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Сильні світу
Скільки коштує житло для депутата
Марнотратство вітчизняних можно-
владців давно стало символом 
соціальної несправедливості в 
Україні. Щорічно платники податків 
мають забезпечувати своїх «слуг» 
— чиновників і депутатів — усім 
«життєво необхідним».

Будь-який уряд, незалежно від 
політичної орієнтації, щороку дбай-
ливо закладає у бюджет фантастичні 
суми, які йдуть на утримання поса-
довців, їхнє медичне обслуговуван-
ня, транспортні витрати і таке інше. 
Так, наприклад, Кабмін Миколи Аза-
рова у проекті бюджету на наступ-
ний рік передбачив 460 мільйонів 
гривень на медичне обслуговування 
нардепів і керівників органів влади. 
Також із цих грошей фінансувати-
муться санаторно-курортні устано-
ви, де зазначені діячі відпочивають.

«Бенкет під час чуми» триває на 
фоні намагань влади виторгувати в 
Росії знижку на газ і отримати черго-
вий транш від МВФ. Але є випадки, 

коли народні обранці діють за меж-
ами навіть нездорового глузду. Про 
них написав Сергій Щербина у мате-
ріалі для «Української правди» «Дах 
над депутатською головою. Лікарі та 
вчителі нехай зачекають».

БЕЗХАТЧЕНКИ

Значна частина привілеїв визна-
чається окремим законом — «Про 
статус народного депутата». Серед 
норм цього документа, які передба-
чають безліч різноманітних виплат і 
компенсацій нардепам на всі випад-
ки життя, є цікава стаття 35.

Вона покликана вберегти депу-
татів від життя без даху над головою. 
Незалежно від місця проживання, 
депутат має право на грошову ком-
пенсацію витрат для створення на-
лежних житлових умов або службове 
помешкання. А до надання такої ком-
пенсації або житла обранцю виділя-
ється номер у готелі, який оплачуєть-
ся за рахунок бюджетних призначень 
на забезпечення Верховної Ради.

Номери депутати отримують у 
столичних готелях «Київ» та «Укра-
їна». Журналісти  вирішили поці-
кавитися, хто з нардепів мешкає у 
готелях і скільки це коштує платни-
кам податків. У відповідь на запит, 
надісланий згідно з законом «Про 
доступ до публічної інформації», в 
апараті Верховної Ради повідомили 
вражаючі цифри.

За інформацією парламенту, в 
готелі «Київ» 136 номерів зі 189 за-
ймають депутати. Вони проживають 
у 93 однокімнатних номерах і 43 дво-

кімнатних.
Вартість номерів для проживан-

ня обранців у готелі наступна: одно-
кімнатний номер — 400 гривень на 
добу, двокімнатний — 480.

В «Україні» мешкають лише 
шість депутатів. І номери у них до-
рогі: доба в однокімнатному коштує 
450 гривень, у двокімнатному — 510.

Всього за період каденції шос-
того скликання ВР, з листопада 2007 
року і по цей час, витрати на прожи-
вання нардепів у готелі склали… 68 
мільйонів 305 тисяч гривень. Також 
у апараті парламенту надали список 
утриманців народу, яких забезпече-
но готельними номерами.

Неабиякий подив викликає 
наявність у списку «депутатів-
безхатченків», м’яко кажучи, не-
бідних людей. Наприклад, у готелі 
«Київ» має номер лідер фракції прав-
лячої партії Олександр Єфремов.

За інформацією профільних ви-
дань, фірми, до яких причетні чле-
ни його родини, систематично ви-

грають «вугільні» тендери на сотні 
мільйонів.

Також держава забезпечила жит-
лом сина Генпрокурора, регіонала 
Артема Пшонку. Має свій номер й 
Інна Богословська. Хоча достеменно 
відомо, що ще у 2010 році вона орен-
дувала цілий дім в елітних Рудиках 
під Києвом. Однак ця історія за-
вершилася грандіозним скандалом, 
адже Богословську звинуватили у 
крадіжці двох телевізорів, фран-
цузького сервізу «Мадонна» та ка-
струль. Інна Германівна підтвердила 
у коментарі «Українській правді», 
що отримала номер за рахунок бю-
джету й проживає там «за потреби». 
Також вона наголосила, що не має 
власної квартири ні в Україні, ні за 
її межами.

