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Мер Києва Леонід Черновецький 
залишив свій будинок у Конча-

Заспі та розрахував домашній пер-
сонал. Як пише газета «Сегодня», це 
було зроблено з метою економії. 

«У дворі будинку Черновецько-
го — тиша. У гаражі нудьгують два 
однакових «Мерседеси», всі вікна 
щільно закриті, в будинку тільки 
охоронець. Угледівши журналістів, 
він навіть не кинувся в погоню, як 
було раніше, лише махнув рукою, 
щоб забиралися», — йдеться у пу-
блікації. 

«Черновецькі з’їхали. Спочатку 
спакували речі сина Стьопи, потім 
— його дружини Аліни. А самого 
Леоніда Михайловича тут давненько 
не було видно», — розповіла одна з 
місцевих хатніх робітниць. 

«Майже весь персонал розра-
хували. Тепер у нас тут справжня 
криза. Й раніше на нас економили, 
а зараз конкуренція через звільне-
них. Моя знайома скаржилася, що 
якщо раніше господарі давали їй до 
свят премії, то ні на Великдень, ні до 
травневих свят нічого не дали, а на-

томість натякнули, що є охочі пра-
цювати за менші гроші», — сказала 
вона. 

«Багато хазяїв шукають дешев-
ший персонал, виганяють старих 
працівників і набирають нових. 
Якщо раніше нормальною була зарп-
лата у 4000-5000 гривень, то тепер 
платять на 500-1000 гривень менше», 
— поскаржилася хатня робітниця. 

«Кажуть, що в свій будинок ро-
дина мера персонал брала тільки за 

рекомендацією Сандея Аделаджі, 
причому в основному з інших об-
ластей, аби менше базікали про осо-
бисте життя господарів. Наприклад, 
їсти їм готувала жінка з Черкаської 
області», — пише видання. 

Місцеві жителі кажуть, що «за-
звичай у них із обслуги було людей 
четверо-п’ятеро плюс охорона». 

Як зазначає газета, скоротив свій 
домашній персонал і екс-секретар 
Київради Олесь Довгий. 

Одна з колишніх співробітниць 
розповіла виданню: «Якщо раніше 
на прибирання до Олеся приходи-
ли п’ятеро осіб по чотири рази на 
тиждень, то тепер майже нікого не 
запрошують. Платили по чотири ти-
сячі гривень на місяць». 

«Могли викликати і рано вран-
ці, і на ніч — усе залежало від того, 
коли підуть гості. Хатні робітниці 
готували будинок до їхнього при-
їзду — чистили, мили. А після гос-
тей доводилося прибирати посуд, 
розставлений по всьому будинку, 
пляшки, заправляти ліжка», — роз-
повіла вона.

Депутат від НУ-НС Петро 
Ющенко в 2010 році отримав 

225,65 тисячі гривень сукупного 
доходу. Про це свідчить його де-
кларація, опублікована на офіцій-
ному сайті партії «Наша Україна».

Зокрема, він отримав заро-
бітну плату в розмірі 190,8 тисячі 
гривень і матеріальну допомогу 
— 34,85 тисячі гривень. На утри-
мання майна Ющенко витратив 70 
тисяч гривень.

У власності депутата перебу-
ває земельна ділянка площею май-
же 75,9 тисячі квадратних метрів, 
житловий будинок площею 477 
квадратних метрів, квартира пло-
щею 302 квадратні метри та гараж 
у 50 квадратних метрів. У влас-
ності дружини Ющенка також є 

квартира площею 229 квадратних 
метрів.

Депутат їздить на «Toyota 
Land Cruiser» (об’єм двигуна — 
4,7), дружина має «Toyota Camry» 
(об’єм двигуна — 3,5). Ющенко та-
кож має паї (внески) до статутних 
(пайових) фондів підприємств на 
суму 29,45 тисячі гривень, а його 
дружина має таких внесків на суму 
14,58 мільйона гривень.

Як відомо, Петро Ющенко, 
який є депутатом четвертого скли-
кання, 1 вересня 2004 року отримав 
свідоцтво про право власності на 
житло на вулиці Срібнокільській. 
Тож квартира, збудована коштом 
платників податків, безкоштовно 
перейшла в перелік приватного 
майна депутата.
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Сильні світу
ДОХОДИ Державні дачі в «Конча-Заспі» та 

«Пущі-Водиці»: хто там живе 
Закон «Про доступ до публічної ін-
формації» дає перші плоди. У відпо-
відь на запит «Української правди» 
Адміністрація Президента офіцій-
но надіслала список мешканців 
будинку відпочинку «Конча-Заспа» 
та комплексу відпочинку «Пуща-
Водиця». Саме там розташовані 
державні дачі українських можно-
владців, які утримуються коштом 
бюджету.

