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Найдорожча й одна з найбільш 
засекречених наречених Укра-

їни, дочка олігарха Ігоря Коломой-
ського Анжеліка вийшла заміж. 
Весілля Анжеліки Коломойської 
відгуляли ввечері 10 квітня на бе-
резі Червоного моря, повідомляє 
видання «IzRus».

Як пише портал, дочка най-
більшого єврейського магната 
України святкувала весілля в од-
ному з найфешенебельніших го-
телів Ейлата — «Herods». Повідо-
мляється, що гулянка пройшла за 
участю представників української 
й ізраїльської бізнес-еліти. За ін-
формацією видання, весілля Ан-
желіки Коломойської відбулося 
без «хупи» — релігійної іудейської 
церемонії одруження. 

За інформацією «ТаблоIDа», 
наречений — Олег Бокоєв. На його 
сторінці у «Facebook» розміще-
ні фотографії пари. Невідомо, чи 
зрадіє такій соціально-мережевій 
активності майбутнього зятя Ігор 
Коломойський. Адже можна при-
пустити, що весілля дочки мільяр-
дера до останнього намагалися 
зберегти у таємниці. 
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Сильні світу
ПРИВІЛЕЇ  Українські чиновники нарощують 

свої капітали
Найвищі посадовці держави опри-
люднили свої декларації. 

ВІКТОР ЯНУКОВИЧ 

Сукупний дохід Президента Ві-
ктора Януковича у 2010 році склав 
920 тисяч 269 гривень.

Більшість заробітку становили 
дивіденди, проценти, роялті — 544 
тисячі 588 гривень. Зарплата склала 
375 тисяч 680 гривень. На утриман-
ня майна Президент витратив 112 
тисяч 30 гривень. Янукович володіє 
земельною ділянкою у 1,7688 гекта-
ра, житловим будинком на 619,6 м2, 
квартирою площею 239,4 м2 і двома 
гаражами на 20 і 19,9 м2. При цьому 
автомобілів у власності Януковича 
та його родини офіційно немає.

Президент має акції на суму 2 
тисячі 772 гривні та вклад у банку на 
суму 1 мільйон 63 тисячі 892 гривні.

Дружина Президента Людмила 
Янукович заробила торік 18 тисяч 
443 гривні. З них дивіденди склали 2 
тисячі 943 гривні, а пенсія — 15 ти-
сяч 550 гривень. У власності першої 
леді знаходиться земельна ділянка 
площею 0,7 гектара та будинок на 
303,8 м2. Крім того, Людмила Яну-
кович має 184 тисячі 160 гривень за-
ощаджень.

МИКОЛА АЗАРОВ

Прем’єр Микола Азаров у 2010 
році отримав майже 486,97 тисячі 
гривень сукупного доходу. Доходи 
сім’ї за минулий рік склали 73,274 
тисячі гривень.

Майже 446,17 тисячі з загального 
доходу Прем’єра — заробітна плата. 
Прибуток від наукової, викладаць-
кої та творчої діяльності Азарова в 
2010 році склав 40,8 тисячі гривень. 
На утримання майна Прем’єр витра-
тив 50,4 тисячі.

У власності Азарова знаходиться 
земельна ділянка загальною площею 
3,998 га, житловий будинок площею 
594 м2, квартира — 190 м2, гараж — 
40 м2.

У власності дружини Азарова — 
Людмили — земельна ділянка пло-
щею 1,5 га й автомобіль «Lexus RX» 
(з об’ємом двигуна 3300).

Крім того, на рахунках у банках 
у Прем’єра є 786 тисяч гривень, а 
у його дружини — 142 тисячі гри-
вень.

СЕРГІЙ ЛЬОВОЧКІН

Загальний дохід глави Адміні-
страції Президента Сергія Льовочкі-
на за 2010 рік склав 147 мільйонів 484 
тисячі гривень. З цих коштів, згідно 
з документом, 147 мільйонів 293 ти-
сячі склали дивіденди, проценти та 
роялті (сукупно за 2008-2010 роки), 
191 тисяча — зарплата.

