
Російський блогер і опозиціонер 
Олексій Навальний, який зараз пе-
ребуває під домашнім арештом, по-
рівняв маєтки російських олігархів 
та друзів Путіна братів Ротенбергів і 
зарубіжних мільярдерів. 

«Цей пост присвячується вам, 
дорогі прихильники Володимира 
Путіна. Жодної іронії. Мені правда 
хотілося б, щоб ті, хто вважає, що 
Путін будує справедливу державу 
без корупції, побачили цей пост і 
сказали, що думають», — написав 
Навальний на своєму офіційному 
сайті. 

Для порівняння він опубліку-
вав знімки будинків, що належать 
лідерам американського бізнесу. 
Найскромнішим із них виявився 
Воррен Баффет, який купив свій 
маєток у 1958 році за $31,5 тис. Пло-
ща помешкання становить близько 
557 кв. м. 

Далі в рейтингу Навального йде 
будинок, що належав Стіву Джобсу. 
Він розміщений у Каліфорнії в міс-
ті Пало-Альто. Площа особняка — 
536 «квадратів». 

Наступне у списку житло засно-
вника Facebook Марка Цукербер-
га. Свій перший будинок площею 
837 кв. м він купив рік тому. 

Дзеркальні ж палаци братів Ро-
тенбергів вражають шиком і пом-
пезністю. Вони схожі на резиденції 
французьких королів. 

«І це при тому, що Аркадій і 
Борис Ротенберги закінчили фіз-
культурний інститут. Вони нічого 
не створили, не придумали нічого 
нового. Вони не дали нам «айфонів», 
соцмереж або успішних інвестпро-
ектів. Вони друзі Володимира Путі-

на, і коли він прийшов до влади, ста-
ли посередниками з продажу труб 
«Газпрому». На цьому заробили пер-
ші мільярди», — пише Навальний. 

«Зараз брати Ротенберги «коро-
лі держзамовлення», вони магічним 
чином перемагають у всіх ласих 
тендерах держави і заробляють на 
бюджетних грошах, що виділяються 
на будівництво доріг, мостів, метро і 
т. д.», — резюмує він. 

Співкамерниця Юлії Тимошен-
ко Юлія Абаплова, яка вийшла з 
в’язниці у травні за амністією, ви-
рішила «очистити власне сумління» 
та розповісти «правду» про те, як 
їй сиділося в одній камері з Юлією 
Володимирівною у Качанівській 
виправній колонії. 

Жінка, яку в 2012 році назива-
ли підсадною стукачкою, зізналася 
«Фактам», що відмовлялася стежити 
за Тимошенко та, навпаки, їй допо-
магала. 

За словами Абаплової, їй дово-
дилося носити хвору Леді Ю на собі 
та щодня мастити їй спину на ніч. 

«...Прийшов начальник оперчас-
тини і поставив мене перед фактом, 
що я буду сидіти в камері з Юлією 
Володимирівною і це не обговорю-
ється. Я запитала, що входитиме в 
обов’язки. Мені сказали: нічого та-
кого складного, тільки допомагати. 
Людина хвора і не ходить, потрібно 
подати-принести», — почала свою 
розповідь Юлія. 

Жінка уточнила, що спочатку їй 
пообіцяли не примушувати стежити 
за Тимошенко. Однак потім умови 
змінилися. 

«30-го числа (2011-го) привезли 
Юлію Володимирівну. Не знаю, як 
її везли з її спиною, але думаю, що 

не в дуже комфортних умовах: ви-
глядала вона не дуже... Її привезли в 
інвалідному візку, переклали на ліж-
ко, потім занесли сумки, і почався 
«шмон». Я весь цей час просто сто-
яла, дивилася, й у мене був шоковий 
стан…» — згадала Абаплова. 

Сусідка по камері також заува-
жила, що дуже поважала Тимошен-
ко. 

«Я її поважала як єдину жінку, 
яка зуміла пробитися і всіх запхнути 
за пояс. Тому що, за великим рахун-
ком, у всіх наших політиків рильце в 
пушку. Але чомусь Тимошенко, яка 
могла втекти, не втекла. Й опинила-
ся у в’язниці, й відбувала покаран-
ня», — наголосила Абаплова. 

Жінка запевнила, що з самого 
початку відмовлялася «стукати» на 
Тимошенко. 

«Ми зустріли з нею Новий 
2012-й рік, а вже 2 січня начальник 
оперчастини викликав мене і сказав, 
що я повинна подивитися, що в сум-
ці у Юлії Володимирівни... Я сказала: 
«Вам треба — ви і дивіться... Я чужі 
листи навіть не читаю, я не лажу в 
людей по сумках, я ж не злодійка!» 
— заявила Абаплова, яку засудили 
за оформлення липових кредитів. 

