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Сукупний дохід Генпрокурора Ві-
ктора Пшонки у 2010 році склав 

853 тисячі гривень. Про це свідчить 
його декларація про доходи.

Зокрема, як зазначається у доку-
менті, з цих коштів 153 тисячі — ди-
віденди, проценти, роялті; 45 тисяч 
— матеріальна допомога; 303 тисячі 
— зарплата. Походження решти 352 
тисяч гривень не вказується.

Крім того, сукупний дохід дру-
жини Пшонки Ольги у минулому 
році склав 554 тисячі гривень. Зокре-
ма, 32 тисячі — дивіденди, проценти, 
роялті; 6 тисяч — матеріальна допо-
мога; 12 тисяч — дохід від наукової, 
викладацької, творчої діяльності, 
авторська винагорода; 421 тисяча — 
заробітна плата. Походження ще 81 
тисячі гривень не вказується.

Генпрокурор має зобов’язання 
за договорами найму (оренди) у 24 
тисячі гривень. Видатки Пшонки на 
утримання майна сягають 14 тисяч 
гривень. Понад те, його дружина ви-
трачає на утримання майна 60 тисяч 
гривень.

У Пшонки є земельні паї у роз-

мірі 7,17 га і 28518 га (так записано 
у документі, — ред.). Також Генпро-
курор володіє половиною квартири 
площею 126,4 кв. м і двома гаражами 
площею 47 і 16 квадратів.

Ольга Пшонка має земельний 
пай площею 0,48 га, житловий буди-
нок — 752,3 кв. м, половину кварти-
ри площею 126,4 кв. м, а також гараж 
площею 32,2 квадрата.

До слова, згідно з декларацією, 
Генпрокурор і його дружина не ма-
ють транспортних засобів. Навіщо 
«безколісному» Пшонці та його ро-
дині три солідні гаражі — загадка. 

На банківських рахунках Гене-
рального прокурора є 1 мільйон 381 
тисяча гривень, а на рахунках його 
дружини — 706 тисяч гривень.

Нагадаємо, Державна податкова 
служба в 2010-му зареєструвала 1,1 
тисячі осіб із доходами понад міль-
йон гривень.

До слова, офіційно в українсько-
му уряді працює лише чотири люди-
ни, прибутки яких за 2010 рік пере-
вищили мільйон гривень.
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Сильні світу

ДЕКЛАРАЦІЯ 

З життя державної еліти: царський палац Раїси Богатирьової
Одного разу автор цих рядків був 
присутній на зустрічі зі статс-
секретарем Міністерства закор-
донних справ Німеччини Вольф-
Рутгартом Борном.

Коли мова зайшла про антико-
рупційні обмеження для чиновни-
ків, німецький урядовець розповів 
свою історію. «Я купив невелику зе-
мельну ділянку з будинком. Одразу 
після цього отримав запит із подат-
кової, яка хотіла дізнатися, де я взяв 
кошти на цю нерухомість. І я мусив 
показувати їм усі документи, включ-
но з позикою, отриманою в банку», 
— поділився пережитим пан Борн.

Маєтки, якими розживаються 
злиденні українські чиновники на 
кошти невідомого походження, май-
же миттєво у Німеччині зробили б їх 
клієнтами прокуратури.

Героїня сьогоднішньої публікації 
— Раїса Богатирьова.

Секретар Радбезу здійснює гран-
діозне будівництво на території бу-
динку відпочинку «Конча-Заспа», 
який знаходиться у сфері відання 
Державного управління справами 
Адміністрації Президента.

За часів президента Ющенка Бо-
гатирьовій виділили майже готовий 
будинок по сусідству з Володимиром 
Литвином. Це була споруда на 400 
квадратних метрів, коробка з дахом 
і балконами була вже зроблена, за-
лишалося лише здійснити внутріш-
ні роботи. Одначе Богатирьова зне-
сла цей об’єкт і на його місці почала 
будувати палац своєї мрії.

