
Влада Росії бореться за мораль і 
православні цінності, виступає про-
ти бездуховності Заходу. Принаймні 
так вважає більшість російського 
населення. Росіяни насміхаються 
над санкціями Євросоюзу, тому що 
щиро вірять в свою перевагу над 
Заходом. В даний час російське 
населення як ніколи вороже нала-
штоване до Європи і США, оскільки 
в країні активно діє антизахідна 
пропаганда, про це в своїй статті, 
опублікованій на сайті штрих code, 
пише Роман Кириченко. 

Більшість населення Росії вва-
жає, що живе в країні духовності, 
на відміну від західних держав. Але 
Росія ще залишається країною по-
двійних стандартів, оскільки влад-
на верхівка захищає населення від 
впливу Європи, в той час як вона 
сама і її діти в повній мірі користу-
ються всіма благами західного світу. 
Неодноразово в мережі з’являлися 
фотографії, на яких, наприклад, 
Дмитро Кисельов разом із сім’єю 
відпочивав в Нідерландах, або зо-
браження з Іспанії активного борця 
за «православний світ» в Україні Іва-
на Охлобистіна. Проте найцікавіше 
стосується все ж дітей владних му-
жів Росії. Зокрема дочки президента 
Росії Володимира Путіна Марія і Ка-
терина живуть в Німеччині і Нідер-
ландах відповідно. 

У прем'єр-міністра Дмитра Мед-
ведєва є син Ілля, який поки що 
живе в Росії, але планує виїхати на 
навчання в Массачусетський уні-
верситет в США. Ще один борець за 
«російський світ» міністр закордон-
них справ Сергій Лавров має доньку 
Катерину, яка закінчує Колумбій-
ський університет Нью-Йорку і на 
постійній основі живе в США. Віце-
спікер держдуми Сергій Железняк 
відомий тим, що активно бореться 
з нацизмом і його проявами. Саме 
він ініціював, щоб сервери з інфор-
мацією про російських громадян 
перебували в Росії. У той же час 
дві його дочки живуть і навчають-

ся в Лондоні, ще одна — в Швейца-
рії. Ще один віце-спікер Держдуми 
Олександр Жуков має сина Петра, 
який так прижився в Лондоні, що 
встиг відсидіти там у в’язниці. Де-
путат Держдуми від «Єдиної Росії» 
Олександр Ремезков відправив сина 
Степана в престижний військовий 
коледж Valley Forge в Пенсільванії, 
там він навчався за програмою під-
готовки офіцерів США. А до того він 
навчався у Великобританії. Ще один 
син Ремезкова Микола з 2008-го на-
вчається в Malvern College у Велико-
британії, а дочка Марія з 2012 року 
живе у Відні, де займається гімнас-
тикою. 

Діти глави РЖД Володимира 
Якуніна живуть за кордоном. Стар-
ший син Андрій займається бізне-
сом в Лондоні. Молодший Віктор 
живе в Швейцарії, там же займаєть-
ся бізнесом. Уповноважений у спра-
вах сім’ї та дитини Павло Астахов 
відомий тим, що активно боровся 
за заборону усиновлення громадя-

нами США російських дітей. Однак 
його старший син Антон навчався 
в Оксвордськом коледжі і Нью-
Йоркському економічному коледжі. 

Дочка Бориса Гризлова, лідера 
«Єдиної Росії», Євгенія живе в Тал-
лінні і має естонське громадянство. 

Андрій Фурсенко, колишній мі-
ністр освіти Росії, відомий введен-
ням ЄДІ, мабуть, не надто довіряє 
російській освіті, тому своїх дітей 
відправив вчитися за кордон, це він 
досить довго приховував. Навіть 
зараз його син Олександр живе в 
США. 

Депутат від «Справедливої   Ро-
сії» Олена Мізуліна, глава комітету 
держдуми з питань сім’ї, жінок і ді-
тей, віддала свого сина на навчання 
в Бернський і Оксфордський універ-
ситети. Нині Микола Мізуліна живе 
і працює юристом в Бельгії. 

