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Британська некомерційна орга-
нізація «Бюро журналістських 

розслідувань» розголосила відомос-
ті про витрати голови Єврокомісії 
Жозе Мануеля Баррозу. 

Як з’ясувалося, за останні п’ять 
років тільки транспортні витрати 
Баррозу становили 7,5 мільйона 
євро. Про це пише британське ви-
дання «Th e Guardian». Зокрема, ста-
ло відомо, що за час конференції 
ООН зі зміни клімату в 2009-му на 
його перельоти приватним літаком 
пішло 249 тисяч євро.

Під час тієї ж конференції Бар-
розу та 35 інших людей, імена яких 
не називаються, витратили в роз-
кішному нью-йоркському готелі 
«Peninsula» 28 тисяч євро.

У статті йдеться, що «поки зна-
чна частина ЄС була охоплена ре-
цесією, тільки на коктейльну вечір-
ку в рамках наукової конференції 
«Discovery-2009» було витрачено 75 

тисяч євро казенних грошей, усього 
ж в 2009 році на ці потреби пішло 
300 тисяч євро».

Також наголошується, що видат-
ковій частині бюджету Єврокомісії 
«не вистачає прозорості». Видання 
стверджує, що такі новини зроблять 
дебати щодо запиту Єврокомісії на 
наступний рік на 4,9% збільшення 
бюджету ще більш суперечливими. 

Минулого тижня під входом 
до Верховної Ради був при-

паркований «Mercedes» у тюнингу 

«Brabus». Його ексклюзивний статус 
видавали «акулячі зябра» на пере-
дніх крилах, пише журналіст Сергій 
Лещенко у своєму блозі на «Україн-
ській правді». Вартість такої маши-
ни сягає близько 300 тисяч доларів.

«Нічого собі, пролетарська ма-
шина!» — присвиснув депутат Пар-
тії регіонів Василь Горбаль, який 
саме проходив повз це диво німець-
кої техніки.

Чиновником, який приїхав на 
цій машині, виявився Сергій Крас-
нокутський — голова Держслужби 
зв’язку України. Раніше в уряді Тим-
ошенко за квотою Литвина він пра-
цював першим заступником у Держ-

комрезерві.
До парламенту молодий франт 

прибув, аби поговорити з лідером 
фракції Литвина Ігорем Шаровим. А 
побесідувавши з Шаровим, молодик 
вийшов із Ради, сів у свій «Brabus» 
і поїхав геть. Згідно з офіційною 
біографією Краснокутського з сайту 
очолюваного ним відомства, 32-річ-
ний (!) чиновник більшу частину 
життя пропрацював у системі МВС, 
прокуратури, Держкомітету держре-
зерву та Міністерства надзвичайних 
ситуацій. 

Напевно, на державній службі 
зарплата дуже висока , тому він і їз-
дить на «Brabus».
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Сильні світу

СКАНДАЛ  

ПЕРЕЇЗД 

Де Ахметов і Пінчук вчилися заробляти 
мільярди

Ринат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор 
Коломойський і Геннадій Боголю-
бов — ці люди ще вчора могли бути 
вашими однокурсниками. Сьогодні 
вони володіють мільярдами дола-
рів. А де вчилися найбагатші укра-
їнці й найзаможніші люди світу?! 
Про це дізнавався «Главред». 

Підприємець Ринат Ахметов 
визнаний журналом «Forbes» най-
багатшим українцем — його статки 
оцінюються в 16 мільярдів доларів 
США. 44-річний мільярдер одержав 
диплом економіста в Донецькому 
державному університеті.

Друге місце серед українських 
мільярдерів посів Віктор Пінчук. 
Його капітал «Forbes» оцінив у 3,3 
мільярда доларів. Пінчукові нині 50 
років, він закінчив Дніпропетров-
ський металургійний інститут, має 
ступінь доктора філософських наук.

Третє місце розділили між со-
бою Ігор Коломойський і Геннадій 
Боголюбов — статки кожного з них 
оцінено в 2,5 мільярда доларів. Бага-
тії є партнерами та співвласниками 

групи «Приват» — банківського та 
промислового конгломерату. Обоє 
закінчили Дніпропетровський мета-
лургійний інститут.

Найбагатшим громадянином 
Казахстану журнал «Forbes» визнав 
мільярдера Володимира Кіма — пре-
зидента й акціонера корпорації «Ка-
захмис», багатство якого оцінюється 
в 4,7 мільярда доларів. «Мідний маг-
нат» закінчив будівельний вуз.

