель тут 
— це приватні вілли. Значна частина 
з них стояли порожніми. Їхні влас-
ники зазвичай приїжджають сюди, 
коли потеплішає. В інший час на ву-

лицях безлюдно. Це район на кшталт 
київських «Осокорків», куди їздить 
відпочивати влітку місцева еліта.

Після тригодинних пошуків 
житло Коломойського таки вдалося 
знайти. За непримітними зеленими 
воротами — найбільша земельна ді-
лянка в селищі. Якщо кожна садиба 
має десять-п’ятнадцять соток, то в 
Коломойського — півтора гектара, 
не менше. За словами інформованих 
джерел, цю віллу він придбав іще в 
2000-му за два мільйони доларів.

Сусіди розповідають про Коло-
мойського як про відлюдника, який 
із місцевими не спілкується. Зате, 
кажуть вони, любить грати у фут-
бол. За парканом у нього справді 
проглядається поле з воротами.

Територія Коломойського оточе-
на живою огорожею, яку утворюють 
зарості піраканти. Відчувається, що 
над ландшафтом працює садівник: 
деякі кущі були «закутані» на зиму, 
«альпійські гірки» охайно доглянуті.

Будинок Коломойського стоїть 

на першій лінії — прямо з виходом 
до Женевського озера. У нього є на-
віть свій причал для човнів. Однак, 
за законом, власник не має права за-
городжувати доступ до водойми, а 
берегова смуга повинна залишатись 
у власності комуни. Тому вздовж 
озера повз віллу олігарха тягнеться 
вузька доріжка загального користу-
вання. З маєтку багатія видно про-
тилежний берег Женевського озера 
й Альпи, які його оточують. 

Найбільше враження справляє 
сама будівля. Вона одноповерхо-
ва, хоча й доволі велика — площею 
350-400 метрів. Але порівняно з ма-
єтками у Конча-Заспі чи Козині ві-
лла Коломойського виглядає бідною 
родичкою. Нічого зайвого, жодних 
тобі веж, колонади та куполів. Ти-
пова приватна будівля на узбережжі 
Женевського озера.

Самого Коломойського вдома не 
було — взимку він мешкає в своїй 
квартирі у Женеві. А мікроавтобу-
сом, що стояв на подвір’ї, очевидно, 
користується прислуга. Проте жод-
них ознак вона також не подала.

За роки, поки Коломойський 
живе в Швейцарії, у нього в гостях 
побували Віктор Пінчук, Олександр 
Ярославський, Михайло Бродський 
і партнери по групі «Приват» Ігор 
Палиця та Михайло Кіперман.

Аби бути власником активів за 
кордоном, український бізнесмен 
має пройти забюрократизовану про-
цедуру й отримати ліцензію в Нац-
банку на право здійснення зовнішніх 
інвестицій. Це правило поширюєть-
ся і на Ігоря Коломойського. Але він, 
будучи паралельно громадянином 
Ізраїлю, має право діяти в обхід 
встановлених в Україні законів, ви-
користовуючи свій другий паспорт. І 
хоча подвійне громадянство в Укра-
їні заборонено, влада про це згадує 
лише коли треба поставити на місце 
політичного опонента.

«Українська правда»

ВІП-ПРИМХИ  

СЕНСАЦІЙНА ЗАЯВА  

ІЗ ЖИТТЯ МОНАРХІВ 

ЗАКОН ПОНАД УСЕ  

Януковичу орендуватимуть 
ще два літаки
Держуправління справами при Президентові 
України оголосило про тендер на оренду двох 
літаків разом із екіпажем. Про це пише газета 
«Дело» з посиланням на «Вісник державних 
закупівель». Літаки планується орендувати про-
тягом 2011 року. Держбюджету це обійдеться в 
2,3 млн. грн. У липні 2011 року ДУС оголосило про 
закупівлю послуг авіаперельотів на літаку «Falcon 
900», які коштуватимуть скарбниці 1,7 млн. грн. 
на місяць.

Більше 350 тисяч людей відві-
дали Букінгемський палац, на 

виставці якого як експонат пред-
ставлене весільне вбрання Кейт 
Міддлтон. Такого напливу турис-
тів палац іще не бачив. 

За підрахунками експертів, 
до закриття виставки (3 жовтня) 
кількість відвідувачів зросте до 
500 тисяч. Тим часом уже зараз 
прибуток від продажу квитків ста-
новить 20% від усього виторгу за 
2010-й рік.

Таким чином, сукня, створена 
дизайнером Сарою Бертон і оціне-
на в 250 тисяч фунтів стерлінгів, 
принесла вісім мільйонів фунтів 
доходу.

Весілля принца Вільяма й Кейт 
Міддлтон викликало величезний 
інтерес у суспільстві. За життям 
молодого монаршого подружжя 
стежить увесь світ, раз у раз порів-
нюючи Кейт із принцесою Діаною. 

Саме завдяки такому резонансу 
цей рік став рекордним із погляду 
відвідування й прибутковості для 
Букінгемського палацу. 

