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Сильні світу

В ЛЮДЕЙ І ТАКОГО НЕМА VIP-МЕДИЦИНА 

Життя урядовців не відповідає їхнім деклараціям
У британському уряді є 18 офіцій-
них мільйонерів. В українському 
— принаймні офіційних — лише 
декілька. Проте не є секретом, що 
спосіб життя, який ведуть наші 
урядовці, не відповідає їхнім де-
клараціям. І є значно шикарнішим, 
аніж спосіб життя їхніх британських 
колег. А втім, Україна — не Брита-
нія.

Наша країна регулярно отримує 
величезні транші МВФ, бере різно-
манітні кредити та позики. Все це 
— під безпосереднім керівництвом 
чиновників, які самі мають коло-
сальні статки. Ці багатства далеко не 
завжди зароблені в бізнесі. 

Ще до приходу в уряд Азарова 
більшість нинішніх міністрів могла 
собі дозволити «Майбахи» та «Лек-
суси», квартири у найдорожчих бу-
динках Києва та дачі в Конча-Заспі, 
Криму. А за неповний рік головуван-
ня у Кабміні Миколи Яновича вони 
так старанно працювали на власні 
кишені, що в КМУ вже час органі-
зовувати «Клуб мільярдерів». Нео-
фіційний, звісно.

Журналісти «Левого берега» 
розпочали цикл публікацій на тему 
«Уряд мільйонерів», досліджуючи 
передусім ті випадки, коли міністри 
примудряються суміщати виконан-
ня службових обов’язків із лобію-
ванням власних інтересів чи родин-
ного бізнесу.

ЗА ПЛЯЖ АЗАРОВА ЗАПЛАТИВ 
БЮДЖЕТ

Під час призначення на посаду 
голови уряду Микола Азаров подав 
декларацію, в якій вказав: прибут-
ків за 2009 отримав лише 304 тисячі, 
його родина — 73 тисячі.

Попри такі порівняно невисокі 
статки, Прем’єр також задекларував 
квартиру в найдорожчому будинку 
столиці — на Софійській площі.

Пізніше стало відомо: родина 
Азарова володіє чималою кількістю 
елітної нерухомості — будинками в 
Криму та Конча-Заспі, санаторіями 
в Гурзуфі та Карпатах. Історія набут-
тя цієї нерухомості корінням сягає у 
часи, коли Микола Азаров очолював 
податкову. Був створений благодій-
ний фонд «Професіонал». Микола 
Янович тоді візував документи, що 
надавали цьому фонду різноманітні 
преференції. Так, фонд реалізову-
вав конфісковане податковою май-
но, збирав «благодійні» пожертви 

гноблених митарями підприємців, 
відчужував майно податкової — 
санаторії в найкращих курортних 
місцях України. В результаті був 
сформований «непоганий» старто-
вий капітал, яким нині оперує син 
Азарова Олексій. Як доказ — майже 
всі об’єкти колишнього «Професі-
онала» нині знаходяться під управ-
лінням ВАТ «Група «Розвиток», де 
Азаров-молодший — голова ради 
директорів. Батько — з висоти сво-
єї посади — торік допомагав сину, 
чим міг. Наприклад, за ініціативою 
Миколи Азарова заступнику міні-
стра молоді та спорту Вадиму Си-
сюку було доручено розпорядитися 
150 мільйонами бюджетних коштів. 
Ці гроші були виділені для будівни-
цтва хокейних арен. І не може бути 
випадковим збігом обставин те, що 
цей самий Сисюк є засновником аза-
ровської ВАТ «Група «Розвиток», яке 
займається реконструкцією льодо-
вого стадіону «Авангард».

Іще приклад. В якості субвенцій 
на розвиток Криму урядом було іні-
ційовано виділення з держбюджету 
500 мільйонів гривень. Частину ко-
штів витратили на берегоукріплю-
вальні роботи в місті Гурзуф. Чому 
саме Гурзуф? Чому не Форос, не Си-
меїз, скажімо? Бо Олексій Азаров 
будує в Гурзуфі, на території санато-
рію, що колись належав податковій, 
шикарний 16-типоверховий готель 
— «Пушкін-плаза». І державні ко-

шти йому знадобилися, щоб вико-
нати дорогі роботи з облаштування 
набережної та платних пляжів на-
впроти готелю.

