
Суд дозволив компанії, що нале-
жить сину глави уряду Олексію 

Азарову, забудувати ділянку зі спор-
тивним комплексом «Старт» у Киє-
ві. Відповідне рішення оголосив Ви-
щий адміністративний суд України 
(ВАСУ), задовольнивши касаційну 
скаргу ТОВ «Голден Хаус» та скасу-
вавши рішення нижчих інстанцій, 
повідомляють «Коментарі». 

У 2010 році Київрада передала 
ТОВ «Голден Хаус» земельну ділян-
ку для «комплексної реконструкції 
спортивного комплексу стадіону 
«Старт», будівництва, експлуатації, 
обслуговування спортивно-оздо-
ровчого комплексу та багатофунк-
ціонального житлово-офісного 
комплексу з приміщеннями торго-

вого призначення та паркінгом». А 
незабаром на сайті компанії «Група 
«Розвиток» з’явився проект забудо-
ви території ділянки. Кінцевим влас-
ником компанії-забудовника «Група 
«Розвиток» є син глави уряду Олек-
сій Азаров, зазначає видання. 

Забудова історичного стадіо-
ну викликала хвилю громадського 
обурення. У підсумку прокуратура 
Києва оскаржила рішення Київра-
ди. Окружний адмінсуд Києва ви-
знав передачу спорткомплексу під 
забудову незаконною, а згодом його 

рішення підтвердив і Київський апе-
ляційний суд. Але у липні 2013 року 
стало відомо, що постановою Вищо-
го адміністративного суду України 
(ВАСУ) від 28 березня задоволено 
касаційну скаргу ТОВ «Голден Хаус», 
рішення нижчих інстанцій скасова-
ні і право власності компанії на ді-
лянку підтверджено. 

«Півроку тому приїжджали 
представники цієї компанії. Ска-
зали, що до 2015 року ніхто нічого 
робити не буде, а потім в один пре-
красний момент заженуть техніку, 
поставлять огорожу — і все, — роз-
повів про деталі тренер дитячої ко-
манди «Старт» Ігор Богатирчук. — 
Тому що вже розроблений проект 
— шість «свічок» у шаховому поряд-
ку. Кажуть, що залишиться поле, але 
це буде майданчик усього двадцять 
на сорок метрів, а все інше піде під 
забудову». 

За його словами, представники 
компанії з дитячих роздягалень ле-
гендарного стадіону зробили лаз-
ні, куди приїздять паритися раз на 
тиждень. Згідно з радянською леген-
дою, «матч смерті» був так названий 
через те, що низку футболістів, які 
до війни грали в основному складі 
київського «Динамо», було показо-
во розстріляно за відмову програти 
зустріч. Місце проведення легендар-
ного матчу — стадіон «Старт». 

Гучні імена українських можно-
владців часто стають «ширмою» для 
аферистів та здирників. При цьому 
власники гучних імен часто самі 
не підозрюють про шахрайство під 
їхнім прикриттям, пише «Фокус».

Так, захищаючись іменами міні-
стрів, народних депутатів і високо-
посадовців, самозванці заробляють 
сотні тисяч доларів на уявному ло-
біюванні та перемогах на тендерах 
держзакупівель. Люди, близькі до 
відомих політиків, за безцінь ску-
повують квартири й отримують 
матеріальні ресурси за рахунок дер-

жави. Помічники та підлеглі, при-
криваючись статусом керівників, 
заробляють на відкатах й хабарах, а 
бізнесмени — вирішують комерцій-
ні спори. 

Багато клопоту народним депу-
татам доставляють їхні помічники, 
яких за законом може бути до 31 
людини. За словами Михайла Кор-
нієнка, який працював першим за-
ступником глави МВС у 2003–2005 
роках, у середньому одна людина 
в команді кожного парламентарія 
— аферист. У цьому вдалося пере-
конатися Тарасу Чорноволу, який 
анулював посвідчення одного з по-

мічників. Той отримав «папірець» із 
липовим підписом депутата і, при-
криваючись документом, крутився 
навколо основних інфраструктур-
них проектів Львівської області. 

Втім, останнім часом такі ви-
падки рідкісні, оскільки «ксива» по-
мічника перестала бути схожою на 
депутатське посвідчення. Корнієнко 
вважає, що її «непрезентабельний» 
вигляд уже не справляє того магіч-
ного враження, на яке розраховують 
помічники-аферисти. 

