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Господарсько-експлуатаційне 
управління Національного 

банку за результатами тендеру 2 
березня уклало угоду на придбан-
ня зрізаних квітів на 140 тисяч 
гривень. Постачальником квітів 
16 найменувань було обрано ТОВ 
«Флоріна». Про це повідомляється 
в «Віснику державних закупівель».

Ательє квітів «Флоріна» (вул. 
Кудрявська, 13) виготовляє екс-
клюзивні подарункові букети й 
оздоблює квітами приміщення. 
Ціни на сайті не вказані. Високий 
рівень роботи підтверджують по-
стійні клієнти — Держуправління 
справами, Кабмін, Верховна Рада, 
КМДА й інші.

До слова, напередодні 8 Берез-
ня заступник головного редактора 
газети «Kyiv Post» Катерина Гор-
чинська оприлюднила інформацію 
про отриманий від імені Президен-
та Віктора Януковича подарунок у 

вигляді пляшки вина та кошика 
квітів від компанії «Квіткова ва-
ніль» вартістю близько тисячі гри-
вень. В Адміністрації Президента 
згодом заявили, що ці подарунки 
були оплачені не з держбюджету, а 
безпосередньо з особистих коштів 
Віктора Януковича.
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Сильні світу

СКАНДАЛ  

Як українські міністри роблять 
бізнес на державних грошах
В українському уряді офіційно є 
лише кілька мільйонерів. Одна-
че живуть правителі на широку 
ногу. А все тому, що, працюючи на 
державу, і про себе не забувають. 
Журналістка Тетяна Чорновіл до-
слідила, хто з найвищих чиновників 
і яким чином заробляє собі на без-
бідне життя. 

КОЛЕКЦІОНЕР

Дмитро Табачник, міністр науки, 
освіти, молоді та спорту, ніколи не 
мав власного бізнесу. Проте, працев-
лаштовуючись в уряді, оприлюднив 
декларацію, в якій засвідчив чима-
лий дохід — 831 тисячу гривень. У 
банках у Табачника тоді лежали 4,5 
млн. грн. Зрозуміло, Дмитро Воло-
димирович лише привідкрив завісу, 
адже він — знаний колекціонер тво-
рів мистецтва, антикварної холодної 
зброї. Звідки гроші на таке недешеве 
хобі? Його колега Борис Колесніков 
з цього приводу висловився одно-
значно: «Казнокрад, який не ство-
рив у своєму житті ніякого бізнесу. 
Що він узагалі може, крім того, що 
книжки та картини з і так небагатих 
українських музеїв тирити?».

Ось і конкретний приклад: якось 
із Львівського державного архіву 
зникли 39 листів Михайла Грушев-
ського, які згодом спливли в руках у 
Дмитра Табачника. Випадково?

Молодший брат Дмитра Табач-
ника Михайло — бізнесмен. Одначе 
злі язики радять не розмежовувати 
діяльність двох братів. Навіть на 
дамбі в Конча-Заспі їхні будинки 
стоять поруч, за одним парканом.

До речі, Михайло Табачник — 
один із власників ТОВ «Інтерспорт», 
яке володіє землею, що потрібна 
НСК «Олімпійський» для проведен-
ня Євро-2012. Роками уряд боровся 
з цією фірмою, намагаючись повер-
нути землю, та «Інтерспорт», розу-
міючи, що сидить на золотих яйцях, 
не здавався — торгувався до остан-
нього. Домовитися вдалося лише 
нинішньому уряду. Стало відомо, що 
ТОВ «Інтерспорт» віддає свої землі в 

суборенду НСК «Олімпійський» до 
2012 року. В цій історії насторожує 
той факт, що публічно не було оголо-
шено, яку суму Міністерство науки, 
освіти, молоді та спорту, очолюване 
Табачником-старшим, заплатить 
фірмі Табачника-молодшого.

МІНІСТР СОЛДАТСЬКИХ 
ПАЙКІВ

Офіційні доходи міністра обо-
рони Михайла Єжеля є порівняно 
невеликими. Влаштовуючись на по-
саду міністра, він подав у Верховну 
Раду декларацію, «засвітивши» річ-
ний прибуток у 287 тисяч гривень.

Однак автор дозволить собі при-
пустити: не такий міністр бідний, як 
малює в декларації. Адже армія по-
требує харчів, палива, врешті-решт 
— шкарпеток. Багато чого військо-
вики купують у приватних фірм. 
Це вигідні для бізнесу замовлення, і 
майже всі вони потрапляють в одні 
сіті, в одну бізнес-структуру, яка 
складається з фірм-клонів, що ма-
ють різні назви, проте одну адресу, 
телефон, споріднених засновників і 
директорів.

