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Син Президента Віктора Яну-
ковича Олександр розмістив у 

журналі «Бізнес» рекламний мате-
ріал у вигляді інтерв’ю вартістю 50 
тисяч гривень.

Інтерв’ю займає дві полоси, тоб-
то повний розворот журналу, та має 
помітку рекламного матеріалу. Втім, 
на початку зазначається: «В екс-
клюзивному інтерв’ю журналу пре-
зидент корпорації «Менеджмент ас-
сетс компані» Олександр Янукович 
розповів про свої проекти та про те, 
з чого все починалося».

Зокрема, Олександр Янукович 
зазначив, що заробив перші гроші, 
ще будучи студентом медичного 
інституту. «Я закінчив медичний 
інститут. Але лікарем працював не-
довго. Бізнесмен у мені переміг. Але 
примітивні схеми підприємництва 
не приваблювали. Хотілося більшо-
го. Одначе для більшого мені не ви-
стачало базових знань економіки», 
— сказав він.

За словами сина Президента, 
щоб заповнити цей пробіл, він ви-
брав спеціальність «Економіка під-
приємства» та вступив до Донецько-
го національного університету на 
заочну форму навчання.

«Перші серйозні гроші я заро-
бив, коли інвестував у будівництво 
житлового комплексу на вулиці 
Рози Люксембург у Донецьку», — за-
значив Янукович.

Відповідаючи на питання, чому 
він обрав саме будівельний бізнес, 
Олександр сказав: «У будівництві, 
крім фінансового результату, можна 
побачити продукт творчості».

Крім того, Янукович зазначив, 
що успішний бізнес дозволяє його 
корпорації «МАКО» займатися бла-
годійністю.

«Я ніколи не прагнув афішувати 
свою доброчинну діяльність, але ми 
вже давно в міру сил допомагаємо 
тим, хто цього потребує», — сказав 
Янукович-молодший.

Також він зазначив, що не збира-
ється у політику. «Якщо вірити всім 
домислам, які розміщені в Інтерне-
ті, то я курую всі ключові посади та 
живу в усіх елітних маєтках країни 
одночасно. Нісенітниці про мене 
публікують регулярно», — додав син 
Президента.

Янукович визнав, що, крім ком-
панії «МАКО», йому належить Все-
український банк розвитку. Крім 
того, він зазначив, що його компа-
нія завершує проект у Балаклаві. 
«Ми відновлюємо унікальні будівлі 
початку минулого сторіччя... Вони 
стануть частиною готельного комп-
лексу, виконаного у єдиному стилі», 
— сказав Олександр.

«Українська правда» зв’язалася 
з рекламним відділом видання «Біз-
нес» і дізналася, що розміщення та-
кого обсягу рекламного матеріалу 
компанії, яка займається будівни-
цтвом, у розділі «Компанії і ринки» 
коштує 50 тисяч 350 гривень.

Керівництво Верховної Ради 
оприлюднило декларацію про 

доходи. У Володимира Литвина в 
пункті «нерухомість» без змін — 
земельна ділянка в 4,7 тисячі кв. м, 
квартира площею 259 «квадратів» 
і гараж — 18 кв. м. Крім того, зе-
мельним паєм у 9,56 гектара, жит-
ловим будинком у 339 квадратних 
метрів і заміським будинком пло-
щею 277 «квадратів» володіє його 
родина. Всього ж за 2010-й рік Го-
лова Верховної Ради задекларував 
майже мільйон гривень доходу. 
При цьому майже 425 тисяч — це 
сума, зароблена завдяки науковій, 
викладацькій і творчій діяльності. 
Ще 245 тисяч — заробітна плата 
в Раді (на місяць виходить трохи 
більше за 20 тисяч гривень).

Як випливає з документа, за-
повненого главою парламенту, то-

рік великих покупок він не робив. 
Сума на банківських рахунках і в 
інших фінансово-кредитних уста-
новах фактично не змінилася — 2 
мільйони 735 тисяч гривень. Із 
транспортних засобів у Володими-
ра Михайловича вже багато років 
автомобіль «Toyota Land Cruiser», 
а в членів його родини — «Chrysler 
PT Cruiser».

