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1111Сепаратист Клінчаєв платив 
«російським туристам» по $150 
Затриманий депутат Луганської облради Арсен Клінчаєв 
проходить обвинуваченим одразу за кількома статтями. 
Під керівництвом політика місцева організація «Молода 
гвардія» разом із «російськими туристами» захопила 
облдержадміністрацію, насильно примусивши голову 
ОДА Михайла Болотських написати заяву на звільнення. 
За інформацією СБУ, Клінчаєв спланував разом із групою 
з 500 бойовиків захопити обласні управління СБУ, МВС і 
Державне казначейство. Кожному учаснику обіцяли по 
$150 за ці протиправні дії. 

Янукович двічі заявив, 
що він живий 
Екс-президент України Віктор Янукович під 
час прес-конференції в Ростові-на-Дону 
повідомив, що чутки про його смерть не від-
повідають дійсності й він живий. «В Україні 
розповсюджуються про мене всілякі чутки. 
Я хочу сказати, що я живий. Але не скажу, що 
почуваюся добре, адже не можу без тривоги 
спостерігати за подіями в Україні», — зазначив 
він. Також повідомив, що найближчим часом 
повернеться до Києва. 

Спікер ВР Криму винен банкам понад 
мільярд гривень 

Екс-губернатор 
Одещини замовив 
золотих значків 
по 1560 грн 

МВС розкрило махінації Курченка 
на 25 млрд грн 

Нова влада дозволила розграбувати 
будинок Пшонки 

Сумнівний прем’єр Криму в політику 
прийшов із криміналу 

Компанія «Консоль ЛТД» та інші 
фірми, пов’язані зі спікером Вер-

ховної Ради Криму Володимиром 
Константиновим, заборгували бан-
кам понад мільярд гривень. Про це 
стало відомо з матеріалів судових 
справ, розміщених у Єдиному реє-
стрі судових рішень. 

Найбільше боргів у бізнесу 
Константинова перед державним 
«Укрексімбанком». 

Так, 17 лютого Господарський 
суд Криму розглянув позов Дер-
жавного експортно-імпортного 
банку України до компаній «Кон-
соль ЛТД», «Інвестиційно-фінан-
сової компанії «Крим-Фінанс» і 
ПП «Цар-Град-Строй». Фінансова 
установа домагається від відповіда-
чів стягнення майна в сумі $5,28 млн 
і 459,89 млн грн. 

До суду банк звернувся у верес-
ні 2013 року. Як зазначено в мате-
ріалах справи, борг компанії «Кон-
соль ЛТД» перед «Укрексімбанком» 
сформувався в результаті укладення 
кількох угод від 5 червня 2013 року 
на суму $5,28 млн і 44,89 млн грн 
і від 9 березня 2006 року на суму 
415 млн грн. Іпотекою в забезпе-
чення позики є споруджуваний го-
тельний комплекс у селищі Партеніт 
площею 16 673 кв. м на ділянці 0,7 га.

Як заставу банку були нада-
ні 100% у статутному фонді фірми 
«Цар-Град-Строй», а також майно-
ві права компаній «Консоль ЛТД» і 
«Цар-Град-Строй» за договором про 
будівництво комплексу. 

У суді банкіри просили визна-
чити спосіб реалізації предметів 
іпотеки/застави шляхом продажу на 
публічних торгах. 

17 лютого Господарський суд 
Криму призупинив провадження у 
справі, поки не буде проведена оцін-
ка вартості майна. 

Одночасно «Укрексімбанк» ви-
ставив претензії компанії «Реал Ес-
тейт», яка є засновником «Консоль 
ЛТД». Банк через суд вимагає стяг-
нути з фірми 575,54 млн грн. Гене-
ральний договір із позичальником 
фінустанова підписала шість років 
тому. Позов про стягнення боргу 
надійшов до суду в жовтні 2013-го. 
Справа була прийнята до розгляду 
4 лютого цього року. 

Претензії до фірм Володимира 
Константинова є і в інших банків. 

Одеська облдержадміністра-
ція 28 лютого уклала угоду 

з ТОВ «Герольдмайстер» на при-
дбання почесних відзнак голови 
Одеської ОДА. Вартість контр-
акту — 312 тис. грн. Усього за-
мовлено 200 відзнак по 1560 грн/
шт. Поставка має відбутися до 
кінця березня. 

Значок вагою 3,5 г виготов-
ляється з жовтого золота 585-ї 
проби у формі якоря, стилізова-
ного під тризубець, у центрі яко-
го розміщено зображення маяка 
з камінцем (фіаніт або циркон). 

За даними «Вісника держза-
купівель», Одеська ОДА з 2012-
го купує такі відзнаки, й усі ці 
замовлення дісталися фірмі 
«Герольдмайстер». До березня 
цього року Одеську облдержад-
міністрацію очолював Микола 
Скорик. 

