
«Кагебешники» стверджують, 
що Путін — педофіл 

ЛИТВИНЕНКО ПРО ПУТІНА-
ПЕДОФІЛА 

Працівник радянських і ро-
сійських спецслужб (1988–1999), а 
згодом політичний емігрант Олек-
сандр Литвиненко перед тим, як за 
наказом чекістського ватажка його 
отруїли полонієм-210, звинуватив 
Путіна в педофілії. 

Ось що він писав: «Виявилося, 
що Путіна не взяли в зовнішню роз-
відку через те, що було встановлено, 
що він страждає педофілією. Як роз-
повіли люди «в курсі», про цей його 
статевий недуг дізналися не відразу, 
а незадовго до закінчення КАІ. При-
родно, що часу на вивчення Путіна 
було недостатньо, а доповісти на са-
мий верх про те, що кадровики не 
догледіли й у надрах радянської роз-
відки завівся педофіл, керівництво 
КАІ побоялось. Як прийнято в спец-
службах, під слушним приводом від 
відрядження у ФРН Путіна відвели і 
повернули його туди, звідки він при-
був — у Ленінградське УКДБ. Як ка-
жуть, справа з кінцем. 

Відразу ж після того, як Путін 
був призначений директором ФСБ, 
він почав вишукувати зібраний на 
нього в спецслужбах компромат і 
знищувати його, тим самим готуючи 
себе до майбутнього президентства. 
Зрозуміло, що у директора ФСБ 
особливих проблем зі знищенням 
компромату на самого себе не вини-
кло. У той час він знайшов в управ-
лінні власної безпеки ФСБ відео, 
де чекістам вдалося записати свого 
майбутнього шефа в момент, коли 
той займався сексом із неповноліт-
німи хлопчиками. Причому Путіна 
зняли в тій же самій конспіративній 
квартирі на вулиці Полянка, в якій 
згодом записали із двома повіями й 
генерального прокурора Росії Юрія 
Скуратова. 

Пізніше, коли Путін за наказом 
Абрамовича знімав Скуратова з по-
сади генпрокурора, шантажуючи і 
вмовляючи того добровільно поки-
нути свій пост, він спересердя по-
скаржився Скуратову, мовляв, його, 
Путіна, теж зняли в тому ж самому 
ліжку, при цьому, правда, змовчав 
про те, що його чекісти зловили за 
заняттям педофілією. Про те, що Пу-
тін засвітився в тій самій квартирі на 
Полянці, Скуратов написав у своїй 
книзі «Варіант дракона». Крім того, 
про відеозапис Путіна з хлопчика-
ми знав і розстріляний біля під’їзду 

свого будинку заступник директора 
ФСБ генерал-полковник Анатолій 
Трофімов, який у вузькому колі до-
вірених осіб частенько скаржився 
на те, що ФСБ потрапило в руки до 
педофілів. Про те, що Путін страж-
дає статевим збоченням, за тиждень 
до таємничої загибелі писав і голо-
вний редактор газети «Совершенно 
секретно» Артем Боровик». 

ЛІКАР-ПСИХІАТР 
ПРО «ГОМОСЕКСУАЛЬНУ 
ПЕДОФІЛІЮ» ПУТІНА 

Російський лікар-психіатр під 
псевдонімом «Іван Роде» (імені на-
зивати не хоче, бо знає, чим це може 
обернутися для нього) каже про пе-
дофілію Путіна таке: 

«Тема, якої я хочу торкнутися, 
досить небезпечна. Але мій грома-
дянський обов’язок, клятва лікаря-
психіатра не дозволяє залишитись 
осторонь. Тим більше, коли питання 
стосується людини, яка планує про-
довжити керувати Росією та всіма 
нами ще 12 років. А саме з ним, на 
жаль, я пов’язую надії на адекватне 
вирішення питання педофілії. Але... 
Ворон ворону, як кажуть... 

...Відомо, що педофіла досить 
складно вирахувати за зовнішніми 
ознаками. Тим паче, що у Путіна 
саме зовні все в порядку. 

Був одружений, має дочок. Знову 
ж таки Кабаєва... Який там гомопе-
дофілізм... 

Але, як показує досвід, у біль-
шості педофілів саме зовні все іде-
ально. Не підкопаєшся. 

Психіатри ж дивляться на інше. 
Зокрема, нас цікавить: 

1. Які є відомості про дитинство 
і юність обстежуваного. 

2. Які є документальні свідчення 
або розповіді свідків про нетради-
ційну орієнтацію людини. 

3. Яке зовнішнє поводження об-
стежуваного при спілкуванні з ді-
тьми, на що він реагує, жести, міміка 
та інше. 

Ось той нехитрий набір доступ-
них інструментів, на підставі якого 
я робитиму свої висновки. Всі відо-
мості, що публікуються тут, узяті з 
відкритих джерел. Нам пощастило, 
що Путін фігура публічна, кожен 
його крок фіксується. 

