
Поки українське суспільство і влада 
шукають кошти на обмундирування 
армії та фінансування АТО, держав-
ний бюджет країни продовжують 
розкрадати за допомогою тендер-
них схем. 

Про це у своїй статті для ZN.UA 
пише Григорій Побережний. Як на-
гадує автор, закон про державний 
бюджет на 2014 рік був прийнятий 
16 січня. У ньому ДП «Луганськву-
гілля» отримало кошти на рекон-
струкцію обладнання однієї з шахт. 

«Підтримка гірників — спра-
ва свята, отже, війна — не війна, а 
тендери на проведення цих робіт, 
як кажуть, must go on. ДП «Лугансь-
квугілля» 19 травня 2014-го розміс-
тило оголошення про проведення 
такого тендера. Йшлося про ремонт 
і технічне обслуговування машин та 
устаткування спеціального призна-
чення. У підсумку на відкриті торги 
подало заявки кілька учасників», — 
йдеться у матеріалі. 

Перемогла компанія «Ам-
пір», яка запропонувала ціну в 
91,3 млн грн, що на 40 млн грн біль-
ша, ніж у її конкурента — компанії 
«Олімп» (51,2 млн грн). 

За даними автора, за схемою 
стоїть регіонал Олександр Єфремов, 
який «виміняв свою безмежну ло-
яльність до Віктора Януковича на 
економічні преференції в регіоні». 

«Він ось уже кілька місяців як 
в опозиції і вже тричі відрікся від 
«хрещеного батька», але при цьо-
му продовжує заробляти на грошах 
українського народу. І це при тому, 
що багато людей вказує на Єфремо-
ва як на одного з винуватців «ЛНР», 
— зазначає автор. 

Відомий луганський блогер, а 
до Майдану — високопоставлений 
співробітник Луганської податкової 
Сергій Іванов розповідає, що Єфре-
мов вклав у «ЛНР» гроші. 

«Він створив систему «смотря-
щих» різних рівнів, і ватажок «ЛНР» 
Валерій Болотов ще до створення 
«республіки» був у Єфремова «смо-
трящим» за копанками. Всі копанки 
області давали Єфремову «бабло» за 
те, що він робив можливим саме їх 
існування», — каже Іванов. 

Він також додає, що Єфремов 
душив усі ініціативи, спрямовані на 
демаркацію та делімітацію кордону в 
Луганській області, оскільки контра-
банда теж була його годівницею, тож 

прозора структура на кордоні йому 
була невигідна. 

«Уже скоро п’ять місяців, як Ві-
ктор Федорович і всі його молоді ре-
форматори і молоді олігархи спіш-
но ретирувалися у «Великоросію», 
але державний бюджет продовжує 
працювати в інтересах згаданих 
«біженців», а також багатьох полі-
тиків, кримінальних авторитетів і 
бізнесменів, які словом і ділом до-
помагають терористам на Сході во-
ювати проти своєї ж країни. Не буде 
великим перебільшенням сказати, 
що вся ця антиукраїнська кампанія 
значною мірою профінансована без-
посередньо з державного бюджету 
країни», — підсумовує автор. 

Британська газета Mirror написа-
ла, що Марія Путіна разом зі сво-

їм бойфрендом Йоррітом Фаассеном 
покинула пентхаус вартістю близько 
€2,5 млн у передмісті Гааги. 

Будинок президентської дочки 
розміщений усього за 30 км від аеро-

порту, з якого вилетів рейс MH17 Ма-
лайзійських авіаліній, збитий над те-
риторією України, повідомляє газета. 

Раніше мер міста Гілверсюм Пітер 
Бройтіс закликав депортувати з Ні-
дерландів 29-річну дочку президента 
РФ Володимира Путіна через ката-

строфу «Боїнга-777». 
Про доньок Путіна, Марію та Ка-

терину, практично нічого не відомо — 
вони повністю огороджені від уваги 
медіа. Крім того, офіційних фото Пу-
тіних немає. За інформацією місцевої 
преси, Марія зустрічається з голланд-
цем Йоррітом Фаассеном. 

ЗМІ уточнюють, що Фаассен обі-
ймав важливі пости в «Газпромі» та 
«Будтрансгазі». 

Британська преса також повідо-
мила, що найближче оточення Воло-
димира Путіна почало рух фінансових 
коштів після того, як влада Велико-
британії закликала покарати поділь-
ників глави РФ після катастрофи ма-
лайзійського літака. 

Нагадаємо, рейс MH17 компанії 
«Малайзійські авіалінії», що летів із 
Амстердама в Куала-Лумпур, був зби-
тий 17 липня поблизу селища Грабо-
вого Донецької області. Всі 298 осіб на 
борту загинули, зокрема громадяни 
Нідерландів і США. 

Спецслужби Сполучених Штатів 
вважають, що Росія «створила умови» 
для катастрофи «Боїнга-777». 
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1111Єфремову видали 
держкомпенсацію 
на оренду житла 
В «Голосі України» опублікований список депу-
татів, які в другому кварталі 2014 року отримали 
компенсацію для оренди житла або знімання 
готельного номера. У списку виявився представ-
ник Партії регіонів Олександр Єфремов. Цього 
нардепа вже довгий час звинувачують у від-
критій підтримці сепаратистів, але це не заважає 
йому користуватися пільгами. 

Застрелили мера 
Кременчука 
Мера Кременчука (Полтавська область) Оле-
га Бабаєва застрелили поряд із його власним 
будинком. Про це повідомив нардеп (фракція 
«УДАР») Сергій Каплін: «Йому перегородила шлях 
«дев’ятка». Звідти були здійснені три постріли 
з гладкоствольної зброї в упор. Після чого він 
загинув». В обласному управлінні МВС України 
повідомили, що за фактом злочину відкрито 
кримінальне провадження за статтею КК «Умисне 
вбивство». 

