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1111Янукович-молодший вийшов 
із Партії регіонів 
Янукович-молодший вийшов із Партії регіонів. Про це 
він написав на своїй сторінці в Facebook. «Щоб присікти 
спекуляції, одразу обґрунтую своє рішення. По-перше, 
відбулося переродження партії (або виродження, якщо 
буде завгодно). ПР, колись рідна партія, якій я віддав біль-
ше десяти років, переживши з нею багато злетів і падінь, 
деградувала і стала слухняним інструментом у руках катів 
свого народу», — заявив він. «Безумовно, залишилися ще 
в ПР люди, які заслуговують глибокої поваги, просто їхніх 
голосів не чути...» — написав депутат. 

У Британії нарахували 
понад 100 мільярдерів 
Згідно з даними щорічного рейтингу газети 
Sunday Times, у країні проживає 104 осо-
би, сумарний капітал яких перевищив 
£300 млрд. У торішньому списку було 88 мі-
льярдерів зі £245 млрд. Серед найбагатших 
— брати Шрі та Гопі Хіндуджа, які володіють 
індійським концерном Hinduja Group і статки 
яких оцінюють у £11,9 млрд, та російський 
підприємець Алішер Усманов із £10,65 млрд.  

Активи 
чиновників-
утікачів 
передадуть 
в управління 
держави 

У звільненні Фірташа знайшли російський слід 

Син Пшонки заробляв мільярди 
на тіньовій Генпрокуратурі 

Виконувач обов’язків прези-
дента Олександр Турчинов 

доручив Кабміну розглянути 
можливість передачі майна чи-
новників, проти яких порушено 
кримінальні справи, в управ-
ління держави на час розсліду-
вання, йдеться в указі № 467 від 
13 травня. 

Крім того, уряду пропону-
ється у виняткових випадках 
вдаватися до конфіскації грошей 
і певних видів майна таких осіб. 
КМУ доручено також розробити 
і запровадити механізм недо-
пущення відчуження майна під-
озрюваними чиновниками. 

Турчинов доручив створи-
ти міжвідомчу комісію з питань 
повернення у власність держави 
коштів і майна, отриманого не-
законним шляхом. 

Нагадаємо, в. о. генпроку-
рора Олег Махніцький раніше 
заявив, що усунений ВР екс-
президент Віктор Янукович і 
низка колишніх чиновників ви-
везли до Росії $32 млрд. 

Заставу за українського бізнесмена 
Дмитра Фірташа, арештованого в 

березні у Відні за запитом США, ви-
платив його близький друг, росій-
ський мільярдер Василь Анісімов, 
пише Forbes.ru з посиланням на аме-
риканську The New York Times. 

За даними джерел NYT, Фірташ 
зібрав команду високоякісних юрис-

тів для захисту від претензій Штатів. 
Зокрема, він найняв Джемісона Фа-
єрстоуна — колишнього партнера 
аудитора Сергія Магнітського, ім’ям 
якого в США був названий закон. 

Крім того, захищатимуть Фір-
таша також Ленні Девіс, який у 
90-ті був спеціальним радником 
президента США Білла Клінтона, 

і екс-прокурор північного округу 
штату Іллінойс Ден Уебб. 

В інтерв’ю Financial Times Дми-
тро Фірташ спростував припущення 
про те, що його арешт міг бути спро-
бою США натиснути на главу РФ Во-
лодимира Путіна та його найближче 
оточення. «Путіна не хвилює, зааре-
штований я чи ні», — запевняє він. 

При цьому український бізнес-
мен підтвердив, що є «хорошим дру-
гом» колишнього партнера Путіна 
з дзюдо Аркадія Ротенберга, який 
увійшов у санкційний список США, 
підкресливши, проте, що їхні діло-
ві відносини засновані на єдиному 
контракті. 

Як відомо, Фірташу висунули 

звинувачення в даванні хабара ін-
дійським чиновникам для отриман-
ня дозволів на розробку родовищ 
титану в Індії. 21 березня земельний 
суд Відня звільнив його під заставу 
в €125 млн. 

