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1111Фірташ відмовляється 
платити податки в Криму 
Завод «Кримський титан», який входить до Group DF 
Дмитра Фірташа, відмовляється сплачувати податки 
в Криму. Про це заявив перший заступник голови 
нелегітимного Радміну Криму Рустам Теміргалієв. 
«Питання у тому, що вони зараз зареєстровані як 
юридичні особи в Києві й не хочуть платити нам 
податки», — каже Теміргалієв. На заводі працює 
4,9 тис. осіб. Хімічна промисловість півострова за-
безпечує 13,2% всього промислового виробництва. 

Швейцарська прокуратура 
заморозила активи 
екс-президента 
Швейцарська прокуратура заморозила 140 мільйо-
нів євро Януковича. Рахунки нібито містили активи 
колишнього гаранта і 20 найбільш наближених до 
нього людей, включаючи сина Олександра. Як по-
відомляє Reuters, посилаючись на швейцарські ЗМІ, 
іноземні прокурори відкрили п’ять кримінальних 
проваджень щодо осіб, підозрюваних у відмиванні 
грошей. 

Журналісти почали полювання на «таємну 
власність» Путіна 

Російського депутата звинуватили
у зґвалтуванні 30-ти школярок 

За членство в елітному клубі Януковича платили по 120 тисяч 

Як Янукович корумпував 
міліцію

Європейські таблоїди публіку-
ють знімки розкішної вілли в 

іспанській Марбельї, яка нібито 
належить президенту Росії Воло-
димиру Путіну. Про це пише Анна 
Зафесова на сторінках La Stampa, 
зазначаючи, що довести належ-
ність вілли складно, але навряд чи 
глава РФ проводитиме відпустку в 
Криму. 

«У той час як Вашингтон 
спростовує неофіційну інформа-
цію про те, що наступний етап 
санкцій має завдати удару безпо-
середньо по Володимирові Путіну, 
знову починається полювання за 
його «таємною власністю», вар-
тість якої оцінюється приблизно в 
40 млрд дол.», — цитує її InoPressa. 

«Безумовно, все довести не-
можливо, але в англійських та іс-
панських таблоїдах публікується 
фотографія «вілли Путіна» в іспан-
ській Марбельї: 4 тис. кв. м, два ба-
сейни, spa, спортивний майданчик 
і кінотеатр загальною вартістю 
18 млн євро. Сусідами російсько-

го президента в ексклюзивному 
комплексі La Zagaleta будуть поп-
ідоли, футболісти й арабські шей-
хи», — йдеться у статті. 

«Кремль усе спростовує, так 
само, як і повідомлення про «па-
лац у Геленджику», біля Сочі, у 
будівництво якого, за словами 
колишнього ділового партнера 
путінського кола Сергія Колесни-
кова, що утік у Лондон, вкладено 
1 млрд дол.», — пише журналістка. 

За словами Зафесової, «плітки 
це чи правда, та фактом залиша-
ється те, що російський президент 
розвиває певний смак до резиден-
цій». 

«Він не буде проводити кані-
кули в Криму, де урядові дачі «пе-
ребувають у жалюгідному стані, 
нібито туди не ступала нога архі-
тектора». Цей коментар, імовірно, 
образив Віктора Януковича, який 
приділяв багато часу й сил і виді-
ляв багато мільярдів на облашту-
вання своїх вілл», — вважає За-
фесова. 

Відомі бізнесмени та чиновники 
платили десятки тисяч гривень у 
якості вступного внеску до клубу 
«Кедр», який провадив мисливство 
на території «Сухолуччя» Вікто-
ра Януковича. Про це свідчать 
документи, опубліковані на сайті 
YanukovychLeaks. 

Бізнесмен Василь Хмельниць-
кий і президент концерну «Стірол» 
Микола Янковський заплатили по 
49 999 грн. 

Підприємцю Олександру Ярос-
лавському й екс-міністру вуглепро-
му Сергію Тулубу вхідний квиток до 
«Кедру» коштував 120 тис. грн. 

Усі вони платили вступні вне-
ски на початку 2009 року на підставі 
протоколу від 24 грудня 2008 року. 

Нагадаємо, громадська орга-
нізація «Товариство мисливців і 
рибалок «Кедр» створена у листо-
паді 2008 року. Її номінальними 
засновниками стали екс-міністр 
енергетики Юрій Бойко, екс-голова 
«Укравтодору» Володимир Деміш-
кан і вищезгаданий Сергій Тулуб. 
Клуб спочатку був зареєстрований 
на вул. Івана Франка, 19 у селі Нові 
Петрівці — це офіційна адреса ре-
зиденції «Межигір’я» Віктора Яну-
ковича. Згодом місце реєстрації «Ке-
дру» змінили на вул. Леніна, 2 у селі 
Сухолуччя. 

