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Пансіонат «Гліцинія» (під Ялтою), 
де відпочивали Микита Хрущов, 

Леонід Брежнєв і Михайло Горбачов, 
знову перейшов від Верховної Ради 
у відання Держуправління справа-
ми при Президенті України. Про це 
пише «Дело».

Згідно з рішенням Вищого гос-
подарського суду від 17 серпня, 
право власності на пансіонат «Глі-
цинія», який займає територію у 
20 га прибережної смуги Чорного 
моря, тепер знову переходить до 
Державного управління справа-
ми.

Навесні цього року Верховна 
Рада за допомогою Генеральної про-
куратури перемогла в суді Держу-
правління. У березні та квітні 2011 
року Севастопольський господар-
ський суд і Севастопольський апе-
ляційний господарський суд стали 
на бік парламенту та передали йому 
право власності на «Гліцинію». До 
цього господарем пансіонату було 
Держуправління. Ще раніше Госпо-
дарський суд Криму скасував рішен-
ня Лівадійської сільради від 29 січня 
2009 року про видачу Верховній Раді 
свідоцтва на право власності на ял-
тинський пансіонат.

Половина території пансіонату 
є пам’яткою садово-паркового мис-

тецтва у Лівадії, інша половина — 
ботанічний заповідник. На теренах 
здравниці знаходиться більше 10 
тис. кв. м житлових та інших при-
міщень.

До 1997 року «Гліцинія» пере-
бувала на балансі санаторію Верхо-
вної Ради «Нижня Ореанда». Потім 
її передали Державній податковій 
адміністрації України. У 2004-му 
Кабмін Віктора Януковича передав 
пансіонат ДУС, яким тоді керував 
Ігор Бакай. Після цього «Гліцинію» 
було закріплено за Міжнародним 
центром «Артек» (незважаючи на 
відстань між ними у 40 км). Пізні-
ше Ігор Бакай дав право дитячому 
табору на відчуження пансіонату, 
і його було продано російському 
«ВТБ Банку». Вартість будівель 
і споруд оздоровниці у договорі 
купівлі-продажу було оцінено у 
77,9 млн. грн. У ЗМІ повідомлялося, 
що «Гліцинія» стане однією з літніх 
резиденцій президента Росії Воло-
димира Путіна. «ВТБ Банк» устиг 
перерахувати Україні третину вар-
тості пансіонату, проте зміна влади 
зірвала угоду.

 Протягом 2005-2008 років укра-
їнські суди за позовом тодішнього 
прокурора Криму Віктора Шемчука 
прийняли низку рішень, які визнали 

незаконним відчуження оздоровни-
ці. Українську сторону зобов’язали 
повернути отримані з Росії гроші, 
а росіян — відмовитися від прав 
власності. Аби повернути пансіонат, 
у 2008 році Верховна Рада зі свого 
бюджету повернула «ВТБ Банку» 
36,4 млн. грн. Тоді ж судді погодили-
ся відновити статус-кво 1997 року: 
повернути пансіонат «Гліцинія» на 
баланс санаторію Верховної Ради 
«Нижня Ореанда». Проти такого рі-
шення виступило Держуправління 
справами. Адже протягом декількох 
місяців 2004-го «Гліцинія» перебува-
ла в його управлінні. 

У щорічному рейтингу найвпли-
вовіших жінок світу за версі-

єю журналу «Forbes» перше місце 
посіла канцлер Німеччини Ангела 
Меркель.

Меркель стала єдиною пред-
ставницею Німеччини серед сотні 
найвпливовіших жінок. У 2010 
році вона поступилася лідерством 
першій леді США Мішель Обамі, 
проте до цього чотири рази по-
спіль опинялася на чолі списку.

На другому місці — держсе-
кретар США Хілларі Клінтон (ми-
нулого року вона була п’ятою), за 
нею йде Ділма Русеф, перша жінка-
президент в історії Бразилії.

Четверте і п’яте місця займа-
ють представниці бізнесу — голо-
ва «PepsiCo» Індра Нуйі (4 місце) і 
Шеріл Сандберг, операційний ди-

ректор «Facebook».
На шостій позиції — Мелінда 

Гейтс, співголова Фонду Білла та 
Мелінди Гейтсів і дружина засно-
вника «Microsoft ». 47-річна Мішель 
Обама опинилася лише на вось-
мому місці, пропустивши вперед 
Соню Ганді. Слідом за Обамою йде 
Крістін Лагард, яка нещодавно стала 
керуючим директором МВФ. Першу 
десятку замикає Ірен Розенфельд із 
«Kraft  Foods». Опра Уїнфрі, колиш-
ній номер три, після закриття своєї 
програми з’їхала на 14-ту позицію.