ПАСТУХ «БІЗОНІВ»

Перший віце-прем’єр Андрій 
Клюєв — офіційний мільйонер. В 
2009-му, згідно з декларацією, за-
робив 10,5 млн. грн. На рахунках у 
банку мав 87 млн. Неофіційно він — 
мільярдер.

Вважається, що саме під контр-
олем Клюєва (та з благословення 
Прем’єр-міністра) працюють фірми-
«бізони». Це — підприємства, що 
ввозять в Україну нафтопродукти 
без сплати податків. За неофіційни-
ми даними, від діяльності одного 
такого «бізона» — ТОВ «Лівелла» — 
лише за останній рік бюджет Укра-
їни недоотримав мільярд доларів 
прибутку.

Азаров із Клюєвим активно лобі-
ювали діяльність «родичів» «Лівел-
ли» ще в 2007 році — під час другого 
прем’єрства Януковича. Нині ж голо-
ва КМУ наполягає: «Лівелла» — його 
«головний біль». Можемо не погоди-
тись, адже «Лівелла» активізувалася 
лише тому, що в травні минулого 
року уряд відмовився від судових по-
зовів (поданих урядом Тимошенко), 
що мали на меті припинити діяль-
ність «бізонів». Це й відкрило шлях 
до багатомільярдних розкрадань. 

За оцінками експертів, майже поло-
вина нафтопродуктів потрапляє в 
Україну без сплати податків. Одначе 
роздрібні ціни на бензин не зменшу-
ються, навпаки — ростуть. Окрім 
контролю за «бізонами», злі язики 
приписують Клюєву ініціативу роз-
порошування мільярдів так званого 
«національного проекту» з розвитку 
в країні альтернативної енергетики. 
Що насправді відбувається в цьому 
секторі, наочно демонструє приклад 
Судакської ВЕС.

Мис Меганом поблизу Судака — 
сумна картина: більше сотні нерухо-
мих, розібраних, розбитих вітряків 
височіють на його схилах. Хоч кілька 
років тому це називали дорогим бю-
джетним проектом із альтернатив-
ної енергетики, що мав забезпечити 
електроенергією весь Судак. Але 
щойно «роздерибанили» бюджетні 
кошти, про станцію забули.

А нині не чужі пану Клюєву фір-
ми знов отримують державні гроші 
на проекти з альтернативної енер-
гетики. Одна з таких — близьких 
до Андрія Петровича — структур 
має вже близько 200 млн. грн. держ-
допомоги на будівництво сонячної 
електростанції в Криму. Відповідне 
рішення прийняла урядова комісія, 
яку Клюєв очолює особисто (!).

Понад те, бізнес Клюєва розра-
ховує ще на 900 млн. грошової під-
тримки в інших проектах із альтер-
нативної енергетики.

Та й це ще не все. З ініціативи 
Андрія Петровича уряд скасував усі 
податки на ввезення в країну устат-
кування для альтернативної енерге-
тики, а також декларування об’ємів 
і характеристик цього устаткування 
під час проходження кордону. Є ри-
зик: це зроблено для того, щоб бю-
джетним коштом завезти в Україну 
різний, перепрошую, мотлох, який 
через пару років лежатиме в руїнах, 
як і вітряки на горі Меганом.

ЮРИДИЧНА ФІРМА 
МОГИЛЬОВА

Анатолій Могильов, міністр вну-
трішніх справ — один, згідно з де-
кларацією, з найбідніших міністрів. 
У 2009-му заробив лише 62 тис. 380 
грн., члени його родини — 24 тис. 
грн.