Олігарх називає висунуті проти 
нього обвинувачення необґрунтова-
ними й політично мотивованими. 

Під час президентства Віктора 
Януковича в Україні працювали дві 
Генеральні Прокуратури: офі-
ційна і тіньова. Першою керував 
екс-генпрокурор Віктор Пшонка, 
другою — його син Артем, пише 
журнал «Фокус». 

Тіньова Генпрокуратура розмі-
щувалася в одному з офісів величез-
ного бізнес-центру на вулиці Олеся 
Гончара, 35 — там зараз усе ще кра-
сується вивіска громадської при-
ймальні народного депутата Артема 
Пшонки. У ГПУ запевняють, що всі 
ключові рішення щодо кадрових 
призначень у системі прокуратури, 
«наїздів» на бізнесменів, а також по-
рушення та припинення потрібних 
кримінальних справ ухвалювалися 
саме там. Слідчі ГПУ, які нині ви-
вчають корупційні схеми свого ше-
фа-втікача, заявляють: діяльність 
паралельної Генпрокуратури під ке-
рівництвом Артема Пшонки, в якій 
працювали близько 20 юристів, її 
організаторам приносила астроно-
мічний дохід. 

«Ці люди за три роки заробили 
близько $5–7 млрд», — запевняє на-
чальник Головного слідчого управ-
ління ГПУ Ігор Щербина. За його 
словами, йдеться про «живі» гроші, 
нібито отримані через офіс Пшон-
ки-молодшого без урахування вар-
тості «віджатих» активів. 

Для порівняння, статки друго-
го номера в рейтингу найбагатших 
людей України Вадима Новинського 
«Фокус» оцінив «лише» у $3,6 млрд, 
а загальний обсяг доходів бюджету 
Києва в 2014 році передбачено на 
рівні $1,8 млрд. 

СВОЇ ЛЮДИ 

Про існування таємної ГПУ було 
відомо лише дуже вузькому колу, 
у який входили ключові політики, 
бізнесмени, адвокати і прокурори 
країни. Знав про це і колишній пер-
ший заступник генпрокурора Ренат 
Кузьмін. В інтерв’ю «Комсомоль-
ській правді» він зізнався, що «офіс 
на Гончара, 35» справді впливав на 
роботу органів прокуратури. Втім, 
як саме — Кузьмін не уточнив, від-
мовившись розповідати подробиці 
корупційних діянь свого шефа. 

Зате в юридичних колах про 
роботу таємного офісу ГПУ досі 
ходять легенди. «Всі прокурори об-
ластей, Києва та Київської області 
звітувати їздили на Гончара, — роз-
повідає нинішній зам очільника 
Генпрокуратури Олексій Баганець, 
який після відставки в 2010 році з 
посади прокурора Львівської об-
ласті провадив адвокатську діяль-
ність. — Без дозволу власника офі-
су (Артема Пшонки) не приймалися 
рішення щодо закриття і порушен-
ня багатьох кримінальних справ». 

Причини, що спонукали проку-
рорів їхати на уклін до Пшонки-мо-
лодшого, з’ясувалися в ході розслі-
дування Генпрокуратурою джерел 
збагачення сім’ї екс-глави ГПУ. За 
даними слідства, кандидати на про-
курорські посади призначалися, 
виходячи з особистої відданості. 
«Практично всі голови обласних 
прокуратур і прокурори Києва, за 
винятком чотирьох-п’ятьох керів-
ників, були призначені через сина 

екс-глави ГПУ», — пояснює Ігор 
Щербина. 

Прізвища поки тримають у се-
креті, але шила в мішку не сховаєш. 
Так, заступником генпрокурора, 
який курував силові відомства, пра-
цював давній друг і кум Пшонки-мо-
лодшого Роман Андреєв. Інший за-
ступник, Віталій Білоус, наприкінці 
90-х трудився разом із Артемом у 
Краматорській прокуратурі. А Ната-
лія Марчук, до того як очолити про-
куратуру Дніпропетровської облас-
ті, працювала прокурором Горлівки, 
де першим її замом був усе той же 
Артем Пшонка. 