Це далеко не повний список ді-
тей російських чиновників, які жи-
вуть і навчаються в США і європей-
ських країнах.

Розслідування кримінальної 
справи про відмивання грошей 

затягується, ніякі активи одіозно-
го бізнесмена в ФРН не заморо-
жені.  Про це повідомляє Deutsche 
welle.

В Україні «молодоолігарха» Сергія 
Курченко, наближеного до клану екс-
президента Януковича, підозрюють 
у махінаціях з продажем скраплено-
го газу, які завдали державі збитків 
більш ніж на три мільярди гривень. 

У коментарі DW Генеральна про-
куратура України назвала групу ком-
паній «ВЕТЕК», яку контролював Кур-
ченко, злочинною організацією, яка 
діяла під прикриттям ряду фіктивних 
фірм. 

Сам «молодоолігарх» зараз пере-
ховується від слідства в Росії. Рахунки 
і активи Курченко в країнах ЄС по-
винні були заморозити ще в березні, 
оскільки він після повалення режиму 
Януковича потрапив до списку санк-
цій Євросоюзу. 

Проти цих санкцій Курченко 
зараз судиться в Суді ЄС. Втім, як 
з'ясувалося, санкції не заважають 
його бізнесу в Німеччині. 

Зокрема, продовжує працюва-
ти куплена в минулому році групою 
«ВЕТЕК» мережа газових автозапра-
вок Sparschweingas. Відкриваються 
нові заправки, фірма навіть запустила 
оновлений сайт. 

«У нас все гаразд», — повідомив 
у телефонній розмові з DW представ-
ник фірми. 

Як повідомили DW в прокуратурі 
міста Гера, наслідком не встановле-

но зв'язок між Курченко і компанією 
Sparschweingas. «Спрямовуються за-
пити про надання правової допомо-
ги до Швейцарії і Австрії. Готується 
запит до правоохоронних органів 
України», — йдеться у відповіді про-
куратури. 

За інформацією міністерства еко-
номіки Німеччини, активи оточення 
Януковича на території Німеччини 
досі ідентифіковані були. За звичною 
для себе схемою, Курченко оформив 
свої активи в Німеччині на підстав-
них осіб та «компанії-прокладки», які 
знаходяться в управлінні одного між-
народного трасту. 

Як відзначає Deutsche welle, в роз-
слідуванні офшорних «схем» Сергія 
Курченко не надто просунулася і Гене-
ральна прокуратура України. 

«Нещодавно люди з прокурату-
ри неформально питали мене, чи не-
має у мене доказів того, що німецька 
мережа автозаправок належить Кур-
ченко», — розповів DW координатор 
роботи «Канцелярські сотні» Денис 
Бігус. 

Журналіст разом з командою во-
лонтерів вже кілька місяців відновлює 
і аналізує порізані документи з офісів 
групи компаній «ВЕТЕК», які нама-
галися знищити після втечі молодого 
бізнесмена. 

Незважаючи на те, що минулого 
року в «ВЕТЕК» в офіційній відповіді 
на запит DW визнали покупку мережі 
Sparschweingas, німецькі та українські 
слідчі досі не можуть звести «кінці з 
кінцями».
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1111Перша леді не гребує 
бюджетними сукнями
Дружина президента Марина Порошенко не 
цурається вбрання бюджетних брендів. 23 серпня 
у День прапора пані Марина з’явилася на людях у 
блідо-жовтій сукні вартістю 899 гривень від однієї 
з українських марок. На сторінці у Facebook бренд 
«Must Have», сукню якого і вигуляла президент-
ська дружина, повідомив, що для примірки було 
відібрано кілька моделей, різних розмірів, однак 
стилісти ще не знали для кого підбирають одяг.