Деякі обирають й більш витон-
чені способи шахрайства. Так, у 2008 
році 42-річна аферистка імітувала 
голос заступника мера Києва Ірени 
Кільчицької і вимагала у бізнесме-
нів гроші по телефону — нібито на 
лікування дітей. Шахрайці вдалося 
зібрати близько мільйона, перш ніж 
її заарештували. Крім Кільчицької, 
жертвами шахраїв у різний час ста-
вали навіть губернатор Волинської 
області Борис Клімчук, губернатор 
Одещини Едуард Матвійчук, на-
родні депутати Олег Зарубінський 
і Володимир Бондаренко та багато 
інших. 

Як повідомлялося раніше, в 2011 
році в Києві шахрай зібрав $100 тис., 
видаючи себе за депутата. 
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Сильні світу

Курченко купив 
«Брокбізнесбанк»
Мажоритарні акціонери «Брокбізнесбанку» 
Олександр і Сергій Буряки продали левову частину 
акцій, в результаті чого частка кожного з них 
знизилася до рівня менше 10% статутного капіталу 
банку. Про це банк повідомив у системі розкриття 
інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового 
ринку. В липні група компаній «СЄПЕК» розпочала 
входження в акціонерний капітал «Брокбізнесбанку». 
Основний бенефіціар «СЄПЕК» — голова її 
наглядової ради Сергій Курченко. 

Британські ЗМІ дізналися подробиці нової версії загибелі 
принцеси Діани 

До загибелі принцеси Уельської 
Діани може бути причетний 

військовослужбовець спецназу бри-
танської армії. Про це пише газета 
Daily Telegraph. Невідома раніше 
інформація про загибель принцеси 
з’явилася в ході військового суду 

над сержантом Денні Найтінгейлом 
— колишнім снайпером із спеціаль-
ної повітряної служби британських 
ВПС, який звинувачувався в неза-
конному володінні зброєю. 

Одним з ключових свідків на 
процесі був якийсь «військовослуж-
бовець N», який також проходив 
службу в ВПС. Газета повідомляє, 
що ще у вересні 2011 року батьки 
дружини військовослужбовця N 
надіслали його командуванню лист, 
в якому висловили тривогу щодо 
поведінки зятя, яка їм здавалася не-
безпечною і загрозливою. Він пові-
домив, що загибель принцеси Діани 
організували військові з ВПС, «але 
це було ретельно приховано». 

За даними видання, перевірка 
обставин інциденту проводиться 
слідчими Скотленд-Ярду, згідно з 
розпорядженням верхніх ешелонів 
державної влади. Проте жодних ко-
ментарів із приводу інформації, що 
з’явилася, не буде, заявили в коро-

лівській родині. 
Як відомо, принцеса Діана, її 

друг єгипетський підприємець Доді 
аль-Файєд і водій Анрі Поль загину-
ли 31 серпня 1997 року в результаті 
зіткнення їхнього автомобіля з опо-
рою тунелю в районі мосту Альма в 
Парижі. 

Померла співзасновниця бренда Zara 

Чоловік Тимошенко вдруге одружився 

Вдова Стіва Джобса зустрічається 
з екс-мером Вашингтона 

Найбагатша жінка Іспанії, спів-
засновниця одного з найбіль-

ших світових брендів одягу Zara 
Розалія Мера (№195 у глобальному 
рейтингу Forbes, статок — 6,1 млрд 
дол.; №66 у рейтингу найвпливові-
ших жінок світу) померла на 70-му 
році життя. 

Мера відпочивала на острові 
Менорка разом із дочкою Сан-
дрою. В середу, 14 серпня, вона 
перенесла інсульт. У критичному 
стані її було доставлено в лікар-
ню міста Ла-Корунья в провінції 
Галісія. Через добу Мера померла 
в клініці. Трагічну новину вже під-
твердили в групі Inditex, яку жін-
ка в 1963 році заснувала разом із 
чоловіком Амансіо Ортегою (№3 у 
рейтингу Forbes, статок — 57 млрд 
дол.). 

Inditex починалась як сімей-
ний бізнес: подружжя шило жіно-

чі нічні сорочки і білизну вдома. 
Професію швачки Мера освоїла ще 
в 11, коли покинула школу заради 
того, щоб забезпечувати сім’ю. У 
рейтингу Forbes вона була найба-
гатшою жінкою з тих, які не успад-
кували свій статок від батьків або 
чоловіка, а побудували бізнес із 
нуля. 

