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Сильні світу

ДЕКЛАРАЦІЯ 

У яких квартирах живуть VIP-чиновники

Найвищі керівники держави опри-
люднили свої декларації про дохо-
ди. Хтось із VIP-чиновників показав 
десятки мільйонів прибутку, а хтось 
— досить скромні суми. Та, крім 
доходів, автомобілів і земельних 
угідь, можновладці мають повідо-
мляти у декларації адресу своєї 
реєстрації. Часто вона не збігається 
з фактичною адресою проживання 
високопосадовців. «Українська 
правда» вирішила з’ясувати, у яких 
житлових умовах «прописані» най-
вищі чини.

МИКОЛА АЗАРОВ

Прем’єр Микола Азаров заре-
єстрований у розкішному будинку 
біля пам’ятника Богдану Хмельниць-
кому з видом на Софійську площу.

Адреса Азарова — вулиця Воло-
димирська, будинок 20/1-А, кварти-
ра №16.

На першому поверсі цієї будів-
лі — елітні бутики чоловічого одягу 
«Brioni» та «Ermenegildo Zegna», а 
також ювелірна галерея «Софійська 
брама». 

А прямо навпроти, на Рильсько-
му провулку, розташована «штаб-
квартира» легендарного однопартій-
ця Азарова Юрія Іванющенка, більш 
відомого як «Юра Єнакіївський». 
Тобто формальний і тіньовий керів-
ники України виявилися сусідами.

Зрештою, від місця реєстрації 
до місця роботи, тобто до будівлі 
Кабміну, Азарову їхати довелося би 
хвилин п’ять. Одначе Прем’єр воліє 
жити на державній дачі у Конча-
Заспі.

Щоб скласти уяву про вартість 
житла, де зареєстрований очільник 
уряду, «Українська правда» вирі-
шила передивитись оголошення на 
ринку нерухомості. Свіжих повідо-
млень про продаж квартир знайти 
не вдалось, однак орендувати по-
мешкання в будинку Азарова пло-
щею 82 квадратних метри можна за 
три тисячі доларів на місяць. Площа 
ж квартири Азарова, згідно з декла-
рацією, майже у два з половиною 
разу більша — 190 квадратів.

СЕРГІЙ ТІГІПКО

Віце-прем’єр Сергій Тігіпко вка-
зав у своїй декларації нову адресу 
реєстрації.

2009-го року Тігіпко був «про-
писаний» на вулиці Банковій, де 
проживав у попередньому шлюбі. 
Тепер же він вказав адресу на вулиці 
Городецького — будинок 12, кварти-

ра 69. Але, як з’ясувала «Українська 
правда», квартира Тігіпка зараз... 
виставлена на продаж. На її вікні ви-
сить банер із контактним телефоном 
брокера.

Квартира Тігіпка має площу 209 
квадратних метрів. Вона розташо-
вана на двох рівнях — із вікнами у 
стелі. Як повідомили «Українській 
правді» в агентстві нерухомості, 
квартиру Тігіпка можна купити за 1 
мільйон 300 тисяч доларів, тобто 10 
мільйонів гривень. Слід сподіватися, 
що покупець на це помешкання таки 
знайдеться, і віце-прем’єр не забуде 
сплатити майже мільйон відраху-
вань до бюджету.

ВІКТОР ТИХОНОВ

Віце-прем’єр місцем своєї реє-
страції вказує маєток у Луганську 
на вулиці Далекосхідній, 33. Хоча 
Віктор Тихонов уже п’ять років пра-
цює в Києві, проте зареєстрований 
він у Луганську.

КОСТЯНТИН ГРИЩЕНКО

Міністр закордонних справ 
Костянтин Грищенко місцем своєї 
реєстрації вказав будинок №19 на 
вулиці Лютеранській. Насправді на 
вулиці Лютеранській є лише буди-
нок 19-а, який на фоні інших споруд 
цієї престижної вулиці виглядає до-
волі потріпаним життям. У квартирі 
міністра Грищенка №11 також зареє-
стровано творче об’єднання «Кліні-
ка Дорошенка-Грищенко», директо-
ром якого є донька міністра Оксана.

ВІКТОР БАЛОГА

Міністр надзвичайних ситуацій 
Віктор Балога переїхав до Києва ще 
в 2002-му році, коли став народним 
депутатом. Але місцем реєстрації 

досі вказує свій приватний будинок 
у Мукачевому на вулиці Волошина. 
Цей об’єкт має неординарний ди-
зайн і схожий на літаючу тарілку. 
Поряд із будинком Віктора Балоги 
стоїть точно такий же маєток одного 
з його братів. У Києві Балога мешкає 
в будинку прямо біля Адміністрації 
Президента — по сусідству з Владис-
лавом Каськівим.