Віце-спікер Микола Томенко 
офіційно задекларував 334 тисячі 
гривень доходу в 2010-му році. Ви-
кладав і писав він не так багато, як 
його керівник. Дохід від наукової, 
викладацької, творчої діяльності 
й авторські винагороди — всього 
70 тис. грн. Дивно, проте зарплата 
в зама глави парламенту виявилася 
вищою, ніж у самого спікера! За рік 
Томенко одержав у парламентській 
касі 264,4 тис. грн., тобто в серед-
ньому 22 тисячі на місяць! Можли-
во, якісь особливі надбавки.
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Сильні світу
ДЕТАЛІ  

ДЕРЖАВНІ ГРОШІ — НЕ СВОЇ  

На ювілей до Горбачова з’їхалися 
світові зірки

У Лондоні в Альберт-холі пройшла 
перша церемонія вручення премії 
Михайла Горбачова. Захід було 
приурочено до 80-річного ювілею 
першого й останнього президента 
СРСР. На гала-вечорі зібралися 
переважно зірки світової величини, 
а також інженери, винахідники, 
одне слово, люди, які так чи інакше 
змінили світ.

«Навіть у свої 80 років Михайло 
Горбачов тримається молодцем. Він 
непробивний», — написав у своєму 

блозі один із почесних гостей вечо-
ра, екс-губернатор Каліфорнії Ар-
нольд Шварценеггер.

Церемонія вручення премії була 
організована в кращих традиціях 
світського заходу. Червона доріжка, 
дами у вечірніх сукнях, джентльме-
ни в класичних костюмах і метели-
ках. Велика частина запрошених — 
зірки кіно та музики.

Червоною доріжкою дефілюва-
ли Шерон Стоун, Голді Хоун, Міла 
Йовович, Кетрін Дженкінс, Мел Сі, 
Холлі Валленс і багато інших. Сам 
ювіляр прибув у супроводі своєї до-
чки Ірини Вірганської.

Лауреатом премії Михайла Гор-
бачова стали творець Всесвітньої 
мережі (WWW) Тім Бернерс-Лі та 
засновник телеканалу CNN Тед Тер-
нер. Також нагороду вручено кеній-
ському інженеру Евансу Вадонго. Він 
винайшов лампочки, що працюють 

на сонячних батареях, які покликані 
замінити в Кенії гасові лампади.

Після церемонії вручення пре-
мії відбувся благодійний концерт, на 
якому виступили, зокрема, Ширлі 
Бейсі, Браян Феррі, Андрій Мака-
ревич і Хор Турецького. Доходи від 
заходу, сума яких оцінюється в п’ять 
мільйонів фунтів стерлінгів, будуть 
розподілені між фондом Михай-
ла Горбачова та фондом Macmillan 
Cancer Support, який займається до-
помогою хворим на ракові захворю-
вання.

ДЕКЛАРАЦІЇ 

VIP-ПЕНСІОНЕРИ 

ДОХОДИ 
З ПЕРШИХ УСТ 

Ангелу Меркель 
прооперували
Главі німецького уряду днями зробили операцію 
на лівому коліні. Оперативне втручання провели 
медики берлінської клініки «Шаріте», повідомляє 
«Лента» з посиланням на «Welt». У той же день, 
але пізно ввечері, Меркель виписали з лікарні. 
Відзначається, що деякий час Ангелі Меркель до-
ведеться ходити на милицях. Канцлер Німеччини 
розраховує остаточно відновитися до Великодніх 
свят.

Син Януковича розповів про свій бізнес

Народний депутат України від 
НУНС Анатолій Гриценко в 

2010 р. заробив 252 тис. грн. Такі 
дані містяться в поданій ним де-
кларації, повідомили у прес-службі 

політика. Зокрема, згідно з декла-
рацією, сукупний дохід Гриценка 
за минулий рік становить 252 тис. 
337,57 грн., із них заробітна плата 
— 203 тис. 319,57 грн., пенсія — 48 
тис. 18 грн., решта — доходи від 
наукової, викладацької та творчої 
діяльності. 

У декларації зазначено, що на-
родний депутат володіє легковим 
автомобілем «Honda» та водним 
транспортним засобом «Yamaha». 

Сума грошових коштів на бан-
ківських рахунках, що належать 
Гриценку, становить 372 тис. грн., 
членам його сім’ї — 98 тис. грн. 

Зазначається також, що до-
хід членів сім’ї нардепа за той же 
період склав 253 тис. 16 грн. Крім 
того, родичі володіють земельною 
ділянкою площею 8 тис. 720 кв. м, 
садовим будинком площею 347,4 
кв. м і двома квартирами площею 
56,2 кв. м і 32,9 кв. м відповідно.