Донька Яреми розкошує 
в Туреччині
Донька генпрокурора Віталія Яреми Ілона прово-
дить свої літні канікули на узбережжі Егейського 
моря. На турецькому курорті Бодрум вона обрала 
для відпочинку розкішний готель, де найде-
шевший номер на добу коштує близько тисячі 
доларів. Тур на тиждень з сніданками і вечерями 
обійдеться в 7-8 тисяч доларів, а путівка «все 
включено» — в 10 тисяч доларів і більше.

Регіонал Єфремов заробляє майже вдвічі 
менше за дружину 

Петро Порошенко розпочав продаж свого 
бізнесу

У західних банках заморожено мільярд 
доларів клану Януковича 

Білл Клінтон 
виділив  коханці 
2-мільйонний 
грант

Діти російських можновладців 
обирають життя в Європі 

Голова фракції Партії регіонів 
у Верховній Раді Олександр 

Єфремов задекларував 434,629 
тис. грн доходів в 2013 році. Про 
це йдеться в його декларації про 
доходи, опублікованій на персо-
нальній сторінці депутата на сайті 
парламенту. 

Як повідомляється, 214 тис. 
952 гривні доходу склала заробітна 
плата депутата, 5 тис. 581 гривню 
— дохід від викладацької, науко-
вої і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суд-
дівської практики зі спорту, 178 
тис. 269 грн — дивіденди і відсо-
тки, 35 тис. 826 грн — матеріальна 
допомога. 

У власності або оренді Єфре-
мова числяться дві земельні ділян-
ки площею 2850 (він ними володіє 
на половину з дружиною) і 1200 кв. 
м, житловий будинок площею 417 
кв. м (на половину з дружиною), 
дачний будинок площею 85 кв. м і 
гараж площею 81,5 кв. м (також на 
половину з дружиною). 

У його власності або оренді та-
кож числиться причіп ПИМ 8304 
2003 року випуску. 

Вклади в банках, цінні папери 
та інші активи, що перебувають у 
власності Єфремова, складають 1 
млн 594 тис. 140 грн. 

Фінансові зобов'язання декла-
ранта та інші витрати на утриман-
ня цього майна складають 55 тис. 
653 грн. 

У свою чергу, доходи дружи-
ни депутата за 2013 склали 853, 
972 грн, з яких 381 тис. грн склала 
зарплата. 

Вона володіє або знімає квар-
тири площею 34,9 і 53,6 кв. м, а 
також іншим нерухомим майном 
площею 112,7, також 75 і 67,9 кв. м. 

У її власності або оренді зна-
ходяться автомобілі Mercedes S550 
2007 року випуску і Audi Q7 2012 
року. 

У подружжя депутата 3 млн 
695 тис. 097 грн вкладів у банках, 
цінних паперів та інших активів. 

Її фінансові зобов'язання та 
інші витрати на утримання майна 
становлять 55 тис. 653 грн.

Петро Порошенко обрав ком-
панію, яка допоможе йому 

продати свої активи. Нею стане 
інвестиційна компанія Rothschild, 
якою володіє однойменна динас-
тія банкірів з середини вісімнад-
цятого століття. Про це програмі 
«Схеми» повідомив виконавчий 
директор та співголова Rothschild 
& Cie Джованні Сальветті. Безпо-
середній процес продажу активів 
президента, за його словами, роз-
почнеться ще до кінця серпня.

За словами Джованні Саль-
ветті, українським партнером 

Rothschild у цьому процесі стане 
«Інвестиційний капітал Україна».

Це українська інвестиційна 
компанія, яка ще до 20 червня цьо-
го року перебувала у співвласності 
та під керівництвом Валерії Гонта-
ревої — нині голови Національно-
го банку України. На посаду голо-
ви Нацбанку її рекомендував сам 
Петро Порошенко.

Валерія Гонтарєва створила та 
очолила компанію у 2007 році і ви-
йшла з ради директорів та продала 
свою частку у ній наступного дня 
після призначення у Нацбанк.

