
Історичні палаци і замки у німець-
кому Баден-Бадені занепадають. 
Їхній власник, колишній високо-
сановний чиновник України Ігор 
Бакай  вочевидь втратив інтерес 
до купленої ним кілька років тому 
елітної нерухомості.

Найперше це стосується найпре-
стижнішого колись замку-готелю 
«Шлосготель Бюлергьое».

Колишній голова «Нафтогазу 
України» і Державного управління 
справами при Леонідові Кучмі Ігор 
Бакай, як пише «Deutsche Welle»,  
неодноразово був постійним гостем 
цього фешенебельного готелю ще 
задовго до купівлі. Саме Бакай, бу-
дучи очільником Державного управ-
ління справами, організував своєму 
шефу Леоніду Кучмі на початку 2004 
року лікування в одній з елітних 
клінік Баден-Бадена коштом нена-
званих благодійників. Під час про-
ходження кількатижневого курсу 
реабілітації після операції на шлун-
ку, Кучма проживав у найпрестиж-
нішому готелі регіону — «Шлосготе-

лі Бюлергьое». Номер тут, як писав 
тоді тижневик «Spiegel», коштував 
більше двох тисяч євро за добу.

Невдовзі після відпочинку з Куч-
мою у Баден-Бадені доля на довгих 
п'ять років розлучила «Бюлергьое» 
з його нинішнім власником. Ігор 
Бакай після «помаранчевої рево-
люції» вимушений був переховува-
тися у Росії. Генеральна прокурато-
ра завела на «завгоспа Кучми» сім 
кримінальних справ. Колишньому 
чиновнику закидали незаконне від-
чуження державного майна на суму 
близько 365 мільйонів гривень.

Навесні 2010 року в житті Ігоря 
Бакая все знову пішло на краще. Вже 
за кілька тижнів після інавгурації 
президента Віктора Януковича кри-
мінальні справи проти Бакая закри-
ли рішенням суду. Щойно прізвище 
Бакай зникло з бази даних Інтер-
полу, підприємливого уродженця 
Рівненщини знову можна було по-
бачити у дорогих ресторанах Баден-
Бадена. У липні 2010  Ігор Бакай по-
вернувся до Німеччини як «великий 
інвестор».

За оцінками, які наводить місце-
ва преса, Бакай із партнерами свого 
часу заплатили за готель на 90 номе-
рів 35-40 млн. євро. «Розкіш на най-
вищому рівні» — під таким гаслом 
2013 року мав відкритися оновлений 
«Шлосготель Бюлергьое». Але ви-
йшло навпаки.

«Пан Бакай втратив інтерес до 
цього об’єкту», — прокоментував 
DW один із відомих баден-баден-
ських маклерів нерухомості. На його 
думку, коли Бакай із партнерами ку-
пували готель, суму інвестицій оці-
нили «на око». Розраховували на 25 
мільйонів євро, та коли за підрахун-
ки взялися спеціалісти, виявилося, 
що за задум українських інвесторів 
доведеться «відстебнути» 80-100 
мільйонів євро. Та й реставрувати 
«культурну пам’ятку особливого 
значення» — дорого і непросто.

Тепер Бакай із друзями не хочуть 
витрачати на готель кошти. Навіть 
борги за світло і комунальні послуги 
погасили лише під загрозою визна-
ння банкрутства.

 У Бюлі побоюються, що через 

байдужість нових власників готель 
може прийти у цілковитий занепад.

Попередній власник «Бюлер-
гьое» мільярдер Дитмар Гопп уже 
подав до суду на нового власника з 
вимогою визнати його банкрутом. 
Як повідомили DW у юридичній 
фірмі Schultze&Braun, яку суд упо-
вноважив виконувати роль арбі-
тражного управляючого готелю, 
Бакай із партнерами заборгували 
Гоппу 14 млн. євро.

«Ще 31 грудня 2012 року сплив 
кінцевий термін, у який покупець 
мав перерахувати продавцеві остан-
ній транш коштів», — повідомив 
речник Schultze&Braun.

За його словами, у середині 
червня Бакай прибув із Москви, аби 
зустрітися з арбітражним управля-
ючим і обговорити подальшу долю 
готелю.