Віктор Ющенко вчить онучку 
Варвару української мови

Син екс-президента Андрій 
Ющенко хоче другу дитину. 

Про це на показі дизайнера Зухаїра 
Мурада у Києві розповіла дружина 
Андрія Ющенка Єлизавета, пише 
«Сегодня». «Андрій дуже хоче ще 
одну дитину, а у мене в планах від-
крити дитячий садок», — сказа-
ла Ліза. Йдучи на шоу, вона, за її 
словами, залишила дочку на сво-
го чоловіка. «Мені краще з Варею 
вдома сидіти, я їй на ніч казки ан-
глійською читаю», — сказала вона 
журналістам. Про чоловіка Ліза 
зауважила, що він зайнятий або 
бізнесом, або донькою. Також у 
вихованні Варвари участь бере дід, 
колишній президент. «Віктор Ан-
дрійович теж допомагає вихову-
вати онучку — вчить її української 

мови...» — поділилася Єлизавета. 
За словами жінки, Віктор Ющенко 
— дідусь активний. «Він допома-
гає наставити онуку на правиль-
ний шлях… Він і нас просвіщає, 
і дитину», — зізналася Ліза. «Він 
узагалі часто у гості до нас ходить, 
а ми з Андрієм — рідше», — додала 
колишня модель.

Литвин заробляє менше, ніж його 
заступник?

Глава УГКЦ носить годинник 
за тисячу гривень

Новообраний глава УГКЦ 
Святослав (Шевчук) носить 

годинник вітчизняного вироб-
ництва вартістю 1008 гривень. 
Про це журналістам ТСН вдалося 
довідатися під час першої прес-
конференції нового предстоятеля 
Української греко-католицької 
церкви. Владика Святослав при-
їхав на автомобілі «Volkswagen 
Sharan» моделі 1995-го року, який 
належить колишньому главі укра-
їнських греко-католиків Любоми-
ру Гузару.

Журналісти з’ясували, що ця 
модель знята з виробництва. Орі-
єнтовна ціна машини, якою зараз 
користується Шевчук, становить 
12-14 тисяч доларів. На зап’ястку 
він носить годинник української 
фірми «Kleynod». На офіційному 
сайті фірми сказано, що модель K 
109-520 має кварцовий механізм 
RONDA-705, матеріал корпусу — 
сталь, скло мінеральне, ремінець 

шкіряний. Коштують такі годин-
ники 1008 гривень, а для учасників 
клубу — 957 гривень.

Водночас, як повідомлялося, 
патріарх Московський і всієї Русі 
Кирило носить годинник фірми 
«Breguet», вартість якого — понад 
30 тисяч євро. Також варто зазна-
чити, що ціна автомобіля «Cadillac 
Escalade», яким зараз користуєть-
ся глава РПЦ, становить близько 
мільйона гривень.

Тусовщики з СНД 
за один день 
«проїдять» мільйон

Міністерство економіки погоди-
ло проведення закупівель «у 

одного учасника» послуг із органі-
зації 49-го засідання Економічної 
ради СНД, яке пройде 15 квітня у 
Ялті. Про це повідомляє сайт «Наші 
гроші» з посиланням на «Вісник дер-
жавних закупівель».

Мінекономіки закупило у ТОВ 
«Сімсітітранс» послуги з автомо-
більних перевезень у день засідання 
на 450 тисяч гривень. «Сімсітітранс» 
належить росіянину Ленуру Ісля-
мову. Також відомство погодило 
закупівлю послуг із організації са-
мого засідання. 650 тисяч на ці цілі 
отримає підвідомче підприємство 
міністерства — ДП «Держзовнішін-
форм».

Коломойський нагородив 
Януковича
На європейському єврейському форумі Президент 
Віктор Янукович був відзначений нагородою за по-
слідовну боротьбу проти героїзації фашизму.
Про це повідомляє mignews.com.ua. Номінації 
присуджувалися учасниками форуму шляхом 
голосування. Канцлер Німеччини Ангела Меркель 
одержала нагороду «За послідовну позицію в під-
тримці Ізраїлю». Як відомо, президентом форуму є 
Ігор Коломойський.

Гриценко за минулий рік заробив 
252 тисячі гривень


