Екс-прокурор володіє
особняком за $13
мільйонів

Нардепи прямо в залі ВР
перераховували гроші
в конвертах

Українське представництво ЄБРР розміщене
в будівлі, що належить екс-прокурору Києва
Юрію Гайсинському. Ціна «квадрата» в ній, за
оцінкою президента Асоціації професійних
управителів нерухомістю Генріха Людкевича, — в межах $4-6 тис. Тож вартість офісного
центру площею 2600 кв. м, за розрахунками
«Фокуса», перевищує $13 мільйонів.

20 березня фотограф сайту НБН Сергій Харченко
зафіксував, як народні депутати просто на своїх робочих місцях у залі Верховної Ради перераховували
гроші в конвертах. Імовірно, в об’єктив потрапили
нардепи Партії регіонів із Луганської області —
Олексій Кунченко та Володимир Медяник. Однак
є припущення, що на фото може бути ще один
депутат-луганчанин — Віктор Тихонов.

Борис Березовський пройшов шлях
від мільярдера до банкрута
Російський олігарх Борис Березовський, який у 2003 році отримав
політичний притулок у Британії,
помер 23 березня у власному будинку в селищі Аскот у віці 67 років.
Основна версія поліції — самогубство на фоні клінічної депресії.
Заступник секретаря Ради безпеки
Росії, радник керівника Адміністрації президента РФ, виконавчий
секретар СНД, депутат Державної
Думи РФ — усе з префіксом «екс».
Березовський обіймав багато високих посад, поки російський суд не
визнав його винним у розкраданні
343 мільйонів рублів у компаній
«Аерофлот» (2007) і «АвтоВАЗ»
(2009).
Борис Абрамович Березовський
народився в 1946 році в Москві. У
1967-му закінчив Московський лісотехнічний інститут, у 1973-му —
мехмат МДУ. Пізніше захистив кандидатську та докторську дисертації,
став членом-кореспондентом Академії наук СРСР. У 1989 році він обійняв посаду генерального директора
радянсько-швейцарського спільного підприємства «ЛогоВАЗ», що постачало програмне забезпечення на
«АвтоВАЗ», здійснювало продаж
вітчизняних автомобілів, а також
сервісне обслуговування іномарок.
У 1993-му став гендиректором і членом ради директорів АТ «Автомобільний всеросійський альянс», що
мав побудувати новий автозавод на
гроші приватних інвесторів. Утім,
проект провалився.
Взимку 1993-1994 років Березовський увійшов до найближчого оточення президента Єльцина. У другій половині 1995-го він і бізнесмен
Роман Абрамович створили «Сибнефть», яка посіла 20 місце в рейтингу найбільших нафтових компаній світу і шосте — серед російських.
Тоді ж олігарх зіграв ключову роль у
зміні керівництва компанії «Аерофлот» і брав участь у її акціонуванні.
У 1994-му стався замах на бізнесмена. Коли його «Мерседес»
виїжджав із воріт «ЛогоВАЗу», підірвали бомбу. Водій загинув, охоронець отримав поранення.
У січні 1995 року Борис Абрамович брав участь у створенні Громадського російського телебачення
— ОРТ — і увійшов до ради директорів. Через чотири роки купив видавничий дім «Коммерсантъ», а до
початку 2000-го контролював, окрім
ОРТ, п’ять газет, кілька журналів і
радіостанцію «Наше радіо».
У 1996 році бізнесмен судився з
журналом «Форбс», який звинуватив його в замовленні вбивства відомого ведучого Владислава Лістьєва,
зв’язках із чеченською мафією, а також шахрайстві та відмиванні грошей. У результаті інформація про
його причетність до вбивства журналіста була спростована.
У 90-х Березовського вважали

наближеним до родини тодішнього президента Бориса Єльцина. За
словами самого політика, він сприяв
призначенню Володимира Путіна
директором ФСБ. Однак із 2000-го
вони стали політичними опонентами, і бізнесмен утік за кордон. Зі слів
дочки Єльцина Тетяни Юмашевої,
Борис Абрамович також стояв біля
витоків найбільшої російської партії «Єдина Росія», якою зараз керує
прем’єр Дмитро Медведєв.
У Росії олігарха-втікача в 2007му заочно засудили до шести років
позбавлення волі за розкрадання
215 мільйонів рублів компанії «Аерофлот». Сам Березовський вирок
не визнав. Через два роки йому дали
ще один термін — 13 років за розкрадання 140 мільйонів рублів «ЛогоВАЗу» й «АвтоВАЗу».
Останні 13 років Березовський
жив у Великобританії. Він вкладав
гроші у політичні проекти, які мали
на меті змінити владу в Росії. Після
Помаранчевої революції він заявив,
що підтримував нашу опозицію та
перерахував для Майдану $30 мільйонів. Бізнесмен називав це своєю
найвигіднішою інвестицією.
Останні кілька років він судився
з Романом Абрамовичем, намагаючись довести, що продав акції «Сибнефти», частку в компаніях «Русский алюминий» і ОРТ у кілька разів
дешевше від їхньої реальної вартості. За запевненнями Березовського,
Абрамович погрожував йому, що
держава і так відбере акції. В результаті політик оцінив свої збитки у

