
Влада й опозиція у парламенті 
досягли згоди проголосувати 

за скасування законопроектів від 
16 січня, однак ще ведуть перего-
вори про інші питання, на яких на-
полягає опозиція. А Росія може до-
помогти цим перемовинам, якщо 
перегляне умови кредитування 
України. Про це журналістам у ку-
луарах Верховної Ради заявив Пе-
тро Порошенко, передають УНН. 

«Питання грошей від Росії є 
непростим. Не просте питання 
щодо України та Росії стосовно 

позики від РФ. Треба передивити-
ся, зокрема й Росії, наскільки об-
ґрунтованим є це рішення (щодо 
позики. — Ред.), коли цей кредит 
усередині України використову-
ється на фінансування міліції, си-
ловиків», — зазначив Порошенко, 
нагадавши про знущання спецп-
ризначенців і міліції над мирними 
протестувальниками. 

Він зазначив, що під час саміту 
Росія — ЄС ці країни можуть до-
сягти між собою згоди у питанні 
допомоги Україні для вирішення 
проблем із внутрішньою політи-
кою. 

Також Порошенко додав, що 
опозиція готова сформувати уряд 
в Україні, якщо їй це запропону-
ють. 

«Зараз основне питання для 
нас — це знайти той формат га-
рантій, який дозволить громадя-
нам бути певними у своїй безпеці. 
Це є основним під час перемовин 
між опозицією та владою», — ре-
зюмував він. 

Відомості.інфо

№4 (696)

30 січня – 5 лютого 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Порошенко: Росія повинна передивитись 
умови кредитування України 

Рада скасувала 
«диктаторські» закони 
У вівторок, 28 січня, Верховна Рада скасувала 
9 із 12 законів, які обмежували громадянські 
свободи українців і були прийняті 16 січня 
«у ручному режимі». За відповідне рішення 
проголосував 361 народний депутат. Члени 
фракції Комуністичної партії за це рішення не 
голосували. 

У фракції регіоналів намітився 
розкол 
На засіданні фракції ПР Юрій Воропаєв від імені всіх 
депутатів Ахметова заявив, що надалі їхня група не 
підтримуватиме жоден законопроект без дотри-
мання процедури. Керівник фракції Партії регіонів 
Олександр Єфремов намагався загасити «пожежу», 
але Воропаєв однозначно сказав, що нехай навіть 
не сподіваються. Надалі група Ахметова голосувати-
ме тільки за процедурою. 

108
понад стільки мільярдів гривень 
передбачено в Україні у 2014 році 
на фінансування галузі освіти. 
Це на 8,4 млрд більше показника 
2013 року. Про це повідомили у 
прес-службі Міністерства фінан-
сів України. 
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Він сам, каже, ще тиждень тому 
вірив у міліцію так само, як не 

вірив у викрадення активістів Єв-
ромайдану та знущання над ними, 
доки сам не побачив. 

Правоохоронцю, який виклав 
у Мережу відео знущань бійців 
«Беркута» над голим чоловіком, 
довелося тікати з країни. Про це 
він розповів у інтерв’ю ТСН. Зі 
слів офіцера міліції, відео до нього 
потрапило випадково. Колега по 
службі завантажив запис на його 
комп’ютер, змонтував, але забув 
стерти. 

«Навіть не знаю, яке слово піді-
брати... Ну, це навіть не обурення. 
Прикро стало за те, що відбуваєть-
ся тотальна брехня. І в це вірять», 
— зазначає співрозмовник. 

«Співробітники спецпідрозді-
лів, коли відчувають, що вони за-
хищені — у плані, що їх не знімає 
відеокамера, їх ніхто не бачить, 
вони мають перевагу в силі та 
вдягнені в маски, тобто вони вва-
жають, що їм це зійде з рук», — за-
уважив співробітник МВС, який 
пропрацював у органах 12 років. 

Правоохоронець написав ра-
порт на звільнення одразу ж, як 
передав відео другу, щоб той ви-
клав у Мережу. Обох хлопців тепер 
переслідують. 

«Боявся і зараз боюсь, але тер-
піти це вже неможливо. Мій страх 
— це маленька частка порівняно 
з тим, яке інформаційне наванта-
ження несе це відео», — пояснив 
друг працівника МВС. 

У сюжеті відзначається, що 
після цього кабінет інформатора 
в МВС запечатали. Всіх родичів 
опитала міліція. Сам він, ховаю-
чись від переслідувань, утік із кра-
їни до Євросоюзу. 

Як відомо, раніше в Інтернеті 
з’явилося відео, на якому видно, 
як бійці «Беркута» жорстоко зну-
щаються над захопленим учасни-
ком акцій протесту — Михайлом 
Гаврилюком. Силовики фотогра-
фували оголеного чоловіка на мо-
розі. 

