
11

Серед українських олігархів, біз-
несменів, політичних діячів чи-

мало поціновувачів мистецтва, а як 
не мистецтва — то його вартості. 

У колекції міністра освіти Дми-
тра Табачника, як пише «Сегодня», 
є чимало робіт багатьох із найдо-
рожчих російських живописців, які 
творили на рубежі XIX-XX століть. 
Тож цілком можливо, що в закапел-
ках у Табачника можна відшукати 
картини Іллі Рєпіна, Еля Лисицько-
го, Костянтина Маковського, Івана 
Шишкіна, Костянтина Коровіна, Ві-
ктора Васнєцова, Карла Брюллова 
чи ще когось із цієї плеяди. Хоча, як 
свідчать експерти, міністр любить 
і картини українського Сергія Ва-
сильківського. 

Ще один мисливець за живо-
писом і фотографією — бізнесмен і 
депутат Київради Дмитро Андрієв-
ський.

«Моя колекція налічує близько 
тридцяти робіт найвидатніших фо-
тографів ХХ століття. Наприклад, 
Роберта Мапплеторпа, Мана Рея, 
Робера Дуано, Джоела-Пітера Віткі-

на й інших», — похвалився Андрієв-
ський.

«Мені особливо дорогі портре-
ти Коко Шанель і Мерилін Монро, 
а також дивовижна Ліза Лайон, яка 
позувала для Мапплеторпа та Віткі-
на. У моїй колекції є Ліза з удавом 
і в образі Геркулеса. Є фото Пікас-
со та його муз — Франсуази Жило, 
Дори Маар, а також унікальні знім-
ки Сальвадора Далі. Ще є світлина 
Володимира Маяковського, 1924-го 
року, зроблена Олександром Родчен-
ком», — видає інформацію депутат-
скромник.

 «А ось Густав Ле Грей зобра-
зив будівництво Нотр-Даму. Я ку-
пував цей знімок років п’ять тому, 
коли його роботи коштували в рази 
нижче, ніж зараз, а нещодавно його 
аналогічна робота була продана за 
півмільйона фунтів! Цікава світли-
на Робера Дуано «Поцілунок біля 
Паризької мерії», яку було зроблено 
у 50-х роках», — похвалився Андрі-
євський. Цей знімок Дуано, як зазна-
чає газета, на аукціоні в Парижі був 
проданий за 155 тисяч євро.

З дитинства захворів на колекці-
онування депутат Ігор Гринів.

«Я цікавлюся всім, що пов’язано 
з історією країни. Зокрема, збираю 
книги, видані в Україні, про Украї-
ну та українських авторів. Скільки 
їх у мене — ніколи не рахував. Але 
серед них є і «Апостол» Федорова 
(1574 р.), і його «Острозька Біблія». 
До речі, саме на неї клав руку Віктор 
Ющенко, коли давав першу присягу 
в парламенті, відразу після Майда-
ну», — ділиться Ігор Олексійович.

Є у Гриніва й книжки, які ви-
давалися за життя авторів — «Коб-
зар» Шевченка, лірика Івана Франка, 
«Енеїда» Івана Котляревського.

А колекція ікон Гриніва містить 
близько трьохсот старих образів. «У 
мене є чимало ікон — аж від дріб-
ної пластики часів Київської Русі. Є 
екземпляри XV-XVI століть і навіть 
«Богородиця з дитям» XIII століття», 
— каже Гринів. До речі, експерти за-
уважують, що якщо справжність цієї 
ікони доведена, вона може коштува-
ти мільйони доларів.

Глава наглядової ради Нацбанку 
та власник однієї з вітчизняних 

фабрик солодощів Петро Поро-
шенко заявив, що сам не їсть со-
лодке й дітям своїм забороняє. 