У декларації членами родини 
Льовочкіна вказані два його сини — 
Олексій і Володимир — і донька — 
Олена. Згідно з документом, члени 
родини Льовочкіна доходів за 2010 
рік не мали.

У декларації не згадується ци-
вільна дружина Льовочкіна Зінаїда 
Ліхачова, бо їхній шлюб офіційно не 
зареєстрований.

Крім того, Льовочкін має 
зобов’язання фінансового характеру, 
зокрема, за договорами добровіль-
ного страхування — 53 тисячі гри-
вень, а на утримання майна — 33 ти-
сячі гривень. Також він має земельну 
ділянку площею 1300 м2 і квартиру 
— 205,5 м2. Крім того, Льовочкіну 
належить авто«Mercedes Benz S-600» 
з об’ємом двигуна 5513 см3.

Згідно з документом, також гла-
ва Адміністрації Президента при-
дбав цінних паперів на 50 тисяч 525 
гривень (у тому числі за кордоном — 
50 тисяч 500 гривень). Сума коштів 
на рахунках Льовочкіна у банках та 
інших фінансово-кредитних устано-
вах складає 40 мільйонів 430 тисяч 
гривень.

ЮРІЙ БОЙКО

Міністр енергетики та вугільної 
промисловості Юрій Бойко в 2010 
році отримав більше 195 тисяч су-
купного доходу. Вся ця сума є заро-
бітною платою чиновника.

При цьому члени родини Бой-
ка (дружина і троє дітей) отримали 
сукупного доходу на 8 мільйонів 195 
тисяч гривень. Із них 1 мільйон 431 
тисячу гривень склали доходи від 
дивідендів, відсотки та роялті. Чле-
ни родини чиновника отримали в 
2010 році 495 тисяч гривень прибут-
ку від підприємницької та професій-
ної діяльності, а також зарплату в 
сумі 1 мільйон 230 тисяч. Крім того, 
за цивільно правовими договорами 
родичі Бойка отримали 5 мільйонів 
37 тисяч гривень.

У декларації повідомляється, що 
по договору найму оренди в 2010 
році міністр заплатив десять гри-
вень, а на утримання майна витра-
тив 55 тисяч гривень. На утримання 
майна члени сім’ї Бойка витратили 
206,56 тисячі гривень, у тому числі 
за кордоном — 77,36 тисячі.

У власності міністра є земельна 
ділянка площею 2,5 га, житловий бу-
динок — 30 м2, квартира — 113 м2 
і гараж площею 20 м2. У власності 
членів сім’ї в декларації вказані зе-
мельні ділянки загальною площею 
17 га, будинок 444,8 м2, квартира — 
446,3 м2, гараж — 34,6 м2.

Міністр володіє автомобілями 
ВАЗ-2101 (об’ємом двигуна 1300) 
та «Mersedes Benz G 4500» (об’ємом 
двигуна 5000). Члени сім’ї Бойка є 
власниками паїв і внесків до статут-
них фондів на загальну суму в 270,5 
тисячі гривень. В 2010 році родичі 
чиновника придбали цінних паперів 
на 8871,9 гривні.

На рахунках у банках і інших 
фінансово-кредитних установах 
члени сім’ї Бойка мають 16 мільйо-
нів 711 тисяч гривень, у тому числі 
за кордоном — 1 мільйон 65 тисяч.

БОРИС КОЛЕСНІКОВ

Віце-прем’єр-міністр, міністр 
інфраструктури Борис Колесніков у 
2010 році отримав 164,52 мільйона 
гривень сукупного доходу. Основу 
прибутків склали дивіденди, відсо-
тки, роялті — 164,17 мільйона. Крім 
того, Колесніков отримав 346 тисяч 
604 гривні зарплати.

Доходи дружини Світлани 
(донька Катерина — неповнолітня) 
склали майже 3,6 мільйона гривень. 
Дивіденди, відсотки та роялті — 
3,48 мільйона, зарплата — 118,83 
тисячі.