$5,5 мільярда. Та в 2012 році британський суд визнав, що бізнесмен неправий. Цей вирок обійшовся Березовському в величезну суму. Тільки
Абрамовичу він повинен компенсувати 35 мільйонів фунтів стерлінгів
судових витрат.
Статок опального олігарха журнал Forbes у 2008-му оцінював у $1,3
мільярда. Та після програшу суду з
Абрамовичем російські ЗМІ заговорили про те, що Березовський втратив більшу частину капіталу. Кілька
днів тому він продав навіть картину «Червоний Ленін» роботи Енді
Ворхола, щоб віддати борги. Експерти оцінюють її у $200 тис., однак
олігарху вдалося вторгувати лише
$110 тис. За повідомленнями ЗМІ,
до всього бізнесмен вирішив скоротити штат співробітників, продати
кілька особняків і Rolls-Royce 1927
року випуску, а також закрити офіс
у Лондоні.
Борис Березовський був кілька
разів одружений, у нього шестеро
дітей і стільки ж онуків.
Британські ЗМІ розповідають,
що російський бізнесмен в останні
місяці проходив курс лікування від
депресії і думав про смерть. Його
тіло виявили у ванній. Повідомляється, що причиною смерті могла
стати зупинка серця. Британська поліція, яка розслідує обставини смерті, заявила, що фахівці не виявили
у будинку олігарха слідів хімічних,
біологічних і радіоактивних отруйних речовин.
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Сильні світу

Ніколя Саркозі став обвинуваченим
у «справі L'Oreal»

К

олишньому
президентові
Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення у незаконному
отриманні грошей від власниці
косметичної імперії L’Oreal Ліліан
Бетанкур.
Політика підозрюють у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2007 року. За
даними слідства, він скористався
слабкістю Бетанкур, яка страждає
від хвороби Альцгеймера, і в обхід
закону отримав від неї 150 тисяч
євро.
21 березня у Палаці правосуддя Бордо відбувся багатогодинний
допит Саркозі, після чого йому
влаштували очну ставку зі співробітниками Бетанкур.
Фігурантом
кримінальної
справи став також колишній міністр праці Франції Ерік Верт. На
очній ставці Саркозі та Верта дворецький Ліліан Бетанкур упізнав
обох. За підсумками цих заходів
слідчий суддя Жан-Мішель Жентіль висунув звинувачення проти
екс-президента. Адвокат Саркозі
вже заявив, що рішення «несправедливе і непослідовне», та висловив готовність його оскаржити.
Раніше, нагадаємо, Саркозі
одержав у справі статус особливого свідка. За французькими законами кандидат у президенти не
може отримати від приватної особи пожертвувань більше ніж на
4600 євро.
Розслідування гучної справи
Бетанкур почалося ще в 2007 році.

В ході слідства правоохоронці
з’ясували, що її фігурантами могли
бути французькі політики.
У липні 2012 року в рамках
розслідування були проведені обшуки в будинку та робочому кабінеті Саркозі, а також в юридичній
компанії, співвласником якої він є.
Проте у листопаді слідчі вирішили не висувати колишньому президентові Франції звинувачення,
залишивши його в статусі свідка.
90-річна Ліліан Бетанкур
страждає від хвороби Альцгеймера. У 2011 році родичі найбагатшої
жінки Франції домоглися визнання її недієздатною.