«На жаль, я не їм цукерок. У 
нас удома небагато солодощів. 
Дітям не дозволяю їсти цукерки. 
Проте вони їдять і мене не пита-
ють», — розповів багатій у комен-
тарі Каті Осадчій у «Світському 
житті». За словами глави нагля-
дової ради Нацбанку, його діти в 
курсі, що в їхнього татуся є своя 
фабрика солодощів. Тож малі По-
рошенки частенько влаштовують 
екскурсії на батькову фабрику для 
своїх друзів і знайомих.

На закид, чи не думав він про 
те, що таким чином діти можуть 
просто хизуватися перед своїми 

знайомими, Порошенко відповів: 
«Думав. І тому приділяю величез-
ну увагу вихованню своїх дітей».

До слова, Петро Порошенко, 
якого вважають одним із найба-
гатших українців, запевняє, що 
живе скромно.

«Насправді я живу досить 
скромно. Приміром, у квартиру, в 
якій я мешкаю зараз, ми в’їхали, 
здається, ще у 1987-му році», — за-
уважив він.

Цікаво, що вже кілька років 
поспіль Порошенко веде будівни-
цтво величезного маєтку.

«Ми його зводимо вже вісім 
років, одначе, на жаль, робимо це 
не дуже швидко. Все ніяк туди не 
в’їдемо. І коли в’їдемо — невідомо. 
Цим клопочеться дружина», — за-
уважив Петро.

Крім цього, «шоколадний ко-
роль» запевнив, що гроші, які 
йому приписують, не такі вже й ве-
личезні. «Я можу лише зазначити, 
що ці оцінки є абсолютно непро-
фесійними та безпідставними. В 
живих грошах цих коштів значно 
менше. Просто не йде у жодне по-
рівняння. На порядок менше», — 
пояснив він.

На закид, що навряд чи він 
відмовлятиметься від того, що 
є одним із найбагатших людей в 
Україні, Порошенко сказав: «Я 
можу запевнити, що в Україні іс-
нує декілька десятків людей, які 
набагато заможніші за мене. Про-
сто я, можливо, один із найбільш 
публічних».
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Сильні світу
САНКЦІЯ Як лідер профспілок вибирав віллу 

на Лазурному узбережжі

В українській політиці є багато пер-
сонажів, які офіційно декларують 
одну зарплату, а живуть на широку 
ногу, як олігархи. Один із таких — 
Василь Хара, народний депутат і за 
сумісництвом — голова Федерації 
профспілок України. З одного боку, 
він захищає трудовий народ від 
олігархів, а з іншого — купує фан-
тастично дорогі речі. 

Василь Хара керує ФПУ вже май-
же три роки. Взагалі він присвятив 
робочому руху майже все своє жит-
тя. Починав керівником народної 
самодіяльності в Донецькій облас-
ті. Може й дійсно за сорок років у 
профспілці можна заробити досить 
грошей, аби дозволити собі жити, як 
Василь Хара? 

Одна зі слабкостей Хари — його 
автівка. Він їздить на «Мерседесі» 
S-класу. Його ціна стартує від 300 
тис. євро. Звісно, на цій машині кра-
суються блатні номери серії ВР. Але 
проблема в іншому: навіть якщо 
скласти дві зарплати Хари — у Вер-
ховній Раді й ФПУ, то йому дове-
деться працювати на таке авто кіль-
ка років і нічого не їсти. На жаль, 
журналістам нічого невідомо про 
нерухомість Хари в Україні. Проте 
вдалося з’ясувати, що лідер україн-
ських профспілок відносно недавно 
обзавівся особняком у турецькій 
Анталії. Хороми мають три поверхи, 
14 кімнат, сім ванних, два холи та га-

раж на три автомобілі. 
Хара облюбував це місце, при-

їхавши сюди одного разу на відпочи-
нок. Коли ж довідався, що на цьому 
курорті можна купити котедж усьо-
го за 1,5 мільйона доларів, то відразу 
знайшов необхідну суму. За деякими 
даними, він буває тут разів з чотири 
на рік. Багато власників вілл здають 
свої маєтки в оренду, та Хара не має 
потреби в цьому — не хоче, щоб у 
будинку були чужі. 