На утримання майна в 2010 році 
Колесніков витратив 952,381 тисячі 
гривень. У власності віце-прем’єра 
перебувають земельна ділянка пло-
щею 50 га та три автомобілі: «Bentley 
Mulsanne» (об’єм двигуна 6700 см3), 
«Continental Flying Spur» (об’ємом 
двигуна 5,9) і «Mercedes S-600L» 
(об’ємом двигуна 5,5). Понад те, дру-
жина Світлана володіє «Mercedes 
S-500L» (об’ємом двигуна 5,45).

Члени сім’ї володіють ділянкою 
2,319 га, будинком площею 421 м2, 
квартирою — 227,3 м2, гаражем — 
86,7 м2.

На рахунках у банках та інших 
фінустановах Колесніков має 127 
мільйонів гривень, а члени сім’ї — 
36,96 тисячі гривень.

ГАННА ГЕРМАН 

Сукупний дохід радника Прези-
дента Ганни Герман склав у 2010 році 
164 тисячі 198 гривень. Заробіток її 
чоловіка — 70 тисяч 623 гривні.

І Герман, і її чоловік не мали ін-
ших доходів, окрім зарплати. Мате-
ріальної допомоги Герман не отри-
мувала. І вкотре не задекларувала 
подаровані коштовності.

За договорами позики Герман 
взяла 85,5 тисячі. На утримання 
майна радниця Президента витра-
тила 7 тисяч 200 гривень, її чоловік 
— 26 тисяч 369 гривень.

У володінні чоловіка Герман є 
земельна ділянка (0,36 га), житловий 
будинок (250 м2) і гараж (40 м2). На-
томість сама радниця володіє квар-
тирою — 77,8 м2. Ганна Герман має 
також два авто — «Mersedes Benz 
SLK-200» та BMW X5.

Заощаджень у родини в банку 
немає.

У 2010 «ТаблоID» помітив на 
руках у Герман годинник «Franck 
Muller». Виявилося, що ціна моделі 
становить 466 тисяч гривень ($58 
тисяч). Через свою помічницю Гер-
ман відповіла, що цей аксесуар їй 
подарували на день народження у 
2010 році. «Ганна Миколаївна вне-
се цей годинник у свою декларацію 
наступного року, бо такий поря-
док», — пообіцяла тоді помічниця 
радниці.

В інтерв’ю «Українській правді» 
Герман теж обіцяла задекларувати 
свої діамантові годинники.

VIP-ВЕСІЛЛЯ 

ВИНУВАТЦІ  

Медвєдєв за рік заробив 
120 тисяч доларів
Президент РФ Дмитро Медвєдєв торік заробив 3,4 
мільйона російських рублів, що становить $120 ти-
сяч. Про це повідомляє сайт Кремля. Також у декла-
рації зазначено, що Медвєдєв разом із дружиною во-
лодіє квартирою площею 367,8 м2. Крім того, орендує 
земельну ділянку площею 4700 м2. У президента Росії 
офіційно відкрито 14 рахунків у російських банках, 
на яких зберігається 4 млн. 961 тис. 528 руб. 98 коп. Із 
транспорту у власності Медвєдєва перебуває легко-
вий автомобіль ГАЗ-20 «Перемога» 1948 року.

67-річна королева розтягнула 
ногу та зап’ясток, коли на-

магалася сховатися від надокучли-
вого папараці. Останній хотів зро-
бити фото королівської особи з її 
донькою Мадлен, повідомляє «Th e 
Associated Press». У заяві Королів-
ського суду говориться, що коро-
лева разом із молодшою донькою 
ходили по магазинах Нью-Йорка. 
На вході однієї з крамниць на Сіль-
вію та Мадлен чатував шведський 
фотограф, який був налаштований 
зробити цінні знімки.

Тож королева спробувала пере-
хитрити надокучливого репортера 
та хутко залишила магазин через 
чорний хід. На шляху до припар-
кованої машини Сільвія впала. 
Після огляду медиків з’ясувалося, 
що королева отримала незначні 

травми ноги та руки. Наразі неві-
домо, чи позиватиметься монарша 
особа до фотографа чи видання, 
яке найняло його для отримання 
«королівських» фото.

