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В Україні набирає 
популярності послуга 
провідника-охоронця 
Якщо самотній леді боязно йти темними провул-
ками, то вона може замовити послугу супроводу. 
На схожі пропозиції останніми днями часто мож-
на натрапити на популярному сайті оголошень 
Slando. В розділі «Послуги» чоловіки вказують, що 
готові зустрічати дівчат і жінок із роботи і прово-
джати додому, гарантуючи безпеку. В середньому 
разова послуга може коштувати 30–50 гривень. 

Клюєв подав у відставку 
і лежить у лікарні 
з вогнепальним пораненням 
Голова Адміністрації Президента України Андрій 
Клюєв написав заяву про відставку. Таку інфор-
мацію підтвердив його прес-секретар Артем 
Петренко. «Наскільки я розумію, це правда щодо 
відставки», — повідомив речник. Петренко також 
зазначив, що Клюєв перебуває у Києві в лікарні, він 
отримав вогнепальне поранення. Але подробиць 
прес-секретар не знає. 

У таких розкошах, як Янукович, не живуть 
навіть європейські королі 

Прихований автопарк Януковича

Вирізьблений бивень мамонта Золота медаль вагою 1 кг 

«Межигір’я» зсередини: автопарк, зоопарк, зимовий сад 

22-е лютого стало дійсно історич-
ним днем, адже, крім поразки вже 
колишнього президента Янукови-
ча, люди нарешті змогли побачити 
його славнозвісну резиденцію 
«Межигір’я», що розміщена в селі 
Нові Петрівці Вишгородського ра-
йону Київської області. Суботньо-
го ранку президентське помістя 
відкрили для медійників, а згодом 
— і для всіх охочих. Після цього 
у соцмережах з’явилася купа 
світлин «Межигір’я» зсередини, 
які підтвердили міфи, що роками 
ширилися навколо маєтку: про 
величезний зоопарк, колекцію 
творів мистецтва й автопарк, яко-
му б позаздрили навіть монархи, 
тощо. 

«Межигір’я» — колишня 
приватна резиденція Віктора 
Януковича, в якій він проживав 
із 2002-го по 2014 роки. З 1935-
го до 2007 року було державною 
урядовою резиденцією, поки 
його не вивели в приватну 
власність. 140-гектарний комплекс 
огороджений п’ятиметровим 
парканом, периметр якого — 
54 км. На його території розміщені 
яхтовий причал, кінний клуб, тир, 
тенісний корт й інші розважально-
туристичні комплекси, а також 
мисливські угіддя. 

Зранку 22 лютого резиденцію 
відкрили для преси. Вхід 
контролювали співробітники 
Держохорони разом із 
Самообороною Майдану, які 
стояли на варті по периметру 
задля недопущення мародерства та 
вандалізму. 

Люди масово їхали, йшли 
подивитися, в яких розкошах 

жив недавній глава держави. 
Це скидалося на паломництво. 
Перед входом навіть організували 
безкоштовне роздавання їжі. Одначе 
наступного дня було прийнято 
рішення обмежити час відвідування 
президентського палацу з 8-ї ранку 
до 16-ї вечора. Адже охорона не 
могла повністю забезпечувати 
порядок на території: було розбито 
одне вікно та пошкоджено плитку на 
сходах до будинку «Хонка». Також 
дехто з відвідувачів не втримався, 
щоб не захопити собі хоч якийсь 
сувенір із маєтку самого Януковича. 

Журналіст Дмитро Гнап у блозі 
на «Українській правді» описав 
частину побаченого в одному з 
будинків у так званій «Хонці». Саме 
тут, схоже, жили Янукович, його 
співмешканка Любов Полежай і 
її донька. Зокрема, в покинутому 
поспіхом помешканні знайдено: 

документи для спілкування з віце-
президентом США Джо Байденом, 
нотатки про розмову з колишнім 
міністром оборони Павлом 
Лебедєвим, покинутий бенкет, 

який навіть не встигли прибрати 
зі столу, колекцію куль, фотографії 
цивільної дружини з дочкою, їхні 
численні документи й відзнаки, 
диски з фільмами, які дивились 
Янукович і Полежай, проекти 
будівництва пентхауса в елітному 
житловому комплексі Kempinski на 
Лесі Українки, 7–9 у Києві. 

У цій будівлі журналістів 
вразили також помпезна спальня-
вітальня, барокамера та масажні 
столи, приватна «соляна печера». 

ДОКУМЕНТИ З «МЕЖИГІР’Я» 
ПІДТВЕРДИЛИ МІЛЬЙОННІ 
РОЗТРАТИ І ХАБАРІ 

Схоже, Віктор Федорович 
поквапливо тікав зі своєї резиденції. 
В Інтернеті з’явився запис із камер 
відеоспостереження, де видно, як 
від входу від’їжджають вантажівки 

й іномарки. Також на цих кадрах 
можна побачити, як частину речей 
завантажують у гвинтокрили 
й група людей відлітає. Але все 
вивезти, звичайно, не вдалося. 
Частину документів намагалися 
спалити, а коли зрозуміли, що 
згоріти не встигнуть, просто кинули 
у воду біля ангара з яхтами. 

Не всі папери встигли повністю 
промокнути. Вони підтверджують 
отримання й давання хабарів і 
захмарні витрати на розбудову 
резиденцій у Межигір’ї та Сухолуччі. 
Крім того, на території садиби 
знайшли цілий арсенал зброї. 

