
11

Українські чиновники не ламають 
голову, де влаштувати своїх чад. 
Для VIP-дітей завжди є вільні робочі 
місця у тій чи іншій сфері, де пра-
цюють їхні батьки. Журналісти ТСН 
дослідили, як працевлаштовані діти 
українських можновладців.

Син депутата від Блоку Литвина 
Василя Шпака — вже працевлашто-
ваний, очолює держкомпанію «Укра-
гролізинг». Головний біль батька 
— забезпечити розподіл бюджетних 
коштів так, аби на структуру сина 
держава грошей не пожалкувала.

Соратник Шпака, Микола Шер-
шун, прилаштував сина в Анти-
монопольний комітет державним 
уповноваженим. Хоча те, що при-
лаштував, спростовує. Каже, сина до 
цього відомства довело знання мов.

В Антимонопольному комітеті 
поряд із сином депутата працює на-
щадок голови Державного комітету 
зі спеціального зв’язку Леоніда Не-
тудихати.

Прокурорські діти також не си-
дять без роботи. Дві доньки заступ-
ника Генерального прокурора Євге-
на Блажівського Наталя та Оксана 
— судді Київського окружного адмі-
ністративного та столичного госпо-
дарського судів відповідно. Ні стар-
шої, ні молодшої на робочому місці 
не знайшли. Працівники окружного 
суду повідомили ТСН, що Наталя 
зараз у відпустці. І машини її — зви-
чайного суддівського джипа «Лек-

сус» — теж упродовж тижня не було 
видно.

Колега Наталі з Київського ад-
мінсуду — син колишнього заступ-
ника Генпрокурора, а нині судді 
Конституційного Суду Сергія Ви-
нокурова.

А от син голови Конституційно-
го Суду Анатолія Головіна сімейній 
традиції — опікуватися правосуд-
дям — зрадив. У 30 років став за-
ступником губернатора Київщини. 
Прийшов у владу з бізнесу. Відпові-
дає за Євро-2012.

Не забувають чиновники і про 
престижну дипломатичну ниву. Син 
нардепа від БЮТ Михайла Волинця, 
незважаючи на пониження на два 
щаблі, продовжує робити кар’єру 

дипломата. Працює в українському 
посольстві в Японії. Не понижують 
наразі сина заступника міністра 
палива й енергетики Володимира 
Макухи — Юрія. Він представляє 
інтереси України у Великобританії. 
Посольський хліб їсть і менший син 
міністра юстиції Олександра Лаври-
новича Віталій — він у Швейцарії.

В аеропорту «Бориспіль» блис-
кавичну кар’єру зробила донька по-
кійного кримського прем’єра Василя 
Джарти Ольга. Їй усього 23 роки, а 
це її перше місце роботи. Вона стала 
одним із топ-менеджерів Київської 
обласної митниці. Безпосередній ке-
рівник Ольги Джарти — начальник 
митниці Володимир Григор’єв — 
відмовився коментувати її призна-

чення, а також озвучити дату, коли у 
нього з’явився віп-заступник.

«Телефонуйте до центрального 
апарату. Коментарі з цього приводу 
ми не маємо права давати», — пере-
дала «Коментарям» його слова се-
кретарка.

У свою чергу перший зам 
Григор’єва Сергій Наумов підтвер-
див, що Джарти працює заступни-
ком начальника митниці та «є учас-
ницею нарад», але з якого часу Ольга 
обіймає цю посаду, йому сказати 
було важко.

«Навіщо вам потрібна ця інфор-
мація? Я не кадрова служба, я не 
знаю, відколи вона працює. Повірте, 
таке я в голові не тримаю, воно мені 
ні до чого», — сказав він. 

Робочий телефон самої Джарти з 
13-ї до 15-ї не відповідав. «Вона, на-
певно, вийшла», — припустила се-
кретарка в приймальні митниці.

Старшу сестру — Вікторію Джар-
ти — нещодавно перевели з госпсу-
ду Донеччини у господарський суд 
Києва. Ця установа, зокрема, роз-
глядає й справи стосовно діяльності 
митниці. Така субординація може 
вплинути на успішну роботу обох 
сеструнь.

«Якщо дітей нікуди дівати — 
треба їх прилаштувати» — таким є 
загальне правило для українських 
можновладців. І хоча нащадки прямо 
не підпорядковані своїм батькам, бо 
це суперечить закону про держслуж-
бу, та варіанти, як цей тандем зроби-
ти найефективнішим, завжди є.
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У Франції закрили справу проти 
екс-президента Жака Ширака

«Нафтогаз» володіє двома яхтами 
вартістю кілька мільйонів

Ландик каже, що його замовив Єфремов

Патріарх Кирило переїхав до 
Кремля

Ющенко будує хороми у 
Карпатському заповіднику

У головного 
податківця годинник 
за €12 тисяч

Французька юстиція прийняла 
рішення закрити справу про 

можливе нелегальне фінансуван-
ня африканськими лідерами Жака 
Ширака під час перебування його 
президентом Франції, а також його 
прем’єр-міністра та найближчого 
помічника Домініка де Вільпена. 
Про це повідомила прокуратура 
Парижа, передає УНН.

