
З КИМ ПОЧИНАВ 

Насправді Медведєв пов’язаний 
із бізнесом не лише через «Газпром», 
як думає багато хто, і навіть не через 
«Консультаційну фірму «Балфорт», 
яку він заснував із однокурсниками 
ще в 94-му. 

На бізнес-карті ім’я майбутньо-
го глави держави, а нині прем’єр-
міністра Росії з’явилося аж 13 груд-
ня 1990 року. Цього дня в Невському 
районі Санкт-Петербурга було заре-
єстроване якесь мале підприємство 
«Уран», в якому і намітилося ни-
нішнє нарощення влади та капіта-
лу. Форма власності в «Урані» була 
позначена як державна, але в якості 
засновників чомусь виступали фі-
зичні особи — сам 25-річний Дми-
тро Медведєв і два його колишніх 
однокурсники (Ілля Єлісєєв і Антон 
Іванов). 

Всупереч назві, компанія опі-
кувалася не підпільним експортом 
зброї масового ураження в Іран, а 
скромним «виробництвом товарів 
народного споживання», але «ура-
нове» минуле все ж позначилося на 
долі всіх трьох початківців-бізнес-
менів. Сам Медведєв, наприклад, не 
так давно носив чемоданчик, що мав 
стосунок уже до справжнього урану, 
та і його колишні колеги не зали-
шилися на бобах: Єлісєєв у серпні 
2005 року був призначений заступ-
ником голови правління «Газп-
ромбанку», а Іванов став першим 
заступником гендиректора «Газп-
ром-Медіа», а потім і головою Вищо-
го арбітражного суду. Очевидно, що 
не без протекції свого колишнього 
компаньйона. 

Проте справжню бізнес-школу 
екс-президент пройшов у лісопро-
мисловому «Ілім Палп». Компанія 
була зареєстрована низкою росій-
ських і швейцарських фірм у 92-му. 

— Нам усім було трохи за 30. 
Прийшовши в компанію, ми запро-
шували на роботу тих, кого знали, — 

зізнався член ради директорів «Ілім 
Палпу» Борис Зінгаревич. 

Серед засновників прізвище 
Медведєва відсутнє, але фірма була 
зареєстрована в пітерському Комі-
теті із зовнішніх зв’язків, який у той 
час очолював Володимир Путін. Із 
пізнішого звіту Рахункової палати 
випливає, що в 1994-му близький 
до Путіна Дмитро Медведєв через 
фірму «Фінцелл» контролював п’яту 
частину ЗАТ «Ілім Палп Ентерп-
райз». 

У 1998 році Медведєв навіть був 
обраний членом ради директорів 
придбаного «Ілім Палп» «Братсько-
го лісопромислового комплексу», 
але потім від поста відмовився. У 
місті кажуть, що під нього стали ко-
пати силовики та братва. 

Зате конкуренти «Іліму» біз-
нес-минуле Медведєва все-таки не 
забули. Як тільки адміністративна 
кар’єра у нього пішла вгору, покра-
щилися справи й у його колишньої 
компанії, до якої він офіційно сьо-
годні жодного стосунку не має. 

БРАТ — ЗА БРАТОМ 

Двоюрідний брат прем’єра Ан-
дрій Медведєв починав свою справу 
без сприяння пітерського родича. 
Вже на початку 90-х він заробляв 
первинний капітал директором сто-
личного елітного бутика. Коли інші 
торгували слаксами та сигаретами, 
він продавав ювелірні вироби і до-
рогі хутра. Потім почав реалізувати 
бренди (типу каші «Бистров») і про-

сувати чужі товари, встигнувши по-
працювати в низці маркетингових 
агентств. 

Зовні робота виявилася не дуже 
успішною. За податковими базами 
даних, у 2003–2004 рр. Андрій Мед-
ведєв заробляв на кілька порядків 
менше, ніж можна було припустити 
з його керівного становища — по 15–
35 тис. руб. (на рік!). Утім, у той час 
багато підприємців таким скромним 
окладом, можливо, ухилялися від 
сплати податків. Хай там що, Андрій 
Васильович не розорився. Зараз він 
очолює 4P Group, а це один із лідерів 
російського ринку польового марке-
тингу з двома тисячами осіб персо-
налу. Тепер він, мабуть, економить 
уже на них. 