«Конча-Заспа» та «Пуща-
Водиця» входять до складу Держав-
ного управління справами. Вся їхня 
діяльність — глибоко засекречена. 
Тож було неможливо офіційно дізна-
тися, на чиє утримання йдуть гроші 
платників податків. Зокрема, саме в 
«Конча-Заспі» розташована прези-
дентська резиденція, з якої вже пів-
тора року не хоче з’їжджати Віктор 
Ющенко. По сусідству з ним — має-
ток Леоніда Кучми, трохи далі — Во-
лодимира Литвина, Адама Марти-
нюка та Леоніда Кравчука. Загалом 
там живе близько сотні колишніх і 
нинішніх VIP-чиновників. 

Існування подібних заповідни-
ків, відгороджених багатометровим 
парканом від решти світу, неможли-
во уявити в сучасній європейській 
державі.

У 2009 році «Українська правда» 
вже публікувала список мешканців 
«Конча-Заспи» та «Пущі-Водиці», 
який вдалося дістати неформальни-
ми каналами. Тепер — це офіційний 
документ.

Утім, порівняно з 2009 роком у 
елітних державних поселеннях від-
булися зміни. Так, у «Пущі-Водиці» 
отримали житло Генпрокурор Ві-
ктор Пшонка та глава Київської місь-
кої адміністрації Олександр Попов. 
За документами, Пшонка потіснив 
із державної дачі Тимофія Мотрен-
ка, керівника Головного управління 
державної служби. Попов же заїхав 
у житло, яке раніше надавалося Сер-
гію Буряку, екс-голові податкової ад-

міністрації.
У резиденції «Конча-Заспа», 

згідно зі списком Адміністрації 
Президента, також з’явилося кілька 
новосельців. Так, отримала житло 
остання керівниця Адміністра-
ції Президента при Ющенку Віра 
Ульянченко. Вона заїхала в будинок, 
який значився як «вільний».

З’явився у списку мешканців 
«Конча-Заспи» й Арсеній Яценюк 
— раніше цей будинок значився за 
Верховною Радою. Щоправда, сам 
екс-спікер після публікації заявив, 
що ніколи не користувався цією не-
рухомістю, однак угода свідчить про 
інше.

Голова Конституційного Суду 
Анатолій Головін заїхав у будинок 
Романа Безсмертного. Актор Богдан 
Ступка тепер значиться як мешка-
нець котеджу, що був записаний за 
Олександром Негодою, гендирек-
тором Національного космічного 
агентства. Депутат-регіонал Дмитро 
Притика отримав будинок помер-
лого соціаліста Івана Сподаренка, 
натомість оселю Притики зайняв 
віце-прем’єр Віктор Тихонов. Також 
у «Конча-Заспі» з’явилася нерухо-
мість у брата Віктора Балоги депута-
та Василя Петьовки. Житло міністра 
охорони здоров’я в уряді Тимошен-
ко Василя Князевича зайняв міністр 
культури в уряді Азарова Михайло 
Кулиняк. Суддю Конституційного 
Суду Василя Бринцева поселили в 

будинок міністра екології Георгія 
Філіпчука, який найближчим часом 
постане перед судом.

Але найбільш знакові метамор-
фози сталися з будинком, який був 
наданий колишньому міністру еко-
номіки Богдану Данилишину. При 
новій владі він відійшов голові Ви-
щого спеціалізованого суду з кримі-
нальних і цивільних справ Леоніду 
Фесенку. Якби Данилишин не отри-
мав притулок у Чехії, то саме цей 
суд був би останньою інстанцією 
при розгляді порушеної проти нього 
кримінальної справи.

І якщо Данилишин ділив котедж 
у «Конча-Заспі» разом із тодішнім 
міністром промисловості Володи-
миром Новицьким, то судді його 
віддали в одноосібне користування. 

НЕПОГАНО ЗАРОБИВ 

РОЗБАЗАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ 

БАГАТІ ТЕЖ ПЛАЧУТЬ 

Капелюшок королівської 
внучки продали на аукціоні
Капелюшок Беатріс, онучки британської ко-
ролеви Єлизавети II, пішов на добродійність. 
У капелюшку не зовсім звичайного дизайну 
представниця королівської родини побувала 
на весіллі герцогів Кембриджських. Аксесуар 
дівчини викликав стільки уваги, що з цього при-
воду організували інтернет-аукціон, пустивши 
головний убір із молотка за 30 тис. дол. Беатріс 
розсталася з капелюшком без жалю, а гроші 
переказала в один із благодійних фондів.

Найбільший у державній «Конча-Заспі» 
будинок — у Леоніда Кучми

Будинок Литвина, наданий йому державою

Черновецький виїхав із Конча-Заспи
Мер Донецька купив у Бубки 
бензин за 12,8 гривні

Низка державних установ і під-
приємств минулого тижня 

уклали угоди на придбання палива 
за цінами, що перевищують рин-
кові. Про це повідомляють «Наші 
гроші» з посиланням на «Вісник 
державних закупівель».

