
Якщо проїхати кілометрів 10 від 
КПП по Житомирській трасі й по-
вернути за стоянку направо, ви 
легко можете опинитися в Дми-
трівці. Як і всяке село під Києвом 
— це передусім місце паломництва 
небідних столичних «дачників». 
Близькість до природи, свіже по-
вітря, кілька озер, тихі безлюдні 
вулички, доглянуті ландшафтні гір-
ки, охоронювані котеджні селища. І 
тільки камери відеоспостереження 
по периметру кам’яних огорож і 
охоронці, що позирають з-за воріт, 
порушують ідилію єднання з при-
родою. Вартість ділянок у Дмитрів-
ці коливається в межах 2–2,5 тисячі 
доларів за сотку. Сума за мірками 
Конча-Заспи — стерпна. Тим паче 
ліс поруч. Був... 

Саме в Дмитрівці, на території 
лісового господарства, збирався на-
дійно «осісти» колишній перший 
віце-прем’єр Сергій Арбузов. Тут 
він планував будувати власний дім, 
а також сімейний маєток для своїх 
рідних. 

Кілька років тому, вже перебрав-
шись до Києва, на той момент іще 
глава Нацбанку купив будинок — на 
розі вулиць із символічними назва-
ми — Радісна та Щаслива. А потім до 
45 соток, на яких цей будинок стояв, 
сім’я Арбузових «приєднала» ще 48 
(!) гектарів лісу. 

Договір був «освячений» Київ-
ською обладміністрацією (особли-
вий привіт тодішньому губернатору 
Анатолію Присяжнюку!) в 2012 році, 
тобто в той час, коли Арбузов 
уже претендував на пост прем’єр-
міністра. Ділянка лісу була надана в 
довгострокове тимчасове користу-
вання не самому Сергію Арбузову 
(це вважалося б вищим ступенем на-
хабства), а його батькові — Геннадію 
Арбузову — та ще одному жителю 
Донецької області. Термін оренди — 
49 років. Як показує практика, най-
частіше 49 років перетворюються у 
вічність. Особливо якщо ти думаєш, 
що і в політиці вічність існує. 

Як виглядає така ділянка, «Глав-
ком» вирішив побачити на власні 
очі. Масштаб запланованих видат-

ків, які збирався здійснити Арбузов 
на будівлю свого «Межигір’я», вра-
жає при вигляді одного тільки три-
метрового бетонного паркану, який 
тягнеться вздовж лісу на кілометри. 

— Це ж Арбузова володіння? — 
цікавимось у охоронця одного з ко-
теджних містечок, розташованого з 
тильного боку «маєтку». 

— Можна подумати, ви не зна-
єте! Ще й загорожу йому обписали, 
але потім хтось це затер. 

— Давно пішли робітники? 
— Місяць тому все згорнули і 

вивезли. Так що встигли побудувати 
тільки кілька кілометрів. 

Ідемо вздовж паркану. Хвилин 
двадцять неспішним кроком. Ді-
лянка нерівна — звивисту бетонну 
огорожу начебто норовить затягти 
всередину лісу. Паркан закінчується 
так само різко, як і, здавалося б, пер-
спективна кар’єра Сергія Геннадійо-
вича. Попереду — ще свіжа розрита 
траншея, залишки бетонних блоків і 
спиляні дерева, скинуті на купу. Бе-
тон на останніх встановлених бло-
ках, здається, ще навіть не встиг як 
слід висохнути. Позаду — мінімум 
два кілометри встановлених бетон-
них блоків. 

Повертаємо назад. Уже всереди-
ні ділянки. По «той бік» — дикий ліс, 
де збиралася гуляти одна людина. 

— Навіщо йому одному така те-
риторія? — Запитуємо у чолов’яги, 
який вигулює породистого пса на 
узліссі. 

— Цього нам не зрозуміти. Не 
обробляти ж він узяв собі стільки 
землі? — чи то запитує нас, чи то 
відповідає чоловік. І тут же додає: 
це інша філософія — взяти якомога 
більше... 

Тепер ми на ділянці з внутріш-
нього боку. Тут натикаємося на 
символ швидкого згортання робіт 
— напівзруйнований сортир. Люди 
звідси пішли близько місяця тому. 
Цікаво, заплатили їм за останні дні 
чи як завжди? 

