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1111Музею Ханенків повернули 
картин на 28 мільйонів 
із резиденції Януковича 
До Національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари 
Ханенків повернено десять художніх полотен вартістю по-
над 28 мільйонів гривень. Із 2013 року ці картини світових 
живописців перебували в представницьких приміщеннях 
резиденції екс-президента на вул. Банковій, 10 (Будинок із 
химерами). 

США арештували 
активи Януковича, 
Аксьонова, 
Константинова 
і Медведчука 

У Швейцарії місцева прокуратура 
обшукала офіс Ахметова 

Фірташа арештували за запитом ФБР 

Сполучені Штати оголоси-
ли про арешт активів екс-

президента Віктора Януковича, 
самопроголошеного прем’єра 
Криму Сергія Аксьонова, го-
лови Державної ради самопро-
голошеної Республіки Крим 
Володимира Константинова 
та лідера громадського руху 
«Український вибір» Віктора 
Медведчука. Про це йдеться в 
Указі президента США Барака 
Обами. 

Крім того, США оголосили 
про арешт активів голови Ради 
Федерації Федеральних Зборів 
Російської Федерації Валентини 
Матвієнко, Владислава Суркова, 
радника президента РФ Сергія 
Глазьєва, Дмитра Рогозіна. 

Швейцарська прокурату-
ра провела обшук в офісі 

компанії Рината Ахметова DTEK 
Traiding S.A. у Женеві у зв’язку 
з вугільним трейдером MAKO 
Traiding Олександра Януковича. 
Про це пише «Українська прав-
да» з посиланням на видання 
SonntagsZeitung.

Обшук був проведений у рамках 
розслідування діяльності вугільної 
трейдингової компанії MakoTrading 
S.A. старшого сина екс-президента 
Олександра Януковича, який під-
озрюється швейцарською поліцією 
у відмиванні грошей. 

За інформацією видання, 
структури Ахметова були тісно пе-
реплетені з компанією Януковича-
молодшого. Воно також називає 
Ахметова «щедрим спонсором» 
передвиборної кампанії Віктора 
Януковича. 

У прес-службі ДТЕК газеті 
підтвердили факт обшуку доку-
ментів: «ДТЕК підтверджує, що 
швейцарська влада почала розслі-
дування про діяльність окремих 

фірм українських посадових осіб. 
Ми надали швейцарським право-
охоронним органам фінансову і 
юридичну документацію нашої 
швейцарської філії». 

У ДТЕК також зазначили, що є 
повністю прозорим бізнесом і від-
повідають чинному законодавству 
країни, а тому готові надати всі 
необхідні документи слідству. 

Раніше про обшук у офісі ком-
панії старшого сина екс-гаранта 
повідомляло видання Bloomberg. 
Прес-секретар прокурора Анрі 
Каса повідомив, що компанія 
MAKO Traiding S.A. зареєстрована 
на Януковича формально. Пред-
ставники швейцарського трейдера 
з українським корінням тоді від-
мовилися від коментарів. 

Санкції відносно колишніх 
українських посадовців уведені 
в багатьох європейських країнах. 
За оцінками нового керівництва 
України, Янукович вивів у оф-
шорні рахунки близько $70 млрд, 
залишивши державну скарбницю 
порожньою і пограбованою. 

Найбільшою сенсацією минуло-
го тижня став арешт відомого 
українського олігарха Дмитра 
Фірташа. Його затримали в Австрії 
на підставі ордера, виданого 
американським судом за запитом 
ФБР. Фірташа підозрюють, зокрема, 
у хабарництві та створенні зло-
чинного угруповання. Днями суд 
міста Відень прийняв рішення про 
екстрадицію українського бізнес-
мена у США.

WHO IS МІСТЕР ФІРТАШ? 

У США вже є видатний в’язень 
родом із України — Павло Лазарен-
ко. Проте якщо останній нажив своє 
багатство, користаючись службовим 
становищем прем’єр-міністра, то 
Фірташ ніколи не ліз безпосередньо 
в політику (за винятком спроби ба-
лотуватися до парламенту за спис-
ком партії «Жінки за майбутнє»), 
хоча без тісного зв’язку з політику-
мом свою бізнес-імперію він би не 
збудував. 

