
«Слідству.Інфо» вдалося знайти 
одне з місць, куди відомі можно-
владці приїздили вбивати тварин. 
Об’єктом уваги іменитих мисливців 
став Трахтемирівський півострів на 
березі Канівського водосховища. 
За право відпочивати у казкових 
місцях, де колись стояла перша 
козацька столиця, нині змагаються 
дві групи впливу. На кону — оди-
надцять тисяч гектарів лісових і 
польових угідь. 

Боротьба іде за спадок, який за-
лишив екс-голова «Нафтогазу Укра-
їни» та мисливець зі стажем Ігор 
Бакай. Ще наприкінці 90-х він ін-
вестував у розвиток новоствореного 
«Аграрно-екологічного об’єднання 
«Трахтемирів». Із легкої руки місце-
вої влади воно отримало у відання 
11 тисяч гектарів земель ландшаф-
тного парку. На пагорбі над канів-
ським водосховищем виріс мислив-
ський будинок, а дорогу перекрили 
шлагбауми. 

Лісові угіддя, які поспішно по-
кинув попередній покровитель, не 
могли залишитися поза увагою. У 
2012-му трахтемирівські землі по-
трапляють у поле зору сусідів — 
мисливського товариства «Оксамит-
сервіс». Це серйозні люди. Серед 
членів товариства —  брати Буряки з 
«Брокбізнесбанку», автомагнат Тарі-
ел Васадзе, впливовий екс-регіонал 
Віталій Хомутиннік і віднедавна 
радник в. о. президента Турчинова 
Олександр Кузьмук. 

Своїх 16-ти тисяч гектарів 
«Оксамит-сервісу» стало замало. У 
2012-му організація звертається до 
голів Київської та Черкаської об-
ластей із проханням передати їй 
у користування землі сусіднього 
ландшафтного парку Трахтемирів 
— ще 11 тисяч гектарів. Пояснен-
ня просте: наприкінці 2012 року в 
об’єднання «Трахтемирів» закінчу-
ється договір оренди мисливських 
угідь, і вони офіційно стають нічий-
ними. 

Листи підписує перший прези-
дент України і почесний президент 
товариства Леонід Кравчук — теж 

знаний мисливець і член президент-
ського клубу «Кедр». Імовірно, так 
прохання посприяти «Оксамит-сер-
вісу» і могло потрапити до резиден-
ції «Межигір’я», де ми й знайшли ці 
листи. 

Та навіть висока протекція чо-
мусь не допомагає депутатам-мис-
ливцям — угіддя Трахтемирова 
вони так і не отримують. «Від ланд-
шафтного парку «Трахтемирів» нам 
нічого не надали з однієї причини 
— тому, що це ландшафтний парк», 
— каже директор «Оксамит-сервісу» 
Володимир Причепа. 

Водночас директор ландшафтно-
го парку «Трахтемирів» Олександр 
Сіренко переконує: «Оксамит-сер-
віс» це не зупиняє. За його словами, 
якийсь час тому впливові мисливці 
взяли під контроль частину терито-
рії та встановили там свої підгодову-
вальні майданчики. 

«Оксамит-сервіс» звинувачення 
спростовує. А ландшафтний парк 
тим часом залишається у віданні 
об’єднання «Трахтемирів». Його 

директором уже багато років є мис-
ливець Андрій Слоневський. Зараз 
полювання на цій території офіцій-
но не дозволене. То кому ж належать 
козацькі землі? 

«Слідству.Інфо» вдалося зна-
йти нового власника. На початку 
2013 року 73,6% акцій об’єднання 
«Трахтемирів» опиняються в руках 
компанії Legolas Limited із острова 
Мен. Ланцюжок із офшорних ком-
паній виводить напряму до впливо-
вого регіонала-мільярдера Вадима 
Новинського, який два роки тому 
отримав українське громадянство. 

У його компанії «Смарт-
холдинг» інформацію про входжен-
ня до «Трахтемирова» підтверджу-
ють. За даними прес-служби, це 
відбулося «на запрошення акціо-
нерів товариства, що звернулися з 
пропозицією фінансово підтримати 
реалізацію низки проектів зі збере-
ження історико-культурної спад-
щини, підтримки та відтворення 
біорозмаїття регіонального ланд-
шафтного парку». 

Високий суд правосуддя Британ-
ських Віргінських островів за-

довольнив позов російського банку 
ВТБ і заарештував активи бізнесме-
на та голови Донецької ОДА Сергія 
Тарути. Суд також зобов’язав його 
протягом 14 днів розкрити інфор-
мацію про все його майно, дорожче 
50 тис. доларів США. 

Рішення суду було винесено 
27 травня. В своєму позові юристи 
ВТБ просили визнати рішення Мі-
щанського суду Москви, який вста-
новив, що Тарута виступав поручи-
телем за борговими зобов’язаннями 
перед банком на загальну суму 
30 млн дол. У позові також фігурує 
прізвище російського компаньйо-

на Тарути Олександра Катуніна, за 
якого, власне, поручився донецький 
губернатор. 

