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Дачний кооператив і фірма, що 
торгує пальним, — лише офіцій-

на частина бізнесу родини Прем’єр-
міністра України Миколи Азарова. 
Як пише «Кореспондент», інтереси 
сина глави Кабміну поширюються 
на великий курортний центр у Гур-
зуфі та низку об’єктів нерухомості.

Журнал зазначає, що є одна тема, 
яка незмінно викликає роздратуван-
ня Прем’єра, — розмови про бізнес, 
який належить йому та членам його 
родини — дружині Людмилі та сину 
Олексію.

Офіційно Азаров із дружиною, 
сином і ще кількома людьми воло-
діють дачним кооперативом у Кри-
му. Крім того, Азаров-молодший 
— один із засновників компанії, що 
торгує пальним. У нього є й офіцій-
на посада — він голова ради дирек-
торів компанії «Група «Розвиток», 
структура власності якої прихована 
від державних реєстраторів.

Із «Розвитком» пов’язаний лан-
цюжок фірм, які займаються курорт-
ною нерухомістю, туризмом й інши-
ми видами діяльності. Точно оцінити 
вартість бізнесу, пов’язаного з роди-
ною Прем’єра, неможливо, бо неві-
дома структура власності компаній, 
у яких працює Олексій Азаров. Од-
наче лише задекларована власність 
Азарова-старшого становить як мі-
німум $5,2 мільйона. А активи його 
нащадка, за найскромнішими підра-
хунками, сягають десятків мільйонів 
доларів.

«Розвиток» — компанія не-
публічна. Виданню з труднощами 
вдалося знайти презентацію групи, 
в якій зазначено, що її заснували в 
лютому 2007-го. Фірма працює на 
ринку нерухомості й управління ка-

піталом. Через вхідні в групу компа-
нії «Легарт» і «Амальтея» «Розвиток» 
займається ще лізингом і страховим 
бізнесом.

Компанія будує великий житло-
вий комплекс «Сан-Сіті» в одному 
зі спальних районів Севастополя. 
Всього планують увести в експлу-
атацію 55 тис. кв. м житла. Чотири 
будинки «Сан-Сіті» вже звели та 
здали, а ще три (площею 25 тис. кв. 
м) закінчать під кінець року. Також 
«Розвиток» починає будівництво 
ще одного проекту — санаторно-
готельного комплексу «Кипарис» 
на схилах Ведмідь-гори. За оцінка-
ми однієї з великих українських ін-
весткомпаній, зроблених на умовах 
анонімності, вартість такого активу 
складе $6-12 мільйонів.

В офіційній заяві «Групи «Розви-
ток» ідеться, що зараз один із її пер-
спективних проектів — будівництво 
на території кримського санаторію 
«Пушкіно» 16-поверхового готелю 
«Пушкін-Плаза». Оціночна вартість 
активу після завершення робіт може 
скласти $17-26 мільйонів. Зв’язок 
цього проекту з сім’єю Прем’єра йде 
не тільки через Азарова-молодшого, 
але й через його батьків. Адже 
«Пушкін-плаза» будують на землях 
санаторію, що належить благодійно-
му фонду «Гарант». Ця організація 
з’явилася в серпні 2005 року та стала 
правонаступницею іншого фонду, 
«Професіонал», який мав особливі 
права з реалізації конфіскату. «Про-
фесіонал» створили за вказівкою 
тоді ще глави Державної податкової 
адміністрації (ДПАУ) Миколи Аза-
рова.

Серед засновників обох благо-
дійних організацій немає прізви-

ща Прем’єра, зате є ті ж самі люди: 
Анатолій Бабич, зараз — директор 
«Гаранта», Ігор Сотуленко, якого в 
травні 2010 року уряд призначив 
членом наглядової ради «Ощадбан-
ку», і Геннадій Самофалов, нардеп-
регіонал. При цьому Бабич і син 
Самофалова Андрій до 2007 року 
були співзасновниками туристичної 
компанії «Благовіст-Тур-Україна», 
де їхнім партнером була Людмила 
Азарова, дружина глави Кабміну. 
Зараз, пише видання, в турфірми 
новий власник — якась киянка Гали-
на Недодаєва.

