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Високопосадовці давно зробили 
вибір на користь західного світу. 
Там вчаться їхні діти, там вони 
відпочивають, там реєструють свої 
приватні літаки і там засновують 
компанії, які виступають «парасоль-
кою» для їхнього бізнесу. «Укра-
їнська правда» продовжує дослі-
джувати закордонну нерухомість 
вітчизняних можновладців. 

На наступних виборах Сергій 
Клюєв планує обиратися за округом 
в Донецькій області — найімовір-
ніше, у місті Артемівську. Та більш 
справедливо було б, якби Клюєв-
молодший балотувався за округом 
в околицях австрійської столиці — 
Відня. Бо саме там мешкає його ро-
дина. 

Раніше «Українська правда» пи-
сала про те, що Клюєв-старший за 
кошти бюджету виділив 200 міль-
йонів гривень державної підтримки 
родинному бізнесу сонячних елек-
тростанцій, зареєстрованому в Ав-
стрії. Ця діяльність у них оформлена 
на компанію «Activ Solar», що розта-
шована у Відні в одному офісі з ін-
шою фірмою Клюєвих — «Slav AG».

«Українська правда» придбала 
виписку про компанію «Slav AG». 
Серед членів наглядової ради по-
бачили жінку Сергія Клюєва Ірину. 
Проте адресою дружини депутата 
значиться не Київ, не Донецьк і на-
віть не село Рудики, де на ділянці 
площею 17 га розташовано маєток 
братів. Ірина Клюєва зареєстрована 
в... Тульбінгеркогелі — невеликому 
містечку біля Відня, куди журналіс-
ти й вирушили на пошуки родичів 
українських можновладців. 

Це навіть не містечко, а невелич-
ке й затишне село посеред мальов-
ничої природи — на пагорбі у самі-
сінькому лісі. Тут проживає до трьох 
тисяч осіб, а одна з городянок має 
знайоме мільйонам українців пріз-
вище — Клюєва.

Крім того, що тут гарно й затиш-
но, є ще одна перевага — нема жод-
них сторонніх людей і очей. На все 
село — всього дві вулиці.

Будинок Клюєвих — за адресою 
Groissaustraße, 12. Він найбільший у 
Тульбінгеркогелі. Паркан тягнеться 
вздовж вулиці на 20-30 метрів, тоді 
як решта будинків мають у два-три 

рази коротший вихід до дороги.
Маєток Клюєвих під Києвом 

вражає розмірами. Це садиба на 17 
гектарах, розташована в Рудиках 
за Конча-Заспою, відгороджена від 
зовнішнього світу багатометровим 
муром і охороною. Але якщо в Укра-
їні це виглядає нормою, то в Австрії 
— дикістю.

Будинок Клюєвих у Тульбін-
геркогелі відмежовано від дороги 
декоративним парканом і туями, а 
присадибна ділянка складає лише 27 
соток. Щоправда, це все одно чи не 
найбільший наділ у цьому містечку.

Видно, що австрійський маєток 
Клюєвих доволі новий. За збігом 
обставин, коли «Українська прав-
да» тільки-но прямувала вулицею 
до будинку, туди під’їхав позашля-
ховик, звідки вийшов чоловік — чи 
то водій, чи то охоронець, а також... 
сама Ірина Клюєва. Вони приїхали 
з пакунками з магазину та невелич-
кою валізою, що виглядає як ручна 
поклажа на один день.

Місцеві, до слова, нічого не зна-
ють про українських сусідів. Але то 
не біда. Австрія, на відміну від Укра-
їни, держава з прозорою власністю. 
Через Інтернет усього за 9 євро 90 
центів ми придбали виписку про не-
рухомість Клюєвих у Тульбінгерко-
гелі. Згідно з документами австрій-
ського реєстру, цей будинок площею 
558 метрів, який значиться австрій-

ською пропискою дружини Клюєва, 
належить фірмі «GBM Handels und 
Vertretungs GmbH».

Відповідно до відкритої бази 
даних австрійських підприємств, 
компанія займається... «управлін-
ням власністю» будинку в Тульбін-
геркогелі. Акціонерами GBM є дві 
юридичні особи — «Bulinga Ventures 
LLC» та «Revaldo Holdings Ltd». Зва-
жаючи на абревіатури у назві, ці фір-
ми можуть бути офшорними. Нам 
не вдалося знайти жодних згадок 
про них у Інтернеті.

Водночас увагу привернула інша 
деталь. У телефонному довіднику 
австрійських фірм знайшли адресу 
та контакти тієї самої компанії GBM, 
яка володіє будинком, де прописана 
Клюєва. Фірма зареєстрована за ві-
денською адресою: Wipplingerstraße, 
35. Телефон: 405 31 61 плюс додатко-
вий номер 0.

Точно за цією адресою і за цим 
телефонним номером включно з 
останнім додатковим нулем знахо-
дяться ще дві цікавих компанії.