На запитання, чи правда, що до 
Тимошенко застосовували безпре-
цедентні заходи ізоляції, Абаплова 
розповіла: «Правда. У камері СІЗО 
було освітлення. У нас там горіла 
лампа, але такої жахливої яскравос-
ті! Ліжка стояли якраз навпроти. Все 
в очі. Виспатися неможливо. Далі: 
перекриті вікна, зверху решітки, а 
поверх решіток ще козирки пласти-
кові до самого низу». 

«Те, що там апаратури було на-
тикано, — це і так зрозуміло. Віде-
окамера стояла просто над ліжком 
Юлії Володимирівни. Спочатку була 
невелика, але там, мабуть, погане зо-
браження було. Коли трапилася си-
туація 6 січня (Юлії Володимирівні 
стало погано), цю камеру замінили 
на трохи більшу. А потім — не забу-
ду цю ситуацію — Юлія Володими-
рівна повертається із зустрічі з адво-
катом, а там висить така... Телескоп! 
І прямо на її ліжко спрямована, і ще 
так чітко спрямована: як би вона не 
сіла, все одно видно папери», — роз-

казала співкамерниця. 
За словами Абаплової, Тимошен-

ко постійно встромляли палиці у ко-
леса. 

«Ось пересування. Вона каже: 
«Ви розумієте, що Юлі важко мене 
носити на своєму горбі. Ходунки 
можна?» — «Ні, ходунки не можна, 
лікарі не дозволяють». — «Чому лі-
карі не дозволяють?» — «Тому що 
лікарі вважають, що недоцільно...». 
Ходунки у нас з’явилися, коли німці 
приїхали і першим пунктом написа-
ли, що обов’язково при такій хворо-
бі мусять надати ходунки. І вже тоді 
Юлія Володимирівна стала більш-
менш самостійно пересуватися», — 
розповіла тезка Тимошенко. 

Також Абаплова повідала про 
день, коли Тимошенко начебто по-
били. Увечері до камери зайшло 
керівництво Качанівської колонії з 
висновком німецьких лікарів про 
клініку «Укрзалізниці», куди Леді Ю 
планували перевезти лікуватися. 
Однак перш ніж погодитися їхати 
лікуватися, вона хотіла порадитися з 
адвокатами, та їй не дозволили. 

«Я весь час думала: чого вони так 
прискорено її вивезли? Я не знаю 
цієї причини. Але від неї реально 
позбувалися… Я чула крики... Я-то 
знаю її голос, я ж чотири місяці не 
відходжу від неї, щодня з ранку до 
ночі, зріднилися вже. Вилажу на ві-
кно. І тут дивлюся: вони її виносять 
— начальник варти, а слідом Кова-
ленко тягне. Вона загорнута у плед. 
Видно лише голову. Все інше замота-
не», — розповіла Юлія. 

Після повернення, за словами 
Абаплової, Тимошенко вперше за-
плакала. «За ці чотири місяці, які я 
була з нею, вона в принципі сльозин-
ки не пролила. У неї такий стрижень. 
А тут вона лежить, плаче і каже мені: 
«Юлю, я такого приниження в жит-
ті не відчувала», — зазначила Юлія. 
Співкамерниця також додала, що 
потім у ванній Тимошенко показа-
ла їй синці на руках, подряпини на 
спині та синець на животі. «Вона 
реально почувалася приниженою, 
це було видно по обличчю. Я думаю, 
що в принципі у неї навіть у голові 
не вкладалося, що вони можуть таке 
зробити,…» — зауважила Абаплова. 
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1111Рахунки друзів-олігархів 
Путіна хочуть заморозити 
Прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон 
пропонує заморозити рахунки олігархів, які 
близькі до президента Росії Володимира Путіна. 
Про це він заявив під час свого виступу в бри-
танському парламенті. «Я пропоную заморозити 
активи олігархів, які наближені до Путіна, не 
зважаючи на те, чи мають вони стосунок до 
кримських подій, чи ні», — сказав Кемерон. 

Президент Франції вперше 
в житті одружується 
Президент Франції Франсуа Олланд планує одру-
житися з актрисою Жюлі Ґає. Про це повідомляє 
видання Le Parisien. Пара буцімто обміняється обі-
тницями вже 12 серпня — у день 60-річчя Оллан-
да. Подейкують, одружитися французького лідера 
попросили члени очолюваної ним Соціалістичної 
партії Франції задля створення більш стабільного, 
респектабельного іміджу. 