Оцінити вартість бізнесу, так чи 
інакше пов’язаного з прем’єрським 
сімейством, виданню не вдалось. 
Адже діяльність цих фірм здебіль-
шого непублічна. Оцінна ж вар-
тість проектів «Пушкін-Плаза» та 
«Кипарис», які нині перебувають у 
розробці в компанії, якою керує син 
глави Кабміну, становить близько 
$22-36 мільйонів. До слова, ця циф-
ра лишень натякає на прибутки, які 
може отримати «Група «Розвиток» 
від реалізації проекту «Сан-Сіті» в 
Севастополі. Син депутата від Партії регіонів 

Володимира Ландика Роман 

відсвяткував весілля в заміському 
гольф-клубі «Тіфліс». Про це по-
відомляє у своєму ЖЖ російський 
актор Станіслав Садальський. Як 
ідеться в повідомленні, обрани-
цею 37-річного сина нардепа стала 
якась 21-річна Ганна. Кухарів для 
церемонії спеціально виписали з 
Італії. Розважали захмелілих гос-
тей не лише українські, а й західні 
поп-виконавці, зокрема Крістіна 
Агілера. 

На весіллі в Ландика гуляли 
представники української влади, 
які просили їх не фотографувати. 
Крім того, серед гостей розгулю-
вала «юрба охоронців із кулемета-
ми». До слова, дядько нареченого, 
також народний депутат, Вален-
тин Ландик подарував молодятам 
«Бентлі».
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Сильні світу
Судді Конституційного Суду переплюнули урядовців
Важко когось здивувати доходами 
та преференціями українських 
можновладців. Депутатські та 
чиновницькі зарплати давно стали 
притчею. Та іноді й у цій сфері 
трапляються справжні несподіван-
ки. Якщо ви думаєте, що найбільшу 
зарплату з державного бюджету 
отримують Президент чи Прем’єр, 
— це помилка.

Виявляється, сотні тисяч гри-
вень платників податків отримують 
люди, які носять червоні мантії, при 
їхній появі потрібно вставати, а на 
своїй посаді вони можуть залиша-
тися цілих дев’ять років. Ідеться про 
суддів Конституційного Суду, звіт 
про доходи яких було нещодавно 
оприлюднено на сайті найвищої су-
дової інстанції країни. Тільки про-
тягом 2010 року ці люди ухвалили 
три рішення, які змінили весь кон-
ституційний лад в Україні.

Так, 8 квітня 2010-го Конститу-
ційний Суд «благословив» так звану 
«коаліцію тушок» — індивідуальне 
членство депутатів у парламентській 
коаліції.

Потім КС узагалі скасував таку 
умовність, як коаліція, повернувши 
до життя Конституцію 1996 року та 

давши Президентові Віктору Януко-
вичу повноваження Леоніда Кучми.

Ну й наостанок судді відсунули 
парламентські вибори на осінь 2012 
року, як того й хотіла чинна влада.

«Українська правда» вирішила 
скласти рейтинг статків людей, які 
впродовж року змінили країну.

СЕРГІЙ ВИНОКУРОВ

Лідером хіт-параду «конститу-
ційних» багатіїв є заступник глави 
Конституційного Суду Сергій Ви-
нокуров. За 2010 рік він заробив 1 
мільйон 188 тисяч гривень. Іще 847 
тисяч заробили члени його родини. 
Також Винокуров має на своїх бан-
ківських рахунках 1 мільйон 650 ти-
сяч гривень, а родина судді тримає у 
банку 749 тисяч.

Цікавим є те, що при таких до-
ходах Винокуров ніколи не займав-
ся бізнесом. Із часів Леоніда Ілліча 
Брежнєва він працював лише в ор-
ганах прокуратури. З 1998 року Ви-
нокуров був заступником і першим 
заступником Генпрокурора.