Звичайно, була б у мене мож-
ливість особисто дослідити Путіна, 
результати були би більш перекон-
ливими. Але й того, що є, достатньо, 

щоб зробити однозначні висновки. 
Дитинство. Про дитинство і 

юність Володимира Путіна написа-
но чимало. Але мене передусім ціка-
вили можливі сексуальні контакти 
або хоча б передумови до їх появи. З 
усього лушпиння вдалося з’ясувати, 
що в дитинстві Путін зовсім не був 
лідером у дворі, більше того: «Двір 
існував за вовчими законами: стар-
ші верховодили над молодшими. 
Жили, як на зоні: були «пахани» та 
їхні слуги. Дисципліна — найсуво-
ріша. Якщо старший велів молод-
шому: «Іди принеси те-то», то треба 
було беззаперечно йти і нести. Путін 
входив у компанію молодших хлоп-
ців» (спогади сусіда юного Володі по 
старій п’ятиповерхівці в Басковім 
провулку, що в Пітері. — Ред.). Ви-
сновки робіть самі. 

Далі. Відомо, що з 12 років Путін 
займався самбо. Тренувався досить 
довгий час, брав участь у змаганнях. 
Їздив на турніри з тренером. Генна-
дієм Антоновичем Філатовим, якщо 
хто не знає. Не хочу кинути тінь на 
Геннадія Антоновича, але факт, що се-
ред дитячих тренерів переважна біль-
шість педофілів, залишається фактом. 

Імовірність виникнення гомо-
сексуальних контактів у дитинстві, 
на мою думку, велика. Це, звичайно, 
нічого не доводить і може бути про-

сто збігом. Але коли збігів занадто 
багато — це вже тенденція. 

Юність Путіна якось втрачаєть-
ся. Безсумнівно, це пов’язано як і з 
навчанням у розвідшколах, так і з 
роботою в КДБ. Розвідники слідів не 
залишають. 

Але саме з роботою в 
КДБ — ФСБ пов’язаний найгучні-
ший педоскандал. Ідеться, звичайно, 
про статтю, яку незадовго до смерті 
написав Литвиненко, а пізніше під-
твердив Калугін. 

Коротенько поясню, що ці двоє 
звинувачували Путіна в тому, що 
той займався сексом із двома хлоп-
чиками на конспіративній кварти-
рі. Справа була в 90-і. У той час не 
становило жодних проблем «зняти» 
неповнолітню дитину-повію. І на-
чебто є якесь відео, що зафіксувало 
цей момент. 

Якщо це так, то цей відеозапис 
може бути тим самим найпотужні-
шим компроматом, який утримує 
Путіна в покорі у ФСБшної еліти. 

Ну, і гучна історія з хлопчиком 
Микитою. 

Тут кожен кадр говорить бага-
то про що. Ось Путін підходить до 
хлопчика, присідає навколішки, за-
питує, чи не голодний він. Ходімо зі 
мною, дам тобі шоколадку... 

Ось набігає натовп, мама намага-

ється за руку відтягнути дитину. Пу-
тін тримає малого, не дає. Заговорю-
ючи зуби, автоматом піднімає йому 
майку та цілує в живіт. Очевидно, 
Путін не розуміє, що робить у той 
момент, і діє абсолютно інстинк-
тивно. Приблизно так поводиться 
людина, в якої давно не було сексу. 
Потім, мабуть, усвідомивши, що 
сталося, почервонілий Володимир 
Володимирович буквально тікає від 
натовпу. Якби таке трапилося на ву-
лиці з будь-якою іншою людиною, 
вона навряд чи лишилася би живою. 
А за мого сина я б убив навіть Путіна. 

Світова громадськість у шоці, 
ніхто не в змозі пояснити, чому Пу-
тін перед першим зустрічним хлоп-
чиськом опустився на коліна та по-
цілував його в живіт. 

Відповідь на це питання можна 
знайти, якщо уважно вивчити так 
звані «темні плями» в історії життя 
російського президента. Головна з 
них: чому після закінчення Черво-
нопрапорного інституту ім. Андро-
пова (КАІ), де готують кадри для 
служби в розвідці, Путіна не взяли 
в Перше головне управління КДБ 
СРСР (ПГУ КДБ — зовнішня розвід-
ка), а відправили назад у Ленінград-
ське УКДБ на нижчу посаду? Кожен, 
хто мав хоч якийсь стосунок до 
спецслужб колишнього Радянського 
Союзу, знає, що вступити в КАІ було 
практично неможливо і якщо офіце-
ру контррозвідки вдавалося пройти 
жорсткий відбір та потрапити на на-
вчання в КАІ, святую святих КДБ, то 
це, як кажуть чекісти, до кінця жит-
тя. Як про це писав Віктор Суворов: 
«Вхід — рубль, вихід — два». 

І для того, щоб випускник КАІ, 
який вільно володіє німецькою мо-
вою, опинився за бортом ПГУ, по-
трібні були дуже вагомі причини. 