Хто в нинішньому уряді лобіює 
інтереси цього бізнес-угруповання? 
Якщо взяти до уваги, що одна фір-
ма з цього привілейованого бізнес-
павутиння — ТОВ «Органіка плюс» 
— мала в засновниках дружину Єже-
ля — Наталію Климентіївну, здога-
датися неважко.

Наталія Єжель почала годувати 
солдатів ще за другого прем’єрства 
Януковича. За часів Тимошенко 
«Органіка плюс» реорганізувалася 
— відбулося клонування на кіль-
ка споріднених структур, які про-
довжили постачати армії харчі, а 
також паливні матеріали. З конку-
рентами це бізнес-угрупування роз-
правлялося нещадно, в проведених 
операціях відчувалася рука талано-
витого військового стратега. В хід 
ішла таємна зброя — касторка. Цей 
чудо-препарат потайки доливали 
конкурентам у казани з армійською 
кашею. В результаті цілі гарнізони 

капітулювали в туалети, а фірми 
Єжеля переможно займали звіль-
нений плацдарм. Бізнес ішов чудо-
во, аж поки прем’єр Тимошенко не 
ввійшла в жорстку конфронтацію з 
президентом Ющенком. Тоді вона й 
розповіла громадськості про косміч-
ні ціни на ковбасу для солдатів — із 
гучним скандалом із посади полетів 
міністр оборони Юрій Єхануров.

А фірми-постачальники дорогої 
ковбаси, помінявши назви, годують 
військовиків і за уряду Азарова. Тож 
навряд щось може похитнути пози-
ції міністра-годувальника.

«БУРИТЕ, ШУРА, БУРИТЕ»

Микола Злочевський, міністр 
екології та природних ресурсів, за 
2009 рік задекларував просто смішні 
доходи (245 тисяч гривень). І це на 
тлі задекларованого гігантського бу-
динку (1 тис. кв. м) і шикарних авто-
мобілів («Ролс-ройс» і «Бентлі»).

Авжеж, розкішні засоби пере-
сування — не дивина для нафто-
газового барона, яким насправді є 
Микола Злочевський. Його «спеціа-
лізація» — видобуток вітчизняного 
газу. А міністерство, що він очолив, 
видає ліцензії на цей видобуток. 
Отже, міністр отримав можливість 
видавати дозволи самому собі. Так 
він і робить. А чого соромитись, 
якщо аналогічно вчиняв у 2003-
2005-х роках, коли керував Держав-
ним комітетом природних ресурсів 
України? Тоді «найсмачніші» ліцен-
зії потрапляли до пов’язаних із ним 
фірм. Сьогодні поведінка Злочев-
ського не змінилася — близька йому 
приватна компанія «Укрнафтобурін-
ня» торік відібрала у «Нафтогазу» 
найбільше вітчизняне родовище 
— «Сахалінку». Щоправда, апетити 
Злочевського обмежуються амбіці-
ями однопартійців, які пасуться на 
тому ж. А отже, потребують ліцен-
зій на видобуток корисних копалин. 
Відомо: нині міністерство активно 
видає ліцензії фірмам, що входять в 
орбіту одіозного Юрія Іванющенка.

Тетяна ЧОРНОВІЛ для «Левого 
берега»

VIP-ГАРДЕРОБ  

РЕЙТИНГИ  

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ  

Міністерство Могильова 
купило бензин по 11,67 
гривні за літр
Автогосподарство МВС України за результатами 
тендеру придбало 60 тисяч літрів пального по 
11,67 гривні за літр. Про це повідомляється в 
«Віснику державних закупівель». Нагадаємо, 11 
березня було встановлено верхню межу цінового 
коридору на бензин А-95 у розмірі 9,5 гривні за 
літр, на дизельне пальне — 9 грн. за літр. Ще рані-
ше автобаза ДУС Президента - по 37,65 грн. за літр.

Микола Злочевський

Дмитро Табачник

Подарунок від Президента Катерині 
Горчинській

Напередодні 8 Березня Нацбанк 
купив квітів на 140 тисяч

Цьогоріч до рейтингу «Forbes» по-
трапила рекордна кількість мі-

льярдерів — 1210. Для порівняння, в 
2008 році їх було 1125. З 214 новачків 
цього року 54 представляють Китай 
і 31 — Росію. Вперше за десятиліття 
в Азіатсько-Тихоокеанському регі-
оні було більше мільярдерів, аніж у 
Європі. Нью-Йорк позбувся статусу 
міста мільярдерів. Згідно зі свіжими 
даними від «Forbes», найбільше мі-
льярдерів живе в Москві — 79, тоді 
як у Нью-Йорку — тільки 58.