Міліціонер, який оприлюднив відео 
знущань над активістом, виїхав із країни 

Людина, яка в один момент роз-
вернула країну з європейського 
курсу розвитку держави на схід, у 
вівторок подала у відставку. 

«Українська правда» з’ясувала, 
що родині чинного Прем’єр-
міністра України є куди тікати, і 
це не забутий Богом депресивний 
Слов’янськ, який Азаров-молодший 
представляє у парламенті, а ситий і 
благополучний Відень, де вони воло-
діють не лише нерухомістю, а повно-
цінним розгалуженим бізнесом. 

Отже, у керівника українсько-
го уряду та вождя Партії регіонів є 
один-єдиний син Олексій Азаров, 
який має дружину на ім’я Лілія — 
в дівоцтві Фатхуліна, а тепер також 
Азарова. Відповідно, Лілія Азарова 
— єдина невістка Миколи Яновича. 

Про цю пані відсутня офіційна 
інформація. «Українській правді» 
вдалось отримати автобіографію 
Олексія Азарова, яку він подав до 
Центрвиборчкому в 2012 році. 

Згідно з офіційним документом, 
Лілія Азарова має найпопулярнішу 
професію серед жінок українських 
політиків — вона «домохазяйка». 
У декларації за 2011 рік, яку Аза-
ров-молодший змушений був опри-
люднити на сайті ЦВК, вказано, що 
його дружина протягом 365 днів не 
мала жодної копійки доходів — ані в 
Україні, ані за кордоном. 

Це — офіційна легенда для ви-
борців Партії регіонів. А тепер — ін-

ший бік історії. 
Згідно з не менш офіційним реє-

стром юридичних осіб Австрії, дру-
жина Олексія Азарова є власницею 
та керівницею цілої низки підпри-
ємств на території західноєвропей-
ської держави. 

Перше — це фірма Publishing 
Deluxe Holding GmbH, видом діяль-
ності якої вказано видавництво га-
зет і журналів. 

«Українська правда» придба-
ла витяг про власників компанії та 
останній балансовий звіт. Отже, 
невістка Прем’єра є керівницею та 
власницею 50% капіталу цього ав-
стрійського підприємства. Фірма 
була заснована в серпні 2011 року 
подружньою парою Александрою 
та Штефаном Бургесмайрами 
(Aleksandra та Stefan Burgesmeir), а 
їхня сусідка по 18 району Відня Лілія 
Азарова приєдналася до товариства 
1 березня 2012 року. 

Вона не лише стала одним із ди-
ректорів, але і внесла до статутного 
капіталу понад півмільйона гривень 
— 50 тисяч євро. При тому, що двома 
місяцями раніше, станом на 31 груд-
ня 2011 року, як випливає з деклара-
ції Олексія Азарова, в його дружини 
за душею не було ні копійки. 

Фірма Азарових видає у Австрії 
журнал із промовистою назвою 
Vienna Deluxe Magazine. Цікаво, 
як видання саме себе ідентифікує: 
«Vienna Deluxe Magazine — глянце-
вий віденський лакшері-журнал, що 

зорієнтований виключно на розкіш, 
елітарний спосіб життя та відпо-
чинку. Нашою метою є спілкування 
з ексклюзивною цільовою групою 
— особами з надзвичайно високим 
рівнем достатків». 

Як випливає з інформації на сай-
ті Vienna Deluxe Magazine, аналогіч-
ні журнали для «найзаможніших» 
їхній холдинг видає на Лазуровому 
узбережжі Франції, в Куршевелі, у 
Дубаї, в Сент-Мориці, а також Же-
неві, Цюриху, Парижі, Мюнхені та 
Південній Африці. Частина з них 
видається ще одним підприємством 
Азарових Media Deluxe GmbH, яке 
на сто відсотків належить мате-
ринській компанії Vienna Deluxe 
Magazine GmbH. 

Фірма Publishing Deluxe Holding 
GmbH і споріднені з нею Vienna 
Deluxe Magazine GmbH та Media 
Deluxe GmbH розміщені у Відні за 
адресою Singerstraße 16/4. Це пом-
пезна споруда палацу Бройнер. 

У цьому ж приміщенні зареє-
стрована і компанія Garda Handels 
und Beteiligungs GmbH, яка володіє 
донецьким заводом «Металіст» в ін-
тересах родини Азарових: невістка 
Прем’єр-міністра працювала тут 
директором до початку 2012 року, а 
завод отримував матеріальну допо-
могу з українського бюджету. 

Але видання журналів для най-
заможніших та управління фірмами, 
що володіють українськими заво-
дами, — це не єдина сфера занять 
дружини Олексія Азарова у Відні. 
Вона також є одноосібною власни-
цею підприємства P 12 Galerie und 
Kunsthandel GmbH, якій належить 
мистецька галерея P-12 у Відні за 
адресою Parkring 12/Top 12/Top 8. 