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть, 
що є проблеми і з замком Родек у 
передмісті Баден-Бадена, який 2009 
року за понад 4 млн. євро купила 
дружина Бакая Наталя Козицька. 
Донедавна тут мешкав Василь Ко-

зицький — тесть колишнього голо-
ви «Нафтогазу України» і керівника 
Держуправління справами України 
часів Леоніда Кучми.

Як повідомляє Badische Zeitung, 
Бакай і Козицька залишаються ви-
нні попереднім власникам замку 
близько мільйона євро, але платити 
не поспішають, ремонт не зроблено.

І до колишньої штаб-квартири 
командування французького вій-
ськового контингенту у Баден-Ба-
дені, придбаної подружжям Бакаїв 
у 2010 року, вони втратили інтерес, 
імовірно, не зумівши вирішити пи-
тання з дозволами на зміну пам’ятки 
на житловий комплекс. За інфор-
мацією телерадіокомпанії SWR, Ко-
зицька оформила купівлю на свою 
кіпрську фірму Folantez. За 8 міль-
йонів євро компанія купила віллу у 
вдови грузинського мільярдера Ба-
дрі Патаркацишвілі

До речі, за інформацією німець-
ких ЗМІ, всі угоди про придбання 
нерухомості у Німеччині Бакай із 
дружиною оформляли через кіпр-
ські і панамські «фірми-прокладки».
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Сильні світу

Родина Герегів 
«розбудовуватиме» Москву
Найбільша українська мережа гіпермаркетів буді-
вельних матеріалів «Епіцентр» виходить на росій-
ський ринок. Протягом десяти років планується 
збудувати близько 20 магазинів, інвестувавши в них 
$1,5 млрд. Зараз «Епіцентр» розглядає п'ять земель-
них ділянок в Москві, а будівництво першого гіпер-
маркету почнеться, ймовірно, в лютому-березні 2014 
року. Як відомо, мережею гіпермаркетів «Епіцентр» 
володіє нардеп від Партії регіонів Олександр Герега 
та його дружина, секретар Київради Галина Герега.

Депутати платять гроші 
за написання законів
Написання законів в Україні — досить ви-
гідний бізнес. Частина депутатів нинішнього 
парламенту замовляє проекти цілком або 
поправки до деяких законів в адвокатських 
конторах, юрфірмах, в чиновників-юристів, 
помічників колишніх депутатів і своїх же 
колег-нардепів, — пишуть «Вести». Вартість 
таких послуг — від кількох тисяч гривень до 
$15 тис. 

Путін планує звільнити з тюрем близько 
шести тисяч бізнесменів, але не 
Ходорковського

Володимир Путін вніс до Держ-
думи проект постанови еконо-

мічної амністії, згідно з яким про-
тягом півроку на свободу можуть 
вийти близько 5-6 тисяч підпри-
ємців замість 13 тисяч, як перед-
бачалося раніше, пише «Тиждень». 
Ініціатор амністії Борис Тітов, 
який просував ідею з червня 2012 
року, коли був призначений на 

пост бізнес-омбудсмена, порадів, 
що вона «в принципі відбудеться».

Крім скорочення списку ста-
тей, в проекті постанови названі й 
інші умови: кандидат на амністію 
повинен бути притягнутий до кри-
мінальної відповідальності впер-
ше і відшкодувати матеріальний 
збиток. Останнє стосується і тих, 
хто ще перебуває під слідством. 
Статті 160 і 165, за якими засудже-
но Михайла Ходорковського і Пла-
тона Лебедєва, в законопроекті 
про амністію не вказані. Крім того, 
наголошують експерти, Олексію 
Навальному теж розраховувати 
нема на що. Стаття 160 (привлас-
нення, розтрата) в списку теж не 
значиться.

Нагадаємо, у жовтні минуло-
го року Путін заявив, що готовий 
розглянути клопотання про поми-
лування екс-голови «ЮКОСа» Ми-
хайла Ходорковського, якщо він 
направить відповідне прохання.

Платон Лебедєв і Михайло 
Ходорковський засуджені до  13 
років в'язниці — суд визнав їх 
винними в розкраданні нафти і 
легалізації незаконних доходів. 
Amnesty International надала Хо-
дорковському і  Лебедєву статус  
в'язнів совісті.