Найбагатшим росіянином назва-
ний Володимир Лісін, який у 1978 
році закінчив Сибірський металур-
гійний інститут (Новокузнецьк, 
Росія), одержавши фах інженера-
металурга. Через дванадцять років 
мільярдер став випускником Всеро-
сійської академії зовнішньої торгів-
лі, а в 1992 році одержав третю вищу 
освіту, захистивши диплом за фахом 
«Економіка й управління» в Ака-
демії народного господарства при 
Уряді Російської Федерації. Статки 
Володимира Лісіна оцінюються в 24 
мільярди доларів.

Найбагатшою, за версією журна-
лу «Forbes», людиною в світі визнано 

мексиканського мільярдера Карлоса 
Сліма. Він отримав вищу освіту в 
Національному університеті Мехіко 
(Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico) з інженерної спеціальнос-
ті. Його статки оцінюються в 74 мі-
льярди доларів.

Америкнець Білл Гейтс, спів-
засновник комп’ютерного гіганта 
«Microsoft », який рекордну кількість 
разів одержував титул найбагатшої 
людини планети, в 1973 році всту-
пив до Гарвардського університету, 
та був відрахований за неуспішність. 
Однак у 2007 році адміністрація Гар-
варда прийняла рішення вручити 
мільярдерові диплом про вищу осві-
ту. В 2011 році він посів друге місце в 
списку «Forbes» зі своїми 56 мільяр-
дами доларів.

Наймолодший мільярдер сві-
ту, 26-річний Марк Еліот Цукер-
берг, творець соціальної мережі 
«Facebook», вступив на психологіч-
ний факультет Гарвардського уні-
верситету, проте так і не закінчив 
його. Кмітливий парубок нажив 13,5 
мільярда доларів.

СТАТКИ 

БІЗНЕС ПО-ДЕПУТАТСЬКИ 

ТРИНЬКАННЯ ГРОШЕЙ 

Швагра Лужкова визнали 
винним у шахрайстві 
Пресненський суд Москви 6 червня визнав ви-
нним у шахрайстві в особливо великому розмірі 
підприємця Віктора Батуріна, брата дружини 
екс-мера Москви Юрія Лужкова. Як повідо-
мляється, суд засудив Батуріна до трьох років 
умовно. Зокрема, слідство виявило, що Батурін 
із корисливих міркувань розробив злочинний 
план задля заволодіння чужим майном. 

Оприлюднено витрати глави ЄС 
на літак, готель і коктейлі

Депутат від Партії регіонів Вла-
дислав Лук’янов купив проект 

котеджного містечка «Олімпік-
Парк» у Київській області.

Про це повідомляє громадське 
об’єднання «Об’єднання мешкан-
ців котеджного містечка «Олімпік-
Парк», передає інформагенство 
«Інтерфакс-Україна».

«Повідомляю, що попередні 
власники Кирило Дмитрієв і Ми-
кола Лагун продали весь проект 
«Олімпік-Парк» іншій людині, 
Лук’янову Владиславу Валентино-
вичу», — наголошується в повідо-
мленні.

«Підкреслюю, що викуплені 
всі активи, які були у власності Ла-
гуна та Дмитрієва. Таким чином, 
Лук’янов тепер повноправний 
власник проекту. «Олімпік-Парк» 
уже перейшов під контроль ново-
го власника», — уточнили в орга-
нізації.

У прес-службі підтвердили 
продаж проекту, зазначивши, що 
поширена в ЗМІ інформація від-
повідає дійсності частково.

«Ми підтверджуємо продаж 
і готуємо офіційне повідомлен-

ня», — сказав представник прес-
служби.

У прес-службі не уточнюють 
деталей продажу. Агентству поки 
не вдалось отримати коментарі 
Лук’янова.

Однак, згідно з повідомлен-
ням об’єднання жителів містеч-
ка, зустріч його керівництва та 
Лук’янова вже відбулася. «За його 
словами (Лук’янова), він нала-
штований максимально швидко 
добудувати першу чергу містеч-
ка, щоби приступити до продажу 
другої черги. Концепція містечка 
залишається без змін, паркани та-
кож будуть встановлені за рахунок 
нового власника», — йдеться в по-
відомленні.

Котеджне містечко «Олімпік-
Парк» компанія «Європа» зводить 
на ділянці в 290 га, розташованій 
за 19 км від Києва по Житомир-
ській трасі. Проект передбачає бу-
дівництво 1030 котеджів площею 
від 150 до 350 кв. м і з територією 
від 15 до 35 соток. Раніше плану-
валося завершити будівництво до 
2013 року. Всього в містечко інвес-
тують 270 мільйонів доларів.