Янукович 
виявився 
власником 
20 га землі на 
курортах Болгарії 

У Яценюка є частка в бізнесі

Будинки західних мільярдерів здаються жалюгідними 
халупами в порівнянні з палацами друзів Путіна 

Колишній президент України 
Віктор Янукович є власни-

ком 20 га землі на популярних 
курортах чорноморського узбе-
режжя Болгарії. Про це пише 
The Sofia Globe з посиланням на 
болгарські ЗМІ. 

Янукович придбав землі на 
Сонячному березі, в Ахтополі 
та Лозенці, у ще не забудованих 
районах узбережжя в 2008 році. 
Тоді «Золотий Батон» особисто 
блискавично відвідав Болгарію, 
пише тамтешнє видання 24chasa.
bg. Екс-гарант прибув на приват-
ному літаку, приземлившись в 
аеропорту Бургаса. 

Віктор Федорович усього 
кілька годин провів на мальов-
ничому чорноморському узбе-
режжі, а потім підписав угоду, 
повідомили джерела, знайомі з 
операціями. 

Його болгарські партнери 
отримали гроші від продажу 
впродовж кількох днів. 

Нагадаємо, раніше Віктор 
Янукович подав до Суду Євро-
пейського Союзу позов проти 
санкцій Брюсселя, накладених 
на нього і його синів. 

Прем’єр-міністр України Арсе-
ній Яценюк є співвласником 

Чернівецького заводу залізобетон-
них конструкцій та виробів. Про 
це йдеться у програмі спільного 
виробництва «Радіо Свобода» та 
Першого національного телекана-
лу «Схеми». 

Директор підприємства Іван 
Мельничук розповів журналіс-
там «Схем», що він є хрещеним 
батьком Яценюка та що Прем’єр  
справді має частку в заводі у роз-
мірі 6%. 

«Він виріс на моїх очах, я знав 
його батька, це Чернівці, ми жили 
поряд. Ми подружилися ще до на-
родження Арсенія Петровича. Він 
юрист. Ну, і ми співпрацювали», — 
сказав Мельничук. 

У декларації Арсенія Яценюка 
немає прямої згадки про завод на 
Буковині. Є лише інформація про 
внесок до статутного капіталу не 

вказаного приватного підприєм-
ства — майже 25 тисяч гривень. 

Сукупний дохід Яценюка 
за минулий рік — близько двох 
мільйонів гривень, із них зарпла-
та депутата — 150 тисяч. Решта 
— від продажу майна, дивідендів 
та з інших, неназваних джерел. 
На офіційний запит прес-служба 
Прем’єра повідомила, що частка 
Яценюка передана в управління 
самому заводу. 

«Частка Арсенія Яценюка в 
статутному капіталі ТОВ «Чер-
нівецький завод залізобетонних 
конструкцій» становить 6,04484% 
номінальною вартістю 24 975 гри-
вень. 16.07.2012 року укладено до-
говір управління цією часткою, 
відповідно до якого вона передана 
в управління Управителю («Черні-
вецькому заводу залізобетонних 
конструкцій»)», — ідеться у відпо-
віді. 

Сильні світу

Співкамерниця Тимошенко нарешті розсекретила таємниці 
спільного тюремного перебування з екс-прем’єркою 

Ахметов відмовився допомагати 
переселенцям із Донбасу в Одесі 

Донецький олігарх Ринат Ах-
метов відмовився допомогти 

біженцям із Донбасу, серед яких є 
діти-сироти й люди з обмеженими 
фізичними можливостями. Про це 
на своїй сторінці в Facebook на-

писав губернатор Одещини Ігор 
Палиця. 

Голова Одеської ОДА три тиж-
ні тому написав Ахметову листа 
з проханням профінансувати по-
треби донецьких біженців. У сво-
єму листі він вказував, що через 
війну на Сході України до Одеси 
прибуває все більше біженців, але 
в бюджеті не закладено коштів на 
проживання та харчування пере-
селенців, тому Палиця попросив 
фінансової допомоги Рината Лео-
нідовича. Але найбагатша людина 
України, за словами губернатора, 
відмовилася це робити. 

«Вчора прийшов лист-
відповідь із відмовою. Його під-
приємства платять податки, тому 
такі питання має вирішувати дер-
жава!» — пише Ігор Палиця. «Ці-
каво, чи згодні одесити, щоб за 
гроші обласного бюджету фінан-
сувати потреби дорослих і працез-
датних переселенців зі Сходу, які 
приїхали до нас?! Особисто я ка-
тегорично проти!!!» — висловився 
чільник Одеської області. 


