
75-річний магнат із Канади 
Джордж Доуст зібрав у сво-

єму будинку колекцію з трьохсот 
опудал убитих ним тварин. Вар-
тість такої таксидермічної експо-
зиції приголомшує — вісім міль-
йонів доларів. 

Доуст, ексцентричний багатій, 
своїм хобі зробив тривалі експеди-
ції в різних куточках планети і по-
лювання на екзотичних звірів. Ві-
домо, що грошовитий мисливець 
побував у понад сорока країнах, де 
не раз потрапляв у небезпечні си-

туації. Приміром, на нього в Тан-
занії напали гіпопотам і носоріг. 
Незабаром мільйонер має намір 
вирушити в чергову подорож по 
Південній Америці й Африці. 

Пристаркуватий магнат мріє 
подарувати свою колекцію яко-
мусь музею в провінції, щоб нею 
могли милуватися відвідувачі. Ба-
гатій пояснює це тим, що в нього 
вже є все, що потрібно в житті. Він 
хоче в свої 75 нарешті піти на спо-
кій і залишити в минулому небез-
печне захоплення. 

Очевидно, що Юлія Тимошенко 
фактично не має шансів вийти на 
свободу найближчим часом. Більше 
того, після свідчень Петра Кири-
ченка — головного свідка у справі 
про вбивство бізнесмена Євгена 
Щербаня — навіть незалежні юрис-
ти почали говорити, що озвучена 
інформація щодо «леді Ю» тягне-
на довічне ув’язнення, оскільки 
свідок 15 травня надав суду чимало 
цікавого: від інтимних стосунків 
між Тимошенко та Лазаренком до 
оплати вбивства. 

Петро Кириченко — це людина, 
яка в 90-х роках була, по суті, пра-
вою рукою Павла Лазаренка, його 
бізнес-партнером. Цей чоловік до-
бре знав внутрішню «кухню» укра-
їнської політики. Не дивно, що свого 
часу Кириченко переїхав до Амери-
ки, побоюючись за своє життя. І на-
віть тепер він давав свідчення у спо-
сіб відеоконференції, перебуваючи в 
США. 

На запитання про те, що змуси-
ло його заговорити, Кириченко від-
повів: «Мені стало відомо, що Тим-
ошенко спілкується з Лазаренком, 
щоб зробити мене винним в органі-
зації убивства Щербаня». 

Кириченко вперше відкрив сус-
пільству завісу на стосунки між Ла-
заренком і Тимошенко. Досі вважа-
лося, що Павло Лазаренко — такий 
собі монстр, який підкоряв усіх сво-
їй волі. За словами свідка, це не зо-
всім так і насправді вплив на нього 
мала саме Юлія Володимирівна. 

Кириченко називає її вкрай ам-
бітною особою. За його свідченням, 
Юлія Тимошенко зіштовхнула ло-
бами Кучму та Лазаренка, підмов-
ляючи останнього балотуватись у 
президенти. «Вона казала, що проти 
Лазаренка Кучма — ніхто, — прига-
дав Кириченко. — Тимошенко мала 
вплив на Лазаренка. Між ними були 
інтимні стосунки… Він слухався її, 
а не вона його. Жінка «полегшеної» 
поведінки та колгоспник хотіли ке-
рувати всією країною». 

Та попри легку поведінку, гово-
рить свідок, характер у Юлії Володи-
мирівни був жорсткий. Коли її біз-
нес-компанію перестали пускати на 
ринок газу в Донецькій області, вона 
застосовувала різні методи, щоб її 
бізнес будь-що ввійшов у цей регіон. 

Перешкоди для Тимошенко 
створював саме Євген Щербань, 
тож, як справжня бізнес-леді 90-х 
років, Юлія Володимирівна просто 

вирішила його… «усунути». Про 
це Кириченку, за його свідчення-
ми, розповідав особисто Лазаренко, 
який і попросив знайти виконавця 
для такої «делікатної» справи. 

Довго шукати підходящу кан-
дидатуру не довелося. На горизонті 
з’явився кримінальний авторитет 
Мільченко, на прізвисько «Матрос», 
який і взяв виконання вбивства під 
свій контроль. Дуже скоро відбулася 
зустріч зацікавлених сторін, на якій 
і узгодили всі деталі. 

«Лазаренко попросив мене пе-
рерахувати Матросу три мільйони, 
сказавши, що Юля заплатить, а по-
тім сказав перевести готівкою пів-
мільйона доларів», — згадує Кири-
ченко. На запитання прокурора, чиї 
саме гроші переводилися на рахун-
ки, Кириченко відповів: «Це гроші 
Тимошенко». 