Щодо фірм, які належать другу 
старшого сина Віктора Яну-

ковича, розпочато 11 криміналь-
них проваджень. Слідчо-опера-
тивна група МВС України виявила 
злочинну схему постачання на 
територію країни нафтопродуктів 
групою компаній, що належать 
олігарху Сергію Курченку, відо-
мому своїми зв’язками зі старшим 
сином екс-президента Віктора 

Януковича Олександром. Про це 
на своїй сторінці в Facebook по-
відомив міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков. Зокрема, глава МВС 
відзначає, що протягом 2012–
2013 років на територію України 
групою компаній «Східноєвропей-
ська паливно-енергетична компа-
нія» було ввезено нафтопродуктів 
на загальну суму 25 мільярдів гри-
вень. У МВС інформують, що фак-
тично продукція була реалізована 
на території країни без необхідно-
го митного оформлення та сплати 
податків, у результаті чого бюджет 
утратив близько семи мільярдів 
гривень. 

Наразі, за словами Авакова, 
відкрито 11 кримінальних прова-
джень стосовно фірм, що так або 
інакше мали стосунок до бізнесу 
Курченка. 

Також глава відомства повідо-
мляє, що в столиці відкрита кримі-
нальна справа за фактом завдання 
групою компаній «СЄПЕК» збит-
ків НАК «Нафтогаз» на суму біль-
ше 1,6 млрд грн. 

Багатства колишнього генпро-
курора Віктора Пшонки розі-

крали, а те, що лишилося, перетво-
рили на руїни, йдеться в сюжеті 
спецвипуску ТСН. 

Невідомі в масках, які два тиж-
ня охороняли маєток Пшонки в 
селищі Гореничі, звільнили його. 
Після них у кімнатах зосталися 
гори бруду, на столах — купи недо-
їдків, а в повітрі — стійкий запах 
перегару. По всьому будинку валя-
ються пляшки з-під елітного вина 
та порожні пачки від цигарок. 

Від полотен, що висіли на 
стінах, залишилися самі рамки. 
Проігнорували хіба що портрети 
Пшонки і його родини. Їх поніве-
чили та позривали. А ще — розрі-
зали три величезні сейфи, що сто-
яли в підвалі будинку. 

Постраждала і територія маєт-
ку. Стежки скрізь розтоптані, біля 
озера лежать убиті качки. Не чіпа-
ли лише папугу Петю і голубів. Те, 
що зосталося від донедавна роз-
кішного помістя, взяли під свою 
опіку самооборонівці Києво-Свя-
тошинського району. «Ми поки 
візьмемо на охорону, на добу-дві, 
щоб вандали не рознесли. Поки не 
скажуть, хто буде охороняти цю 
територію», — пояснив один із ак-
тивістів Євген. 

Нагадаємо, раніше повідомля-
лося, що Віктор Пшонка збудував 
хлів для худоби за 57 тис. дол., 
вирив штучне озеро за 5 млн, сті-
ни в оселі розмалював золотом 
по 516 дол. за орнамент, а на зве-
дення самого будинку витратив 

9,5 млн дол. 
Пізніше з’явилась інформація, 

що Антикорупційне бюро, яке 
очолює журналістка та громадська 
активістка Тетяна Чорновол, 7 бе-
резня затримало двох міліціонерів 
Вишгородського райвідділу, які 
намагалися вивезти майно з дачі 
екс-генпрокурора Віктора Пшон-
ки в селищі Сухолуччя. 

Про це свідчить відео, записа-
не Андрієм Дзіндзею. Відповідно 
до опису відео, активісти виїхали 
на місце після повідомлення про 
стрілянину поблизу дачі Пшонки. 

Як повідомляється, на задньо-
му сидінні міліцейського авто-
мобіля знайшли дорогі предмети 
інтер’єру з дачі. У слідчого в кише-
ні штанів була гільза калібру 9 мм. 

«На той момент саме мілі-
ція мала охороняти дачу, проте, 
приїхавши туди, охорони ми не 
побачили, натомість віллу про-
сто розкрадали, і можна сміливо 
стверджувати, з чиєю допомогою», 
— зазначає Дзіндзя. 

Сьогодні ключовою фігурою у Кри-
му став так званий прем’єр-міністр 
Сергій Аксьонов, вибраний під 
дулами автоматів. Хто ця людина й 
звідки він узявся? 

ОФІЦІЙНА БІОГРАФІЯ 

Народився 26 листопада 
1972 року в місті Бєльці Молдав-
ської РСР. Школу закінчив зі сріб-
ною медаллю. Має вищу освіту, в 
1993-му закінчив Сімферопольське 
вище військово-політичне будівель-
не училище. За адресою реєстрації 
у Сімферополі Аксьонов проживав 
близько 10 років. У квартирі є до-
мробітниця, але їй категорично за-
боронено спілкуватися зі сторонні-
ми та відчиняти двері. Помешкання 
обладнане сигналізацією останньої 
моделі, перебуває під контролем по-
завідомчої служби охорони Криму. 
У квартирі є сауна, здійснене пере-
планування, зроблений капітальний 
ремонт. 