Бізнес Фірташ започаткував у 
1988-му в Чернівцях, пізніше пе-
ремістився у Москву. За власними 
розповідями, першою його великою 
угодою став обмін 4000 тонн укра-
їнського сухого молока на партію 
узбецької бавовни та продаж її в 
Гонконзі. Чистий прибуток Фірташа 
становив $50 тис. 

У буремні 90-ті заробляв по-
ставками продуктів. Тоді вперше 
і зіткнувся з енергетикою: у роки, 
коли були дуже розвинені бартерні 
схеми, організував постачання про-
довольства в Туркменію в обмін на 
тамтешнє «блакитне паливо». Піз-
ніше продовжив співпрацю з ро-
сійським газотрейдером «Ітера», а 
в 2002-му створив власну компанію 
EuralTransGas, яка уклала ексклю-
зивні угоди на поставки середньо-
азіатського газу в Україну. 

З часом EuralTransGas змінила 
легендарна «Росукренерго» — газо-
вий посередник, який, за легендою, 
«змішуючи середньоазіатський газ із 
російським», продавав його Україні 
за відносно прийнятною ціною. 

Нав’язування незрозумілого 
посередника, який з’явився за пре-
зидентства Віктора Ющенка, вкрай 
обурило прем’єра Юлію Тимошенко. 
Прибрати «РУЕ» з ринку їй вдалося 
в 2009-му, коли вона вже вдруге була 
главою уряду. «Газпром» перейшов 
на прямі контракти з «Нафтогазом». 

Паралельно Фірташ розвивав 
мережу хімічних активів — придбав 
заводи з виробництва добрив у Та-
джикистані, Естонії та Україні, став 
головним інвестором «Кримського 

содового заводу» і «Кримського ти-
тану». В 2007-му олігарх повідомив 
про створення міжнародної холдин-
гової компанії Group DF, яка консо-
лідувала всі його активи. 

З приходом до влади Віктора 
Януковича бізнесмен розгорнув 
свою хімічну експансію: придбав 
таких найбільших виробників до-
брив, як горлівський концерн «Сти-
рол», сєверодонецький і черкаський 
«Азоти». Також став мажоритарним 
акціонером крупного, але проблем-
ного банку «Надра», скуповував 
пакети акцій облгазів, отримував 
у фактично безкоштовну оренду 
державні газорозподільні мережі. 
Лояльні до Фірташа менеджери очо-
лили «дочок» «Нафтогазу» — «Ук-
ргазвидобування» і «Укртрансгаз». 
Подейкують, що 50% усього при-
дбаного ним за часів Януковича на-
лежало «Сім’ї». 

За такої Фірташевої активності 
не уникнути було розмов про «росій-
ський слід», тим паче, що хімпідпри-
ємства концерну Ostchem отримали 
право імпортувати у «Газпрому» газ 
безпосередньо, минаючи «Нафто-
газ», і за нижчою ціною. 

У 2013-му Фірташ реалізував 
свій опціон на купівлю у Валерія Хо-
рошковського, що потрапив у неми-
лість, його частки в UA Inter Media 
Group Limited, отримавши контроль 
над «головною кнопкою країни» — 
телеканалом «Інтер», до редакційної 
політики якого завжди було багато 
запитань. 

Вкладав бізнесмен і в «непро-
фільний» бізнес: мабуть, згадавши, 
що його батьки підробляли вирощу-

ванням і продажем помідорів, почав 
будівництво тепличного комплексу 
в рідному селі Синьків Тернопіль-
ської області. 

ГОЛОВНІ ВЕРСІЇ ЗАТРИМАННЯ 
МІЛЬЯРДЕРА

1. Антиросійська
Захід нейтралізував проросій-

ського бізнесмена. Вище ми вже 
згадували про тісні зв’язки Фірташа 
з «Газпромом». У такий спосіб усім 
іншим олігархам, які зараз і так на-
лякані важкою ходою «північного 
сусіда», дано чіткий сигнал: Москви 
позаду вже немає. 