І тут же наголосив на тому, що 
пізніше Мільченко став йому дзво-
нити і говорити, що Тимошенко 
відмовляється переказувати гроші. 
Тому Петрові Кириченку довелося 
зустрічатися з «економною Юлею», 
яка почала шукати різноманітні від-
мовки. «Зрештою вона сказала, що 
заплатить», — додав головний сві-
док у суді. А на запитання, чиї гроші 
перераховувалися Матросу, Кири-
ченко відповів, що на це йшли ко-
шти Somolli Enterprises — компанії, 
за якою стояла Юлія Тимошенко.

Повідомив колишній помічник 
Лазаренка і про багатомільйонний 

борг ЄЕСУ (колишня компанія «леді 
Ю») перед Міністерством оборони 
Росії. Нагадаємо, що Тимошенко й 
досі звинувачують у тому, що вона 
переклала на державу багатоміль-
йонні борги своєї компанії — 405,5 
мільйона доларів за поставлені до 
Росії товари в обмін на газ. 

Кириченко підтвердив, що дер-
жава поручилася за корпорацію 
Тимошенко: «Лазаренко сказав: «Не 
хвилюйся, там гарантії. Якщо не за-
платять ЄЕСУ, то заплатить держа-
ва». 

Звичайно, свідчення, які дав 
Петро Кириченко, — останній цвях 
у перспективи лідерки опозиції ви-
йти на свободу. Зі свого боку захист 
наполягає на тому, що вірити свід-
ченням людини, яка заховалась у 
Штатах, не можна. Та суд може взя-
ти до уваги той факт, що 15 травня 
Кириченко, по суті, повторив те, що 
розповідав американському право-
суддю більше десяти років тому! А 
він вважається ключовим свідком 
у справі Лазаренка. І саме за згоду 
співпрацювати зі слідством його не 
посадили до американської тюрми. 

Якщо Кириченку повірили в 
Америці, у незалежності судової 
системи якої ніхто не сумнівається, 
чому йому не має вірити україн-
ський суд? Тому докази Кириченка 
— по-справжньому вбивчі для Тим-
ошенко. 

Юрій МАНЬКО 
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Сильні світу

Білл Гейтс знову найбагатша 
людина планети 
Білл Гейтс знову став найбагатшою людиною світу 
за версією Bloomberg Billionaires Index. Із першого 
місця у списку засновник Microsoft скинув мекси-
канця Карлоса Сліма, який був визнаним голо-
вним багатієм на планеті з 2010 по 2012 рік. Статки 
Гейтса станом на 16 травня у Bloomberg оцінили в 
$72,7 мільярда, що на $550 мільйонів більше, ніж 
у Сліма. Цього року активи Гейтса збільшилися 
приблизно на $10 мільярдів. А Слім втратив $2 
мільйони. 

Роман Абрамович вирішив 
перебудувати куплений ним 
історичний особняк 
План олігарха такий — реконструювати сад, 
розміщений перед спорудою 17 століття на одній 
із найдорожчих вулиць Лондона — Чейні-Уолк. 
Російський мільярдер хоче, щоб двір будівлі був 
схожий на те зображення, яке є на одній із картин 
колишнього власника особняка Вістлера. Липи 
повинні бути замінені дубами. Також він планує 
побудувати галерею з картин. 

Королевська приймала розкішні 
подарунки на день народження 
у робочому кабінеті 

Король Іспанії відмовився від яхти через 
економічну кризу 

Мільярдер Доронін 
проміняв Наомі 
Кемпбелл на 
молодшу копію 

На будівництві Канівського вертодрому 
вкрали шість мільйонів 

Під час травневих вихідних мі-
ністр соціальної політики На-

талія Королевська відзначила свій 
день народження. Приймати гос-
тей вона вирішила в робочий день 
і на робочому місці — в Міністер-
стві соціальної політики, йдеться у 
сюжеті програми «Гроші». 

До будівлі відомства з’їхалися 
розкішні іномарки. З салонів ви-
носили квіти, ціна яких перевищує 
вітчизняну пенсію. Дехто тримав і 
по кілька букетів. При цьому не 
обійшлось і без інших подарунків. 
Так, хтось на Porsche привіз щось 
схоже на картину, а інші тримали 
фірмові пакунки та конверти. 

Самі ж кореспонденти «Гро-
шей» вирішили подарувати міні-
стру мінімальну пенсію в 800 гри-

вень і квіти. Проте на поверсі був 
аншлаг — щоб привітати Наталію 
Королевську прибуло чимало охо-
чих. Зокрема, хтось розкинувся в 
кріслі під дверима, а хтось (мабуть, 
статусом вище) вже виходив із мі-
ністерського кабінету. 

Гостей запрошували за спис-
ком, в якому було як мінімум три 
аркуші. Один із подарунків несли 
в пакеті з написом Chopar. Це фір-
ма, яка виготовляє швейцарські 
годинники преміум-класу. Кожна 
модель оздоблена рожевим чи бі-
лим золотом. На українських сай-
тах такі хронометри коштують від 
17 тисяч гривень. 

Журналісти так і не змогли 
особисто привітати главу соціаль-
ного відомства. 