Донецький міськвиконком 
уклав угоду з ТОВ «Монблан», яке 
належить голові НОК Сергію Буб-
ці, на придбання бензину марки 
А-95 на 505 тисяч гривень по 12,8 

гривні за літр.
Київський національний уні-

верситет будівництва й архітекту-
ри придбав у ТОВ «Кло-карта» па-
ливо на 525 тисяч гривень за ціною 
12,22 гривні за літр.

ВАТ «Керченське АТП №14313» 
придбало у ТОВ «Атан-Крим» па-
ливо на 858 тисяч гривень за 11,8 
гривні за літр.

КП «Шляхове ремонтно-
будівельне управління» заплатить 
11,82 мільйона ТОВ «Паралель-М 
ЛТД», яке належить групі Рината 
Ахметова. Бензин А-80 придбали 
за 10,58 гривні за літр, А-92 — за 
10,8 гривні, А-95 — за 11,1 грив-
ні, дизпаливо — за 10,85 гривні за 
літр.

Середня вартість дизпалива та 
бензину різних марок по Україні 
складає від 9,47 до 10,5 гривні за 
літр. 29 квітня експертна група під 
головуванням міністра Юрія Бой-
ка рекомендувала трейдерам при-
тримувати ціни на бензин А-95 на 
рівні 10 гривень, а на дизпаливо — 
9,6 гривні за літр.

У Ющенка купа житла, зокрема 
державне

Глава СБУ Хорошковський 
заробив п’ять мільйонів гривень 

Як стало відомо з декларації Ва-
лерія Хорошковського, мину-

лого року глава Служби безпеки 
України отримав 5 мільйонів 154 
тисячі гривень сукупного дохо-
ду. Декларацію про доходи було 
оприлюднено 20 травня на вимогу 
«Української правди».

Отже, пан Хорошковський за-
робив 235,37 тисячі гривень офі-
ційної платні. Крім того, має 4,9 
мільйона процентів і понад оди-
надцять тисяч прибутку від викла-
дацької діяльності.

Члени родини чиновника (дру-
жина, два сини та донька) в 2010 
році отримали понад сорок міль-
йонів гривень доходу. Близько 33 
мільйонів гривень рідня чільника 
СБУ одержала в якості процентів 
(у тому числі орендних платежів). 
Крім того, 1 мільйон 595 тисяч 
гривень сім’я чиновника отримала 
у подарунок. 

У 2010-му родичі Хорошков-
ського продали майна на понад 
283 тисячі гривень, а їхня сукупна 
зарплатня склала 1 мільйон 369 ти-
сяч гривень. 

На утримання майна глава 
СБУ витратив 203,62 тисячі гри-
вень, а його сім’я — 536,78 тисячі 
гривень.

Понад те, у власності Хорош-
ковського перебувають земельна 
ділянка площею 982 тисячі ква-
дратних метрів і квартира площею 

167 «квадратів». Родина чиновни-
ка володіє земельною ділянкою 
площею 242,43 тисячі квадратних 
метрів, будинком у 9,9 тисячі ква-
дратних метрів, квартирою пло-
щею 1,3 тисячі квадратних метрів 
і гаражем на 35 «квадратів». 

Глава СБУ також має солід-
ний автопарк із шести автомо-
білів: «Porsche Cayenne Turbo» 
(об’єм двигуна — 4511), «Bentley 
Continental GT» (5998), «Maybach 
62-S» (5990), два «Mercedes Benz GL 
500» (5461) і «Mercedes Benz S 600 
L». Сім’я Хорошковського їздить 
на «Mercedes Benz 500 SL» (4966) і 
«Mercedes Benz Sprinter» (2685).

На рахунках чиновника в бан-
ках і інших фінансово-кредитних 
установах перебуває 48,8 мільйона 
гривень, на рахунках сім’ї — 310 
мільйонів гривень.

У резиденції «Конча-Заспа» є навіть 
власна каплиця

У Київ їде дочка Грейс Келлі
Через місяць у Київ приїде молодша дочка князя 
Реньє та видатної голлівудської акторки Грейс 
Келлі — скандальна принцеса Монако Стефанія, 
повідомляє «Сегодня». 46-річна Стефанія летить на 
фестиваль циркового мистецтва, який організовує 
її добрий знайомий Микола Кобзов. Це буде вже 
другий візит монаршої особи до України — вперше 
вона прилітала до нас разом із молодшою дочкою 
Камілою в червні 2006 року, щоб відібрати кращі 
циркові номери для свого знаменитого фестивалю в 
Монте-Карло.