Це фірма братів Клюєвих «Slav 
AG», а також знайома із попередніх 
розслідувань компанія «Activ Solar», 
що володіє бізнесом сонячної енер-
гетики в Україні й отримує дотації з 
бюджету. Отже, коло замкнулося. 

Наталія Гуменюк, Сергій Лещенко, 
УП
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Зятя короля Іспанії судитимуть за 
корупцію 

Жінки, які були поруч із диктатором Північної Кореї

Суддя Родіон Кірєєв полюбляє гей-
клуби?

Хто найбільше заробив на державі 
у 2011 році

Зятя короля Іспанії, герцога 
Пальма-де-Майоркського Інья-

кі Урдангаріна викликали до суду 
як обвинуваченого у справі про 
можливе нецільове використання 
коштів.

Засідання суду призначене на 
6 лютого 2012 року, повідомляє 
агентство «Europa Press» із поси-
ланням на Найвищий суд Балеар-

ських островів.
Антикорупційна прокуратура 

Балеарських островів підозрює 
Урдангаріна та його ділового парт-
нера Дієго Торреса в нецільовому 
використанні приватних пожерт-
вувань зі створеного герцогом бла-
годійного фонду «Instituto Noos».

За версією прокуратури, в 
2005-2006 роках чоловік молодшої 
дочки іспанського короля доньї 
Крістіни допустив нецільове ви-
користання 2,3 мільйона євро, які 
призначалися для проведення на 
Балеарських островах двох кон-
гресів із туризму й спорту.

Слідчі вважають, що герцог-
ський благодійний фонд зави-
щував розцінки на роботи та по-
слуги, складав акти за невиконані 
роботи.

Нагадаємо, напередодні в Іс-
панії вперше з моменту рестав-
рації монархії була оприлюднена 
інформація про зарплату короля, 
що офіційно є главою держави. 
З’ясувалося, що цього року король 
Хуан Карлос I отримав 292,752 ти-
сячі євро платні.

Наприкінці 2011 року в Північ-
ній Кореї попрощалися з Кім 

Чен Іром. В очах світової спільноти 
диктатор виглядав неприступним 
деспотом, який усе вирішував одно-
осібно. Втім, як пишуть журналісти 
«Los Angeles Times», це не зовсім 
так. «Улюблений керівник», як ви-
явилося, дослухався до порад своїх 
дружин і коханок.

Першою жінкою Кім Чен Іра, 
яку 24-річний «принц» у 1967 році 
буквально виписав собі в П’ятий 
будинок (так жителі КНДР називали 
резиденцію сина Кім Ір Сена), була 
популярна в ті роки акторка Сунг 
Хьо Рім. Заради того, щоб переїхати 
жити в урядовий палац, жінці дове-
лося кинути свого чоловіка. Як роз-
повіла американським журналістам 
подруга артистки Кім Ен Сун, що 
втекла з КНДР близько десяти років 
тому, ця казка з самого початку не 
була доброю. Акторка, яка на п’ять 
років старша за Кім Чен Іра, спо-
чатку жила з ним як у золотій кліт-
ці. Син північнокорейського вождя 
приховував дівчину від батька, що 
зобов’язав Кім Чен Іра одружитися 
на генеральській дочці Кім Йон Сук, 
яка стала його першою та єдиною 
офіційною дружиною.

Тоді ж акторка народила «прин-
цові» сина Кім Чен Нама, якого, за 
даними деяких західних біографів, 
від нього багато років приховували. 
Оточення Кім Ір Сена побоювалося, 
що зв’язок спадкоємця з разведеною 
жінкою погано позначиться на ре-
путації влади КНДР. Тому північно-
корейська верхівка наказала кинути 
багатьох родичів і друзів Сунг Хьо 
Рім до в’язниці. Чиновники підозрю-
вали, що ті розкажуть комусь про її 
стосунки з Кім Чен Іром. Натомість 
той без усяких причин усе більше 
злився на матір своєї першої дити-
ни. В результаті, побоюючись гніву 
Кім Чен Іра, Сунг утекла в Росію, де 

й померла в 2002 році.
З іншими своїми жінками Кім 

Чен Ір поводився гуманніше, але теж 
тримав їх «під замком».

За даними ЗМІ, тривалі стосун-
ки в «улюбленого керівника» були з 
чотирма жінками, від яких у нього 
народилося шестеро дітей. Нагадає-
мо, наразі відомо лише про трьох си-
нів Кім Чен Іра. Ставши в 1994 році 
правителем КНДР, диктатор почав 
вести ще розпусніше життя, міняю-
чи одну коханку за іншою.

Утім, мало хто з жінок вож-
дя мав на нього хоч якийсь вплив. 
Максимум, що могли зробити ци-
вільні дружини Кім Чен Іра, — на-
шіптувати чоловікові про те, що їм 
не подобається якась людина з його 
оточення. За словами біографів, по-
справжньому Кім Чен Ір слухався 
лише Ко Йон Хі — свою третю нео-
фіційну дружину й матір Кім Чен Іна. 
Західні експерти вважають, що жін-
ка впливала на всі рішення диктато-
ра. Ко Йон Хі померла в 2004 році в 
Парижі, де лікувалася від раку.