Ширака звинуватили в отриманні 
хабарів на $20 мільйонів

Каддафі вивіз із Лівії 10 
вантажівок із золотом

Представники Перехідної наці-
ональної ради Лівії повідоми-

ли, що прихильники лідера Джа-
махірії Муаммара Каддафі вивезли 
на десяти вантажівках у сусідній 
Нігер золото й іноземну валюту, 
пише «Сегодня».

«Десять вантажівок із золотом, 
євро й доларами перетнули кордон 
між лівійським муніципалітетом 

Ель-Джуфра та Нігером за спри-
яння туарегів-кочівників із Ніге-
ру», — повідомив глава комітету 
ПНР у політичних і міжнародних 
справах Фатхі Баджа.

За його словами, вивезені з 
країни кошти були вилучені з від-
ділення Центробанку Лівії в рідно-
му місті Каддафі Сирті.

При цьому Баджа не підтвер-
див повідомлення французьких 
військових джерел про те, що в ніч 
на вівторок кордон із лівійської 
сторони перетнули близько 200 
військових автомашин.

Також повідомлялося, що до 
цієї колони могли приєднатися Му-
аммар Каддафі та його син Сейф 
аль-Іслам. Таким чином, полков-
ник і його син можуть потрапити в 
Буркіна-Фасо, що межує з Нігером, 
влада якої неодноразово пропону-
вала лідерові лівійської Джамахірії 
і його родині притулок.

Мерія у селищі Коломойського

Вілла Коломойського на узбережжі Женевського озера

У Раді затіяли ремонт на 11 
мільйонів
Верховна Рада виділить понад 11 млн. грн. на ре-
монт будівлі, в якій розташовані кабінети народних 
депутатів і проходять засідання парламентських 
комітетів. Про це повідомляє офіційний інтернет-
портал «Вісника державних закупівель». На утри-
мання Верховної Ради в 2011 році передбачено 850 
млн. грн., що на 40 млн. більше, ніж кошторис 2010 
року, і на 150 млн. більше, ніж позаторік. Найсуттє-
віше збільшення відбулося за статтею «будівництво 
(придбання) житла». 

На весільну сукню Кейт Міддлтон 
подивилися 350 тисяч туристів

Дружина Черновецького 
збирається стати акторкою 

Дружина мера Києва Леоніда 
Черновецького — Аліна Ай-

вазова — збирається відкрити 
ресторан із власними рецептами, 
випускати ювелірні вироби й зня-
тись у фільмі. Про це вона розпо-
віла газеті «Сегодня». 

Айвазова зізналася, що пише 
книгу про своє життя, диктуючи 
помічникам цілі шматки. Також 
вона планує знятися в автобіогра-
фічному фільмі. «Його запропону-
вав зняти відомий американський 

режисер, щоправда, його ім’я поки 
не називатиму», — цитує видан-
ня дружину мера. Подейкують, 
що режисером автобіографічної 
стрічки стане Мел Гібсон.

«Це буде кілька кіноновел про 
різні періоди мого життя. Найго-
ловніша — про мою любов: як мій 
майбутній чоловік Леонід Черно-
вецький зворушливо залицявся до 
мене. Перший букет, який він мені 
подарував, я засушила й зберігаю 
досі», — розповіла Айвазова.

Влада Сардинії заарештувала віллу Абрамовича

Влада Сардинії заарештувала ві-
ллу «Cala di Volpe», яка належить 

Роману Абрамовичу. Маєток роз-
ташований на курорті Порто Черво 
на Сардинії. Такий вердикт напе-
редодні виніс суддя Марко Конту, 
розглядаючи справи про незаконне 
перепланування нерухомості, пише 
«Сегодня».

Про арешт вілли стало відо-
мо журналістам місцевої газети 
«L’unione Sarda», які ознайомилися 
з розпорядженням, підписаним суд-
дею. Згідно з ним, хазяїв позбавили 
права користуватися будинком із 
видом на море — напередодні на ві-
ллу прибула поліція й опечатала її.

Суддя також відсторонив від 
робіт на віллі архітектора Мауріціо 
Пілі, який представляє іншу сторо-
ну в процесі — колишню дружину 
Романа Абрамовича Ірину.

Арешт накладений як запобіж-
ний захід на вимогу прокуратури, 

яка зараз перевіряє, чи відповідають 
уже зроблені роботи італійському 
й місцевому законодавству, напри-
клад, чи допустима висота деяких 
будов.

На думку судді, будинки пору-
шують місцеві правила містобуду-
вання, тому будівництво було при-
пинено за рішенням прокуратури.

Судові суперечки навколо цієї ві-
лли точаться вже більше року. Втім, 
ще рік тому суддя Еліза Каллігаріс, 

яка вела справу з приводу незакон-
них будівель, виявлених на віллі, ви-
несла зовсім протилежне нинішньо-
му вердикту судді рішення.

Крім того, Абрамовичі й Маурі-
ціо Пілі подали один на одного ба-
гатомільйонні позови в рамках ци-
вільних справ. Росіяни залишилися 
незадоволені першим проектом ре-
конструкції вілли, запропонованим 
архітектором із міжнародним ім’ям.