Завгосп Кучми довів «до ручки» нерухомість
у Німеччині

Замок-готель ««Шлосготель Бюлергьое»

З 2010 року ця вілла є сімейним обійстя Бакаїв у Баден-Бадені

ТБ із присмаком скандалу
Не встиг вщухнути скандал навколо 
телеканалу ТВі, як у медіа-серед-
овищі розгорається новий кон-
флікт. Щоправда, учасники його ті 
ж самі — колишні журналісти ТВі, 
які вирішили створити Громадське 
інтернет-телебачення. 

Шкода, але проект, який рекла-
мувався як прозоре й незалежне ТБ, 
вже з самого початку має сумнівну 
репутацію. Нещодавно відбулася 
його презентація, однак суспільство 
так і не почуло відповідей на ключо-
ві питання: що ж саме робитиме цей 
канал та за чиї конкретно кошти він 
буде фінансуватися? Адже ми чудо-
во знаємо, що правило «хто платить, 
той і замовляє музику» іще ніхто не 
відміняв. 

Група журналістів обмежилася 
лише загальними фразами та розпо-
віла про те, як робитиме найкращі 
програми. Щоправда, лише з осені. 
Поки що, мовляв, буде підготов-
чий період. Та насправді, здається, 
справа не в підготовці, а в грошах 
— потрібно їх відшукати. Адже одна 
справа оголосити про створення те-
лебачення, а зовсім інша — запусти-
ти його в роботу.

Як повідомив один з ініціато-
рів створення Громадського те-
лебачення, відомий в минулому 
журналіст Роман Скрипін, про-
ект фінансуватиметься за рахунок 

спонсорів, грантів та міжнародних 
структур. Щоправда, існують певні 
сумніви у прозорості такого ме-
ханізму. Погодьтеся, трохи дивує, 
що українська незалежна журна-
лістика збирається працювати на 
іноземні кошти. Та й вітчизняні 
спонсори, як відомо, за свої гро-
ші завжди вимагають особливого 
ставлення. Тож про яку чесність  
Громадського телебачення ми тоді 
говоримо? Тим більше, що спонсо-
рів каналу знадобиться багато, бо 
треба ж якось заробляти на життя 
його керівникам. А потреби в них 
досить немаленькі.

Так, нещодавно колеги Романа 
Скрипіна виклали в інтернет відео, 
де звичайний «чесний журналіст» 
сидить за кермом власного джипу 
Infiniti. В середньому вартість такої 
«лялечки» коливається близько 600 
тисяч гривень і вище. Та ще й об-
слуговування елітної машини вили-
вається в немалу копієчку! Але голо-
вне питання — за які кошти куплено 
автомобіль? Адже чесним журналіс-
там в Україні платять не так багато. 
Хоча хто сказав, що чесним бути 
треба завжди? Коли необхідно ство-
рювати громадське телебачення, то 
можна поговорити про стандарти 
журналістики, а коли треба заро-
бити на машину, то можна про них 
і забути.

Ймовірно, така логіка подоба-

ється не всім колегам Скрипіна. Чи 
може просто заздрять? Хай там як, 
але, вочевидь, всередині самого ко-
лективу немає єдності й порозумін-
ня. Мабуть, тому самі журналісти і 
виклали відео в інтернет.

До речі, цікаві факти випливли 
й відносно ще однієї одіозної поста-
ті — журналіста Мустафи Найєма. 
Про його діяльність ми дізналися 
ще у програмі «Свобода Савіка Шус-
тера». Там він працював спецкорес-
пондентом, а згодом пішов. Зі скан-
далом. Як пояснив тоді сам Шустер, 
Найєм шукав собі ворогів з високим 
рейтингом. Пізніше він з таким же 
скандалом пішов і з телеканалу ТВі. 

Але справа не в його скандаль-
ності, а в тому, що людина, котра 
говорить високі слова, публічно зі-
зналася, що отримувала на ТВі со-
лідну зарплату — 20 тис. гривень на 
місяць. Та найважливіше, що отри-
мував він її в конверті, тобто — з 
порушенням закону. Де ж тоді була 
його принциповість?

Й таких питань, на жаль, дуже 
багато. Нам же показують лише «пу-
блічну» вершину айсбергу, а після 
цього ще й хочуть, аби ми вірили у 
чесність і правдивість окремих жур-
налістів. Та ми вкотре чуємо лише 
порожні обіцянки, які не підкріплю-
ються справою. А згодом все зво-
диться до чергового скандалу.

Олександр ПАРФЕНЮК