Насправді ж за часів перебуван-
ня на посаді його матеріальний стан 
значно покращився. За короткий 
строк розжився на шикарний авто-
мобіль «Кадилак», який йому начеб-

то подарували. Крім того, за міністра 
Могильова міліція стала витрачати 
набагато більше коштів на закупівлю 
всього «необхідного». Бронежилети, 
прилади для вимірювання сп’яніння, 
«Візири» подорожчали втричі порів-
няно з минулим роком. Це при тому, 
що Прем’єр-міністр Азаров запев-
няє громадськість: у країні рекордно 
низька інфляція.

Втім, автомобілі «Тойота Камрі» 
коштували міліції на третину до-
рожче, ніж у найкрутішому автоса-
лоні. Хто заробив на такій різниці в 
цінах? Певно, знає той, хто в МВС 
відає закупівлями. А це макіївець 
Дмитро Ворона, котрий не лише 
близький до Василя Джарти (пра-
цював заступником міністра, коли 
Джарти очолював Мінприроди), а й 
мав бізнес-стосунки з нинішнім мі-
ністром МВС.

В офіційній біографії міністр чо-
мусь не вказав, що в його кар’єрі був 
період бізнес-діяльності. Так, 2005-
го він заснував у Макіївці юридичну 
фірму «Щит». В 2006-му діяльність 
Могильова поширилась і на Київ. 
Так з’явилась іще одна фірма — «Ки-
ївський регіональний юридичний 
центр». У той період серед засно-
вників центру засвітився Дмитро 
Ворона. Нині й у «Щита», й у «Юри-
дичного центру» помінялися засно-
вники. Тепер у них один юридичний 
власник — Лещук Олена.

Очевидно, після призначення 
в МВС Могильова у його юристів 
краще пішов бізнес, адже Ігор Жов-
тобрюх — іще одне авторитетне ма-
кіївське «пташеня» — відірвався від 
своїх золотих копалень у Закарпатті 
й очолив нікому не відомий «Ки-
ївський регіональний юридичний 
центр».

Тетяна ЧОРНОВІЛ

Саша Ніколаєнко вперше 
показала свого сина
Через рік після народження первістка — сина від 
американського літнього мільярдера Філіпа Раф-
фіна — Саша Ніколаєнко таки вирішила показати 
його світу. Зараз Саша сама займається вихован-
ням сина: няня-вірменка поїхала на батьківщину. А 
75-річний Філіп мріє, щоб дружина-українка наро-
дила йому ще й доньку. Мовляв, «хлопчики більше 
люблять матусь, а дівчатка — татусів». Нагадаємо, 
у мільярдера вже є троє дітей від трьох попередніх 
шлюбів, а також двійко онуків.

Анатолій Могильов

Нардепи пожалілися на важке 
життя в готелі

Українські народні обранці жа-
ліються, мовляв, номери в го-

телі «Київ», які надаються депута-
там, що приїжджають на сесійний 
тиждень, нагадують страшний гур-
тожиток. У них немає де приготу-
вати їжу, випрати одяг, а зі шпарин 
дме холодом. Депутати кажуть, 
що харчуються у фаст-фудах, бо в 
ресторанах надто дорого, купують 
напівфабрикати та гріють їх у чай-
нику чи ходять в гості, де можна 
попоїсти.

Проживання в готелі оплачу-
ється за рахунок держбюджету. 
Позаяк готель знаходиться в опе-
ративному підпорядкуванні у Вер-
ховної Ради, депутати і тут мають 
пільги — на вартість нічлігу. Та 

не всі депутати, котрі прописа-
ні в готелі, користуються своїми 
номерами. З 135 прописаних по-
стійно живуть усього сорок людей, 
в основному з фракцій НУ-НС і 
КПУ. А регіонали, за якими також 
закріплені номери, з’являються 
рідко. Частіше тут ночують їхні 
помічники, охорона. Депутатські 
номери без шику: тільки найнеоб-
хідніше при мінімумі простору.