«Українська правда» інкогніто 
побувала на будівельному майдан-
чику Богатирьової та може ствер-
джувати, що вона зводить там щось 
неймовірне.

Садиба Богатирьової — це 
комплекс із чотирьох споруд, який 
включає в себе будинок господині, 
будинок для гостей, гараж на три 

машини, сауно-банний комплекс і 
криту лоджію. А перлиною ділянки 
Богатирьової стане єдиний (!) від-
критий басейн на території держав-
ної «Конча-Заспи».

Будівництво з нуля такої розкоші 
коштує декілька мільйонів доларів.

Дача, яку сьогодні зводить се-
кретар РНБОУ в «Конча-Заспі», га-
рантовано затьмарить литвинівську 
та може конкурувати з президент-
ською, яку досі не хоче звільняти Ві-
ктор Ющенко. 

Раніше Богатирьова ігнорувала 
запити про надання своєї декларації 
про доходи, а також про обставини 
отримання нею державної дачі. Цьо-
го року вона вперше оприлюднила 
свою декларацію. Побачені там циф-
ри ніяк не дозволяють звести кінці з 
кінцями, враховуючи масштаб її бу-
дівництва в «Конча-Заспі».

Так, за декларацією, ні в Бога-
тирьової, ні в її чоловіка немає ані 
гривні заощаджень у банках або 
внесків по статутних капіталах яки-
хось фірм. У 2010-му вона заробила 
486 тисяч гривень. Це була зарплата 
Богатирьової як секретаря Ради нац-
безпеки, а також пенсія, яка складає 
понад шістнадцять тисяч гривень 
щомісяця. Після цього говорити 
про якусь соціальну справедливість 
узагалі абсурдно. Проте цього було 
недостатньо, і Богатирьова взяла в 
держави ще матеріальну допомогу в 
розмірі 38 тисяч гривень. До слова, її 
благовірний заробив за рік 286 тисяч 
гривень.

Але навіть якщо уявити, що Бо-
гатирьова з чоловіком протягом 
року не витратили ні копійки на 

харчування, оновлення гардеробу та 
комунальні платежі, їхніх офіційних 
доходів усе одно ніколи б не виста-
чило, аби вони розвернули в «Конча-
Заспі» таке будівництво.

На ділянці Богатирьової упадає в 
очі престижна клінкерна цегла, якою 
вона облицювала всі свої будівлі. 
Саме така цегла надає спорудам 
шоколадного кольору й особливої 
вишуканості, характерної для бри-
танських резиденцій. Цей дорогий 
оздоблювальний матеріал не виро-
бляється в Україні, а завозиться з 
Європи.

Одна така цеглинка коштує де-
сять гривень, а квадратний метр — 
60 доларів. Відповідно, тільки обли-
цювати клінкерною цеглою чотири 
споруди Богатирьової коштуватиме 
в районі ста тисяч доларів.

Виходить, що офіційних доходів 
родини Богатирьової за цілий рік не 
вистачить навіть для того, щоб об-
класти свої споруди цеглою «ABC 
Klinkergruppe».

Але коли Богатирьова добудує 
свою розкіш, витрати не закінчать-
ся — їй будуть потрібні гроші для 
утримання всього того господар-
ства, яким вона розжилася, кошти 
для винаймання прислуги, садівни-
ків і прибиральниць. Звідки їх візьме 
чесна українська чиновниця?

КІМНАТА ЗАМІСТЬ БУДИНКУ

Ще одне питання, на яке намага-
лась отримати відповідь «Українська 
правда»: на підставі чого Богатирьо-
ва отримала державну дачу, яку по-
тім знесла та побудувала на її місці 

палац?
«Українська правда» надіслала 

запит до Державного управління 
справами Адміністрації Президента, 
в сфері компетенції якого перебуває 
«Конча-Заспа».