Зараз слідство перевіряє версію 
і про те, що керівні посади в про-
куратурі могли роздавати не тільки 
за принципом лояльності. «Жирні» 
місця нібито можна було купити. За 
$50 тис. — крісло слідчого районної 
прокуратури Києва, за $2 млн — об-
ласного прокурора. Найдорожчою 
корупційною угодою, за інформаці-
єю, якою володіє слідство, виявила-
ся купівля посади прокурора Одесь-
кої області за $7 млн. 

Утім, таємний офіс на Гончара 
заробляв не тільки на призначеннях 
прокурорів. Заповзятливі ділки, ка-
жуть сищики ГПУ, отримували гро-
ші й за позбавлення від неугодних. 
Так, на звільнення прокурора одно-
го з районів Київщини зацікавлені 
особи не пошкодували $1,5 млн. Цей 
факт зараз перевіряється. 

Показово, що величезний вплив 
у Пшонки-молодшого був не тільки 
в системі прокуратури. Відданих 
людей генпрокурорський син при-
мудрявся розставляти і на ключові 
посади в державних нафтогазових 
і енергетичних компаніях. Завдя-
ки цьому секретній ГПУ вдавалося 
контролювати фінансові потоки 
і держзакупівлі «Укрзалізниці», 
«Укртрансгазу», «Укргазвидобуван-
ня». 

РЕЙДЕРСТВО — ОДИН 
ІЗ КЛЮЧОВИХ ВИДІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ «ТІНЬОВОЇ 
ПРОКУРАТУРИ» 

Без пильної уваги тіньової ГПУ 
не залишився і бізнес. За три роки 
роботи цієї структури схема заро-
бітку на підприємцях була доведена 
до автоматизму. На перших порах 
власнику компанії за гроші про-
понували прокурорський «дах», і 
якщо бізнесмен погоджувався, то 
його залишали у спокої. Інакше за 
допомогою прокурорських переві-
рок бізнес відбирали. І лише деяким 
підприємцям, що погодилися посту-
питись як мінімум 50% своїх акти-
вів компаніям, пов’язаним із сином 
екс-генпрокурора, частину бізнесу 
вдавалося врятувати. За даними 
слідства, з п’яти таких угод чотири 
оформлялися на підставних осіб. 
Усього ж прокуратура перевіряє по-
над 60 людей, на яких міг записати 
свої активи підприємливий проку-
рорський клан. 

Однією з жертв цієї схеми став 
миколаївський мільйонер Аркадій 
Корнацький, у якого «умільці» ті-
ньової ГПУ намагалися відібрати 
16 тис. га землі. За його словами, до 
нього прийшов якийсь Олег Жигір, 
назвався кумом Артема Пшонки і 
запропонував для «Агрофірми Кор-
нацьких» заступництво правоохо-
ронців. Коли ж той відмовився, про-
ти нього за вказівкою прокуратури 
були кинуті сили органів контролю 
й інспектування. Незабаром зі сво-
їх джерел Корнацький дізнався, що 
у сусідської фірми «Первомайський 
кар’єр «Граніт» змінився власник, 
яким став нібито Пшонка-молод-
ший. При цьому боротьба за поля 
Корнацького розв’язалася лише 
тому, що під ними залягають вели-
чезні поклади граніту. Після зміни 
влади причетність Пшонки-молод-
шого до рейдерського захоплення 

земель Корнацького в ГПУ визнали. 
В офісі на Гончара не цурались і 

вельми специфічного корупційного 
заробітку — спершу створювали для 
бізнесменів проблеми у вигляді про-
курорських перевірок, а потім, мов і 
не було нічого, пропонували їх вирі-
шити. Зрозуміло, за плату. В матері-
алах кримінальної справи значить-
ся понад чотири тисячі земельних 
ділянок і більше двох тисяч інших 
об’єктів нерухомості в Києві, на які 
слідчі прокуратури безпідставно на-
кладали арешт, а потім знімали його 
нібито за розпорядженням Артема 
Пшонки. Власникам землі така «по-
слуга», за словами Щербини, кошту-
вала від $2 тис. до $50 тис. 