Віктор Янукович одягнув Вино-
курова у суддівську мантію в червні 
2010-го, бо треба було звільнити міс-
це першого заступника Генерально-
го прокурора для президентського 
друга Віктора Пшонки. Крім того, 
син Винокурова працює суддею в 
Окружному адміністративному суді 
Києва. 

Яким чином Сергій Винокуров 
міг заробити протягом року більше 
мільйона, не маючи права займати-
ся жодним бізнесом, — це загадка. 
Можна тільки припустити, що Вино-
куров отримав якусь грандіозну ви-
плату при звільненні з прокуратури.

Також до активів пана Сергія на-
лежить квартира площею 81,9 кв. м, 
гараж у 25,9 кв. м і відносно скром-
ний автомобіль «Toyota Rav4». Роди-
на судді володіє земельною ділянкою 
у 0,2 гектара, квартирою площею 102 
кв. м, дачним будинком у 320 «ква-
дратів» і машиною «Nissan X-Trail».

АНАТОЛІЙ ГОЛОВІН

На другому місці в рейтингу фі-
нансової успішності — глава Кон-
ституційного Суду, уродженець Ма-
кіївки Анатолій Головін. Він у 2010 
році заробив 655 тисяч гривень. У 
цій сумі, крім зарплати, врахована 
військова пенсія. Родина Голові-
на заробила за рік усього 85 тисяч 
гривень. Глава КС також тримає у 
банках 581 тисячу гривень і цінні 
папери на чотири тисячі. Члени суд-
дівської родини мають на рахунках 
711 тисяч гривень.

Крім того, Головін має земельну 
ділянку — вісім соток, а у спільній 
сумісній власності сім’ї є квартира 
на 80,5 «квадрата», два гаражі. Також 
у родини глави КС є земельна ділян-
ка у 18 соток і нежиле приміщення 
на 106,5 кв. м.

Як свідчить біографія Головіна, 
глава найвищого суду країни роз-
починав трудову діяльність елек-
трослюсарем донецького заводу 
«Донбаскабель». Але більшу частину 
життя, починаючи з 1979 року, Голо-
він присвятив органам державної 
безпеки. За першого прем’єрства 
Януковича Головін отримав посаду 

заступника Генпрокурора — началь-
ника Головного управління військо-
вих прокуратур. А вже за Ющенка, у 
2006 році, Верховна Рада призначила 
його суддею КС.

А ось посаду глави Конституцій-
ного Суду він обійняв саме у 2010-му 
— за кілька місяців до доленосного 
рішення про скасування політре-
форми 2004 року. Його називали 
«неформальним фаворитом коман-
ди Президента Віктора Януковича».

Після обрання Януковича Пре-
зидентом 29-річний син Головіна 
став заступником губернатора Київ-
ської області.

АНДРІЙ СТРИЖАК

Але у КС є ще один суддя, який у 
минулому році заробив більше, ніж 
півмільйона. Це екс-глава суду, який 
вручив Віктору Януковичу прези-
дентську булаву — Андрій Стрижак. 
Його річний дохід — 535 тисяч гри-
вень, у тому числі заробітна плата 
— 336 тисяч. Члени родини Стрижа-
ка заробили 116 тисяч гривень. На 
банківських рахунках екс-глави КС 
лежить 388 тисяч гривень, а на ра-
хунках членів його сім’ї — 62 тисячі.

У спільній власності родини 
Стрижака також знаходиться квар-
тира площею 114 кв. м, дачний буди-
нок на 279 «квадратів» і земельна ді-
лянка площею 0,12 га. У сім’ї також є 
«Mersedes-E» з об’ємом двигуна 3500 
кубічних сантиметрів і житловий 
будинок площею 300 «квадратів».

Утім, на родині Стрижака варто 
зупинитись окремо. Син судді Ан-
дрій Андрійович Стрижак є депута-
том Закарпатської облради від Партії 
регіонів. Його ім’я спливало у берез-
ні 2009 року в скандалі навколо роз-
битого під Ужгородом «Lamborghini» 
відомого футболіста Кахи Каладзе. 
Футболіст стверджував, що маши-
ну розбив сам Стрижак-молодший, 
який узяв її покататися. Та Закар-
патська ДАІ швиденько «відмаза-
ла» суддівського сина від аварії. А 

Стрижак-старший став суддею у 
рідному Закарпатті ще у 1978 році. 
У Верховний Суд України він потра-
пив також ще за радянської влади 
— у 1988-му. І весь цей час працював 
лише у судовій системі.