Іноді Хара використовує цей 
особняк і для роботи: оскільки часто 
приналежні ФПУ санаторії здаються 
в оренду чи продаються, лідер тру-
дящих шукає покупців у Туреччині, 
залучаючи їх у Крим, де в профспі-
лок іще є нерухомість на березі Чор-
ного моря. 

Стало також відомо, що Хара 
придивляється до вілл у районі Мо-
нако та Канн. Для того, щоб знайти 
підходяще місце, депутат і лідер 
профспілки звернувся в російську 
філію компанії «Bordes & Son». Ця 
компанія продає та здає в оренду ві-
лли Лазурного берега, починаючи від 
містечка Кап-Мартен до Сан-Тропе. 
Між цими містами розташовані 
Ніцца й Монако. У цій компанії від-
мовилися розкривати інформацію 
про свого клієнта на прізвище Хара, 
та не стали заперечувати, що такий 
клієнт у них є. Імовірно, вони не до 
кінця розуміють, хто ця людина. Як 
вдалося з’ясувати, Василь Хара по-
ставив агентству умову — знайти 
елітне житло, проте ціна його не по-
винна перевищувати два мільйони 
доларів. На жаль, знайти на березі 
моря підходящі апартаменти за таку 
ціну не так легко. Крім того, близь-
кість по береговій лінії до Монако, 
Ніцци та Сан-Тропе виходить за 
рамки ліміту, встановленого Харою. 

За даними агентства, багато 
клієнтів ладні йти на компроміс — 
купити віллу не на березі, а дещо 
північніше. Відстань від кількох 
симпатичних містечок до узбережжя 
становить близько 200 кілометрів, а 
гарні дороги дозволяють подолати 
її максимум за годину. Тож можна 
заощадити один-два мільйони, щоб 
швидко дістатися до моря й до зна-
менитих Монако чи Ніцци. Та спо-
чатку Хара розглядав ненайкращий 
варіант — віллу в містечку Мужен, 
яке розташоване за 250 кілометрів 
від Канн.

Тут депутатові й очільникові 
профспілок запропонували за міль-
йон євро розкішний маєток площею 

500 м2 із садом у 7850 м2, басейном і 
приватним тенісним кортом. У сади-
бі два поверхи. Та це все далеко від 
берега Середземного моря. Кажуть, 
що Харі тут сподобалося, та поки 
він відклав цей варіант, аби вивчити 
інший. 

Практично в самій Ніцці на бе-
резі моря в містечку Сен-Жан-Кап-
Ферра всього за 2,5 мільйона євро 
Хара пригледів відносно невелику 
віллу з видом на море та басейном. 
Площа будинку невелика — всього 
230 м2, а самої ділянки — 1400 м2. 

Дорогувато, немає корту, зате 
море на відстані руки, поруч Ніцца, 
а проїхатися з вітерцем у Монако чи 
Монте-Карло вздовж берега — таке 
цінується значно більше. За словами 
ріелтерів, клієнт їм попався вимо-
гливий, але ощадливий. Він прагне 
більшу житлову площу за менші 
гроші. Скоріш усього, якийсь із ва-
ріантів Хара таки прийме, тому що 
в Європі криза нерухомості ще не 
минула, тож, як і в Україні, угоди тут 
— явище нечасте. Навіть заможні 
родини воліють орендувати віллу, 
бо це набагато дешевше. Проте Ва-
силь Хара прагне стати власником 
нерухомості, а не орендарем. 

На запитання, чи купує Хара все 
це на своє ім’я чи на імена родичів, 
журналістам в агентстві не відпові-
ли. Можна припустити, що в доку-
ментах про купівлю сам Василь Хара 
фігурувати не стане, бо ж є зако-
нослухняним громадянином і пред-
ставником народу в парламенті. Та й 
брати по профспілці не зрозуміють, 
якщо довідаються про статки свого 
лідера.

