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Депутат від Партії регіонів Юрій 
Іванющенко, відомий як Юра 

Єнакіївський, придбав 25% акцій 
найбільшого виробника вантаж-
них вагонів «Азовмаш». За ін-
формацією газети «Коммерсантъ-
Украина», він викупив частку в 
президента компанії Олександра 
Савчука. 

Угода передбачає продаж 25% 
акцій із 50% мінус одна акція, які 
належали Олександру Савчуку. Ще 
50% плюс одна акція, як і раніше, 
належать державі, стверджує дже-
рело газети. «Менеджмент компа-
нії при цьому залишився колиш-
нім. Жодних значних кадрових 
змін після входження в компанію 
нового акціонера не відбулося», — 

запевняє співрозмовник видання.
Зі слів Савчука, угоду уклали 

ще на початку 2011-го, та, як ба-
чимо, це замовчували. «Це дуже 
надійний інвестор, у нас із ним 
однакові погляди на розвиток 
«Азовмаша», — зазначив очільник 
компанії. 

У лютому цього року відбу-
лася реструктуризація бізнесу 
«Азовмаша». Підприємства, які 
входили до його складу, були кон-
солідовані в холдингову компа-
нію — кіпрську «Wessanen Trading 
Limited». Останній були передані 
акції, які в підприємствах «Азов-
маша» належали ЗАТ «Українська 
промислово-транспортна компа-
нія» (УПТК). 
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Сильні світу
У юності Ринат Ахметов був 
боксером і улюбленцем дівчат
21 вересня найбагатшому українце-
ві Ринату Ахметову виповнилося 45 
років. У переддень ювілею журна-
лісти газети «Сегодня» побували 
на малій батьківщині багатія — у 
Куйбишевському районі Донецька.

ГОРН І ПРОГУЛИ

Жив він у невеликому будиночку 
в шахтарському селищі Жовтневе. 
Вчився Ринат Ахметов у донецькій 
школі №63. Це зараз його alma mater 
стала популярною й набула євро-
пейських рис (на гроші іменитого 
випускника зроблений капітальний 
ремонт, обладнаний комп’ютерний 
клас, куплені нові меблі й скоро до-
будують новий корпус). А тоді, в 
1970-х, школа №63 нічим не відріз-
нялася від інших.

«Це був звичайний хлопчина, 
його мама за руку до нас привела. Ро-
дина жила бідно, він був одягнений 
недорого, та завжди акуратно. Його 
матір була в батьківському комітеті 
й завжди брала участь у шкільно-
му житті сина та його класу. Різні 
в нього були оцінки. Мене вражала 
його феноменальна пам’ять. Він міг 
пару разів прочитати вірш, а потім 
розказати. Тоді вчили Пушкіна, Не-
красова, Лермонтова», — розповіла 
вчителька початкових класів, а нині 
директор школи №63 Людмила Дми-
трук.

За словами Наталії Бочарової, 
яка працювала тоді піонервожатою, 
Ахметов брав участь у зборі метало-
брухту й макулатури, вмів грати на 
горні. «Пам’ятаю, як співав і грав на 
гітарі. Ринат був душею компанії», 
— каже вона.

Втім, незважаючи на втішні спо-
гади вчителів про знаменитого учня, 
сам Ахметов згадує шкільні роки 
трохи інакше. Так, у 2008 році, під 
час візиту в рідну школу разом із 
другом Ігорем Крутим, президент 
ФК «Шахтар», зовсім не соромля-
чись, зізнався: «Так, бувало, і я спи-
сував. А хто не списував? Я не був 
зразковим учнем. Навіть зараз іноді 
сниться, що я одним оком підгля-
даю в чужий зошит». Також олігарх 
не приховує, що вчився слабенько, 
одержував трійки, прогулював уро-
ки фізики та математики й не виріз-
нявся зразковою поведінкою. «Хто 
ж у дитинстві не бешкетував? На-
віть відмінники хуліганили. Бо кого 
дівчата в школі любили? Хуліганів!» 
— розповідав він під час святкуван-
ня 70-річчя «Шахтаря».

ХАРАТЬЯН ІЗ РИНГУ

Як зауважила Людмила Дмитрук, 
перша вчителька Ахметова, Ринат із 
дитинства любив спорт. Його кози-
рем був бокс. «Спочатку він займав-
ся в спортивній секції в сусідньому 
будинку культури, потім, у старших 
класах, їздив на тренування в центр 
міста, на «Локомотив». Крім боксу, 

він захоплювався й футболом. Були 
в нас дворові команди. У Рината був 
старенький велосипед, на ньому він 
об’їжджав хлопців, скликав команду 
на футбольні баталії, які проходили 
між сусідніми селищами», — згадує 
педагог.

Як розповіла нам його одноклас-
ниця Олена Олексіївна Невенченко 
(у дівоцтві — Конакова), яка вчила-
ся з Ахметовим із 1973 по 1980 роки, 
Ринат був у класі найспортивнішим, 
серйозно займався боксом. «Багато 
дипломів і вимпелів привіз зі зма-
гань. Усі думали, що він буде всес-
вітньо відомим боксером. А старшо-
класники з ним завжди здоровалися 
за руку — поважали. Хоча він тоді 
був і невисокий на зріст», — згадує 
Олена Олексіївна.