З українських мільярдерів у спи-
сок «Forbes» потрапили вісім — Ри-
нат Ахметов (39 місце, 16 млрд. до-
ларів), Віктор Пінчук (336 місце, 3,3 
млрд. доларів), Ігор Коломойський і 
Геннадій Боголюбов (459 місце, 2,5 
млрд. доларів ), Костянтин Жеваго 
(488 місце, 2,4 млрд. доларів), Юрій 
Косюк (833 місце, 1,5 млрд. доларів), 
Андрій Веревський (1057 місце, 1,1 
млрд. доларів), Олег Бахматюк (1140 
місце,1 млрд. доларів).

Зятя Качинського звинувачують у зв’язках із 
криміналом 

У Польщі вибухнув сімейно-
корупційний скандал, головним 

персонажем якого став чоловік 
єдиної дочки загиблого президента 
Леха Качинського Марти — Мартін 

Дубенецький. Його звинувачують у 
неодноразовому зверненні до глави 
держави з проханнями про помилу-
вання своїх друзів — кримінальних 
«авторитетів». При цьому, як вияви-
лося, Качинський задовольняв такі 
прохання досить швидко.

Днями польська газета «Super 
Express» опублікувала знімки, на 
яких Дубенецький прогулюється 
морською набережною в Гданську з 
якимось Кшиштофом К., засудже-
ним за шахрайство та зґвалтування, 
в той момент, коли той перебував у 
розшуку. Крім того, президентський 
зять і Кшиштоф К. досі є співвлас-
никами комерційної фірми. У черв-
ні 2009 року Лехом Качинським був 
помилуваний іще один компаньйон 
Дубенецького — якийсь Адам С., із 
якого до того ж зняли судимість, що 

заважала веденню бізнесу. Питання 
з цим помилуванням було вирішене 
в так званому надзвичайному режи-
мі, тобто всупереч позиції генпроку-
рора.

Зараз протекціоністську діяль-
ність Дубенецького розслідує поль-
ська прокуратура. Колеги прези-
дентського зятя з опозиційної партії 
«Право і справедливість» вважають 
нинішній скандал спробою спаплю-
жити партію перед жовтневими ви-
борами.

Нагадаємо, Лех Качинський за-
гинув 10 квітня 2010 року в результа-
ті авіакатастрофи під Смоленськом. 
Усього на борті літака перебували 96 
осіб. Урядова делегація, до якої вхо-
дили представники вищого керівни-
цтва країни, прямувала у Катинь для 
участі в пам’ятних заходах.

Мішель Обама носить сукню за 
$35

Дружина президента США Ба-
рака Обами Мішель вкотре 

вразила глядачів своїм гардеробом. 
На одне з популярних телевізійних 
шоу перша леді Америки вбралась 
у сукню, вартість якої становить 
трохи менше 35 доларів. Колишній 
український прем’єр-міністр Юлія 
Тимошенко запевняє, що теж так 
могла б.

Мішель Обаму часто хвалять 
за її демократичне ставлення до 
моди та відчуття стилю. Перша 

леді США запросто може поєдна-
ти доробки висококласних дизай-
нерів із одягом з шопінг-молів. 

Нагадаємо, українські видні 
дами обирають усе ж імениті й еліт-
ні марки. Скажімо, важко уявити в 
дешевій сукні заступницю глави 
Адміністрації Президента Ганну 
Герман, любительку «Chanel», а та-
кож прихильницю «Louis Vuitton» 
— екс-прем’єра Юлію Тимошенко.

До слова, у своєму блозі Юлія 
Володимирівна, коли в неї поціка-
вилися, чи змогла б зробити так, 
як Мішель (вбратися у недорогу 
сукню), відповіла: «Можу. Маю 
навіть плаття за $28 (нікому не 
кажи), проте мистецтво жінки в 
тому, щоб воно виглядало на міль-
йон. Пам’ятаєш, як із намистом?»

До речі, дружина нинішнього 
прем’єр-міністра Великобританії 
Девіда Кемерона, Саманта Кеме-
рон у 2009-му році слухала про-
мову свого чоловіка на партійній 
конференції у сукні від «Marks 
& Spencer» за 65 фунтів стерлін-
гів ($105,73), пише «Th e Sunday 
Times». 

Водночас сам Девід Кемерон, 
на той час лідер Консервативної 
партії Великобританії, був одягне-
ний у костюм, який експерти оці-
нили у £3500 ($5693,08). 

Михайло Єжель

У Папи Римського з’явився 
акаунт у «Facebook»
Ватикан завів у цій соціальній мережі та на відео-
хостингу «YouTube» офіційні акаунти, присвячені 
Папі Римському Іоанну Павлу II. Це приурочено до 
церемонії зарахування Іоанна Павла II до лику бла-
женних, яка призначена на 1 травня. Очікується, 
що на заході будуть присутні близько 2,5 мільйона 
людей. Після зарахування до лику блаженних тіло 
покійного Папи Римського буде перепоховано у 
Базиліці святого Петра поруч із відомою скульпту-
рою Мікеланджело «Оплакування Христа».

У списку 
найбагатших 
людей світу — вісім 
українців 