За офіційною відповіддю ДУС, 
дачу надано Богатирьовій на підста-
ві постанови Ради міністрів УРСР 
від 18 жовтня 1990 року №314.

На сайті Верховної Ради цей до-
кумент має гриф «таємно» і до того 
ж втратив чинність іще в 2003 році. 
Тож як Богатирьовій могли надати 
житло, посилаючись на недійсний 
документ, — це загадка.

Ще один нормативний акт, на 
підставі якого Богатирьова отрима-
ла від держави будинок, — це по-
станова уряду Кучми від 28 жовтня 
1992 року №602. Одначе там немає 
згадки про секретаря Ради націо-
нальної безпеки.

Можливо, Богатирьова отримала 
дачу як колишній міністр охорони 
здоров’я в уряді Пустовойтенка. По-
станова 1992 року гарантувала, що 
за нею як екс-міністром «зберігаєть-
ся медичне та санаторно-курортне 
обслуговування, а також право ко-
ристування приміщеннями в бу-
динках відпочинку ДУС на умовах, 
передбачених розділом II переліку, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 серпня 2003 
р. №1210».

Дивимося розділ II переліку, за-
твердженого цією постановою. Там 
записано, що за відставними чле-
нами Кабміну зберігається лишень 
одна кімната (!) в будинку відпочин-
ку «Конча-Заспа». Тоді на підставі 
чого Богатирьова отримала цілий 
котедж?

Цікаво також, що, схоже, це не 
єдине житло, яке платники податків 
надали Богатирьовій. Як депутат ми-
нулих скликань вона має квартиру в 
будинку Верховної Ради в престиж-
ному Печерську, на вулиці Панаса 
Мирного.

А ЩО ДЕРЖАВІ?

А тепер найцікавіше — хто буде 
власником палацу, збудованого на 
місці державної дачі.

В 2009 році керівник ДУС Ігор 
Тарасюк стверджував у інтерв’ю 
«Українській правді»: «За законом, 
на території «Конча-Заспи» не може 
здійснюватися будівництво нових 
будинків, бо у «Конча-Заспи» немає 
акта на постійне землекористуван-
ня. Там може проводитися лише ре-
конструкція».

Але будь-кому очевидно, що Бо-
гатирьова здійснила не реконструк-

цію, а справжнє будівництво.
Як тоді розповідав Тарасюк, 

«реконструкцію» чиновник може 
здійснити на підставі інвестиційної 
угоди, а кошти, вкладені ним в онов-
лення, будуть зараховуватись у вар-
тість орендної плати. Проте сам має-
ток не переходить у приватні руки.

Це — на словах. Як усе відбу-
деться насправді, відповідь може 
дати інвестиційна угода, укладена 
між Богатирьовою та будинком від-
починку «Конча-Заспа».

«Українська правда» надіслала 
запит до Адміністрації Президента 
з проханням надати цей документ. 
Однак отримала відповідь, що Бан-
кова не є розпорядником цієї інфор-
мації — запит було переправлено 
«за належністю до будинку відпо-
чинку «Конча-Заспа» Державного 
управління справами для розгляду». 
Однак уже давно минули відведені 
терміни, і жодної відповіді надано 
не було.

Декілька років тому «Українська 
правда» публікувала аналогічний 
інвестиційний договір, укладений 
з нинішнім першим заступником 
Генпрокурора Ренатом Кузьміним, 
який теж узяв старий барак і здій-
снив його «реконструкцію». За цією 
угодою, право власності на будинок, 
збудований ним замість дерев’яної 
халабуди, Кузьмін оформив на себе.

Таким чином, очевидно, діятиме 
і Богатирьова. Позаяк інакше вона 
просто не стала би вкладати свої 
мільйони в будівництво, яке потім 
мала би залишити державі.

Схоже, за державою, тобто за 
платниками податків, має залиши-
тись інша функція: охороняти, при-
бирати й обслуговувати територію 
державної «Конча-Заспи», де по-
царськи проживатиме Раїса Богати-
рьова та десятки їй подібних.