Останньою любов’ю північно-
корейського диктатора була його 
секретарка Кім Ок, професійна пі-
аністка, що працювала в П’ятому 
будинку з середини 1980-х років. У 
2008 році, коли в Кім Чен Іра стався 
інсульт, жінка виходжувала вождя 
й від його імені керувала країною. 
Траплялося, вона навіть вичитувала 
чиновників, коли ті погано справля-
лися з завданнями. За чутками, Кім 
Ок народила Кім Чен Іру дочку.

31-річний суддя Печерсько-
го районного суду столиці 

Родіон Кірєєв, який став відомим 
завдяки тому, що його призначили 
вести «газову справу» екс-прем’єра 
Юлії Тимошенко, здається, є сим-
патиком секс-меншин, пише chitay.
net.

Виявляється, неодружений 
Кірєєв полюбляє розважатися в 
київських нічних гей-клубах. Не-
щодавно з ним в «Andybar», що 
розташований на Хрещатику, 
стався неприємний інцидент. Є ін-
формація про те, що поки на сцені 
виступали молоді люди нетради-
ційної орієнтації, а суддя Кірєєв 
захоплено стежив за шоу, в нього 
вкрали гаманець.

Тільки-но пан Кірєєв виявив 

зникнення портмоне, він став об-
дзвонювати банки, намагаючись 
заблокувати свої картки, які були 
в гаманці. Крім того, за словами 
очевидців, суддя влаштував адмі-
ністрації закладу скандал.

На початку 2011 року навіть 
приблизні підрахунки показу-

вали, що донецько-офшорна ком-
панія «Альтком» зібрала портфель 
замовлень на об’єктах Євро-2012 
щонайменше на 5-7 млрд. гривень. 
І в значній кількості випадків це 
був тендер із одним учасником.

У 2007-2009 роках «Альтком» 
без тендера збирав замовлення на 
будівництво у Донецькому регіоні. 
А після того, як Євро-2012 стало 
«вотчиною» Бориса Колеснікова, 
«Альткому» віддали об’єкти по 
всій Україні. «Українська правда» 
цікавилася власниками компанії 
«Альтком», яку пов’язували з ві-
домим регіоналом Володимиром 
Рибаком. Однак сам Рибак спрос-
товував свою причетність до «Аль-
ткому», а Борис Колесніков казав, 
що «без понятия», хто є власником 
фірми-щасливчика.

Журналістам вдалося з’ясувати 
лише те, що фіктивним директо-
ром британської компанії «Євро-
балтлімітед», якій належить пакет 
акцій «Альткому», є кіпрська вчи-
телька йоги. А коріння мажори-
тарних акціонерів ТОВ «Шляхове 
будівництво «Альтком», яке отри-
мувало без тендера мільярдні за-
мовлення, веде до офшорної краї-
ни Беліз, що донедавна мала назву 
Британський Гондурас.

У 2011 році свято «Альтко-

му» продовжувалося. Зокрема, 
«Шляхове будівництво «Альтком» 
отримало підряд на будівництво 
Львівського аеропорту на 1,3 млрд. 
гривень. У травні Кабмін збільшив 
на 900 мільйонів вартість терміна-
ла аеропорту Донецька, який та-
кож будував «Альтком». У червні 
з компанією уклали нові угоди на 
реконструкцію доріг у Донецькій 
області на загальну суму 302 млн. 
гривень.

Також у серпні на 440 мільйо-
нів подорожчала «Арена «Львів» 
— іще один об’єкт «Альткому». Це 
лише побіжний аналіз. Але можна 
з упевненістю сказати, що доне-
цький «Альтком» у 2011 році заро-
бив на державі чи не найбільше.

Нерухомість родини Клюєвих в Австрії

Королева Нідерландів шукає 
резиденцію в Харкові 
Нідерландська королева Беатрікс Вільгельміна 
Армгард шукає резиденцію в Харкові на час 
проведення матчів Євро-2012. Про це повідомив 
директор Департаменту з підготовки та проведення 
Євро-2012 Олександр Нечипоренко. Також є 
ймовірність, що матч між збірними Нідерландів і 
Німеччини в Харкові відвідає канцлер Німеччини 
Ангела Меркель, яка не пропускає матчі своєї 
збірної.

Італійські депутати 
отримують по 16 тис. євро
Зарплата складається, власне, з 11 тисяч 283 євро 
зарплатні, до яких додається 3503 євро на про-
живання у Римі та 1331 євро — на транспортне 
пересування. У сумі це більше, ніж у німецьких чи 
французьких колег. Італійські «слуги народу» мають 
також безлімітний і безкоштовний проїзд усіма ви-
дами транспорту. Дані про високі зарплати парла-
ментаріїв обурили багатьох італійців, котрих влада 
постійно «вишколює» до програми заощаджень. 

Остання любов диктатора Кім Ок