Зараз Inditex володіє бренда-
ми Zara, Massimo Dutti, Bershka. 
Обсяг продажу в 2012 році сягнув 
15,9 млрд євро (21 млрд дол.). По-
дружжя давно розлучилося, але 
Мера залишалася власницею 5,1% 
акцій компанії. Останніми роками 
вона активно займалася благодій-
ністю — її фонд Paideia допомагає 
соціалізуватися людям з фізични-
ми і психічними розладами (од-
ним із таких є син Ортеги і Мери 
Маркос).

З моменту IPO Inditex у 2001 
році, яке принесло підприємниці 
600 млн дол., вона вкладала гро-
ші у фермерське господарство з 
розведення морської риби, біо-
технологічну компанію з розроб-
ки онкологічних медикаментів із 
морепродуктів і виробника систем 
дактилоскопування новонародже-
них. 

Крім того, Мера була основним 
інвестором проекту люксового 
готелю Bulgari Hotel у Лондоні та 
проводила щорічний конкурс для 
молодих обдарованих джазових 
музикантів у Іспанії. 

Колишній чоловік дочки Юлії 
Тимошенко Євгенії Шон Карр 

взяв шлюб зі своєю давньою по-
дружкою, британкою Мері Хілл.
Парочка влаштувала гучне бай-
керське весілля у Молдові. Нарече-
ний був одягнений в українському 
стилі.

Спочатку весілля Карра мало 

відбутися у Британії. Але за місяць 
до урочистої події молодята зміни-
ли свої плани. Узаконити стосунки 
вирішили в Кишиневі. Свято, звіс-
но ж, відбулося у байкерському 
стилі.

Багато британських друзів 
рок-музиканта не могли зрозу-
міти, чому саме Молдова. Як ви-
явилося, такий вибір пов’язаний 
із байкерським клубом, членом 
якого є Шон.  Наречена Мері була 
одягнена в коротку білу сукню, 
розшиту візерунками зі срібляс-
тих камінчиків, без фати і з роз-
пущеним волоссям. Церемонія 
одруження була виїзна. Шон і Мері 
прочитали традиційні обітниці. А 
щоб обіцянки були почуті на небе-
сах, молодятам проткнули шпиль-
кою пальці й вони розписалися на 
аркушах кров’ю. Наречені обміня-
лися обручками, їм на шиї одягли 
ланцюжки з кулонами, а на голови 
— чорні кепки з зображенням бри-
танського прапора. 

На закритій весільній вечірці 
було близько 300 друзів пари. Гості 
з’їхалися з Росії, України, Молдови 
та Великобританії. 

Вдова засновника компанії 
Apple Стіва Джобса Лорен 

Джобс знайшла нове кохання. 
Вона зустрічається з колишнім ме-
ром Вашингтона Адріаном Фенті.  

Фенті був міським головою сто-
лиці США з 2006-го до 2010 року, 
після цього він почав викладати в 
коледжі Оберлін. 

Стосунки 49-річної Лорен, 
спадкоємиці майна на суму в 6,5 
мільярда фунтів стерлінгів, і 42-річ-
ного Адріана почалися з дружби. 
Вперше вони зустрілися на конфе-
ренції з приводу шкільної реформи 
в 2011 році, пише Starhit із посилан-
ням на «Hello!». 

Лорен описує нового коханого 
як «одного з найактивніших у кра-
їні прихильників реформи освіти». 

Зазначимо, що Адріан Фенті 
перебуває на стадії розлучення. З 
дружиною вони прожили 15 років. 
У подружжя троє дітей. Шлюбо-
розлучний процес почався в січні. 

Джерело повідомляє, що приблиз-
но в цей же час спалахнув і роман 
Лорен і Адріана. 

Лорен познайомилася зі Стівом 
Джобсом у Стенфордському уні-
верситеті. Вони одружилися в 1991 
році. 

Нагадаємо, співзасновник Apple 
Стів Джобс помер від раку в жовтні 
2011 року. 

У командах нардепів працюють аферисти

Cин Азарова забудує стадіон «матчу смерті» у Києві 

У Німеччині президента 
судять за корупцію 
Колишній президент Німеччини Крістіан Вульф 
1 листопада постане перед судом країни. Його 
звинувачують у корупції та судитимуть за статтею 
«Отримання вигоди посадовцем». Це буде пер-
ший випадок в історії Німеччини, коли судити-
муть президента країни, пише газета Die Welt. 
Стаття, за якою судитимуть Вульфа, передбачає 
позбавлення волі до трьох років або грошовий 
штраф. У лютому наступного року суд уже може 
винести вирок екс-президенту. 