ДМИТРО ТАБАЧНИК

Адресою найодіознішого міні-
стра уряду Азарова — Дмитра Та-
бачника — значиться київська вули-
ця Ярославів Вал, 28, квартира №32. 
Неподалік знаходяться посольства 
Норвегії та Швеції. В самому будин-
ку Табачника є аптека та ріелтерська 
контора.

Площа квартири Табачника, 
згідно з декларацією, складає 298 
квадратів. У вересні 2010-го кварти-
ра площею 129 квадратних метрів, 
тобто у два рази менша, коштувала 
340 тисяч доларів.

ГАННА ГЕРМАН

Радниця Президента Ганна Гер-
ман вказала у своїй декларації, що 
мешкає у Києві на вулиці Богдана 
Хмельницького, 29, у квартирі №16. 
Будинок №29 «Українській правді» 
відшукати не вдалось, однак на цій 
вулиці є будинок №29/2, який, оче-
видно, й мали на увазі. Ця досить 

типова для центру столиці будівля 
знаходиться неподалік від Оперно-
го театру та посольства Німеччини. 
Площа помешкання Герман, згідно 
з документом, складає 77,8 квадрат-
ного метра. Порівняно недавно — у 
листопаді 2010-го року — трикім-
натну квартиру у цій будівлі площею 
79,5 квадрата пропонували купити 
за 340 тисяч доларів.

Герман в інтерв’ю газеті «Факти» 
казала: «Единственной достопри-
мечательностью нашего жилища 
является камин. Мы живем на по-
следнем, 4-м этаже, что, собственно, 
и позволило его построить».

РАЇСА БОГАТИРЬОВА

Секретар Ради нацбезпеки Раїса 
Богатирьова офіційно зареєстрова-
на за адресою вулиця Панаса Мир-
ного, 27.

Цей будинок був призначений 
для депутатів першого скликання на 
початку 1990-х років. Зводили його 
зі скандалом. Спочатку будівельни-
кам обіцяли віддати певну кількість 
квартир, а потім відмовили. Ті кіль-
ка місяців мітингували, щоб вибити 
свої помешкання. І таки їх відвою-
вали. Як каже консьєржка, наразі в 
будинку мешкає п’ятеро депутатів, 
але назвати їх поіменно не може, бо 
лише недавно працює. «Раїса Богати-
рьова теж тут буває. Часто бачимо її 
чоловіка», — зізналася консьєржка.

Жителі сусідніх будинків 
запам’ятали депутата-рухівця Іва-
на Зайця. Він не цурається сам із 
бутлями ходити по воду. Колись у 
цьому будинку жив і В’ячеслав Чор-
новіл, про що на фасаді встановлено 
пам’ятний знак. Чи заслужить на 
таку честь Раїса Богатирьова, пока-
же лише час.

СТАТКИ 

БЛАГОДІЙНІСТЬ  

Найдорожчий пентхаус у 
Британії купив Ахметов
Найбагатша людина України Ринат Ахметов купив 
найдорожчий пентхаус у Великобританії за 136 міль-
йонів фунтів. Про це пише «The Financial Times».
Раніше повідомлялося, що українські адвокати до-
помогли невідомому клієнту придбати у Лондоні 
триповерховий пентхаус із видом на Гайд-парк за 
рекордну для історії Британії суму — 136 мільйонів 
фунтів. Апартаменти в кількості дві одиниці загаль-
ною площею 2,2 тисячі квадратних метрів продано 
покупцю, ім’я якого не розголошувалося.

Квартира Тігіпка виставлена на продажу

Тут мешкає «найбідніший» міністр Балога

Віктор Янукович-молодший і 
відомий ресторатор Маргари-

та Січкар вирішили будувати під 
Києвом центр іпотерапії. Як пише 
газета «Сегодня», це буде величез-
ний комплекс на п’яти гектарах, де 
катанням на конях лікуватимуть 
дітей, які хворіють на ДЦП, хворо-
бу Дауна й аутизм. За основу взято 
Клуб Олени Петрусевич, де двад-
цять коней уже вісімнадцять років 
безкоштовно лікують діток. Зараз 
до нього стоїть величезна черга.

Передбачається, що новий 
центр у Дмитрівці під Києвом до-
зволить приймати набагато більше 
дітей. Січкар уже залучила низку 
будівельних, дизайнерських та 
інших компаній, які безкоштовно 

розробили проект майбутнього 
комплексу та готові виділяти буд-
матеріали, а також технічні й люд-
ські ресурси.

У травні організатори почнуть 
продавати двадцять білосніжних 
скульптур коней, відлитих у на-
туральну величину. Купити їх і 
стати меценатами закликають 
заможних людей. Ці скульптури 
можуть розмалювати й самі влас-
ники, й найняті ними художники, і 
п’ятнадцять найкращих статуй во-
сени будуть виставлені на аукціон.