Цікаво, що українці оплачують 
готель і регіоналу Василю Грица-
ку. Як відомо, він лобіює концерн 
ЄДАПС, у якого вся країна замовляє 
закордонні паспорти. Проте на тему 
готелю Грицак розмовляє не дуже 
охоче. Він стверджує, що проживає у 
номері, коли приїжджає на сесії пар-
ламенту. Докладніше Грицак спіл-
куватися відмовився: «Так, хлопці, 
давайте на цю тему не будемо гово-
рити. Не хочу я відповідати, пишіть 
офіційний запит на Верховну Раду, 
хай вона пояснює, маю я право чи 
ні, згідно зі статусом народного де-
путата».

Не менш цікаво, яка скрута зму-
сила попросити номер у скромному 
готелі «Київ» регіонала Артема Щер-
баня. Адже депутат власноруч за-
декларував житловий будинок пло-

щею 725 м2 та дві квартири в Києві 
площею 131 і 112 «квадратів». Коли 
«Українська правда» звернулася до 
Щербаня з проханням підтверди-
ти чи спростувати інформацію про 
надання йому готельного номера, 
регіонал відповів: «А я без поняття, 
наданий мені номер чи ні».

Від представників влади не від-
стають і опозиціонери. Наприклад, 
за кошти платників податків готелем 
забезпечена депутат від БЮТ Ната-
лія Королевська, статки якої журнал 
«Фокус» у 2008 році оцінив у 250 
мільйонів доларів, що не заважає їй 
сьогодні створювати імідж борця за 
права малого бізнесу. Королевська 
також заявила «Українській правді», 
що не знає, чи є в неї цьогоріч номер. 
Одначе минулого року в готелі, за 
словами пані Наталії, працювала... її 
приймальня.

Також держава забезпечила жит-
лом відомого дніпропетровського 
бізнесмена, бютівця Гарегіна Арутю-
нова. Має свій номер і опозиціонер 

Андрій Шевченко. Він запевняє, що 
написав заяву про надання номера, 
ще коли не мав житла у Києві, а був 
прописаний у Фастові Київської об-
ласті. Проте апартаменти у «Києві» 
за ним закріплені досі, хоча депутат 
там не живе. Шевченко каже, що іно-
ді використовує це приміщення як 
кабінет. 

«ЗОЛОТИЙ» ГОТЕЛЬ

Витрачання грошей платників 
податків на депутатський готель од-
нією лише орендою не вичерпуєть-
ся. Достатньо передивитися «Вісник 
державних закупівель», аби зрозумі-
ти, як дорого обходиться бюджету 
такий радянський архаїзм, як «дер-
жавний готель». Так, у лютому 2011 
року «Київ» придбав за бюджетні 
гроші крісла і дивани на 1 мільйон 
770 тисяч гривень. Вартість одного 
крісла склала 5,7 тисячі гривень, а 
одного дивана — більше 50 тисяч. 

У березні це держпідприємство 
закупило килими на півмільйона 
гривень. А у червні «Київ» придбав 
дерев’яні меблі на 228 тисяч гривень 
та освітлювальне устаткування на 
672 тисячі гривень. 

Створення комфорту для «слуг 
народу» триває. Водночас самі де-
путати, схоже, навіть не припуска-
ють думки про те, що маючи шалені 
статки та житлові будинки на сотні 
квадратних метрів, від готельного 
номера можна й відмовитись. А на-
віщо, адже їм «належить»?