Дочка Коломойського вийшла 
заміж

Депутати перевищують ліміти 
витрат на транспорт

Нардепи подорожують Украї-
ною безкоштовно. Це записа-

но в законі про статус народного 
депутата, який обранці ухвалили 
для самих себе.

У державному бюджеті щоро-
ку записуються гроші на компен-
сацію вартості квитків, які депутат 
забирає в касі, а кошти перерахо-
вують авіакомпанії або залізниці.

У кошторисі Верховної Ради-
2010 було передбачено, що кожен 
із 450 депутатів має право налітати 
на суму, не більшу ніж 26 тисяч 800 
гривень на рік.

Але виявилося, що в 2010 році 
173 депутати перевищили виділені 
їм ліміти. Причому, якщо хтось на 
кшталт Соболєва, Коновалюка чи 
Кінаха перевищив норму лише на 
кілька тисяч гривень, то є депута-
ти, які перевищили її в десять (!) 
разів.

Про це свідчить довідка про 
використання безкоштовних 
квитків депутатами протягом 2010 
року, яка є в розпорядженні «Укра-
їнської правди».

Найбільше налітав минулого 
року бютівець Андрій Сенченко 
— на 295 тисяч. При цьому сам 
нардеп відкинув усі звинувачення 
та каже, що регламентний комітет 
парламенту щось не те нарахував. 
Другий у списку — Олег Радков-
ський із БЮТ. Він налітав на 211 
тисяч. Третій — Василь Горбаль із 
Партії регіонів. Він використав 203 
тисячі гривень на перельоти, при-
чому більшу частину року Горбаль 
суміщав депутатство з посадою 
губернатора Львівської області. 

Четвертий серед марнотратів — 
Михайло Соколов, також із БЮТ. 
Він налітав на 192 тисячі гривень. 
П’ятий — Олександр Рябека, який 
теж представляє блок Тимошенко. 
Транспорті послуги, надані йому, 
коштували бюджету 178 тисяч 
гривень. 

Син Президента Віктор 
Янукович-молодший налітав на 
87 тисяч гривень. Брат колишньо-
го глави держави Петро Ющенко 
примудрився витратити на польо-
ти 144 тисячі 526 гривень. Регіонал 
Владислав Забарський, який налі-
тав 162 тисячі 158 гривень, зізна-
вся, що йому не соромно за таку 
суму. «Коли я літаю у своїх осо-
бистих справах, я завжди плачу 
сам. Це принципово. Якщо хтось 
вважає, що це були непотрібні по-
льоти, я це відшкодую», — сказав 
він.

У регламентному комітеті 
«Українській правді» пояснили, 
що ліміти в 26 тисяч 800 гривень 
на рік для кожного депутата об-
ґрунтовані. «Депутати працюють 
десять місяців на рік. Щомісяця 
один тиждень відведено нардепу 
для роботи в округах. Таким чи-
ном, десять разів на рік обранець 
має злітати в округ і назад. Для 
кожної такої подорожі 2 тисячі 680 
гривень більш ніж достатньо», — 
зазначив співрозмовник «Україн-
ської правди».

У випадку, коли нардеп пере-
вищить свій ліміт, покарання за це 
він не понесе. Витрати все одно бу-
дуть компенсовані авіакомпаніям 
коштом платників податків.

Сім’я Черновецького 
вкладає гроші у німецьку 
нерухомість
Після затримання голови фракції Блоку Черно-
вецького Комарницького правоохоронці можуть 
узятися й за самого мера Києва та його зятя 
В’ячеслава Супруненка. Про це пише «Сегодня» з 
посиланням на джерела в Кабміні. Видання також 
інформує, що сім’я Черновецьких недавно придба-
ла дванадцять котеджів на одній вулиці в одному з 
німецьких міст для себе та наближених людей.

Через папараці королева Швеції 
опинилась у лікарні