Вона також не приховує, що 
Ринат користувався популярніс-
тю у дівчат. Тому що був схожий 
на красунчика-героя з радянських 
блокбастерів Дмитра Харатьяна. 
«Біленький такий був, усе одноклас-
ниці зітхали: «Ах, ну зовсім як Хара-
тьян!».

ВИПУСКНИЙ У ПАРКУ

Шкільні роки Ринат Ахметов 
проводжав у парку ім. Щербако-
ва. На випускному разом із одно-
класниками зустрічав світанок біля 
міського ставка. «Нам тоді вчителі 
не дозволили прямо в школі свят-
кувати останній дзвінок і провести 
випускний вечір. Усе говорили, що 
прийшла якась чергова заборона з 
Міністерства освіти. От ми й піш-
ли всім класом у центральний парк 
Щербакова — гуляти й світанок зу-
стрічати. У школі побоялися, тому 
що тоді все строго було, комсомол 
був, стежили за всім. А в ресторан ми 
не могли піти, бо всі в нашому класі 
були з простих, небагатих родин», — 
говорить Олена Невенченко.

В останні роки зустрічі випус-
кників проходять без знаменитого 
однокласника. Проте Ринат не забу-
ває про своїх шкільних друзів. «Він 

нам організував і повністю оплатив 
20-річчя випуску. Коли в мене вини-
кають проблеми, іноді дзвоню його 
помічникам у Верховну Раду. Та й 
багато наших пишуть йому листи 
з різними проханнями. Пам’ятаю, 
інвалід Сашко Наколяска поскар-
жився, що в нього немає телевізора. 
Йому відразу ж додому привезли но-
венький», — розповіла Олена Олек-
сіївна.

ШЛЯХ РИНАТА АХМЕТОВА 

Ринат Ахметов народився 21 ве-
ресня 1966 року в Донецьку, в родині 
гірника Леоніда Ахметова.

Закінчив школу №63 у Донецьку, 
вищу освіту одержав у Донецькому 
університеті (економічний факуль-
тет).

Cвій перший мільйон Ахметов, 
як він не раз заявляв, заробив у пер-
шій половині 90-х на торгівлі вугіл-
лям і коксом. А витратив його на 
придбання різних активів, які в той 
період коштували дуже дешево, тож 
ніхто не прагнув їх купувати. Це був 
ризик, але, як відзначав Ахметов, 
згодом він виправдався.

У 1996-му ім’я Ахметова вперше 
стало відоме широкому загалу — 11 
жовтня він очолив ФК «Шахтар», 
який перебував у підвішеному стані 
з 15 жовтня 1995 року, коли під час 
вибуху на стадіоні «Шахтар» заги-
нув президент клубу Ахать Хафізо-
вич Брагін. 

У 2000-му створюється ЗАТ 
«Систем Кепітал Менеджмент» 
(СКМ), яка управляє активами Ри-
ната Ахметова. Зараз у структуру 
компанії входять більше ста підпри-
ємств (гірничо-металургійна, енер-
гетична, телекомунікаційна галузі, 
банківський, медіабізнес та інші).

Відтоді, коли почали складатися 
рейтинги найзаможніших україн-
ців, Ринат Ахметов незмінно посі-
дає в них першу сходинку. Згідно з 
останнім списком багатіїв журналу 
«Форбс», його статки оцінюються у 
16 мільярдів доларів.

ВІП-ЖИТЛО 

ПОКУПКА 

ФІНАНСИ 

ПОКАЗУХА 

Доронін подарував Наомі 
Кемпбелл новий будинок 
Російський олігарх підніс коханій-моделі черго-
вий шикарний подарунок. Будинок, який з висо-
ти нагадує єгипетський символ — око бога Гора, 
розташований на одному з турецьких островів. 
У ньому як мінімум п’ять салонів-віталень і 25 
спалень. Багаторівневий центральний купол 
маєтку лежить на сталевому каркасі, під ним 
розташована простора тераса. Скляні панелі 
створюють парниковий ефект, що сприяє при-
родному опаленню будинку.

За підрахунками журналу 
«Spear’s», доходи Хосні Муба-

рака сягнули 73 мільярдів доларів. 
Для порівняння, у найбагатшого 
бізнесмена світу — мексикан-
ця Карлоса Сліма — на мільярд 
менше. До слова, раніше адвокат 
Мубарака заявляв, що статки екс-
президента не перевищують міль-
йона доларів, а майна за кордоном 
він не має. 

Другу сходинку рейтингу най-
багатших диктаторів світу посів 
лідер Джамахірії Муаммар Кадда-
фі. Статки полковника оцінили в 
62 мільярди. Замикає трійку пре-
зидент Судану Омар аль-Башир.

Нагадаємо, президент Єгипту 
Хосні Мубарак був змушений піти 
у відставку 11 лютого цього року 
на тлі масових народних протестів 
й економічного занепаду.