Попереднє слідство розпочали 
у вересні цього року після того, як 
в інтерв’ю тижневику «Le Journal 
du Dimanche» французький ад-
вокат Робер Бургі, наближений 
до Єлисейського палацу, повідо-

мив, що не раз був причетний до 
перевезення великих сум із аф-
риканських держав французьким 
лідерам. За його словами, всього 
Шираку й де Вільпену передали 
20 млн. дол. Бургі зізнається, що 
також брав участь у відповідних 
переговорах із керівництвом аф-
риканських країн.

Юрист також звинуватив Жан-
Марі Ле Пена, який був тоді ліде-
ром правої партії «Національний 
фронт», в отриманні «африкан-
ських грошей» для фінансування 
його передвиборчої кампанії 1988-
го як кандидата в президенти кра-
їни. У той же час адвокат не зміг 
надати слідчим будь-які вагомі до-
кази своїх тверджень.

Як відзначили в паризькій пре-
фектурі, в будь-якому разі ця спра-
ва підлягала закриттю за давністю 
— вона стосується можливих по-
дій періоду 1997-2005 років. Зі сво-
го боку Ширак і де Вільпен раніше 
заявили, що мають намір подати в 
суд на Бургі за дифамацію — по-
ширення неправдивих ганебних 
відомостей.

Державний монополіст НАК 
«Нафтогаз України», якому 

паталогічно не вистачає засобів на 
оплату закупленого в Російській 
Федерації газу, володіє двома до-
рогими яхтами, номінальна вар-
тість кожної з яких становить по 
4,8 млн. грн. Про це повідомляє 
портал «Дело».

Компанія затримує сплату по-
датків державі, що змусило подат-
кову адміністрацію Києва взяти в 
заставу дещо з майна державного 
нафтогазового монополіста. Згід-
но з даними, які оприлюднила 
столична податкова інспекція, за-
гальна балансова вартість цього 
майна становить приблизно 130 
млн. грн., зазначає видання.

Зокрема, в заставі в податкової 
є дві яхти. Згідно з переліком, «На-
фтогаз України» володіє моторною 
яхтою «Олівія-1», яка коштує 4,861 
млн. грн., і моторним вітрильни-
ком «737» вартістю 4,867 млн. грн.

Інша частина заставного май-

на — акції й векселі різноманіт-
них підприємств. До списку по-
трапили векселі Васильківського 
шкірзаводу, «Чернігівобленерго», 
«Тернопільобленерго», «Полтава-
обленерго», «Прикарпаттяобле-
нерго», «Львівобленерго» й інших. 
Також до переліку ввійшли час-
тина акцій «Укргазбанку», АКБ 
«Прикарпаття», банку «Фінанси й 
кредит», інших організацій.

Наприкінці жовтня уряд збіль-
шив статутний фонд НАК «На-
фтогаз України» до 49 млрд. грн.

У ході засідання Ленінського рай-
суду Луганська Роман Ландик 

назвав лідера фракції Партії регіо-
нів Олександра Єфремова «манія-
ком». Про це повідомляє сайт mstyle.
lugansk.ua.

«Якби вона (потерпіла Коршуно-
ва) мене вбила, їй би нагороду дали. 
ДАІшника ж нагородили. Їй би Єф-

ремов дав нагороду. Він узагалі мані-
як», — сказав Ландик-молодший.

Раніше Роман Ландик заявив, що 
його справу «замовив» Єфремов.

«Я вам скажу далі, це ще добре, 
що я живий, а не там, де Кушнарьов. 
Адже через нього Єфремов пройшов 
по своїй кар’єрі», — підкреслив Лан-
дик.

Після цього батько Ландика, де-
путат від Партії регіонів Володимир 
Ландик, виправдовувався, що його 
син перебуває в стані нервового пе-
ренапруження.

Як відомо, Романа Ландика зви-
нувачують у побитті Марії Коршу-
нової в луганському ресторані «Бак-
кара» у ніч із 4 на 5 липня.

Патріарх Московський і всієї 
Русі Кирило у понеділок здій-

снив освячення своєї нової рези-
денції — Патріарших палат у мос-
ковському Кремлі, розташованих 
у Грановитій палаті. 