Але і це не межа. Коли грошей 
хотілося побільше, ділки з тіньової 
Генпрокуратури відправлялися на 
полювання за «великим звіром». Так, 
серед «упольованих» виявилася Ніко-
польська птахофабрика, робота якої 
в 2013 році була заблокована числен-
ними прокурорськими перевірками. 
Після цього керівництву підприєм-
ства озвучили суму для позбавлення 
від головного болю — $1 млн. Гроші, 
стверджують у ГПУ, були сплачені, 
перевірки тут же припинились, а кри-
мінальні справи закрили. 

БАГАТО ГРОШЕЙ. ДУЖЕ 
БАГАТО 

Про те, які суми проходили через 
секретну контору на Гончара, крас-
номовно свідчить історія, розказана 
«Фокусу» журналістом-розслідува-
чем Володимиром Бойком. Каже, що 
в підвалі офісу було облаштовано 
сховище, де Пшонка-молодший ніби-
то тримав готівку і золото в злитках. 
Коли міліція з Самообороною Май-
дану нагрянули в офіс, підземелля 
чомусь залишилося без уваги. Цим, 
за словами Бойка, скористалася одна 
зі співробітниць Пшонки, що мала 
ключ від сховища. Домовившись із 
інкасаторами, вона буквально з-під 
носа міліції поцупила 60 млн грн і 
кілька десятків золотих злитків. 

Про цю історію, можливо, ніхто 
б ніколи не дізнався, якби не жадіб-
ність керівника тіньової ГПУ. Ви-
явилося, що за врятовані багатства 
ризикова жінка попросила у свого 
шефа премію, але отримала відмову. 
«Їй заявили, що так повинні вчиня-
ти всі співробітники, адже недарма 
ж їй зарплату платили. Після цього 
жінку виставили за двері», — розпо-
відає Бойко. 

Водночас, як повідав «Фокусу» 
один із парламентських друзів Пшон-
ки-молодшого, який побажав лиши-
тися неназваним, гроші той не раху-
вав, міг витратити на туристичний 
тур €300 тис. і хвалився, що для нього 
мільярд готівкою — взагалі ніщо. 

Колишній генпрокурор і його 
син зараз у бігах. Пшонка-старший 
оголошений у розшук. А ось молод-
шого, зважаючи на його депутатську 
недоторканність, силовики все ще 
не шукають, хоча й обіцяють почати 
найближчим часом. Нові подробиці 
злочинів, у яких підозрюють Артема 
Пшонку, ГПУ обіцяє оприлюдни-
ти не раніше середини літа, але вже 
зараз слідчі запевняють, що вима-
гатимуть максимально можливого 
покарання для депутата-регіонала 
— 12 років в’язниці. 

Сильні світу

Екс-прем’єр 
Ізраїлю отримав 
шість років 
в’язниці 

Колишній глава уряду Ізраї-
лю Ехуд Ольмерт засудже-

ний до шести років тюремного 
ув’язнення за отримання хабарів 
в обмін на дозвіл на будівництво 
розкішного житлового комплек-
су в Єрусалимі «Холіленд». Про 
це пише газета The Jerusalem 
Post. Суддя, який виніс вирок, 
зазначив: що вища посада, яку 
обіймає людина, то суворішим 
має бути покарання за хабарни-
цтво. 

Ольмерт посідав пост мера 
Єрусалима з 1993-го по 2003-й 
роки. Саме тоді, за версією обви-
нувачення, Ольмерт отримав ха-
бара. На посту прем’єр-міністра 
він пропрацював із квітня 2006-
го по вересень 2008-го, коли був 
змушений подати у відставку че-
рез «справу «Холіленд». Видання 
зазначає, що Ольмерт стане пер-
шим ізраїльським прем’єром, що 
опиниться за ґратами. 