Юра Єнакіївський поглинув 
чверть «Азовмаша»

БЕЗ НАШИХ НЕ ОБІЙШЛОСЯ 

Серед коханок Берлусконі знайшли українку

Прокуратура Мілана опубліку-
вала імена 32 дівчат, які брали 

участь у вечірках на віллі Сильвіо 
Берлусконі у Аркоре. Про це пише 
«Gazeta Ukrainska». У списку учас-
ниць вечірок фігурує українка — 
Маріанна Ющак. Вона народилась 
у Львові у 1987-му, тобто нині їй 24 
роки. Повідомляється також, що 
Маріанна Ющак живе в Італії з 2003 
року.

Маріанна працює моделлю. Як 
пише видання, у 2004 році Ющак 
посіла четверте місце на конкурсі 
краси «Star of Th e Year». А от пер-
ше місце дівчині дісталося на «Miss 
Intimo-2005». 

Уперше ім’я українки з’являється 
у справі італійського прем’єра ще 

до офіційного повідомлення мі-
ланської прокуратури. Сталося це, 
коли Берлусконі, бажаючи показати 
свою зайнятість, продемонстрував 
список своїх планів на день. Тоді 
серед державних засідань журналіс-
ти вгледіли зустріч о 12-й із якоюсь 
«Yushchak». 

Тоді преса й ідентифікувала укра-
їнську модель. Причетність дівчини 
до історії з секс-гігантом Берлусконі 
також доводять прослуховування 
телефонних розмов між Ющак та ін-
шими фігурантками справи. 

Нагадуємо, слідство у справах 
Берлусконі поновилося після того, 
як у січні цього року Конституцій-
ний суд Італії фактично позбавив 
прем’єра недоторканності.

Білл Гейтс повернув титул 
найбагатшого американця
За версією журналу «Forbes», найбагатшим амери-
канцем вкотре став Білл Гейтс. За даними останньо-
го рейтингу, статки засновника компанії «Microsoft» 
оцінюються у 59 млрд. дол. Минулого року лідером 
рейтингу був голова «Berkshire Hathaway», фінан-
сист Уоррен Баффет, який цьогоріч перемістився на 
другу позицію з капіталом у 39 млрд. дол. Експерти 
підрахували, що за рік Гейтс накопичив додатково 5 
млрд. дол., а Баффет втратив 6 млрд., що коштувало 
йому першої сходинки.

Мубарак визнаний найбагатшим 
диктатором у світі

Клички будують під Києвом 
екологічний дім

Відомі боксери брати Клички бу-
дують екологічний будинок під 

Києвом. Спеціально для нього за-
мовили величезні колоди з Австрії, 
з Тіролю, повідомив австрійський 
телеканал ORF. Відбірні дуби, єв-
ропейські кедрові сосни, чорні со-
сни, ялини та ялиці привезуть у 
столицю. У діаметрі кожне дерево 
матиме не менше метра. Ціна такої 
деревини за куб — від семисот до 
двох тисяч євро. Про розміри три-
поверхової вілли не говорять, але 
архітектор Карл-Герман Швабе за-

певняє, що лише вітальня матиме 
250 кв. м.

У прес-службі Віталія Кличка 
ані підтвердити, ані спростувати 
цю інформацію не змогли. Про те, 
що брати зводять віллу біля Київ-
ського моря, говорять мешканці 
села Лютеж, що за 30 км від сто-
лиці. «У Кличків будується маєток 
у лісі, та туди не пройти — все за-
городжене. Раніше ми й по гриби 
ходили, й до води мали доступ, а 
зараз там усе парканами обгороди-
ли», — бідкаються селяни.

Кернес і Добкін каталися на 
велосипедах за 24 тисячі гривень

Ровери, на яких покаталися мер 
Харкова Геннадій Кернес і гу-

бернатор Харківщини Михайло 
Добкін, коштують близько трьох 
тисяч доларів кожен. Про це пише 
«Українська правда». 

22 вересня з нагоди Всесвіт-

нього дня без автомобілів Кернес і 
Добкін дружно пересіли на двоко-
лісний транспорт, щоби дістатися 
з дому до роботи. От тільки навіть 
у велосипедах скандальні політики 
не знають скромності. Як видно зі 
знімків на сайті Харківської місь-
кради, делегація владців пересу-
вається на роверах відомої італій-
ської фірми «Bianchi». У Добкіна 
та Кернеса — модель «Bianchi Pulse 
9000». 

В Інтернеті такий велосипед 
можна знайти за майже 24 тисячі 
гривень. «Цей ровер призначений 
для участі в змаганнях і щоденних 
тренувань», — ідеться в описі на 
одному з популярних сайтів для 
велосипедистів. 

Як повідомляють харківські 
ЗМІ, Євген Савін (заступник Доб-
кіна) та Василь Хома (керівник 
апарату ХОДА) також відмовили-
ся від автівок і прибули на роботу 
на роверах. Вони, як видно зі світ-
лин, теж приїхали на велосипедах 
марки «Bianchi».