«Не знаю, наскільки це сподо-
бається чи ні Путіну, — каже прези-
дент Київського міжнародного енер-
гетичного клубу Q-club Олександр 
Тодійчук. — Фірташ був впливовим 
гравцем у Криму, наприклад, його 
«Титан», содовий завод там були од-
ними з найбільших споживачів газу. 
Арешт Фірташа в цьому контексті 
може також бути сигналом для ін-
ших, хто підтримує сепаратистів. Те, 
що це робиться в такі дні, є своєрід-
ним попередженням для інших біз-
несменів». 

Екс-депутат Олександр Гудима, 
який раніше очолював парламент-
ський комітет із питань енергети-
ки, вважає, що арешт Фірташа — це 
пересторога російським олігархам: 
«Швидше, дійсно, сьогодні й росій-
ські, й українські олігархи отримали 
промовисте повідомлення, чого їм 
слід очікувати. США показали, що 
чекає всіх тих, хто підтримував Пу-
тіна та режим Януковича». 

2. Газова 
Цю версію також можна нази-

вати антиросійською, але з газовим 
присмаком. Фірташ як ніхто обізна-
ний у схемах «Газпрому», і ці знання 
можуть дуже стати в пригоді опо-
нентам Кремля на Заході. Не кажу-
чи вже про те, що він ходячий носій 
компромату як на російських, так і 
на українських можновладців. 

«Це позиційна боротьба між 
Заходом і Путіним, яка проявля-
ється в арешті Фірташа, — вважає 
адвокат Тетяна Монтян. — Він же 
зав’язаний страшною силою на по-
стачаннях газу. Я не знаю, які у них 
домовленості, проте позиція Фірта-
ша загальновідома. І якщо його за-
арештував Захід, то, напевно, хоче 
щось виторгувати за це у Росії чи дає 
якийсь знак. Знаючи зв’язки Фірта-
ша з Росією, з поставками газу, з усі-
ма схемами, думаю, західна розвідка 
знає ще більше. І подивимося, чи по-
ступиться Путін хоч чимось, бо він 
почав занадто «бикувати» і на всіх 
чхати». 

3. Кримінальна 
Джерела в новому уряді запев-

няють, що Фірташа є за що затрима-
ти, а загальна політична обстановка 
лише створила сприятливий фон 
для цього. 

Міністр Кабінету Міністрів 
Остап Семерак озвучив одну з вер-
сій арешту «газового короля» у Від-
ні. 

За його даними, підставою для 
цього могла стати скандальна спра-
ва про «вишки Бойка». «Коли я роз-
слідував справу так званих «вишок 
Бойка», кошти «Чорноморнафто-
газу» проходили через банк Trasta 
Komercbanka в Латвії. І є непрямі 
докази того, що цей банк належав, 
принаймні в той час, і Фірташу. До 
мене звертались американські коле-
ги. Вони цікавились участю Фірташа 
якраз у цих справах, його причетніс-
тю до відмивання коштів», — пові-
домив міністр. 

Олександр Гудима припускає, 
що Фірташ дійсно замішаний у чис-
ленних фінансових махінаціях за 
кордоном: «Нам завжди здавалося, 
що масштаби діянь Фірташа об-
межуються Україною і Росією. Але 
є багато інших держав, є фінансові 
потоки, є банки, якими він володіє.  
Думаю, що затриманий він не через 
угоди з Росією, а за фінансові махі-
нації на міжнародних ринках, які 
зачіпають національні інтереси, зо-
крема, США». 

За матеріалом Павла Вуйця, 
Катерини Пешко для «Главкому» 

Сильні світу

Тарута вирив 
траншею на кордоні 
з Росією 

Глава Донецької облдержадміні-
страції Сергій Тарута повідомив, 

що на кордоні з Росією зроблена 
траншея, щоб техніка на змогла 
пройти на українську територію. 
«Прорили практично вздовж усього 
кордону траншею 4 метри завширш-
ки, 2,5 метра завглибшки. І вал іще 
зверху 2 метри», — сказав він. 

«У місцях, де найнебезпечніші 
ділянки, встановлені великі тетра-
поди», — додав губернатор. 

«Наш кордон… ну, не на замку, 
але цього достатньо, щоб техніка не 
пройшла», — сказав Тарута і додав, 
що траншею вирив його брат. 