Членами клубу «Кедр» також 
були російський мільярдер Воло-
димир Євтушенков, у якого уряд 
Азарова придбав відеокамери для 
виборів за 996 млн грн, директор 

Департаменту контролю над вироб-
ництвом і оборотом спирту, алко-
гольних напоїв і тютюнових виробів 
Державної податкової служби Ана-
толій Радченко, екс-керівник дер-
жавного Дніпровсько-Тетерівського 
лісомисливського господарства Ми-
кола Гордійчук. 

У 2011 році «Кедр» витратив 
500 тис. грн на подарунки для членів 
клубу. Крім того, для віп-мисливців 
під час проведення полювань за-
мовляли дорогий алкоголь і їжу: 
шампанське Cristal blanc L. Roederer 
урожаю 2002 року по 2100 грн за 
пляшку, вино Château Latour по 
9600 грн, коньяк Martell XО по 
1480 грн, осетрину по 350 грн/кг, по-
луницю по 120 грн. 

У архівах «Межигір’я» знайшлися 
документи про незаконні виплати 
міліціонерам — «добові» по $50, 
доплати до зарплати по кілька 
тисяч, премії «Беркуту» до свята. 

Якщо крадеш мільярдами, то 
мусиш зробити так, щоби нікому не 
хотілося пхати носа в твої справи. 
Саме такою логікою послуговувався 
під час свого правління Віктор Яну-
кович у відносинах із правоохорон-
цями. 

Можливо, це вже призабулось, 
але варто нагадати. Наприкінці 
правління колишнього президента 
керівництво МВС і Міндоходів скла-
далося з донецьких кадрів на 50 і 
57%, Генпрокуратури і СБУ — на 40 і 
25%. Місцеві управління Міндоходів 
очолювали 15 «донецьких», облпро-
куратур — 13, обласні УМВС — 12. 

За словами екс-голови МВС 
Юрія Луценка, безпосередній вплив 
на міліцію здійснював Олександр 
Янукович. 

«З 2010 року все керівництво 
обласних управлінь міліції та їхніх 
заступників узгоджував особисто 
старший син Януковича, який ста-
вив їм завдання і доплачував у кон-
вертах. У Донецькій, Харківській, 
Луганській, Запорізькій і Дніпропе-
тровській областях він робив це аж 
до заступників начальників райвід-
ділів. Тобто все керівництво цього 
регіону було залежним від мафіоз-
ного «межигірського» угрупован-
ня. Вони отримували й до сьогодні 
отримують доплату в конвертах. За-
раз така доплата збільшена в рази», 
— пояснив Луценко. 

Саме тому, за словами екс-
міністра, донецькі та луганські мілі-
ціонери зараз фактично допомага-
ють «зеленим чоловічкам» із Росії і 
місцевим терористам захоплювати 
державні будівлі. 

«За всіма сепаратистськими ак-
ціями нині стоять ляльководи ФСБ 
і гроші Януковича, а також колиш-
нього начальника міліції Донбасу 
Романова й екс-заступника міністра 
Дубовика. Саме ці три особи коор-
динують діяльність сепаратистів на 
Сході», — пояснив Луценко. 

Однак, наскільки б слова Луцен-
ка не були схожі на правду, це лише 
слова, не підкріплені, на жаль, доку-
ментами. 

Тому «Наші гроші» розкопали 
у завалах YanukovychLeaks низку 
документальних свідчень того, що 
Янукович приплачував міліціоне-
рам. 

Працівники Управління дер-
жавної охорони МВС отримували 
«приватні» доплати за офіційні від-
рядження, пов’язані з охороною 
Януковича під час виконання ним 
функцій президента. 

Наприклад, під час дводенного 
візиту до Франції у жовтні 2010 року 
кожен охоронець отримував $50 на 

добу. При цьому кількох «бодігар-
дів», мабуть, найближчих до тіла, 
розміщували у шикарному готелі Le 
Meurice у номерах по 680 євро. Така 
ж такса на добові була і під час ві-
зитів до Китаю, Германії, Франції, 
США та Росії. 

Так само державні охоронці пре-
зидента отримували «добові» під час 
відряджень по Україні. Такса була 
набагато меншою — 150 гривень на 
день за візит хоч на Сумщину, хоч у 
Донецьк. Хоча варто відмітити, що 
для поїздок на рідний Схід України 
(Донецьк, Луганськ) Янукович брав 
із собою найбільше охорони, майже 
по 30 людей. А у «бандерівських» 
Чернівцях обійшовся вісьмома. 

Відповідні подання з прохан-
ням «рассмотреть вопрос о выдаче 
суточных» на ім’я директора «Тан-
таліту» Павла Литовченка робив 
Дмитро Родя, відомий як охоронець 
прем’єр-міністра Януковича у 2006 
році. А розписували «добові» старші 
груп, у одному випадку було вказа-
но повний чин — «начальник 7-го 
відділу СБП УДО України капітан 
Р. С. Лапа». 

Янукович ставився до власної  
безпеки з ретельністю, притаман-
ною параноїку, використовуючи не-
ймовірну кількість охоронців. 