Вирішуємо проїхати вздовж ого-
рожі в протилежний бік. Через кіло-
метр потрапляємо в недобудований 
(«чорний») заїзд — і захоплює дух: 
усередині бачимо ще один паркан-
ний периметр. Він точно такий же 
— важкий, бетонний, сірий. Як чу-
жорідне тіло, вибивається з загаль-
нолісового концепту, який будувала 
матінка-природа. 

Внутрішній периметр створе-
ний, очевидно, задля підвищеної 
безпеки. Ну, якщо раптом місцеві 
робінгуди вирішать зайти до Арбу-
зових на вогник. Він майже заверше-
ний. Очевидно, саме в ньому мав бу-
дуватись особняк для проживання 
Сергія Арбузова. Проте не склалося. 
Не встиг. 

P. S. Зараз прокуратура Київ-
ської області клопоче щодо повер-
нення цієї ділянки в державну влас-
ність. Будемо сподіватися, нічого не 
завадить їй перевірити законність 
оформлення цієї угоди. 

Народні депутати-втікачі, які 
зникли з України після бурх-

ливих зимових подій, ще протягом 
п’яти місяців продовжували отри-
мувати депутатську зарплату з ки-
шень платників податків, ідеться у 
сюжеті програми «Гроші». 

Так, журналісти «Грошей» на-
діслали запит до Верховної Ради з 
одним запитанням: чи отримують 
гроші депутати, які зрадили Укра-
їну? Відповідь шокувала — вияв-
ляється, навіть не з’являючись на 
робочому місці у сесійній залі пар-
ламенту, можна регулярно отри-
мувати непогану зарплатню. 

Якщо підрахувати, виходить, 
що з держбюджету ці нардепи-

зрадники могли одержати майже 
300 тис. грн. А зарплата чотирьом 
помічникам, яких кожний парла-
ментар може мати за законом, — 
це ще додаткових 100 тисяч. 

Таким чином, через безді-
яльність цих депутатів україн-
ський бюджет збіднів приблизно 
на 400 тис. грн. Не рахуючи від-
пускних й інших нарахувань при 
звільненні, які у сумі можуть сяга-
ти ще 100 тисяч. 

Сьогодні парламентарі питан-
ня вирішили: станом на 12 трав-
ня 2014 року народним депутатам 
України Азарову, Калєтніку, Олій-
нику, Пшонці й Януковичу зарпла-
та не нараховується. 
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1111Мадлен Олбрайт буде 
спостерігачем на виборах 
в Україні 
Мадлен Олбрайт, яка була держсекретарем 
США при президенті Біллі Клінтоні, очолить 
одну з делегацій міжнародних спостерігачів 
на президентських виборах в Україні. Про це 
розповів директор Департаменту інформа-
ційної політики МЗС Євген Перебийніс. Усього 
зареєструвалося 2784 міжнародних спосте-
рігачі. 

Скарби «Межигір’я» розікрали 
Тимчасовий в. о. глави Адміністрації Президента Сергій 
Пашинський заявляє про викрадення частини майна 
з резиденції колишнього президента України Віктора 
Януковича «Межигір’я». За його словами, в «Межигір’ї» 
досі не проведена інвентаризація, але вже сьогодні можна 
констатувати, що «дуже багато майна, яке фактично 
належить народу України, яке було в «Межигір’ї», яке було 
на дачі у Пшонки, людьми, які себе називають активістами 
Майдану, а насправді це просто злочинці та мародери, 
привласнено». 

Квартира Ахметова на шостому місці 
у списку найдорожчих помешкань 
планети 

Маєток Царьова на Дніпропетровщині охороняють озброєні 
бойовики 

Арбузов будував під Києвом 
власне «Межигір’я»

Житло вітчизняного товсто-
сума посіло шосте місце у 

рейтингу двадцяти найдорожчих 
осель планети. Про це йдеться у 
свіжому рейтингу-2014 журналу 
Forbes. 

На першому місці у переліку 
опинилося помешкання Мукеша 
Амбані (багатство — $23,9 млрд) 
— хмарочос Antilia, що у Мумбаї, 
Індія. Вартість висотки — більше 
мільярда «зелених». 

Другу сходинку посіла Villa 
Leopolda. Власниця — Лілі Сафра, 
капітал якої оцінюють у 1,3 мі-
льярда доларів. Вартість вілли на 
Лазурному побережжі Франції — 
$750 млн. 

На третій позиції — поміс-
тя Fair Field у Сагапонаку (Нью-
Йорк, США), господарем якого є 
Айра Рене (статки — $6 млрд). Ко-
штує будинок близько $248 млн. 