«У відповідь на всі вмовляння 
виплатити мені мої гроші за вико-
нану роботу керівник цієї компанії 
Андрій Медведєв натякнув, що піді-
шле до мене «хлопців», які фізично 
пояснять мені, що не варто розра-
ховувати на отримання будь-яких 
грошей, — написав один інтернет-
користувач у своєму щоденнику. — 
Я не розумію, навіщо компанії з та-
ким оборотом влаштовувати стільки 
проблем, передусім собі, через таку 
дріб’язкову суму... Хочу, щоб якомо-
га більше людей знало, що якщо зі 
мною щось станеться (посковзнуся, 
чи потраплю під машину, або вда-
рюся головою), то це відбудеться з 
вини керівника компанії 4P Group». 

Вдарився автор цього повідо-
млення і чим саме, з’ясувати не 
вийшло. Від спілкування зі «Спів-
розмовником» він відмовився, і 
крім того, що йшлося про суму в 
50 тис. руб., іншої інформації отри-
мати не вдалося. 

Втім, і не дивно. За свій бізнес 
останнім часом відповідають лише 
ті, хто рівновіддалений від влади. 
Всіх інших «кошмарити» забороне-
но. 

Олег РОЛДУГІН 

Печерський районний суд Києва 
виніс ухвалу про відновлення 

кримінального провадження сто-
совно мера Харкова. Геннадія Кер-
неса знову помістили під домашній 
арешт через відновлення слідства у 
його кримінальному провадженні. 
Про це з посиланням на адвоката 
Кернеса Олександра Гунченка пові-
домляє «Укрінформ». «Печерський 
районний суд Києва ще 4 серпня 
виніс ухвалу про відновлення кри-
мінального провадження стосов-

но мера Харкова Геннадія Кернеса, 
який знову під домашнім арештом. 
Однак доводів із боку потерпілих 
або суду немає, обіцяють оголосити 
незабаром», — зазначив захисник 
харківського міського очільника. За 
його словами, особисто він дізнався 
про відновлення слідства з опублі-
кованого у Facebook повідомлення 
голови МВС Арсена Авакова. Як уже 
раніше повідомлялося, Кернес зви-
нувачує Авакова та Балуту в гальму-
ванні справи про замах. 
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1111У Слов’янську затримали 
сина Нелі Штепи 
Про це повідомляють «Новости Донбасса». За 
даними журналістів, Сергія Огаркова затримали 
у власній квартирі 12 серпня. Нагадаємо, що 
13 липня Нелю Штепу закрили у СІЗО на два 
місяці. Чиновницю підозрюють у посяганнях на 
територіальну цілісність і недоторканність Укра-
їни. Як відомо, на початку квітня Штепа підтри-
мала сепаратистів. 17 квітня зв’язок із нею зник. 
Пізніше повідомлялося, що вона потрапила у 
полон до бойовиків, де перебувала 81 день. 

У 2013-му Литвин обійшовся 
державі в 243 тис. грн 
Такий висновок можна зробити на підставі одного 
із спецнаказів про матеріальне забезпечення та 
охорону вищих посадових осіб у відставці, які 
Президент Петро Порошенко скасував. Екс-спікер 
Литвин мав право довічно отримувати щомісячну 
платню і жити на держдачі в Конча-Заспі. За ним 
було закріплено безкоштовний автомобіль із дво-
ма водіями, одну покоївку та санаторно-курортне 
лікування в закладах Держуправління справами. 

У «Нафтогазі» 
перерахували 
320 млн грн 
фірмі з одним 
працівником 

Росія заразила комп’ютери в офісі 
Яценюка вірусом-шпигуном 

Екс-нардеп із сином налагодили «сімейний бізнес» із розкрадання 
державних коштів 

Особиста і державна шерсть 
Дмитра Медведєва 

Прокуратура Шевченківсько-
го району столиці почала 

кримінальне провадження за 
фактом розтрати службовцями 
«Нафтогазу» понад 320 млн грн 
бюджетних коштів. Про це пові-
домили у прес-службі прокура-
тури міста Києва. 

Витрачені гроші мали піти на 
розвиток мінерально-сировин-
ної бази газової компанії. 

У повідомленні йдеться, що 
у 2012 році «Нафтогаз» уклав 
чотири угоди про проведення 
геологорозвідувальних робіт. 
Кошти перерахували на рахунки 
фірми, втім, геологічної розвідки 
так і не провели. 

«Як з’ясувалося, вказана ко-
мерційна структура, маючи у 
штаті лише одного працівника, 
була створена для прикриття не-
законної діяльності. Як наслідок, 
службовці «Нафтогазу» пере-
рахували багатомільйонну суму 
на рахунки фіктивного підпри-
ємства», —  зазначили у повідо-
мленні. 

Крім того, додали, що вказа-
на фірма фігурує в іншому кри-
мінальному провадженні про 
створення фіктивних підпри-
ємств для прикриття незаконної 
діяльності. 