За матеріалами 
«Української правди»

ВІП-ДІТИ 

ВІП-ЗАЯВИ  

І ТАКЕ БУВАЄ 

ПОВЕРНЕННЯ БЛУДНОГО СИНА  

Арабським шейхам 
подарували суперавтобус 
за 17 млн. доларів
Голландський винахідник Вобо Оскельз створив 
автобус, на якому арабським шейхам буде не со-
ромно об’їжджати нафтові свердловини. Супер-
люксовий швидкісний «Superbus» розрахований 
на 23 пасажири, здатний розігнатися до 250 км/
год. і подолати відстань між Абу-Дабі й Дубаєм 
за півгодини. Комфорт відповідає рівню лімузи-
нів. Ціна автобуса — 17 мільйонів доларів.

Засновницю «L’Oreal» визнали недоумкуватою

Держсекретар США Гілларі 
Клінтон заявила, що має намір 

покинути свій пост після закін-
чення поточного президентсько-
го терміну Барака Обами. Про це 
вона заявила в інтерв’ю агентству 
«Associated Press».

Клінтон також повідомила, що 
не зацікавлена в подальшій роботі 
у владних структурах і тішиться у 
передчутті повернення до звичай-
ного життя. Розмірковуючи про 
майбутнє Обами, Клінтон сказала, 
що вірить у його перемогу на пре-
зидентських виборах 2012 року.

Раніше держсекретар не ви-

ключала, що залишиться на своє-
му посту в разі переобрання Оба-
ми. Нагадаємо, Гілларі Клінтон, 
якій у жовтні 2011-го виповниться 
64 роки, обіймає пост держсекре-
таря з січня 2009 року. У минулому 
вона була членом Сенату США від 
штату Нью-Йорк, а також брала 
участь у боротьбі за право стати 
кандидатом від Демократичної 
партії на президентських виборах 
2008 року.

Гілларі — перша в історії США 
дружина президента, вибрана в 
Сенат (Білл Клінтон був 42-м аме-
риканським президентом).

У таких номерах живуть народні обранці

Дороги до держрезиденцій 
у Криму підремонтують 
за сім мільйонів
Служба автомобільних доріг в АР Крим за резуль-
татами тендерів уклала угоди на поточний ремонт 
під’їздів до спецоб’єктів від дороги державного зна-
чення Р-16. Загальна вартість угод склала 6,54 млн. 
грн. Про це повідомляється у «Віснику державних 
закупівель». Як ідеться у повідомленні, будуть від-
ремонтовані під’їзди до спецоб’єктів №5, 7, 3, 9 і 10. 
Усі ці об’єкти є державними резиденціями. 

Гілларі Клінтон заявила про намір 
завершити політичну кар’єру

Син Медведєва знімався 
в «Єралаші» 

Син Дмитра Медведєва, про 
якого нині мало що відомо 

громадськості, насправді вже кіль-
ка років є зіркою екрана. 

Про Іллю Медведєва відомо 
небагато: йому 16, він вчиться в 
престижній гімназії. Знімки хлоп-
ця ніколи не з’являються в пресі. 
Проте його обличчя знайоме чи 
не кожному: вже кілька років по-
спіль глядачі дивляться найпопу-
лярніший кіножурнал «Єралаш» і 
навіть не підозрюють, що головні 
ролі в декількох його сюжетах ви-
конує син президента Росії. 

Акторська кар’єра Медведєва-

молодшого поки налічує лише дві 
серії «Єралаша». Перший сюжет, у 
якому знявся Ілля, крутять по те-
левізору вже чотири роки. Другий 
— три. У титрах так і написано: 
Ілля Медведєв. На те, що це «той 
самий» Медведєв, досі якось не 
звертали уваги. Хоча самі праців-
ники «Єралаша» ніколи цього не 
приховували й охоче підтвердили: 
так, той самий.

На знімальний майданчик Ілля 
потрапив, як усі — через кастинг. 
Тоді хлопець ще не був сином пре-
зидента — Дмитро Анатолійович у 
той час обіймав пост першого за-
ступника голови уряду Росії.

Жодних проблем із юним ак-
тором не виникало: він був сер-
йозний, зібраний і ретельно ви-
конував усі вказівки режисера. 
Іллю зняли в серії, яка називається 
«Герой»: за сюжетом хлопчик, по-
дивившись фільм про супергероя, 
вирішує й собі утнути щось таке 
— і рятує дівчинку, захоплену ли-
ходіями. Ілля відмінно впорався 
з роллю, і вже через рік йому за-
пропонували знятись у новій се-
рії — «Зніміть мене!». Після цього 
Медведєв-молодший вже не брав 
участь у «Єралаші».