А тепер — найцікавіше. За «збі-
гом обставин» у одній будівлі з 
галереєю Азарових розміщений 
віденський офіс ліхтенштейнської 
контори P&A Corporate Trust на 
чолі з Райнхардом Прокшем — це 
та ж особа і той самий траст, який 
донедавна був кінцевим власником 
резиденції «Межигір’я» та досі зали-
шається головним акціонером у «со-
нячному» бізнесі братів Клюєвих. 

Нагадаємо, що всі ці фірми 
останніми тижнями опинилися під 
прицілом українських активістів, 
які пікетували віденські офіси Аза-
рових. 

Азаров подав у відставку. 
Янукович прийняв 

Луценко заявляє, що Майдану 
недостатньо відставки Прем’єра 

Про це він написав у своєму 
Facebook. 

«Головною вимогою Майда-
ну є припинення узурпації влади 
В. Януковичем. За це заплачено 
кров’ю героїв опору режимові», — 
підкреслив Луценко. 

Він додав, що депутати опо-
зиції мають «не втягуватися в 
пустопорожні комісії», а добитися 
повернення Конституції 2004 року 
шляхом голосування на наступній 
сесії 300 голосами законопроекту 
№ 4180. 

Крім того, за його словами, 
опозиціонери у ВР повинні прого-

лосувати за новий технічний уряд 
та об’єктивний ЦВК і прийняти 
рішення про дострокові вибори 
Президента. 

Формування й очолювання 
уряду опозицією можливе лише на 
основі Конституції 2004 року (що 
захищає його від щоденної мож-
ливості відставки указом Прези-
дента без будь-яких об’єктивних 
причин), призначення нових гу-
бернаторів за поданням Народних 
рад областей і підписання Януко-
вичем директив для Угоди про асо-
ціацію з ЄС. 

«Мільйони людей боролися на 
Майдані та ризикували життям 
на Грушевського не для відставки 
Азарова. Ми потребуємо не тіль-
ки зміни персон при владі, а зміни 
системи влади, — наголосив він. 
— А це значить, що не досить ска-
сувати фашистські по суті закони 
16/01. Не досить навіть звільнити 
сотні полонених режиму. Треба 
зробити неможливим таке безза-
коння у майбутньому», — наголо-
сив екс-міністр МВС. 

ЄС і США ввели посилений фінансовий 
контроль за компаніями українських 
олігархів 

Прем’єром поки 
попрацює Арбузов 

Санкції проти Рината Ахметова 
можуть бути введені в будь-

який момент. 
За даними джерела «Цензор.

нет», близького до корпорації 
ДТЕК Рината Ахметова, органи 
фінансового контролю Європей-
ського банку та Федеральної ре-
зервної системи США почали за-
стосовувати режим посиленого 
контролю всіх фінансових плате-
жів і взаєморозрахунків щодо всіх 
юридичних осіб та офшорних ком-
паній українських олігархів, які 
оперують доларами або євро. 

Як повідомили в ДТЕК: «Після 
Нового року будь-які види перека-
зів відбуваються як мінімум про-
тягом двох тижнів. Усі компанії-
контрагенти надають повний звіт 
про всі операції з нашими структу-
рами. Це викликало дуже серйозну 
стурбованість із боку всіх наших 
партнерів. Нам відкрито говорять, 
що ще один вибух насильства в 
Україні — й за командою згори всі 
операції будуть згорнуті. Санкції 
можуть бути введені в будь-який 
момент, і жоден партнер не хоче 
від цього постраждати». 

Співрозмовник зазначив, що 

шкоду репутації структур Ахме-
това на Заході заподіюють широ-
комасштабні акції на підтримку 
боротьби за свободу українського 
народу в усіх найбільших містах 
Європи. 

Обов’язки прем’єра викону-
ватиме перший віце-прем’єр 

Сергій Арбузов. Про це заявив 
прес-секретар екс-прем’єр-міністра 
Миколи Азарова Віталій Лук’яненко.

«Президент доручив Кабмі-
ну продовжувати виконувати свої 
повноваження до початку роботи 
нового уряду. Це означає, що, від-
повідно до Закону «Про Кабінет Мі-
ністрів України», обов’язки прем’єр-
міністра виконуватиме перший 
віце-прем’єр», — сказав Лук’яненко. 

У той же час, як пояснили «УП» 
юристи, згідно з законом, обов’язки 
прем’єр-міністра покладаються на 
віце-прем’єра у разі «відсутності 
прем’єра» або у разі «смерті прем’єра 
на період до початку роботи ново-
сформованого Кабінету». 

Події