  Потрібні кухарі, офіціанти. (0332) 
757565; (066) 8709333; (066) 8709399

 ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ТАКСІ, З ДОСВІ-
ДОМ РОБОТИ НЕ МЕНШЕ 5-ТИ РОКІВ. 
(095) 8932077; (097) 6013605

  Робота: теплиці парники, ферми, 
овочебази, м'ясокомбінати, риббаза (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г роботи, 
перебирання яблук, швачки, наявність 
закордонного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  Потрібен на постійну роботу в автомай-
стерню автослюсар, з досвідом роботи. 
(0332) 767199; (095) 4020115

 ФІРМА ВІЗЬМЕ ЕКСПЕДИТОРА-ВАН-
ТАЖНИКА, ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА 
ТОВАРІВ, З/П ВІД 1800ГРН. (067) 
1643050

  На роботу потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, приби-
ральниці-посудомийниці, водії з власним 
а/м (бус). (099) 7522226; (099) 5055556;  
(095) 6551001; (066) 1244446

Потрібен бармен-офіціант з хорошою 
зовнішністю, у кафе-бар, на АЗС 

"Укрнафта", вул.Карпенка-Карого, 1-б. 
(066) 6254404

  Робота вдома неважка та цікава (об-
робка кореспонденції), від ПП "Новація", 
з/п 2500грн/місяць. Регіон, стать, вік, 
будь-які. Від Вас: два конверти на адресу: 
87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 2075. 
Інформацію надсилаємо безкоштовно! 
e-mail: novaship@list.ru.

  Сезонна робота: збір спаржи, полуниці, 
огірків, проживання та харчування за 
рахунок роботодавця, наявність закор-
донного паспорту. (096) 0848454; (093) 
5336200; (099) 0278579

 Шукаю роботу няні, є досвід роботи, 
проживаю в р-ні ГМ "Там Там". (095) 
6059871

 Шукаю роботу є власний а/м "чобіток". 
(097) 7770830

Фермер
  Догляд за садом: обрізання, формування 

крон фруктових дерев, прищіплення та ін. 
(0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Саджанці голландської малини, 
сортові, можлива гуртова партія;  (0332) 
757593; (067) 3329246

Продам. Березовий СІК. Саджанці: 
калини, ялини, сосни, берези, ліщини, 

ялівця, грецького горіха. (095) 
8711312, Олександр

  Продам. Сіно польове в квадратних 
тюках, Рожищенський р-н, можлива до-
ставка. (096) 6142117; (050) 6107839

  Продам. Сіно та солому в тюках; дрібну 
картоплю (099) 4312505; (097) 1882507

  Продам. Солому вівсяну в тюках; велику 
картоплю, буряки столові; зерно гречки. 
(099) 3153059; (095) 5710132

  Продам. Овес, ячмінь, пшеницю, насін-
неву картоплю. (095) 2168087

Продам. Моркву на корм. (066) 
8896244; (095) 5599992; (097) 5455553

  КУПЛЮ. Картоплю сортову, столовий 
буряк та моркву. (095) 6282680; (093) 
1561181

Різне
  Продам. Меблі: тумби приліжкові, 2шт., 

м'який куточок на кухню, ліжка металеві. 
Телевізор "Філіпс", новий в упаковці, 
діаг.30". ціна за домовленістю. (096) 
8388992

  Продам. Рояль кабінетний "Erart". 
(066) 7443715; (099) 3319939

  Я загубила номер Вашого телефону, 
прошу кого-небудь з вашої сім'ї, яка 
цікавилась можливістю мати достойний 
додатковий дохід, зателефонувати Вален-
тині. (050) 1552059

  Продам. Ліжко, прихожу, диван, трюмо, 
вітчизняний велосипед. (0332) 760753; 
(095) 8369530

  Продам. Візок інвалідний, новий, у ви-
користанні не був. (050) 7359454

  Продам. Диван-ліжко, коричневе, 
500грн; касетний магнітофон JVC, 200грн. 
(0332) 720443

  Продам. Пральну машину "Індезіт", 
горизонтальне завантаження, на 5кг, б/в, 
недорого. (093) 7982197: (066) 1347910

  Куплю. Дешеві меблі, холодильник, газо-
ву плиту, цеглу б/в, шифер б/в. (0332) 
760753; (095) 8369530

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, самовивіз. Ліц. АВ №501444 від 

24.11.09р.; АБ№580658 від 22.02.2011р.; 
Ліц АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199