Досліджені документи 
свідчать про фінансові оборудки 
на 200 мільйонів євро. І це лише 
маленька частка вивчених паперів. 

Як приклад, журналіст Дмитро 
Гнап наводить прибутково-касові 
ордери, у яких хабарі сумами по 100 
і 200 тисяч доларів передавалися 
в уставний капітал «Українського 
бізнес-банку», який контролює сім’я 

колишнього президента. 
У документах, які не встигли 

знищити, — докази використання 
шахрайських схем із «обналічки» 
— незаконного переведення 
безготівкових грошей у готівку. 
Так, за дослідженням журналістів, 
невідомій фірмі, яка спеціалізується 
на нерухомості, заплатили 
56 мільйонів гривень. 

Для прискорення роботи 
і збереження якомога більшої 
кількості документів спеціалісти 
з Національної бібліотеки 
ім. Вернадського привезли у 
«Межигір’я» дві спеціальні теплові 
гармати, за допомогою яких 
сушитимуть розмоклі папери. 
Робота триває безперервно. 

З тієї документації, що вже 
досліджена, багато стосується 
діяльності співвласників 
«Межигір’я» — фірми «Танталіт», 
яка наразі належить Клюєву, та 

благодійного фонду «Відродження 
України». Наприклад, є один 
документ, в якому в графі витрат 
навіть значиться «хабар за тендер» у 
розмірі 32 тисячі 580 гривень.

Також там є великий перелік 
надходжень від «спонсорів», 
серед яких, зокрема, папірець, 

датований 6 вересня 2010 року, на 
отримання 12 мільйонів доларів 
США невідомим громадянином 
Халявіним А. С. На бланку ручкою 
дописали: «надходження від 
інвестора в УББ». На іншій такій 
документації взагалі не вказані 
прізвища, проте є підписи. 

Також серед паперів багато 
«службових записок» про здійснення 
оплати за купівлю різних матеріалів 
для будівництва й оздоблення 
«Межигір’я». Наприклад, одна з 
таких — із проханням заплатити за 
вироби з дерева для столової і чайної 
кімнат 1 мільйон 695 тисяч 744 євро. 
Друга — про сплату 54 164,10 євро 
за ворота для ангара вертолітного 
майданчика, привезені з Німеччини. 
Також є службова записка з 
проханням оплатити 13 256,36 євро 
за сантехніку в «адміністративну 
будівлю культурно-оздоровчого 
центру». 

Знайшли й видаткові касові 

ордери. Наприклад, на виплату в 
2011 році за бюджетом на липень 
485 309,02 гривні мисливському 
та рибальському клубу «Кедр», 
засновниками якого є регіонали 
Юрій Бойко, Сергій Тулуб і 
Володимир Демішкан. 

Серед видатків у бюджеті вказані 
6 тисяч гривень на утримання собак, 
на корм для птахів і звірів — 4500, а 
на якісь «інформаційні таблички» — 
аж 85 280. 

Крім того, є папери про 
витрати у резиденції екс-гаранта 
«Сухолуччя». Так, приміром, лише 
на один із об’єктів цієї садиби, що 
задокументований як «Територія 
«Акація», з кам’яними садами за 
півмільйона у нацвалюті й меблями 
вартістю понад два, було витрачено 
більше 11 мільйонів гривень. При 
цьому зведення самого будинку 
для охорони обійшлося в більше як 
32 тисячі. 

Зауважимо, що в одному з 
охоронних постів у «Межигір’ї» була 
ціла тека з переліком журналістів, 
активістів і декого з депутатів, яких, 
мабуть, тут найбільше боялися. 

23 лютого парламентарі 
повернули резиденцію Віктора 
Януковича у державну власність. За 
цей законопроект проголосували 
324 нардепи. «З метою відновлення 
права власності громадян України 
повернути урядову резиденцію 
«Межигір’я» у державну власність», 
— зазначається у постанові. 

Нею ж передбачається 
розірвати договір оренди резиденції 
«Сухолуччя». 

VIP-АВТОПАРК ЯНУКОВИЧА 

Самооборона знайшла у 
Гостомелі цілий віп-автопарк 
на складах депутата Ірпінської 
міськради Юрія Прилипка, 
який, імовірно, в ніч на суботу 
перевезли сюди з «Межигір’я». Про 
це повідомляє місцеве видання 
«Коцюбинське.com». 

«Коли ми зайшли всередину, то 
виявили 13 автомобілів, вартість 
деяких може сягати 1,5 мільйона 
доларів і більше. Броньовики класу 
люкс, є люксові позашляховики, 
«Бентлі», «Мерседеси», — розповів 
депутат Гостомельської ради Юрій 
Марчук. 

Машини були без номерних 
знаків. Але згодом Самооборона 
знайшла і їх. 

Останньою знахідкою, яка 
може слугувати свідченням того, 
що наддорогими іномарками 
користувався саме Віктор 
Федорович, стала мапа, на якій 
помічений шлях від «Межигір’я» до 
складів у Гостомелі. 

Власник приміщення Юрій 
Прилипко стверджує, що не 
здогадується, чиї автівки стоять у 
нього на складі. 

В поспіху гарант не забрав навіть 
золотого батона