Під арештом опинились акти-
ви обох відповідачів на суму понад 
30 млн дол. на кожного. Йдеться про 
вісім компаній, які прямо чи опосе-
редковано належать Сергію Таруті, 
серед них «Українська гірничо-мета-
лургійна компанія», «Нові інженер-
ні технології» та київський готель 
«Хаятт»,  а  також  «Енергомашспец-
сталь» і корпорація «Індустріаль-
ний союз Донбасу», міноритарним 
пакетом акцій якого володіє Тарута. 
Заморожено також майно восьми 
компаній і три банківських рахунки 
Катуніна. 
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1111Рада позбавила Царьова 
недоторканності й схвалила його 
арешт 
Верховна Рада дала згоду на притягнення Олега Царьова 
до кримінальної відповідальності. За таке рішення прого-
лосували з другої спроби 235 народних депутатів. А також 
парламент 226 голосами дав згоду на затримання Царьова 
та обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання 
під вартою. Регіонала звинувачують у сепаратизмі. 

Путін з’їздив 
у Іспанію, щоб 
навести красу 

Діти чиновників із оточення Путіна насолоджуються життям 
на Заході 

Боротьба за спадок Бакая 

Президент Росії Володимир 
Путін відпочив на супер-

люксовому курорті в Іспанії, де 
люблять релаксувати модель 
Наомі Кембелл і співачка Кайлі 
Міноуг. 

Як повідомляє The Daily Mail, 
одразу після скандалу з прин-
цом Уельським Чарльзом, який 
порівняв главу РФ із Адольфом 
Гітлером, ВВП зняв апартаменти 
в санаторії Sha Wellness Clinic на 
узбережжі Коста-Бланка. Коро-
лівські апартаменти, орендовані 
Путіним, мають площу 320 кв. м. 
Сюди входять, зокрема, особис-
тий басейн, сад для медитацій, 
водоспади і фонтани. Крім того, 
клієнт має доступ до персональ-
ного гелікоптера. Одна ніч у та-
ких покоях коштує 8100 доларів. 

Виданню стало відомо, що 
Путін у санаторії записався на 
програму схуднення. Упродовж 
свого перебування там він си-
дів на дієті з цільнозернових 
продуктів, бобових, а також зі 
свіжих овочів і місо-супу. До 
того ж він пройшов процедури 
омолодження. Наразі невідомо, 
скільки точно днів ВВП пробув 
на іспанському курорті. Однак 
Путін прибув на відпочинок із 
чималим гардеробом. Із собою 
він привіз 93 валізи з одягом. 

Поки російські чиновники, проти 
яких ЄС і США ввели санкції, 

пропонують відмовлятися від благ 
західної цивілізації, їхні діти живуть 
і навчаються далеко за межами Росії. 

Три дочки віце-спікера Держду-
ми Сергія Желєзняка обрали кращі 
освітні заклади Швейцарії та Вели-
кобританії. Рік навчання в елітній 
швейцарській школі, яку закінчили 
дві доньки чиновника, за даними 
російського опозиціонера Олексія 
Навального, коштує близько 50 000 
євро на рік. 

Із Москвою спадкоємиці відомо-
го єдинороса прощаються без жалю. 
Залишаючи батьківщину, кілька ро-
ків тому Ліза Желєзняк на своїй сто-

рінці «ВКонтакте» написала: «При-
віт, милий Лондон! Прощай, добра 
стара Москва!». 

При цьому сам чиновник за-
раз активно закликає співгромадян 
жити, працювати і відпочивати в 
Росії та наполягає, що «патріотизм 
повинен стати пріоритетом у вихо-
ванні почуття громадянськості мо-
лодого покоління країни». 

Діти й онуки давнього друга Пу-
тіна, голови «Російських залізниць» 
Володимира Якуніна теж живуть за 
кордоном. Старший син чиновни-
ка Андрій навчався і почав бізнес 
у Лондоні. З 2009 року він очолює 
і є співвласником зареєстрованої 
у Великобританії інвесткомпанії 

VIYM. Молодший — Віктор — живе 
в Швейцарії. Він, його дружина і 
дочка, за даними Навального, заре-
єстровані в квартирі в центрі Жене-
ви. 

Син депутата Держдуми Олени 
Мізуліної, яка також потрапила в 
санкційний список США, залишив 
батьківщину багато років тому. Ми-
кола Мізулін закінчив Оксфорд, а 
зараз проживає в Бельгії. На запи-
тання журналістів, як вплинули на 
нього санкції проти матері, він не 
відповів, але, згідно з інформацією в 
соцмережі, раніше син головної бор-
чині з пропагандою гомосексуалізму 
працював у ОБСЄ і активно підтри-
мував ЛГБТ-співтовариство.  