Першу чергу будівництва хо-
чуть здати вже в 2012 році. Другу, 
з конференц-залою й кав’ярнею, 
центром дитячої творчості та го-
телем — ще через рік.

На рахунках у голови Волинської 
ОДА — понад мільйон гривень 

Голова Волинської облдержад-
міністрації Борис Клімчук по-

дав декларацію про свої доходи, 
зобов’язання фінансового харак-
теру та майновий стан за 2010 рік.

У документі зазначається, 
що Борис Петрович, як і раніше, 
проживає з дружиною Світланою 
Олексіївною у житловому будинку 
площею 181,76 кв. м у Луцькому 
районі. Загальний сукупний дохід 
голови ОДА за 2010 рік становив 
183 тисячі 741,2 гривні. З цієї суми 

118 тис. 386,26 грн. складає заро-
бітна плата, дивіденди (проценти) 
— 65 тис. 354,94 грн.

Сукупний дохід дружини за 
2010 рік складався з пенсії (8980,64 
грн.) і процентів (24 тис. 937,66 
грн.) і становить майже 34 тисячі 
гривень.

Від матеріальної допомоги, на-
лежної державному службовцю на 
оздоровлення перед відпусткою, 
голова облдержадміністрації від-
мовився.

У володінні сім’ї Клімчука зна-
ходяться автомобілі BMW X500, 
«Mitsubishi L200», що належать 
Борису Клімчуку, а також «Toyota» 
і спецавтомобіль RAW-4, що на-
лежать його дружині. Приватною 
власністю подружжя теж значать-
ся земельні ділянки площею 2,23 
га (належить Борису Петровичу) 
та 1,1 га (належить Світлані Олек-
сіївні). Ще родина має дачний бу-
динок площею 137,5 кв. м.

 На утримання свого майна у 
2010 році Борис Клімчук витратив 
47 тисяч гривень, Світлана Клім-
чук — 8350 грн. 

На рахунках у банках та інших 
фінансово-кредитних установах 
у Бориса Клімчука зберігалося 
1035414,68 грн., у його дружини — 
226576,08 грн.

Міський голова Луцька минулого 
року отримав 288 тисяч зарплати

Міський голова Луцька Микола 
Романюк оприлюднив декла-

рацію про доходи за 2010 рік.
Згідно з декларацією, що роз-

міщена на сайті Луцької міськра-
ди, мер Микола Романюк, який 
мешкає у селі Зміїнець Луцького 
району, минулого року заробив 
304,5 тисячі гривень. Із них майже 
16 тисяч — дивіденди, проценти, 
роялті, решта — більше як 288 ти-
сяч — заробітна плата. 

Відповідно до документа, Ми-
кола Романюк у 2010 році сплатив 
понад 68 тисяч гривень за догово-
рами добровільного страхування, 
пенсійного забезпечення, позики 
та на утримання майна. 

У власності міського голови — 
земельна ділянка площею 2703 м2, 
житловий будинок на 282 «квадра-
ти», квартира та садовий будинок 
(дача). 

Згідно з декларацією, Микола 
Романюк має легковий автомобіль 
«Тойота», проте гаража серед його 
майна нема. 

Насамкінець — інформація 
про банківські вклади, цінні па-
пери й інші активи. Микола Ро-
манюк відзвітував, що номінальна 
вартість придбаних ним цінних 

паперів становить 2 мільйони 964 
тисячі. На рахунках у банках та 
інших фінансово-кредитних уста-
новах мер має трохи більше 160 
тисяч гривень. 

Серед членів сім’ї Микола Ро-
манюк вказав лише свою дружину 
Марію Василівну. Згідно з декла-
рацією, ні доходів, ні фінансових 
зобов’язань вона не має. Зате у 
власності Марії Романюк перебу-
вають земельна ділянка площею 
6300 м2, житловий будинок і квар-
тира на 53,7 та 156,1 «квадрата» 
відповідно, а також дача площею 
120 квадратних метрів. У статутні 
фонди установ, підприємств, орга-
нізацій дружина міського голови 
вклала 11 тисяч гривень. 

Будинок, у якому прописаний Азаров

Депутатські ліфти коштують 
майже 700 тисяч
Управління адміністративними будинками 
управління справами апарату Верховної Ради за 
результатами тендеру уклало угоду з ПАТ «Отіс» на 
послуги з технічного обслуговування ліфтів в ад-
міністративних будинках Верховної Ради. Вартість 
річного контракту — 659 тис. грн. Про це повідо-
мляє сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник 
державних закупівель». Нагадаємо, обслуговуван-
ня ліфтів СБУ коштує 191 тис., Київської міськради 
— 241 тис., Київської облради — 208 тис. грн.

Янукович-молодший вирішив 
побудувати центр для хворих дітей