Для резиденцій Януковича накупили
французької водички

Г

оловне управління санаторнокурортних закладів у АР Крим
Державного управління справами
за результатами тендера уклало
угоду з підприємцем Аразом Мухтар огли Рамазановим на постачання безалкогольних напоїв на
155 тисяч гривень. Про це інформує «Вісник держзакупівель».
Замовлено 29 найменувань

води та напоїв, загалом це 21,7 тис.
пляшок. З-поміж іншого управління закупило три види французької
мінеральної води преміум-класу: Vitеl — 300 пляшок (0,33 л по
11,57 гривні), Perrier — 350 пляшок (0,33 л по 17,98) та Еvіаn —
1250 пляшок (0,33 л, у пластикових пляшках — по 10,55 гривні, в
скляних — по 19,63). Окрім того,
замовили «Кока-колу», «Фанту»,
«Спрайт», «Боржомі», «Моршинську» й інші газводи.
Закупівля фінансується коштом управління. Напої повинні
доставити на об’єкти замовника в
Ялті.
Нагадаємо, на території Великої Ялти розміщені державні дачі
та резиденції Віктора Януковича,
які обслуговує Головне управління
санаторно-курортних закладів у
Криму. Саме це управління регулярно виступає у ролі замовника
ремонтно-будівельних робіт на
держдачах і дорогах до них, закупівель меблів, посуду, комунальних послуг тощо. За останні три
роки на утримання та розбудову
цих об’єктів було витрачено 373,21
мільйона гривень.

Родина Шуфрича реставрує дачу Хрущова з бомбосховищем
Родина нардепа Нестора Шуфрича цього року планує завершити
відбудову історичного об’єкта, що
відомий у народі як дача Хрущова.
Про входини після восьми років
будівництва «ТСН. Особливе» повідомив сам регіонал.
Особняк Шуфричів розміщений під Ужгородом, неподалік села
Кам’яниця. Саме у цьому маєтку в
далеких 60-х генсек СРСР Микита
Хрущов влаштовував мисливські
посиденьки, а пізніше тут відпочивала еліта компартії. «Після Микити
Хрущова вона з рук до рук переходила. Тепер це дача Шуфрича, відбудовується... Переробили повністю.
Там усе нове: майданчики, паркани»,
— розповідають місцеві та кажуть,

що краще б це мальовниче місце посеред хвойного лісу віддали на санаторій для хворих дітей.
Зауважимо, що до хвойних лісів,
кам’яних схилів і гірських річок веде
розбита дорога. Ями зникають лише

за кілометр від самої дачі. Селяни
розповідають, що раніше котедж
Хрущова був огороджений сіткою.
Триметровий паркан із каменю
з’явився у 2005-му, коли дачу почала
обживати мати політика — 73-річна Марія Шуфрич. Саме на неї була
оформлена ділянка у майже півгектара, проте будинок вони так і не
приватизували. Родині маєток обійшовся у півмільйона гривень. «Мій
попередник заплатив за дачу на аукціоні 300 тисяч гривень, а моя сім’я у
2005 році виклала за неї приблизно
450 тисяч. Я можу трохи помилятись
у цифрах, але точно пам’ятаю, що
було менше $100 тисяч», — розповідав Шуфрич ще у грудні 2008 року.
Сьогодні біля дачі Хрущова – Шуфрича чергує лише один

охоронець із собакою. Сам народний обранець тут з’являється нечасто. Востаннє місцеві його бачили
у січні. Як і у радянські часи, потрапити за паркан славнозвісної дачі
Хрущова неможливо. Проте «ТСН.
Особливе» показала ексклюзивні
кадри. Садиба стоїть біля підніжжя
двох карпатських гір. За півтора кілометра вже Словаччина. Головна
прикраса ділянки — бурхлива річка,
яка протікає через увесь двір.
Навпроти головного будинку
зведена ще одна будівля. Робітники
назвали її об’єктом для водних процедур — у ній мають бути басейн,
душові, кімнати відпочинку. Поруч
розміщене бомбосховище завдовжки 30 метрів. Селяни кажуть, що
його збудували у горі ще за часів

Хрущова. Шуфрич тут лише облицював стіни.
Сама ж дача до новосілля поки
не готова. Депутат стверджує, що
будівлю його родина лише відреставрувала. «Зараз її реконструюють,
— зазначив нардеп. — Постараємося
максимально відновити той вигляд,
у якому вона була. Ми хочемо зберегти цей об’єкт. Я вважаю, що це
пам’ятка, яка не повинна зникнути».
Але тутешні згадують, що у генсека
була жовта двоповерхова дача, а у
Нестора Шуфрича — вже біла і триповерхова. Наразі ж будівля готова
тільки ззовні. Всередині — голі стіни, без внутрішніх робіт.
Шуфрич хрущовську дачу своєю
не вважає та розповідає, що ділянкою опікується його батько.