50-річний олігарх Владислав До-
ронін розважався на яхті не-

подалік Маямі з юною темношкірою 
манекенницею, дуже схожою на зір-
ку модельного бізнесу Наомі Кемп-
белл, відому як «Чорна пантера», по-
відомляє ТСН. 

Що ж до Наомі, то востаннє її з 
Дороніним бачили на Маямі-Біч у 
березні. Та друзі кажуть, що після 
5-річного роману пара розсталась. 
Їхні стосунки зараз швидше нагаду-
ють бізнес-партнерство. А вільний 
час багатій проводить із молодшою 
заміною Кемпбелл. 

При будівництві гелікоптерного 
майданчика в селі Пекарі Ка-

нівського району державі було за-
вдано збитків на суму 6,2 мільйона 
гривень. Про це повідомила Держ-
фінінспекція у відповідь на запит 
народного депутата від «Батьків-
щини» Олександра Бригинця, по-
відомляється на його персональ-
ному сайті.  Зокрема, 4,9 мільйона 
гривень вітчизняна казна втрати-
ла через здійснення оплати за ро-
боти, які не було документально 
підтверджено. 

«Мільйони, витрачені на неіс-
нуючі роботи, які документально 
не підтверджені, свідчать про сва-
вілля влади, яка навіть формально 
не переймається тим, що їй дове-

деться в майбутньому відповідати 
за незаконні дії. Невже влада роз-
раховує на вічне правління?» — 
пише Бригинець. 

Нардеп звернувся до Генераль-
ної Прокуратури з проханням 
притягнути до відповідальності 
винних у порушеннях, допущених 
при будівництві вертолітного май-
данчика й інших об’єктів, що бу-
дувалися до чемпіонату з футболу 
Євро-2012. 

Нагадаємо, що гелікоптерний 
майданчик у Каневі разом із річ-
ковим причалом, який за півтора 
року свого існування прийняв 
усього чотирнадцять рейсів, обій-
шовся державі в 130 мільйонів 
гривень. 

Куди веде шлях Тимошенко 

Петро Кириченко під час допиту

Король Іспанії Хуан Карлос І 
вирішив відмовитися від ко-

ролівської яхти «Фортуна» через 
важке становище його країни, 
спричинене економічною кризою. 

Монарх передасть судно іспан-
ському Фонду національної спад-
щини, який і має вирішити по-
дальшу долю «Фортуни»: зберегти 
її чи продати. Яхта має довжину 

41,5 метра. Фахівці оцінюють її 
вартість у 21 мільйон євро. Запра-
вити один раз судно коштує 20 ти-
сяч євро, а обслуговування — 10% 
від його вартості. Ці кошти Іспанія 
виділяє з державного бюджету. 

Експерти радять продати яхту. 
Це дозволить поповнити держав-
ну казну і скоротити витрати на її 
утримання. 

Після вироку Тимошенко суддя Кірєєв 
купив квартири й автомобілі 

Майбутнє найвідомішого укра-
їнського судді — 32-річного 

Родіона Кірєєва — опинилося під 
питанням. У квітневому рішенні у 
справі Юлії Тимошенко Європей-
ський суд із прав людини фактич-
но звинуватив його в незаконному 
арешті екс-прем’єра. 

Кірєєв, який засудив лідера 
опозиції до семи років в’язниці, 
тим часом поліпшує своє матері-
альне становище, пише Forbes із 
посиланням на декларацію про до-
ходи судді. Якщо в 2011 році його 
загальний дохід склав 77 тисяч 
гривень, то в 2012-му — майже 141 

тисячу. Велика частина цієї суми 
— 130,76 тисячі — зарплата. Кірє-
єв також отримав 8816 гривень ма-
теріальної допомоги. 1351 гривня 
— дивіденди та відсотки. У банку 
суддя зберігає 59,46 тисячі, а члени 
його сім’ї — всього 811 гривень. 

Крім цього, Кірєєви володіють 
двома квартирами і трьома авто-
мобілями. Два з них — ВАЗ-21213 і 
Hyundai Tucson — належать судді, 
а Hyundai Accent — його рідним. 
Такий невеликий автопарк зараз 
коштує близько 30 тисяч доларів. 

До того ж Кірєєва охороняють. 
Один із співробітників спецпі-
дрозділу «Грифон», яке здійснює 
охорону під час судових засідань, 
на умовах анонімності розповів 
Forbes, що роблять це в тому ж 
режимі, що і під час процесу над 
Тимошенко. Особливих клопотів, 
зі слів силовика, суддя охороні не 
завдає. Його розклад не змінюєть-
ся. На роботу Кірєєв приїжджає 
вранці на сріблястій службовій 
Skoda. Майже весь робочий день 
проводить у своєму кабінеті на 
четвертому поверсі. 

Канадський мільйонер перетворив 
будинок на музей опудал тварин 

Ключовий свідок на суді стверджує, що саме екс-прем’єр замовила 
вбивство Щербаня 