Сьогодні парламент, як і ра-
ніше, у боржниках перед готелем. 
Щоправда, сума заборгованості 
порівняно з десятимільйонним 
боргом півторарічної давності 
зменшилася до двох мільйонів. 
Розрахунок здійснюється щоміся-
ця, і кожен раз в Раді затримують-
ся з переказом грошей.

Високопоставлені українські чиновники лікуються 
за кордоном

Українські чиновники та їхні 
близькі майже поголівно лі-

куються в розкішних клініках за 
кордоном. Як пише видання «Кор-
респондент», на батьківщині їх під-
страховують відомчі лікарні.

Слідом за колишнім президен-
том Віктором Ющенком і нинішнім  
Віктором Януковичем, які нерідко 
вдавалися до послуг західноєвро-
пейської медицини, за допомогою до 
дорогих іноземних ескулапів масово 
кинулися їхні соратники.

Влітку минулого року в ав-
стрійську клініку Rudolfi nerhaus, 
де від отруєння лікували третього 
президента, їздив екс-глава Держ-
комрезерву Михайло Поживанов. 
Місяцем пізніше в німецькій Max 
Grundig Klinik лікував печінку екс-
міністр Богдан Данилишин. У лис-
топаді операцію на шлунку в німець-
кій лікарні переніс, за його власним 
зізнанням, прем’єр-міністр Криму 
Василь Джарти. Раніше там же двічі 
оперувався соратник кримського ре-
гіонала — депутат парламенту АРК 
Сергій Куніцин.

Цей список можна продовжува-
ти практично до безкінечності. При-
чому за кордоном українська влада 

не тільки лікується сама, а й обслу-
говує всю свою рідню. Вартість за-
кордонних вояжів і самі чиновники, 
і лікарі тримають у секреті, та одна 
лише повна діагностика в провідних 
європейських клініках коштує до 
десяти тисяч євро, доба реабілітації 
— ще близько 1,5 тисячі євро плюс 
харчування та численні процедури.

При цьому з бюджету на ліку-
вання всіх пересічних українців, 
яким потрібна екстрена допомога 
за кордоном, виділено лише 14 млн. 
грн. В Україні ж влада якщо і вкла-
дає гроші у вітчизняну медицину, 
то передусім у спеціалізовані кліні-

ки, які самих же нардепів і лікують. 
Генеральний менеджер російської 
компанії «Medassist» (займається 
організацією лікування громадян 
СНД за кордоном) Людмила Кума-
чева розкрила концепцію елітної 
клініки Grundig Klinik, де лікувався 
Данилишин. «Grundig Klinik — це не 
просто лікування, а фешенебельний 
відпочинок для дуже багатих людей. 
Це медичний аналог Куршевеля, де 
поправляти здоров’я приємно та 
модно», — зазначила вона. Ціни за 
послуги VIP-категорії відповідні. 
Ніч у звичайній палаті — 470 євро, 
двотижневий курс реабілітації — 12 
тисяч євро, діагностика вищої кате-
горії — 10 тисяч євро плюс численні 
додаткові опції.

У 2011 році тільки на стаціонарне 
обслуговування нардепів і керівного 
складу органів влади держскарбни-
ця виділить 190 млн. грн. Плюс 103 
млн. грн. — на амбулаторне. Вдвічі — 
до 122 млн. грн. — у бюджеті ниніш-
нього року збільшено фінансування 
оздоровниць Держуправсправами. 
У підсумку на оздоровлення одно-
го члена уряду буде витрачена сума, 
що дорівнює видаткам на лікування 
4026 звичайних українців.

Пушкін-плаза

Януковичу заборонили 
багато ходити
Після операції на правому колінному суглобі 
лікарі рекомендували Президенту обмежити 
фізичну активність. Медики мають намір зняти 
шви з коліна Віктора Януковича 11 березня. Про 
це повідомила прес-служба Президента. До цього 
лікарі заборонили Януковичу рухатися на великі 
відстані. Нагадаємо, наприкінці лютого у клініці 
«Феофанія» Януковичу зробили операцію на 
правому колінному суглобі. Втручання пройшло 
без застосування загального наркозу.