Проти Жириновського та Зюганова 
порушено кримінальні справи 

У США помер колишній наглядач Аушвіца 

У Львові обстріляли будинок мера Садового 

Єфремов продовжує заробляти 
за допомогою тендерних схем 

Головне слідче управління МВС 
України відкрило кримінальне 

провадження щодо громадян РФ 
— лідера КПРФ Геннадія Зюганова 
та голови ЛДПР Володимира Жи-
риновського. 

Про це на своїй сторінці в 
Facebook повідомив радник глави 
МВС України Зорян Шкіряк. 

Їм висунуто звинувачення у 
фінансуванні дій, спрямованих на 
зміну меж території і державного 
кордону України. 

Як повідомлялося, раніше лі-

дери луганських сепаратистів Ва-
лерій Болотов і Василь Нікітін по-
дякували Зюганову за фінансову 
допомогу. 

У США помер колишній нагля-
дач нацистських концтаборів, 

89-річний Йохан Браєр. Про це 
повідомив його адвокат. 

Чоловік відійшов на той світ у 
одній із лікарень Філадельфії того 
ж дня, коли суддя постановив екс-
традувати його до Німеччини. 

Німецька прокуратура звину-
вачувала Йохана Браєра у посо-
бництві вбивству більше ніж 200 
тисяч євреїв у таборі смерті «Ауш-
віц» у Польщі. 

Пан Браєр 
заявляв, що 
в ті роки він 
був підлітком 
і його змушу-
вали працюва-
ти охоронцем 
за межами 
кон ц т а б о р у, 
тож сам він 
майже не кон-
тактував із 
ув’язненими. 

Сильні світу

Герман «пожертвувала» свою сумочку 
«Шанель» на потреби АТО 

Під час недавнього засідання 
Ради відбулася словесна пе-

репалка між регіоналкою Ганною 
Герман і депутатами-ударівцями 
через розгляд законопроекту «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо вдоско-
налення боротьби з тероризмом». 

Герман порадила ударівцям са-
мим піти бійцями в зону АТО на 
Донбасі. Натомість Ірина Геращен-
ко від «УДАРу» натякнула, що за 
сумочку «Шанель» можна купити 
сім бронежилетів високої якості. 
При цьому Геращенко імені Герман 
не назвала. Але та зрозуміла натяк, 
вийняла всі свої речі з «шанельки» 
білого кольору та подарувала уда-
рівцям. 

Після цього Геращенко закли-
кала депутатів із Партії регіонів, 
зокрема Вадима Новинського, 
Олександра Єфремова, пожертву-
вати кошти на лікування поране-
них під час воєнних дій на Сході 
українських бійців, а також запро-
понувала організувати аукціон із 
продажу сумки Герман. Після цих 
слів Геращенко поставила сумочку 
на парапет неподалік від урядової 
ложі, а поряд — фотографії пора-
нених в АТО військовослужбов-
ців. 

В інтернет-магазинах подібні 
сумочки-конверти «Шанель» вели-
кого розміру із зернистої телячої 
шкіри продають за 1,5–2 тис. грн. 
Геращенко оголосила благодійний 
аукціон — усі гроші підуть на ліку-
вання вояків, які дістали поранен-
ня на Сході України. 

Дочка Путіна втекла зі свого будинку в Нідерландах 

Бакієва заочно засудили до довічного 
ув’язнення 

У Львові в ніч проти суботи неві-
домі обстріляли будинок, в яко-

му, за даними місцевих ЗМІ, живе 

мер міста Андрій Садовий. 
Як повідомили «BBC-Україна» 

в преc-службі львівської міліції, о 
00:20 в Личаківський райвідділ на-
дійшла інформація про те, що на 
вулиці Стрілецький чути піротех-
нічні вибухи. Група, яка приїхала на 
виклик, встановила, що будівлю по-
шкоджено пострілом із невстанов-
леної зброї. 

Інформацію місцевих ЗМІ про 
те, що стріляли з гранатомета, у мілі-
ції поки не підтверджують: кажуть, 
що зараз ідуть експертизи. Але у 
львівській мерії повідомили, що не-
подалік від будинку знайшли грана-
томет «Муха». 

Як повідомили у прес-службі ме-

рії, під час нападу ніхто не постраж-
дав, бо мер із родиною виїхали на 
вихідні в Карпати. 

За фактом події відкрито кримі-
нальну справу за статтею про теракт.

Колишнього президента Кир-
гизстану Курманбека Бакієва 

та його брата Жанибека на бать-
ківщині заочно засудили до дові-
чного ув’язнення. Таке рішення 
виніс військовий суд Бішкекського 
гарнізону. 

Братів-політиків визнали ви-
нними в співучасті в замаху на 
вбивство, організації вбивства та 
неодноразовому перевищенні по-
садових повноважень. Суд також 
постановив конфіскувати майно 

сім’ї Бакієвих. 
Курманбек Бакієв уже три 

роки перебуває в Білорусі, де йому 
надали білоруське громадянство. 

Він і раніше не висловлював 
бажання повернутися на батьків-
щину, а влада Білорусі відмовляла 
Киргизстану на всі офіційні запи-
ти з проханням видати колишньо-
го президента. 

У Киргизстані до 25 років 
ув’язнення засуджено — також за-
очно — сина екс-президента Мак-
сима Бакієва. 

Бакієва-молодшого звинувачу-
ють у розкраданні 134,5 млн дол. 
із державного бюджету і нелегаль-
ній приватизації землі біля озе-
ра Іссик-Куль.  Крім того, в США 
йому інкримінують участь у зло-
чинній змові задля здійснення 
шахрайства та змову з метою пе-
решкоджання здійсненню право-
суддя. 