Загальна сума коштів екс-
президента Віктора Януковича 

та його наближених, заморожена 
у західних банках, може сягати 
мільярда доларів. Про це з поси-
ланням на анонімного експерта, 
поінформованого про хід міжна-
родного розслідування на цю тему, 
повідомляє Deutsche Welle. За його 
словами, мова йде про кошти, роз-
міщені у близько десяти країнах.

«Є низка активів «під під-
озрою», але до однозначного 
встановлення кінцевих власників 
ніхто не буде називати конкретні 
суми», — зазначив співрозмовник.

Видання також розіслало влас-
ні запити урядам західних країн, 
але отримало відповіді не від всіх 
з них — деякі послалися на банків-
ську таємницю.

Дані про заарештовані активи 
клану Януковича надійшли, зокре-
ма, з Австрії (6 мільйонів євро), 
Кіпру (1,5 мільйона євро і 3 міль-
йони доларів) та Ліхтенштейну (27 

мільйонів швейцарських франків).
Латвія підтвердила заморо-

ження декількох рахунків, не на-
звавши обсяг коштів. У Німеччині, 
як повідомило міністерство еконо-
міки, жодних українських активів 
не заморожено.

Видання нагадує, що ще на-
весні про замороження активів 
оточення Януковича повідомили 
Великобританія (23 мільйони до-
ларів) та Швейцарія (137 мільйо-
нів євро).

Однак і після ідентифікації 
коштів повернути їх буде нелегко 
— для цього український суд спер-
шу має винести вироки у справах 
щодо незаконного збагачення кла-
ну Януковича, яке було б співстав-
ним з обсягами заморожених в ЄС 
активів.

Наразі, за даними ГПУ, Януко-
вич і члени його уряду підозрю-
ються у привласненні мільярда 
гривень, а олігарх Сергій Курченко 
— у збитках на три мільярди.

Крім того, для повернення ко-
штів треба довести, що Янукович 
і його оточення отримали їх неле-
гально.

Також країни, які заморозили 
кошти, мають право розпоряджа-
тися ними на свій розсуд і можуть 
вирішити не віддавати їх Україні 
або віддати лиш частину.

Втім, відзначає виданню екс-
перт з повернення коштів Гретта 
Феннер, якщо весь режим Януко-
вича буде визнано злочинним, по-
вернути кошти буде легше.

Сильні світу

Бізнес Курченко в Німеччині процвітає, 
незважаючи на санкції

Дмитро Кисельов разом із сім'єю відпочивав в Нідерландах

Подейкують, екс-президент 
США Білл Клінтон дуже 

щедрий до жінок, яким симпа-
тизує. Одна з них — бізнесвумен 
на ім'я Джулі Таубер МакМахон, 
котрій закидають багаторічний 
роман із політиком. Про це пише 
«Radar Online» з посиланням на 
«National Enquirer». Компанія 
Джулі «Energy Pioneer Solutions» 
у 2010-му році одержала від бла-
годійного фонду «Clinton Global 
Initiative» грант у розмірі 2 міль-
йонів доларів. Гроші давалися на 
«енергозбереження в сільських 
районах Америки». Щоправда, 
54-річна МакМахон спростовує 
наявність у неї інтимних сто-
сунків із Клінтоном. Видання ж 
стверджує, що вони є, і трива-
ють уже понад 10 років. Якщо 
Гілларі Клінтон все ж вирішить 
балотуватися в президенти в 
2016-му році, то особисте життя 
її чоловіка та фінансові справи 
фонду роздивлятимуться «під 
мікроскопом». Як пише англо-
мовна Вікіпедія, у 2013-му році 
благодійна організація стала на-
зиватися «Фонд Білла, Гілларі та 
Челсі Клінтон». Нагадаємо, не-
щодавно Гілларі запевнила, що 
кожен день дякує за те, що свого 
часу прийняла правильне рішен-
ня та пробачила Біллові похо-
деньки наліво. 