За матеріалами інтернет-видання 
«Forum»

З ПЕРШИХ УСТ  

НАШІ ГРОШІ 

ПОЦІНОВУВАЧІ 

Яценюк потрапив у аварію
ДТП за участю колишнього спікера Верховної 
Ради сталося на проспекті Героїв Сталінграда. Як 
повідомили в прес-службі Яценюка, «Suzuki», який 
слідував позаду автомобіля депутата, порушив 
правила дорожнього руху — водій неправильно 
«перестроївся» з ряду в ряд. У результаті — ав-
тівки зіштовхнулися. Пасажири двох іномарок не 
постраждали. На задньому крилі авто екс-спікера 
— «Range Rover» — залишилася ледь помітна по-
дряпина. «Сторони розійшлися мирно», — розпо-
віла прес-секретар політика Іванна Коберник.

У приватних колекціях українських VIPів — шедеври, 
які коштують мільйони 

Державні вугледобувні підпри-
ємства за результатами тен-

дерів 17 березня уклали угоди на 
постачання товарів і робіт на за-
гальну суму 402,37 млн. грн. Про 
це повідомляється у «Віснику дер-
жавних закупівель».

ДП «Луганськвугілля» уклало 
угоди на придбання устаткування 
з ТОВ «Індекспром» і ТОВ «ДС-8» 
на 201 млн. грн. Компанії належать 
Ігорю та Наталії Єфремовим — чле-
нам сім’ї голови фракції Партії ре-
гіонів у Верховній Раді Олександра 
Єфремова. У січні «Луганськвугіл-
ля» також уклало угоди з фірмами 
Єфремова на 270 млн. грн. Таким 
чином, здобутки «Індекспрому» та 
«ДС-8» на державних тендерах із 

2005-го року склали щонайменше 
1,49 мільярда гривень. 

Порошенко не їсть своїх цукерок

«Юрі Єнакіївському» заборонено 
в’їзд до Америки

Депутат від Партії регіонів Юрій 
Іванющенко, він же «Юра Єна-

кіївський», найняв у США ло-
бістську фірму «Sidley Austin» для 
отримання дипломатичної візи. 
Підтвердження цієї інформації 
«Українська правда» отримала в 
Мін’юсті США, куди американські 
лобісти зобов’язані повідомляти 

про своїх іноземних клієнтів, в ін-
тересах яких вони діють на терито-
рії Штатів.

Іванющенко законтрактував 
консультантів у березні 2011-го 
року. Причина такого вчинку в 
тому, що депутат перебуває у аме-
риканському «чорному списку» 
— йому заборонено в’їзд на тери-
торію США.

Іванющенко найняв лобістів 
саме для того, щоб вони допомогли 
йому отримати американську візу. 
«Команда наших юристів надає 
поради закордонному довірителю 
щодо клопотання для отримання 
дипломатичної візи», — звітує до 
американського Міністерства юс-
тиції «Sidley Austin».

Крім того, в звіті йдеться, що 
юристи компанії зобов’язуються 
від імені Іванющенка «зустрічати-
ся та в інший спосіб комунікувати 
з посадовцями американського 
уряду» для вирішення його пи-
тань.

За дзвінки жителів «Пущі-
Водиці» та «Конча-Заспи» 
розплачується держава
Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» та будинок 
відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління 
справами уклали угоди з «Укртелекомом» на теле-
комунікаційні послуги відповідно на 100 тис. грн. і 
216 тис. грн. Про це інформує сайт «Наші гроші» з 
посиланням на «Вісник державних закупівель». На 
території «Пущі-Водиці» та «Конча-Заспи» живуть 
привілейовані пенсіонери та представники влади.

Сім’я Єфремова отримала майже 
1,5 мільярда гривень, які держава 
виділяла на шахти