Всього в списку 65 американок, 
три китаянки, стільки ж представ-
ниць Індії. Росіянок та українок 
серед найвпливовіших жінок не ви-
явилося. 49 учасниць списку нале-
жать до світу бізнесу, 10 працюють 
у ЗМІ, а 20 займаються політикою.
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Сильні світу

РОЗЖИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНОМУ 

Із дерев’яної мазанки виріс маєток 
Юхима Звягільського
На фоні розмов про кризу та 
тотальну економію державні ре-
зиденції продовжують обростати 
маєтками високопосадовців.

Найвищою  кар’єрною сходин-
кою в житті депутата-регіонала Юхи-
ма Звягільського була посада вико-
нувача обов’язків Прем’єр-міністра, 
яку він обіймав із 22 вересня 1993-го 
по 15 червня 1994-го. Після цього 
нардеп утік із України до Ізраїлю та 
спробував отримати там політичний 
притулок, ховаючись від криміналь-
ного переслідування на батьківщині. 
Повернувся він лише в 1997-му.

Та Україна не залишилась у боргу 
перед своїм колишнім чиновником. 
В оприлюдненому нещодавно спис-
ку мешканців урядових резиденцій 
можна натрапити на прізвище Юхи-
ма Звягільського. За ним значиться 
будинок №39 у комплексі відпочин-
ку «Конча-Заспа».

Одначе підстави для отриман-
ня ним будинку залишалися загад-
кою. Оскільки будівля видавалася 
Звягільському як пенсіонеру, то для 
цього потрібне окреме рішення уря-
ду. Та всі спроби знайти цей розпо-
рядчий акт у базах законодавства 
завершувалися нічим.

Адміністрація президента по-
відомила «Українській правді», що 
будинок надано Звягільському на 
підставі рішення уряду від 26 жов-
тня 2007 року. Це були останні дні 
перебування Віктора Януковича на 
посаді Прем’єра, яку він звільнив за 
підсумками дострокових виборів.

Виданню вдалось отримати цей 
нормативний акт від Кабінету Мі-
ністрів лише після набуття чинності 
Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації».

Виявилося, що розпорядження 
не має грифу «секретно», проте в 
базу «Законодавство України» з не-
зрозумілих причин його вирішили 
не вносити. Тобто документ просто 
приховувався.

Показово, що урядовці вирішили 
не афішувати саме те, як в інтересах 
привілейованих осіб вони розпоря-
джаються державним майном.

Будинок, який отримав Звягіль-
ський, — це стара дерев’яна споруда 
під шифером, помальована казен-
ною зеленою фарбою.

Та зараз на місці колишньої ста-
рої напівзруйнованої хати виріс роз-
кішний триповерховий маєток. Коли 
журналіст «Української правди» ін-
когніто побував у «Конча-Заспі», на 
об’єкті саме йшли завершальні ро-
боти.

Законність проведення тако-
го масштабного будівництва дуже 
сумнівна. Як розповів завгосп екс-
президента Ющенка Ігор Тарасюк, 
у Державного управління справами 
немає акта на землекористування 
в «Пущі-Водиці» та «Конча-Заспі», 
тому за законом там не може здій-
снюватися будівництво нових бу-
динків, а дозволяється проводити 
лише реконструкцію існуючих.

Тож навряд чи слід вважати «ре-
конструкцією» знищення старого 
будинку та побудову на його місці 
нового й утричі більшого.

Будинок відпочинку «Конча-
Заспа» відмовився надати договір на 
реконструкцію, пояснюючи, що «за-
питувані документи містять конфі-
денційну інформацію та персональ-
ні дані про фізичну особу». Мовляв, 
вони не мають правових підстав 

поширювати зазначені в запиті відо-
мості.

Ця відмова абсурдна, оскіль-
ки Закон України «Про доступ до 
публічної інформації» містить спе-
ціальну обмовку — відповідно до 
частини 7-ї статті 6-ї, «обмеженню 
доступу підлягає інформація, а не 
документ; якщо документ містить 
інформацію з обмеженим досту-
пом, для ознайомлення надається 
інформація, доступ до якої необме-
жений».

Понад те, будинок відпочинку 
«Конча-Заспа» утримується за раху-
нок державного бюджету. Лише 2011 
року ця закрита від громадськос-
ті установа «з’їсть» 30 мільйонів 
гривень — і це на фоні невпинних 
мантр чиновників про необхідність 
економити та скасування пільг для 
громадян.