Сильні світу

Моніці Левінські 
запропонували 
$250 тис. за її 
знамените синє 
плаття 

Колишній коханці екс-
президента США Білла Клін-

тона Моніці Левінські запропо-
нували $250 тис. за її знамените 
синє плаття, пише The Las Vegas 
Review-Journal. У розпорядженні 
видання опинився лист власни-
ка Музею еротичної спадщини 
(Лас-Вегас) Гаррі Моні. У цьому 
посланні Моні не тільки вислов-
лює бажання придбати сукню 
Левінські, але і запрошує екс-
коханку Клінтона на роботу з 
річною зарплатою в $100 тис. 

Раніше в пресі було опублі-
ковано нове інтерв’ю Левінські, 
в якому вона заявила, що «час 
закопати синє плаття». 

«Я не уявляв, що ваш зв’язок 
із Біллом Клінтоном мав настіль-
ки негативні наслідки для вашо-
го особистого життя і кар’єрних 
перспектив», — зазначає Моні. 
«Я готовий запропонувати вам 
менеджерську та кураторську 
роботу в Музеї еротичної спад-
щини», — додає власник вистав-
кового комплексу. 

Відповіді від Левінські музей 
поки не отримав. 

Суд Віргінських островів заарештував майно Тарути 

  Візьму на роботу автокранівника. 
(050) 9053159

  На роботу потрібні: аніматор в дитя-
чу кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці. (099) 7522226; (099) 
5055556; (095) 6551001; (066) 1244446

  Потрібні працівники для збору полу-
ниці в Луцькому районі, с.Смолигів. 
(050) 2420727; (050) 9668764

  Візьму на роботу водіїв кат.С, з до-
свідом та тракториста-екскаваторника. 
(050) 5863682

  Пивний ресторан "Честер Паб" у 
зв'язку із розширенням запрошує на 
роботу бармена і офіціанта, офіційне 
працевлаштування, соцпакет, достойні 
умови праці та відповідна з/п. (050) 
2675207

  В кафетерій потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, адміністратор, при-
биральниця.  (099) 6373869; (099) 
7910735 

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЕКСПЕДИ-
ТОРА ДЛЯ ПОЇЗДОК ПО УКРАЇНІ, 
З/П ВІД 2200ГРН + ВІДРЯДНІ + ПРО-
ЖИВАННЯ. (099) 4806347; (096) 
7968366

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З 
АКТОРСЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, 
ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 
2700-3300ГРН + ВІДРЯДНІ ТА ПРО-
ЖИВАННЯ. (099) 4806347

  Порібен охоронник (пенсіонер) на 
автопарковку по вул.Карпенка-Каро-
го, м.Луцька. (0332) 240113; (099) 
3060090

Не встигаю вивозити замовлення, 
кличу на допомогу водіїв з влас-

ним а/м. Робота в таксі, без шашки 
без поклейки, без вступних вне-

сків і незрозумілих платежів. Тер-
міново. (066) 9062455, Сергій

  Робота вдома неважка та цікава 
(обробка кореспонденції), від ПП 
"Новація", з/п 2500грн/місяць. Регіон, 
стать, вік, будь-які. Від Вас: два конвер-
ти на адресу. Інформацію надсилаємо 
безкоштовно! (096) 0273324, 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075. 

  На роботу потрібен торговий агент 
з власним а/м по області, з/п від 3-х 
тисяч. (095) 1518031

  Потрібні продавці у продуктовий 
магазин по вул.Львівській, вул.Вете-
ранів (33-й квартал), бульв. Дружби 
народів (р-н ЛПЗ), вул.Дубнівська. 
(050) 8608406

Фермер

  Продам. Цуценят німецької вівчар-
ки, вік 2 місяці, з документами. (050) 
6468679

Різне

  Продам. Діючий бізнес в сфері 
торгівлі. (050) 8273001

  Продам. Побутову техніку, ел/інстру-
мент та м'які меблі з Німеччини, б/в та 
нові: холодильники, пральні машини, 
мікрохвильові печі, дивани, болгарки 
та ін. (067) 3322259; (050) 9683831  

Продам. Бочки пластмасові, 
дубові, металеві, 120-220л; "куби" 
1000л. Плівку тепличну 4-сезонну 
польського виробництва, шир.6, 

8, 12м.  (050) 6709075

Меблі з Європи: шкіряні м'які час-
тини, у відмінному стані, низькі 

ціни.  (096) 5679491, Волинська 
обл., м.Горохів. вул.Б. Хмельниць-

кого, 13, магазин "Інтер'єр"

  Продам. Сукню весільну, розм.44, 
білий колір, сезон 2013р., пишна з 
корсетом, підспідничник з кольцами, 
недорого. (063) 3070195; (095) 
7747106

  Котли на тверде паливо (торфобри-
кет, дрова, щепа ін.) з вентилятором 
піддуву (Німеччина) та електронною 
автоматикою (Польща) 15-200кВт та 
банні печі, можливе виконання індиві-
дуальних замовлень. (03379) 40218; 
(098) 6831146; (067) 7011731

  Продам. Шафи 4шт., з антресолями, 
можна в квартиру або офіс. (050) 
6635775, Олександр

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, 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 