При цьому щедроти екс-гаранта 
торкалися не тільки «добових», але 
і зарплат. Щомісячно співробітни-
ки відділу служби держохорони 
отримували доплату в розмірі 1,7–
5,2 тис. грн на місяць. 

Також доплати стосувалися не 
тільки УДО, але й сумнозвісного 
нині «Беркута». «Межигірський» 
документ підтверджує «заохочен-
ня» «беркутівців» ГУМВС України 
у Київській області до Дня міліції — 
20 тисяч гривень на 15 службовців, 
включаючи психолога, помічника 
начальника штабу та рядових бійців. 

Чому це злочин? Усе просто. 
Згідно з Законом «Про міліцію», 
працівникам міліції забороняєть-
ся провадити будь-які види іншої 
оплачуваної (крім викладацької, на-
укової, творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддів-
ської практики зі спорту) й підпри-
ємницької діяльності. Тобто є у мі-
ліціонера офіційна зарплата — і все. 

Тому більш-менш зрозуміло, 
чому саме «беркути» були одними з 
найжорстокіших ворогів Майдану, 
який боровся проти корупційного 
та свавільного режиму Януковича. І 
чому кілька співробітників УДО ви-
рішили покинути Україну разом із 
Януковичем, коли він тікав у Росію. 
Неофіційні доплати були більшими 
від офіційних зарплат. 

Також зрозуміло, чому Янукович 
доплачував не всій міліції України, а 
лише обраним. Бо у бюджеті не ви-
стачить мільярдів на всіх, коли з 
нього крадуть у президентських 
масштабах. Але у багатого крадія 
вистачить доплачувати кілька тисяч 
невеликій частині з усього загалу. 

Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші» 

Сильні світу

Вілла в Марбельї

У маєтку Захарченка поселилася сім’я 
з шести осіб 

Маєтки колишніх високопо-
садовців України, які вте-

кли за кордон і котрих оголосили 
в розшук, нині перебувають під 
охороною державних, приватних 
чи громадських структур. Лише 
нерухомість екс-президента Ві-
ктора Януковича, колишнього 
прем’єра Миколи Азарова й екс-
генпрокурора Віктора Пшонки ко-
штує близько 300 млн дол., ідеться 
в сюжеті «Грошей». 

Та нова влада не поспішає ро-
бити щось із цими палацами. У 
колишній резиденції екс-міністра 
внутрішніх справ Віталія Захар-
ченка вже живе сім’я бізнесмена з 
шести осіб. У березні «кривавого» 
екс-міністра оголосили в розшук. 
Ось тільки його маєток досі не 
опечатали і навіть не конфіскува-
ли на користь держави. Новий гос-
подар апартаментів переконує, що 
винаймає житло в компанії «Стак 
ЛТД». Але журналістам так і не 

вдалося знайти цю фірму. 
Палац екс-глави Адміністрації 

Президента Андрія Клюєва нині 
під охороною. Наглядає за будів-
лею державна охоронна струк-
тура. Послуга платна. Виходить, 
Клюєв, якого розшукують силові 
структури України, платить пра-
воохоронцям за охорону маєтку. 

Також під охороною — рези-
денція олігарха та за сумісництвом 
австрійського арештанта Дмитра 
Фірташа. Вона розміщена в елітній 
Конча-Заспі. Охоронець відмовив-
ся будь-що розповідати. 

Біля маєтку екс-генпрокурора 
Віктора Пшонки чатують пред-
ставники Самооборони. Вони 
стверджують, що будинок опеча-
таний і перебуває під сигналізаці-
єю міліції. 

В Україні лишилися тисячі 
квадратних метрів елітної нерухо-
мості втікачів і арештованих. 

Брянський депутат Никифор 
Жуков звинувачується у розбе-

щенні неповнолітніх, повідомляє 
сайт Слідчого комітету Росії. 

За версією слідства, з лип-
ня 2007-го по травень 2013 року 
62-річний депутат Чуровицької 
ради ґвалтував дітей трьох ра-
йонів області. Слідчі зазначають, 
що від дій чоловіка постраждали 
близько 30 школярок різного віку, 
починаючи з 11 років. 

«Обвинувачений знайомився 
з дівчатками з малозабезпечених 
сімей, яких вивозив у безлюдні 
місця і пропонував вступити з 
ним у статевий зв’язок за вина-
городу. Діючи шляхом умовлянь і 
погроз, використовуючи перевагу 
у фізичній силі та безпорадний 
через малолітній вік стан окремих 
потерпілих, Жуков прямо в салоні 

автомобіля реалізовував свої зло-
чинні наміри», — повідомили у ві-
домстві. Правоохоронці з’ясували, 
що після статевого акту Жуков 
давав дівчаткам гроші й просив 
нікому не розповідати про те, що 
трапилося. 

Наразі майно депутата зааре-
штовано, а родичі потерпілих ви-
магають моральної компенсації в 
сумі близько 20 мільйонів рублів. 


