
Нардеп, ректор Київського 
національного університе-

ту культури і мистецтв Михайло 
Поплавський створив приват-
ний університет, студенти якого 
де-факто вчаться в державному 
виші. Про це йшлося у сюжеті 
Марії Землянської для «Слідства.
Інфо». 

Мова про Приватний вищий 
навчальний заклад «Київський 
університет культури».До цьо-
го вузу зараховують студентів-
контрактників, які насправді 
навчаються на базі державного 
Київського національного уні-
верситету культури і мистецтв. 
Після 3-го курсу їх відраховують 
із приватного закладу та перево-
дять на контракт до державного 
університету, де вони отримують 
відповідні дипломи. 

За останніми даними від 
2011 року, мінімальна вартість 
навчання у «Київському уні-
верситеті культури» становила 
4,5 тис. грн на денній формі та 
3,5 тис. грн — на заочній. Якщо 
взяти за основу ці дані, щороку 
приватний ВНЗ отримує близь-
ко 18 млн грн. За документами 
цей ВНЗ має чотири приміщен-
ня. Та за вказаними адресами 
його не знайдеш. Засновником 
є ТОВ «Укрконцерт», створене 
Михайлом Поплавським і його 
сином Олександром. 

У соцмережі набирає обертів обу-
рення через призначення на 

посаду керівника департаменту в 
Адміністрації Президента 26-річної 
житомирянки. 

«Кодоненко Катерина Віталіївна 
— керівник Департаменту місцевого 
самоврядування та децентралізації 
Адміністрації Президента України. 
Рік тому дівчинка працювала юрис-
консультом на Житомирському за-
воді огороджувальних конструкцій. 
Віра Холмогорова: «Панночка 26 ро-
ків у АПУ відповідає за децентралі-
зацію та місцеве самоврядування. 
У країні, де через це війна почала-
ся», — пише Леонід Швець у «Фей-
сбук». Цей запис має 260 перепостів 
і близько 200 коментарів. 

На офіційному сайті Президента 
є біографія Катерини Кодоненко: на-
родилася 18.08.1988 р. у Житомирі, 
закінчила Київський національний 
університет внутрішніх справ, із 

березня 2011 року працювала юрис-
консультом на Житомирському за-
воді огороджувальних конструкцій, 
із січня 2013 р. по вересень 2014 р. 
— помічник-консультант народного 
депутата, з жовтня 2014 р. — керів-
ник департаменту в Адміністрації 
Президента. Трудова діяльність жи-
томирянки пов’язана з колишнім на-
родним депутатом від Житомира, а 
нині — першим заступником голови 
Адміністрації Президента Геннадієм 
Зубком, який керував Житомир-
ським ЗОКом до отримання восени 
2012 року мандата депутата ВР. 

На сайті «Опори» є інформація, 
що Катерина Віталіївна Кодоненко 
була одним із помічників народного 
депутата Геннадія Зубка. На достро-
кових президентських виборах у 
травні вона вже довірена особа кан-
дидата Петра Порошенка по округу 
№ 63 (Житомир), а на парламент-
ських — № 122 у виборчому списку 
БПП. 10 червня цього року Прези-
дент призначив Геннадія Зубка пер-
шим заступником глави АП, і рівно 
через місяць, 10 липня, Катерина Ко-
доненко стає держслужбовцем, але 
поки що в апараті Верховної Ради в 
якості помічника-консультанта. 

Із 3 жовтня дівчина уже керує 
департаментом місцевого само-
врядування та децентралізації Ад-
міністрації Президента України, а 
22 жовтня їй надають 5-й ранг держ-
службовця — найнижчий із мож-
ливих у 2-й категорії посад, до якої 
належить керівник департаменту в 
АП. 

Станом на ранок 13 листопада 
Кодоненко видалила свій профіль у 
«Фейсбуку». 
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1111З початку року в Україні 
розікрали 3,4 мільярда 
«бюджетних» гривень 
Оперативними підрозділами Державної фіс-
кальної служби України виявлено 493 факти 
розкрадання бюджетних коштів на суму 
3,4 млрд грн. «Із них більшість, а саме 320, 
стосується державних тендерів. Окрім того, 
до ЄРДР внесено 55 кримінальних правопо-
рушень стосовно легалізації доходів, одержа-
них злочинним шляхом, на 1,3 млрд грн. 

Україна отримає від США 
ще $23 млн на реформу 
правоохоронних органів 
і судів 
$20 млн підуть на підтримку глибокої реформи пра-
воохоронних органів і судів, включаючи прокурор-
ську й антикорупційні реформи. Ще $3 млн виділять 
для закупівлі продовольчих пайків та допомоги лю-
дям, переміщеним через конфлікт на Сході України, а 
також іншим уразливим частинам населення. 

Знайшовся покупець на російські активи 
Порошенка 

Ставицький змінив прізвище та став 
громадянином Ізраїлю

У Вищому господарському суді України
п’ять суддів є офіційними мільйонерами

Російський холдинг, що виро-
бляє снеки, має намір купити 

фабрику «Рошен» у Липецьку. 
Основним претендентом на 

купівлю липецьких кондитер-
ських фабрик корпорації «Рошен» 
Петра Порошенка є російський 
холдинг «КДВ Груп». Про це пише 
російський Forbes із посиланням 
на свої джерела. 

Крім самих фабрик, російська 
компанія також хоче купити логіс-
тичний центр «Рошену». 