Черновецький живе в маєтку сина 
в Конча-Заспі

Мер Києва Леонід Черновець-
кий мешкає у свого сина Сте-

пана в елітному містечку «Срібна 
затока» у Конча-Заспі — поблизу 
свого колишнього будинку, куди 
він свого часу запрошував журна-
лістів. Про це пише «Сегодня».

Як зазначає видання, з боку за-
токи добре проглядається маєток 
Черновецьких. Крім двоповерхо-
вого котеджу площею 900-1000 
м2, є дерев’яний будинок біля са-
мої води, велика альтанка, басейн, 
дитячі майданчики, дві дерев’яні 
гойдалки під тентами, біля само-
го будинку — довгенький стіл із 
купою стільців. Прибудинкова ді-
лянка — як мінімум 50 соток. Гор-
дість родини — власний причал і 
величезна яхта. 

За словами тамтешніх мешкан-
ців, Черновецькі живуть закрито: 
навіть із найближчими сусідами не 
спілкуються. Коли мер іще був не в 
опалі, у будинку збиралися компа-
нії, могли гуляти до самого ранку. 
Цього літа тут тихо. Проте вікна 
ввечері світяться, іноді на балкон 
із горням чаю виходить і сам мер. 
Щоправда, його улюбленого кота 
Яшу тут ніхто не бачив.

Крім того, кореспондентам 
«Сегодня» вдалося побачити й 
машину Леоніда Черновецького. 
З воріт будинку виїхав чорний 
«Rolls-Royce» з сімейними номера-
ми Черновецьких. 

Нагадаємо, Черновецький, 
якого кияни давно охрестили 
Льонею-Космосом, практично не 
з’являється на робочому місці з 
листопада минулого року, коли 
головою КДМА був призначений 
Олександр Попов. Востаннє мера 
бачили у Київраді 24 лютого. 

На початку серпня з’явилися 
чутки, що Леонід Черновецький 
уже сімнадцять років має подвій-
не громадянство — українське й 
ізраїльське. Це підтвердили дже-
рела в ізраїльському міністерстві 
внутрішніх справ. Там повідали, 
що Черновецький є в державному 
реєстрі громадян Ізраїлю.

Також у Печерському райсуді 
Києва триває процес розлучення 
Черновецького з Аліною Айвазо-
вою.

Французький суд визнав 89-річну 
власницю парфумерної імперії 

«L’Oreal» Ліліан Бетанкур частково 
недоумкуватою. Тепер компанією з 
мільярдним оборотом керуватиме її 
дочка Франсуаза Бетанкур-Майерс. 
Опікуном старої багатійки при-
значили її онука. Ліліан Бетанкур 
у паніці: вона категорично відмов-
ляється визнати себе розумово не-
повноцінною та має намір подавати 
проти дочки зустрічний позов.

Ця судова тяганина почалася 
ще в 2007-му. Тоді Франсуаза зви-
нуватила близького друга матері 
Франсуа-Марі Баньє в тому, що він 
виманював у старенької гроші та 
дорогі подарунки. У ході слідства 
з’ясувалося, що в фаворитах у най-
багатшої жінки Франції ходили та-
кож міністр праці Ерік Веріт і ледь 
не сам Ніколя Саркозі. Останнє, 
втім, довести не вдалося. Дочка за-
жадала, щоб матір визнали недо-

умкуватою та, щоб уникнути краху 
компанії, звільнили від керівництва 
«L’Oreal».

Торік мати й дочка дійшли згоди, 
та згодом Франсуаза знову поміти-
ла, що матір визискують, і відновила 
судовий розгляд. 17 жовтня лікарі 
офіційно підтвердили, що Ліліан 
Бетанкур страждає від «недоумства 
змішаного типу», тож не може керу-
вати «L’Oreal». Юристи мільярдерки 
збираються оскаржити це рішення.