Формально Сергій Аксьонов 
розлучений, але фактично з сім’єю 
проживає у новозбудованому при-
ватному будинку, розміщеному по-
близу парку імені Шевченка. На те-
риторії — басейн. 

Основним джерелом доходу 
сім’ї є кошти, отримані подружжям 
від провадження приватної підпри-
ємницької діяльності. Аксьонов 
— співвласник бару «Алькатрас». 
Спільно з дружиною мають кіль-
ка приватних фірм, що здійснюють 
продаж і здавання в оренду власної 
та державної нерухомості, оформ-
лення туристичних віз за кордон, 
продаж продуктів, побутової хімії, 
товарів промислової групи. Періо-
дично пара виїжджала на відпочи-
нок за кордон. 

КРИМІНАЛЬНЕ МИНУЛЕ 

За інформацією інтернет-ЗМІ, 
протиправну діяльність Аксьонов 
починав у організованому зло-
чинному угрупованні «Греки», ще 

навчаючись в училищі. Після роз-
грому «Греків» перейшов до зло-
чинного угруповання «Сейлем». Був 
генеральним директором кількох 
фірм, магазинів, ресторанів і барів, 
роботу яких курував лідер цього 
бандформування. У кримінальних 
колах Аксьонов має клички «Аксен», 
«Гоблін». 

5 квітня 1997 року під час «роз-
бірок» біля Палацу культури був 
убитий близький друг і діловий 
партнер Аксьонова Агаєв Самхан 
Мазахир Огли, 1961 року народжен-
ня (злочинний авторитет, кличка 
«Сані»). Після цього Аксьонов став 
керівником усіх торгових точок, що 
раніше належали Агаєву, однією з 
яких був ресторан «Ланкон», розмі-
щений у Сімферополі на вул. Горь-
кого, а також узяв на себе контроль 
за особами, які заробляють обміном 
валют. Протягом якогось періоду 
після смерті Агаєва подружжя Ак-
сьонових постійно пересувалося в 
супроводі охорони. 

6 квітня 2000 року спливла ін-
формація, що Аксьонов у роботі 
спирається на авторитет і зв’язки 
колишнього голови Фонду держ-
майна Криму Горбатова Валерія 

Мироновича. Ними приватизовані 
Сімферопольська фурнітурна фа-
брика, Ялтинський холодокомбінат, 
продовольчий магазин в Алушті на 
вул. Снєжкова, 26 та інші об’єкти. 

23 січня 2002-го з’явилися відо-
мості, що Аксьонов має безпосеред-
ній стосунок до групи, яка викрадає 
автомобілі та продає запчастини з 
них. Організував її колишній пра-
цівник ДАІ Вілісов Ігор Валерійо-
вич, який на той час працював у 
екологічній міліції. До групи ввій-
шли екс-члени ОЗУ «Сейлем». Ав-
томайстерню з переобладнання та 
розбирання викраденого транспор-
ту облаштували недалеко від Сім-
феропольського склотарного заводу, 
а кузовні роботи з «перебивання» 
номерних знаків і агрегатів викону-
вали в селищі Гвардійському. 

Проти Аксьонова порушували 
не одну кримінальну справу. Однак 
усі вони були «похоронені» судом. 
Деякий час він переховувався да-
леко від Криму. А повернувшись, 
пішов у політику. В 2010-му обрав-
ся до Верховної Ради Криму. Його 
партія «Русское единство» набрала 
4,02% голосів. 

Сильні світу
Кабмін вирішив розпродати держдачі, 
будинки відпочинку та резиденції 

Кабмін вирішив інвентаризу-
вати всі державні резиденції, 

дачі, будинки відпочинку й іншу 
нерухомість, щоб після цього 
її продати. Про це на брифінгу 
в КМУ заявив міністр фінансів 
Олександр Шлапак, повідомляє 
«РБК-Україна». 

«Ухвалено чотири постанови. 
Ключова — про економію бюджет-
них ресурсів. У цій постанові всім 
міністерствам і відомствам дано 
команду провести інвентаризацію 
державних резиденцій, дач, будин-
ків відпочинку, оздоровчих закла-
дів тощо. Все це після відповідної 
інвентаризації, на яку виділили 
два місяці, буде передано до Фонду 
державного майна для реалізації», 
— заявив Шлапак. 

За його словами, також ухва-
лено рішення про заборону на 
придбання форменого одягу, авто-
транспорту, мобільних телефонів, 
ноутбуків, проведення ремонтів, 
витрат на мобільні телефони, 
оплати чартерних рейсів, створен-
ня нових бюджетних організацій, 
збільшення кількості працівників 
тощо. 

Крім цього, введено обмежен-
ня на адміністративні витрати со-
ціальних фондів. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 
також вирішив продати 1,5 тис. 
відомчих автомобілів. Маши-
ни уряду реалізовуватимуть по 
27 тис. грн. Кабмін пустить із мо-
лотка 1,5 тис. міністерських авто. 