«КДВ Груп» належить ком-
панія «Бриджтаун Фудс» (бренд 
сухарики «Три корочки»), бренд 
«Бабкины семечки», а також хол-
динг «Сибірський берег» («Кири-
ешки», BeerKa). Її засновником і 
співвласником є томський підпри-

ємець Денис Штенгелем. 
Нагадаємо, Порошенко обіцяв 

продати свій бізнес, якщо стане 
президентом. Після перемоги на 
виборах він найняв інвестиційну 
компанію Rothschild для продажу 
своїх активів. 

Основний бізнес Порошен-
ка — це кондитерська корпорація 
«Рошен» (об’єднує кілька фабрик 
в Україні та дві в Липецьку). Йому 
також належать (повністю або в 
партнерстві з іншими бізнесмена-
ми) Севастопольський морський 
завод, київський завод «Ленінська 
кузня», страхова компанія «Краї-
на», Міжнародний інвестиційний 
банк, спортклуб «5 елемент» у Киє-
ві, а також «5 канал» і низка інших 
компаній. 

Один із найбільш розшукува-
них спільників Віктора Яну-

ковича екс-міністр енергетики 
Едуард Ставицький став громадя-
нином Ізраїлю та змінив прізвище 
на Розенберг. Про це у своєму бло-
зі на «Українській правді» пише 
обраний депутат від БПП Сергій 
Лещенко. 

«За даними моїх джерел, Ста-
вицький тепер ніякий не Ста-
вицький. Його нове прізвище — 
Розенберг (Eduard Rosenberg)», 
— запевняє він. 

«Так громадянин України, 
арешт якого санкціоновано по 
всій планеті, перетворився на рес-
пектабельного громадянина Ізраї-
лю. І, на відміну від Ставицького, 
власник паспорта на ім’я Едуарда 
Розенберга може вільно подоро-
жувати», — додав Лещенко. 

За його даними, дружина Ста-
вицького теж змінила прізвище 
і тепер стала Оленою Розенберг 
(Helena Rosenberg). 

«Ставицькі зареєстровані в 
Ізраїлі за адресою Hahoresh, 101, 
Kfar Shmaryahu. Кфар Шмар’ягу 

— це респектабельне передмістя 
Тель-Авіва біля морського узбе-
режжя, забудоване переважно ві-
ллами», — пише Лещенко. 

Як відомо, після втечі Ста-
вицького з України у нього про-
вели обшук і вилучили колекцію 
наддорогих годинників, діаманти, 
злитки золота і п’ять мільйонів до-
ларів готівки. 

Ставицький був оголошений 
у міжнародний розшук за лінією 
Інтерполу. 

Подружня пара Віктор Пінчук і 
Олена Франчук «перебралися» на 
перше місце в рейтингах найдо-
рожчих будинків Землі. 

5-поверхова вілла вікторіанської 
епохи, яка вже шість років належить 
дочці Леоніда Кучми Олені Пінчук, 
була визнана найдорожчою згідно з 
останніми даними «Yahoo! Фінансо-
вий звіт». Сьогодні її вартість стано-
вить 1,58 мільярда доларів. 

Будинок під номером 17 розта-
шований на вулиці Аппер-Філімор 
Гарденс, у фешенебельному лондон-
ському районі Кенсінгтон. 

У колишньому навчальному 
закладі для юних леді налічується 
10 спалень, підземний басейн, тре-
нажерний зал, кінозал і спеціальна 
«тривожна кімната», де жителі змо-
жуть сховатися в разі небезпеки. 

Усередині будинок вражає мар-
муровими колонами, підлогою з 
твердих порід деревини, оздоблен-
ням із золота й латуні, дорогими 
меблями та безцінними предметами 
мистецтва. 

Як нагадує видання, Олені Пін-
чук пощастило придбати віллу під 
час рецесії 2008 року. Вона заплати-
ла тоді порівняно скромні $127 млн. 

Лише друге місце у списку най-
дорожчих будинків планети посів 

Букінгемський палац, де живуть 
британський принц Вільям із дру-
жиною Кейт і сином Джорджем. 
300-річну споруду з неймовірною 
кількістю кімнат (їх 75) оцінюють у 
1,55 мільярда доларів. 

В адміністрації Порошенка за 
децентралізацію відповідає 26-річна 
красуня з житомирського заводу парканів 

Судді Вищого господарського 
суду Світлана Бакуліна, Алла 

Демидова, Інна Алеєва, Геннадій 
Кравчук та Іван Волик задекла-
рували більше мільйона гривень 
доходів за 2013 рік. Про це повідо-
мляє «Радіо Свобода» у програмі 
«Схеми». 

Так, наприклад, заступник 
голови суду Геннадій Кравчук у 
2013 році заробив 1,8 мільйона 
гривень. Велика частина цього при-
бутку, як зазначено в майновій де-
кларації Кравчука, — це подарунки 
та призи (1,2 мільйона гривень). 

Сам Геннадій Кравчук у комен-
тарях журналістам, природно, на-
магався все заперечувати: «Немає 
в мене призів та подарунків. Я не 
приймав». 

Інша суддя Світлана Бакуліна 
задекларувала понад три мільйони 
гривень. Майже всі кошти у неї — 
це спадщина. Ще 200 тисяч — ди-
віденди. Втім, без деталей звідки 
саме. 

Іван Волик і Алла Демидова 
також, згідно з офіційними декла-
раціями, отримали гроші у спадок.

Сильні світу

Поплавський 
придумав схему, 
як заробляти 
десятки 
мільйонів на 
держуніверситеті 

Дочка Кучми живе в найдорожчому 
будинку планети