Четверте місце у списку закрі-
пилося за апартаментами в лон-
донському One Hyde Park. Власник 
— неназваний уродженець однієї 
зі східноєвропейських країн. Ціна 
такого житла — $237 млн. 

П’яту сходинку посів особняк 
у Kensington Palace Gardens (усе 
той же старий добрий Лондон), 
власником якого є Лакшмі Міттал 
(статки — $16,6 млрд). Вартує це 
помешкання $222 млн. 

На шостому місці опинились 
апартаменти українського мі-
льярдера Рината Ахметова в One 
Hyde Park у столиці Великобрита-
нії. Статки олігарха — $11,8 млрд. 
Вартість апартаментів — $221 млн. 
Це квартира площею 2300 кв. м із 
куленепробивним склом і цілодо-
бовим консьєрж-сервісом рівня 
п’ятизіркових готелів. 

Народний депутат Олег Царьов, 
який із перших днів проти-

стояння на сході України відкрито 
висловив підтримку сепаратистам, 
ретельно захищає свій маєток на 
Дніпропетровщині. Журналісти 
програми «Гроші» пробралися до 
будинку і побачили, де живе один із 
лідерів «колорадосів». 

Попри те, що за українським за-
конодавством берег не може бути 
приватною власністю, Царьов має 
величезний палац прямо біля Дні-
пра. Як виявилося, навіть із води 
нардеп відгородив свій будинок 
велетенським муром. А охороняти 
володіння депутата мають озброєні 

бойовики, яких місцеві бачать тут 
дуже часто. Іноді, як кажуть сусіди, 
вони навіть відкривають вогонь по 
місцевих рибалках. Окрім садиби, 
Царьов має розкішний Рorsche вар-
тістю понад 100 тис. доларів. 

Цікаво, звідки взяв гроші лідер 
сепаратистів? Про його бізнес відо-
мо небагато. Так, у пресі не раз фігу-
рувала свиноферма нардепа. Сусіди 
переконують, що Царьов певний час 
контролював низку хлібокомбінатів. 
Опріч того, в нього є паперова фа-
брика. Та багато хто припускає, що 
насправді одіозний політик отримує 
«зарплату» з Кремля на розкол Укра-
їни. Звідси нібито і надприбутки. 

Як стало відомо раніше, Олегу 
Царьову повідомлять про підозру 
після зняття з нього депутатської 
недоторканності. 

Сильні світу

Прокуратура повернула державі половину 
розкішної дачі Курченка 

Прокуратура повернула держа-
ві половину дачі олігарха Сер-

гія Курченка — 12 га біля Пере-
яслава-Хмельницького. Оскільки 
мільярдер утік із країни, опирати-
ся судовому рішенню було нікому. 
Посадовці сподіваються поверну-
ти і другу половину території — з 
лісом і шматком водосховища. 

За таємними схемами цю зем-
лю два роки тому відібрали у Мі-
ністерства оборони, повідомляє 
ТСН. Маєтком машиною п’ять 
хвилин їхати. Там є вже готові 
спорткомплекс, чотири вишки 
охорони та наполовину — майдан-
чик для гелікоптера. На всі об’єкти 
оформлене право власності. Але і 
його оскаржують, бо збудовані на 
чужій землі. 

Два місяці тому антикорупцій-
ний комітет заявив, що самозахо-
плення — справа рук фірми Сергія 

Курченка, наближеного до родини 
Януковича. Прокурор Єгор Чик-
шеєв вважає, що спортзал, напри-
клад, можна безкоштовно віддати 
для відпочинку солдатів. А терито-
рію пропонує відкрити для всіх. Та 
поки що прохід частково вільний. 

Щодо другої половини дачі 
суди тривають. Але власників при-
мушують зняти центральну кова-
ну браму. 

Поруч — кілька сіл і Переяс-
лав-Хмельницький. «Канівське 
водосховище, ось на тому березі 
Букринський плацдарм. Уявляєте: 
якийсь олігарх сам-самісінький 
лежав ось тут на сонечку і дивився 
на всю цю красу. А тепер приїхати 
по гриби чи порибалити може ко-
жен. Охорона тут поки що є, але 
прокуратура головніша», — роз-
повів журналіст Станіслав Фещен-
ко. 

Сини Януковича, Азарова та Пшонки після 
ганебної втечі продовжували отримувати 
депутатську зарплату 