Сергій ЛЕЩЕНКО, УП

ОТАК  БЕЗ КОЛІС 

Путіна в шортах прибрали 
з московського універмагу
Влада Москви демонтувала плакати з фото-
графіями президента РФ Дмитра Медведєва та 
прем’єр-міністра Володимира Путіна в шортах 
із тенісними ракетками. Прес-секретар Путіна 
Дмитро Пєсков також запевнив, що не знає 
нічого про причини появи плаката: «Нам не 
відомо, хто стоїть за поширенням такої реклами. 
Це межує з хуліганством, оскільки ніхто ні з ким 
рекламу не погоджував, жодних дозволів не 
давав», — цитує його Бі-бі-сі. 

Так виглядатиме центральний вхід

Генеральний прокурор має гараж, 
але не має машини

Донька Черновецького вагітна від 
нового чоловіка?

Донька мера Києва Христина Чер-
новецька, за останніми чутками, 

знову вагітна, та вже від нового чо-
ловіка. Про те, що Христя разом із 
дітьми наразі живе у Москві та на-
віть нібито чекає ще одну дитину, 
газеті «Сегодня» розповіли джере-
ла, близькі до родини Супруненко-

Черновецьких. 
Як стало відомо днями, Христи-

на Черновецька та депутат Київради 
В’ячеслав Супруненко, який пере-
буває у міжнародному розшуку, роз-
лучились у березні цього року. Втім, 
самотньою дочка столичного голо-
ви довго не лишалась. «У неї є вже 
новий чоловік. Він відомий у колах 
російських бізнесменів, і Христина 
чекає від нього дитину. Зараз вона 
ще дуже худенька, та вже видно, що 
вагітна», — запевнила одна з подруг 
Христини.

Щоправда, цю інформацію офі-
ційно у родині мера Леоніда Чер-
новецького та його оточенні не під-
тверджують.

За словами московських жур-
налістів, Христина нібито живе з 
35-річним бізнесменом Сергієм Ян-
чуковим, власником однієї з нафто-
газових компаній.

У 2009 році він притягався до 
суду за невиплати зарплати робіт-
никам. Але справа так нічим і не за-
кінчилась. У пресі його називають 
«нафтовим генералом». 

Мартинюк 
орендує маєток 
за ціною 
«хрущовки»

Перший віце-спікер Адам 
Мартинюк орендує роз-

кішну державну дачу всього 
лише за три тисячі гривень. 
Про це «Українській правді» 
обмовився сам Мартинюк. 

«Плачу три тисячі гри-
вень оренди», — відповів 
віце-спікер на питання щодо 
свого проживання в комп-
лексі відпочинку Держав-
ного управління справами 
«Конча-Заспа». 

Натомість у його деклара-
ції про доходи за 2010 рік не 
вказано, що він платить за до-
говорами найму якісь гроші.

Як відомо, Адам Мар-
тинюк проживає в «Конча-
Заспі» у маєтку площею 
близько 300 квадратних ме-
трів. А за три тисячі гривень, 
тобто за 375 доларів, у Києві 
можна орендувати хіба що 
однокімнатну квартиру в 
«хрущовці».

Лоджія Богатирьової Раїса Богатирьова

Тимошенко з сім’єю сходила 
на концерт
Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко між походами 
в прокуратуру відвідує й концерти. Недавно в Наці-
ональному палаці «Україна» концерт давав Алес-
сандро Сафіна. А леді Ю на біговій доріжці любить 
послухати пісню «Luna tu» у виконанні італійського 
тенора. Природно, вона не могла пропустити таку 
подію. А своїми враженнями від культпоходу відразу 
поділилася на сторінці «Twitter»: «Нереально гарний 
голос!!! Усім раджу його послухати. Трохи відпочила 
від прокурорів із прокураторами…».  