Український чиновник їздить на авто за $300 тисяч 
Шведський король розважався 
з повіями на вечірках

На прилавках книжкових ма-
газинів країни з’явилася до-

кументальна книга «Шведський 
хресний батько» журналіста Кімо 
Нурі. З неї випливає, що король 
був частим гостем вечірок із пові-
ями, організованих югославськи-
ми мафіозі.

Ці заходи відбувалися на 
приватних квартирах, віллах, у 
закритих клубах. «У мене є ві-
деозаписи, що показують, як про-
ходили «королівські забави», — 
визнав у інтерв’ю вечірній газеті 
«Aft onbladet» гангстер Мілле Мар-
кович, який володів у 90-ті роки 
нелегальним клубом «Club Power» 
у Стокгольмі — популярним міс-
цем відпочинку короля та його 
друзів.

У книзі також стверджується, 
що люди з оточення короля на-
магалися викупити фотографії, на 
яких Карл XVI Густав представле-
ний у непривабливому вигляді.

«П’яний король із сигаретою, 
що звисає з куточка рота, з ціка-
вістю спостерігає за двома дівча-
тами, які кохаються одна з одною», 
— описує кореспондент телекана-
лу TV4 Кімо Нурі один із проде-
монстрованих йому скандальних 
знімків.

У пресу потрапила роздруків-
ка переговорів одного з близьких 
друзів короля, бізнесмена Андерса 
Леттстрема, який намагався вику-
пити компрометуючі матеріали у 
гангстерів.

Залагодити справу «по-тихому» 
не вдалося: власник компромату 
кілька разів підвищував суму ви-
купу. Після того, як таємне стало 
явним, мафіозі заявив, що готовий 
опублікувати свій компромат.

«У 2013 році я випущу свою 
автобіографію, одночасно буде 
створений платний сайт, на якому 

весь світ зможе побачити забави 
короля та його друзів», — ска-
зав він в інтерв’ю вечірній газеті 
«Expressen».

Королівський двір ведення 
переговорів із мафією заперечує. 
Шведів намагаються переконати, 
що Леттстрем вів переговори ви-
нятково з власної ініціативи, без 
відома його величності. Наразі 
бізнесмен уже позбувся посади го-
лови правління однієї з компаній і 
ховається від журналістів.

Шведські оглядачі, аналізую-
чи пригоди короля, вважають, що 
пробачити можна все — навіть 
загули з повіями. Одначе, ставши 
об’єктом шантажу з боку мафії, 
Карл XVI Густав переступив межу 
допустимого для глави держави.

Опитування, опубліковані у 
зв’язку з останнім скандалом, свід-
чать про небувалий спад популяр-
ності монарха. Лише 29% населен-
ня вважають, що король повинен 
залишатися на своєму посту до 
смерті, як це прийнято. 63% ви-
магають, аби монарх достроково 
склав свої повноваження, передав-
ши трон кронпринцесі Вікторії.

Принц Вільям 
переїде до палацу 
принцеси Діани 

Герцог і герцогиня Кембридж-
ські Вільям і Кетрін протягом 

літа переїдуть жити в Кенсінг-
тонський палац у Лондоні, де ко-
лись жила принцеса Діана. Про 
це повідомив представник коро-
лівського двору Великобританії. 

Кенсінгтонський палац роз-
ташовується на заході Лондона, 
на околиці Кенсінгтонських са-
дів. Саме там з’явилася на світ 
королева Вікторія, а в ХХ століт-
ті палац був резиденцією низки 
членів монаршої родини — від 
сестри королеви Єлизавети II, 
принцеси Маргарет, до принцеси 
Уельської Діани. Діана та Чарльз 
після весілля жили в апартамен-
тах Кенсінгтонського палацу. 
Після розлучення у 1996 році 
Діані було дозволено залишити 
за собою ці апартаменти, де вона 
і жила до своєї загибелі. 

Генпрокуратура затіває 
новий ремонт 
Генпрокуратура витратить більше 600 тисяч на 
проект реконструкції свого приміщення на вулиці 
Різницькій. Про це повідомляє портал державних 
закупівель. 31 травня ГПУ уклала угоду на розроб-
ку проектно-кошторисної документації на об’єкт 
«Реконструкція з прибудовою адміністративного 
будинку Генеральної прокуратури України по вул.
Різницькій, 13/15 у Печерському районі м.Києва».
Тендер виграло ЗАТ «Укратоменергобуд», яке отри-
має за роботу 696 тисяч 686 гривень.

Регіонал купив котеджне містечко 
на 290 гектарах