Окрім того, якщо так звану «ре-
конструкцію» проведено за гроші 
Звягільського, то незрозуміле похо-
дження цих коштів. Він є депутатом 
усіх шістьох скликань, тобто не може 
суміщати цю діяльність із будь-якою 
іншою, що має на меті отримання 
прибутку. Шахта імені Засядька, де 
Звягільський є почесним керівни-
ком, за документами йому не нале-
жить — це орендне підприємство в 
управлінні трудового колективу.

За часів своєї вимушеної емігра-
ції до Ізраїлю в середині 1990-х, за 
словами того ж Звягільського, він 
працював радником у енергетичній 
компанії та щомісяця отримував дві 
тисячі доларів зарплатні, яка йшла 
на оренду житла та поточні витра-
ти.

 Сергій ЛЕЩЕНКО

РЕЙТИНГИ 

СКАНДАЛ 

На спортбазу для 
чиновників витратять 
30 мільйонів
На ремонт санаторію «Гурзуфський» ДУС ви-
тратить понад 32 млн. грн., повідомляє «Вісник 
державних закупівель». Так, на реконструкцію 
споруди спортивної бази санаторію витратять 29 
млн. 899 тис. 138 грн. Ще 2,5 мільйона підуть на 
капітальний ремонт котельні. Крім того, санаторій 
закупив фрукти, ягоди та горіхи у ТОВ «ТК «Крим-
курортсервіс» на 300 тис. 300 грн.

Пансіонат Брежнєва у Криму відсудили для Путіна?

«Forbes» назвав 100 
найвпливовіших жінок світу 

Українські «віпи» перебираються 
в Баден-Баден?

Близько двадцяти київських 
VІР-персон, що проживають 

у столичній «Конча-Заспі», купи-
ли собі нерухомість у німецькому 
місті Баден-Баден. Про це газеті 
«Сегодня» розповіли в Київраді.

— Точно знаю, що там 10-12 
людей — колишні працівники київ-
ської мерії, приблизно стільки ж — 
прокурори, судді, працівники Каб-
міну. Але вони не можуть світитися 
— як держслужбовці. Є там і будин-
ки київських бізнесменів, — розпо-
вів один із депутатів Київради. 

Дружина мера Києва Аліна 
Айвазова придбала у Баден-Бадені 
будинок площею 300 кв. м. Близь-
кий друг родини розповів, що Ай-
вазова офіційно оформила його 
на себе й перерахувала гроші за 
кордон через банк. За словами Ай-
вазової, є будинок у Баден-Бадені 
і в колишнього керівника Дер-
жуправління справами Ігоря Ба-
кая. Екс-заступник Генпрокурора 
Олександр Шинальський зізнався, 
що купив житло в Баден-Бадені 
за гроші, зібрані ним і дружиною-

юристом легально. Приписують 
дім там і екс-заступниці мера Ки-
єва Ірені Кільчицькій. Сама вона 
це заперечує: «Я живу там у готелі 
або орендую житло», — заявила 
вона виданню.

— Баден вважається найбез-
печнішим містом Європи. Якщо в 
Каннах можуть зірвати годинник 
із руки, то тут це нереально, — 
сказала Кільчицька.

— Якщо в Києві «віпи» їздять 
по вулиці в супроводі п’яти машин 
охорони, то тут спокійно ходять 
пішки, — розповів близький друг 
Айвазової.

Просторий триповерховий 
особняк із терасою, камінною за-
лою, побудований із екологічно 
чистих матеріалів, за 10 хвилин їзди 
до центру Баден-Бадена коштує 
385 тис. євро. Триповерхова вілла 
на Ліхтентальській алеї з величез-
ною земельною садово-парковою 
ділянкою (2300 кв. м) оцінюється у 
1,250 млн. євро. Невелику двокім-
натну квартиру можна орендувати 
за 759 євро на місяць.

Обаму можуть вислати 
з країни
Дядько чинного президента США Оньянго Обама 
опинився за ґратами. 67-річного чоловіка зааре-
штували в передмісті Бостона за керування авто 
в нетверезому стані. Як зазначається, Оньянго 
Обама, який доводиться зведеним братом бать-
кові Барака, перебуває в Америці нелегально 
та вже мав бути висланий із країни. Як відомо, 
кілька років нелегально прожила в США й інша 
родичка американського керманича — тітка на 
ім’я Зейтуні.
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