«Палати, надані в користуван-
ня патріарху Московському і всієї 
Русі президентом Російської Феде-
рації Дмитром Медведєвим, після 
завершення реставраційних робіт 
будуть використовуватися під час 
проведення офіційних заходів за 
участю предстоятеля Російської 
православної церкви: зустрічей, 
переговорів, прийомів», — повідо-
мили у прес-службі патріарха.

Першими відвідувачами Па-
тріарших палат стали предстоятелі 
та представники помісних право-
славних церков, які прибули до 
Москви для участі в урочистостях 
із нагоди 65-річчя патріарха.

Як у свою чергу пояснив глава 
патріаршої прес-служби протоіє-
рей Володимир Вигилянський, Па-
тріарші палати в Кремлі стануть 

резиденцією Кирила.
«У новій резиденції святійший 

патріарх, зокрема, проводитиме 
різного роду зустрічі, коли будуть 
відбуватись урочисті богослужін-
ня в соборах московського Кремля, 
зустрічатиметься з керівництвом 
держави», — зазначив священик.

Наразі предстоятель Росій-
ської православної церкви прово-
дить усі офіційні зустрічі у своїй 
резиденції в Чистому провулку в 
центрі Москви.

Колишній президент Віктор 
Ющенко веде будівництво у 

заповіднику в Карпатах. Про це 
йдеться у розслідуванні програми 
«Гроші».

Маєток Ющенка, за інформа-
цією журналістів, будують на те-
риторії Карпатського заповідника, 
вхід на територію якого є платним. 
Будівництво на березі річки про-
стягається на кількасот метрів 
уздовж дороги.

По всій території майбутнього 
маєтку розташовані будинки охо-
рони. Охоронець пояснив журна-
лістам, що тих кілька гектарів, на 
яких триває забудова, офіційно не 
є територією заповідника, а коли й 
були, там усе одно постійно жили 
люди.

«Володіння Ющенка почина-
ються з вуликів. А ще там є помпез-
ні споруди, церква на березі річки 
Женець, штучне русло, зроблене 
спеціально для млина. У ньому ж 
є й місце для купання», — зазнача-
ють автори програми.

Як повідомляла раніше реч-
ниця Ющенка Ірина Ваннікова, 
екс-президент будує в Карпатах 

культурний центр у рамках зеле-
ного туризму та церкву на власній 
земельній ділянці. І тут начебто 
діятимуть три гуцульські музеї, 
кафе-ресторан, готель на кілька 
номерів, студія з фонотекою та 
співоче поле.

Споруди, за інформацією «Гро-
шей», розташовані менш ніж за 25 
метрів від берега річки, що є по-
рушенням Водного кодексу. «А по-
шкодження території заповідника, 
як-от: зведення млина, церкви на 
березі — це кримінальні порушен-
ня. Які, до речі, караються позбав-
ленням волі на строк від п’яти до 
дванадцяти років», — підсумували 
журналісти.

Новий голова Державної податко-
вої служби Олександр Клименко 

носить швейцарський годинник із ро-
жевого золота за 12 тисяч євро. Про 
це пише «Український тиждень».

Журналісти сфотографували 
Клименка на презентації мультфіль-
му про важливість сплати податків 
під назвою «Місто мрії».

Як з’ясувалося, годинник голо-
ви ДПА фірми «A. Lange&Sohne» з 
рожевого золота можна придбати в 
Україні за ціною €12,4 тисячі.

Де працюють діти віп-чиновників

Син Каддафі запропонував 
2 млрд. дол. за звільнення
Як передає ІТАР-ТАРС із посиланням на один із 
лівійських телеканалів, повстанці пропозицію 
Сейфа Аль-Іслама Каддафі відкинули, заявивши, 
що прийняти хабара означало б принизити ре-
волюцію. Син убитого лівійського лідера невдо-
взі має постати перед судом. Його звинувачують 
у злочинах проти людства. Сейфа Аль-Іслама 
захопили на півдні Лівії 19 листопада. Його впій-
мали разом із двома соратниками неподалік від 
міста Обарі при спробі втечі до Нігера. 

Для Президента накупили 
гусячої печінки та качиної 
грудки на півмільйона
Державне підприємство Державного управління 
справами з обслуговування офіційних заходів 
«Гарант-сервіс» за результатами тендера уклало уго-
ду з ТОВ «Компанія «Галаксі» на придбання 14325 кг 
м’яса та харчових субпродуктів свійської птиці. Про 
це повідомляє «Вісник державних закупівель». На-
гадаємо, раніше ДП «Гарант-сервіс» придбало харчі й 
алкогольні напої за 4,69 млн. грн.

Лавринович-молодший

Сестри Джарти

Наталія Блажівська