Так чому Путін цілує хлопчиків 
у живіт? Відповідь на це запитання 
досить банальна і проста: тому що 
глава РФ страждає педофілією. Зви-
чайно, ви маєте право мені не вірити 
і казати, що Путін педофілом бути 
не може, бо у нього була дружина і 
є діти. Однак якщо згадати криваву 
історію одного з найжорстокіших 
маніяків сучасності Андрія Чика-
тила, який на догоду своїй хіті вбив 
53 дитини, то жінка маніяка Чика-
тила, так само, як і дружина росій-
ського президента, завжди заявляла 
про те, що її чоловік був зразковим 
сім’янином, любив і дбав про своїх 
дітей». 

Арештовані активи Януковича більші, ніж 
річний бюджет міліції та Міноборони 

Аби ці гроші потрапили до 
бюджету, Генпрокуратура та 

Мін’юст пропонують Раді дозво-
лити судити екс-президента за-
очно. 

ГПУ і Міністерство юстиції 
внесли в парламент невеликі по-
правки, що усувають бюрокра-
тичні перепони для проведення 
суду над Януковичем і Ко в за-
очному режимі. Про це на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» написав 
міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков. 

Як пояснює глава відомства, 
це дозволить, «не чекаючи упій-
мання втікачів, повернути в дохід 
України заарештовані активи «сі-
мейних». «Активи, раніше вкраде-
ні у народу», — уточнив Аваков. 

За його словами, обсяг укра-
дених Януковичем і його попліч-
никами грошей сягає близько 

двох мільярдів доларів. 
«Крім активів у нерухомості й 

часток у компаніях, заарештовані 
українськими силовиками грошо-
ві активи (гроші на розрахунко-
вих рахунках і високоліквідні цін-
ні папери) становлять: $2 млрд за 
кордоном + $1,8 млрд і 6 млрд грн 
усередині країни», — зазначив мі-
ністр і додав, що «ця сума більша, 
ніж затверджений річний бюджет 
Міністерства оборони + МВС і 
Нацгвардії». 

«Нехай клюють і картають 
мене ліберали, але скажу точно 
— Україні дуже потрібне якнай-
швидше рішення суду, яке по-
верне ці гроші в бюджет країни! 
Нехай заочне, справедливості 
в цьому випадку воно не змен-
шить», — підсумував Арсен Ава-
ков. 

Маєток колишнього міністра МВС належить фірмі, пов’язаній 
із каналом 112 

Офіційним власником маєтку екс-
міністра внутрішніх справ Віта-

лія Захарченка є нідерландська ком-
панія Stichting administratiekantoor 
LVV. Про це пише у своєму Facebook 
журналіст Deutsche Welle Катерина 
Каплюк. 

Будинок Захарченка в селі Ро-
манкові навесні 2012-го був оформ-
лений на його дружину Людмилу 
Захарченко. Пізніше того ж року ма-
єток переписали на нідерландський 
Stichting. За даними реєстру, арешт 
на будинок наразі не накладений. 

Саме ця компанія була і досі ли-
шається співвласником ЗАТ «Гірни-
чорудні технології», яке у свою чергу 
було і є співвласником ПАТ «Мар-
муровий кар’єр «Трибушани», при 
цьому однойменну торгову марку 
Захарченко оформив на самого себе. 

До голландців «Гірничорудні 
технології» були особисто записані 

на Людмилу Захарченко, потім — на 
ПАТ «Страхова компанія «Стар-
полiс». Рік тому ця страхувальна фір-
ма також була відома як співвласник 
«Банку «Ринкові технології», чий 
радник голови правління Андрій 
Подщипков виявився співвласником 
ТОВ «ТРК «112-ТВ», на яку виписува-

ли ліцензію на супутникове мовлення 
інформаційного телеканалу «112». 

Окрім того, фірма Stichting 
administratiekantoor була заснована 
луганчанкою Валентиною Фоменко. 
Вона ж виступила співзасновницею 
ТОВ «Біруанг» — власника «Інвес-
тиційно-трастового банку». 

Сильні світу

7
 Відомості.інфо

№3 (745)

22 - 28 січня 2015 року 

http://www.vidomosti.info/

Про педофілію Путіна світ заговорив кілька років тому. Першими були його колеги по цеху 

Затримали зловмисника, який 
«замінував» автостанцію 
Повідомлення про замінування автостанції у місті 
Ківерці до чергової частини райвідділу міліції 
надійшло від невідомого чоловіка. Під час огляду 
приміщення та прилеглої території вибухових 
речовин правоохоронці не виявили. Провівши низку 
оперативних заходів, вдалося встановити особу 
зловмисника. Горе-жартівником виявився 18-річний 
мешканець району, котрий у компанії односельчан 
розпивав спиртні напої. Згодом молодик заради 
розваги повідомив про замінування автостанції. 

Син Олега Царьова 
виселяє біженців 
Максим Царьов, син колишнього 
народного депутата України Олега 
Царьова, зажадав виселення донбаських 
біженців із батьківського дому в селі 
Старі Кодаки Дніпропетровської 
області, передає «Новая газета». Позов 
Максима Царьова зареєстрований 
у Дніпропетровському районному 
суді. Всього в будинку зараз проживає 
близько 20 осіб, серед яких — діти. 