РЕЙТИНГ

Річні доходи інших 15 суддів КС 
викликають не менший подив. Вісім 
суддів заробили більше 400 тисяч 
гривень — тобто вдвічі більше, ніж 
зарплата міністра українського уря-
ду. Лише двоє суддів отримали мен-
ше 300 тисяч гривень доходу. Проте 
вони стали суддями КС лише у ве-
ресні 2010 року. Не встигли.

Приголомшливі річні доходи 
суддів Конституційного Суду — це 
не єдине, чим вони можуть похвали-
тися. Згідно з законом про Консти-
туційний Суд, якщо повноваження 
судді припинені у зв’язку з закін-
ченням строку призначення, або він 
не може виконувати їх за станом 
здоров’я, за суддею зберігається до 
виходу на пенсію за віком 80% гро-
шового утримання й інші види ма-
теріального забезпечення, якими 
користується суддя КС.

Сергій ЩЕРБИНА, УП

ВЕСІЛЛЯ  

БІЗНЕС-КЛАНИ ПРЕМ’ЄРСЬКІ СТАТКИ  

У Каннах показали фільм 
про вбивство леді Ді
На Каннському кінофестивалі скандал: у рамках 
кіноринку показали «Незаконне вбивство» — 
документальний фільм про смерть принцеси 
Діани. У картині використані невідомі фотодо-
кументи та свідчення того, що смерть принцеси 
була холоднокровним убивством, яке вчинили 
спецслужби на замовлення монаршої сім’ї. Ви-
сновок режисера — Діана загинула через змову, 
яку очолив герцог Единбурзький Філіп. 

Андрій Стрижак

Анатолій Головін

Родина Азарова володіє бізнесом на десятки 
мільйонів доларів? 

Оприлюднено рейтинг 
найбагатших бізнес-родин Росії

У списку найбагатших бізнес-
родин Росії, який другий рік 

поспіль публікує журнал «Фінанс», 
новий лідер. Як повідомляється, 
на першому місці опинилися бра-
ти Ананьєви. Олексій Ананьєв, 
голова ради директорів «Промс-
вязьбанка», та його молодший 
брат Дмитро, голова комітету Ради 
Федерації по фінансових ринках і 
грошовому обігу, мають у своєму 
розпорядженні сумарний капітал 
у розмірі 6,5 мільярда доларів. 
Брати займають 43-тє і 44-те місця 
в рейтингу мільярдерів, нагадує 

журнал. Торішні лідери, засновник 
«Росснафты» Михайло Гуцерієв 
і його родичі, перемістилися на 
другий рядок рейтингу з сумарним 
капіталом 5,8 мільярда доларів. На 
третьому місці — брати Аркадій і 
Борис Ротенберги, основними ак-
тивами яких є «Стройгазмонтаж», 
«СМП-банк» і «Мостотрест». Їхні 
сумарні статки оцінюються в 3,5 
мільярда доларів. Приріст капіта-
лу Ротенбергів склав 88% за рік. 
Статок Ананьєва зріс на 41%, а 
Гуцерієва — на 17%, підрахувало 
видання.

Син Ландика відсвяткував весілля 
в гольф-клубі

Сергій Винокуров

Шварценеггер розлучився 
через позашлюбного сина 
У колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда 
Шварценеггера є позашлюбна дитина — від хатньої 
працівниці. Незаконному синові актора близько 
десяти років. Шварценеггер, який оголосив про 
розлучення з Марією Шрайвер, із якою він прожив 
у шлюбі 25 років, визнав батьківство дитини й із 
самого початку взяв на себе фінансову підтримку 
позашлюбного сина. Мати малого залишила роботу 
в сім’ї губернатора на початку цього року, хоча 
працювала у них більше 20 літ. 