Кримінальну справу відкри-
ли за ч. 5 ст. 191 Кримінального 
кодексу (привласнення, розтра-
та майна або заволодіння ним в 
особливо великих розмірах шля-
хом зловживання службовим 
становищем). 

Щонайменше 60 комп’ютерів в 
уряді України заражені шпи-

гунським вірусом із Росії. Про це 
пише газета Financial Times із по-
силанням на компанію Symantic 
і свої джерела в НАТО. Видання 
пише, що шкідлива програма має 
назву Ouroboros, також її назива-
ють «Змією». 

Вірус-шпигун проник не лише 
в комп’ютери уряду Яценюка, а й 
заразив мережі 9 країн у Східній 
Європі, серед яких Німеччина, Ки-
тай, Польща та Бельгія. Завдяки 
шкідливій програмі секретні ди-
пломатичні документи потрапили 
в руки того, хто організував кібе-

ратаку. 
Про вірус Ouroboros в Україні 

стало відомо після того, як компа-
нія Symantic, яка опікується без-
пекою комп’ютерних мереж, напи-
сала в своєму звіті, що комп’ютери 
уряду «однієї з колишніх республік 
СРСР» заражені ним із 2012 року. 
Крім того, ця кібератака продо-
вжується і зараз. Співрозмовник 
Financial Times із НАТО повідомив 
газеті, що ця країна — Україна. 

Експерти з питань кібербезпе-
ки кажуть, що вірус Ouroboros був 
зброєю, застосованою для атаки 
по мережах Пентагону в 2008-му. 
Представники відомства назва-
ли цей випадок найсерйознішим 
втручанням у комп’ютерні систе-
ми оборони США. Також Ізраїль і 
Штати використовували цей вірус 
для зриву програми Ірану зі збага-
чення урану. «Якщо візьмете зви-
чайний вірус, він буде розповсю-
джуватися і заражати комп’ютери 
неконтрольовано. Та «Змія» до-
зволяє завдати точнішого удару», 
— пояснив фахівець із кібернетич-
ної безпеки з Royal United Services 
Institute і колишній розвідник Пі-
тер Робертс. 

Нагадаємо, під час виборів 
російський вірус у системі ЦВК 
готувався оголосити президентом 
Яроша. 

Сильні світу

Кернеса знову помістили під домашній арешт 

Колишній народний депутат 
Василь Шлапак разом із си-

ном Миколою, головою правління 
НАК «Украгролізинг», налагодив 
схему розкрадання державних ко-
штів. Про це повідомив заступник 
начальника ГУБОЗ МВС, начальник 
антикорупційного бюро Ігор Купра-
нець. Під час обшуку в помешканні 
екс-нардепа було вилучено чимало 
предметів розкоші, серед яких зо-
лоті прикраси, наручні годинники з 
дорогоцінних металів відомих світо-
вих брендів, а також 1,5 кг срібла та 
1 кг золота у злитках. 

Причетність родичів до незакон-
ної діяльності з’ясувалася під час ве-

дення кримінального провадження, 
розпочатого за фактом розкрадання 
бюджетних коштів, виділених на заку-
півлю сільськогосподарської техніки 
та обладнання. З’ясовано, що службо-
вими особами «Украгролізингу» було 
укладено безтоварні угоди на суму 
понад 132 млн грн. У подальшому не-
існуюче обладнання нібито переда-
ли підконтрольному підприємству в 
фінансовий лізинг. Під час перевірки 
останнього правоохоронці виявили, 
що сільськогосподарське обладнання 
загальною вартістю понад 68 млн грн 
відсутнє. 

Крім того, після ревізії акціонер-
ної компанії, проведеної Державною 

фінансовою інспекцією України, ви-
явлено фінансові порушення, через 
які державна установа зазнала збит-
ків на 197 млн грн. Згідно з рішенням 
суду, організатору «сімейного бізне-
су» — колишньому народному обран-
цю — визначено запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою або за-
стави у розмірі 10 млн грн, наголосив 
Ігор Купранець. Тим часом слідство 
триває, місцезнаходження сина Шла-
пака з’ясовується. 

Нагадаємо, що до кінця вересня в 
Україні хочуть розпочати грандіозні 
«зачистки» у владних кабінетах. Від 
антикорупційної реформи залежить 
виділення траншу МВФ. 

Вважається, що бізнес рівновіддалений від влади. А от наскільки сама влада рівновіддалена від 
бізнесу, «Собеседник» розглянув на прикладі екс-президента РФ Дмитра Медведєва 


