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На утримання Президента України 
витрачається менше коштів, ніж на 
його колег з Казахстану й Азербай-
джану. Як живуть Президенти — 
досліджували журналісти «Наших 
грошей» у матеріалі «Братья по 
роскоши»

Якщо порівняти витрати на ДУС 
(Державне управління справами), 
яке займається забезпеченням ді-
яльності президента в Україні, з 
витратами на утримання подібних 
структур в азіатських республіках, 
український президент «відпочи-
ває».

Витрати на адміністрацію прези-

дента Азердбайджану Ільхама Аліє-
ва в 2007 році склали близько $400 
млн., а в 2008 — $430 млн. Гроші, які 
витратив Алієв в 2009 — 2010 ро-
ках, залишилися в тіні. Журналісти 
з Азербайджану так і не добилися 
від адміністрації свого президента 
публікації цих цифр.

У Казахстані, так само як і в 
Україні, забезпеченням діяльності 

президента займається управлін-
ня справами —  калька аналогічної 
структури з Російської Федерації. 
Витрати управління справами На-
зарбаєва в 2011 році, за підрахун-
ками казахських журналістів, скла-
ли близько $433 млн. На цьому тлі 
український президент майже євро-
пеєць.

По-перше, з обсягом засобів, ви-
ділених ДУС, можна ознайомитися 
в законі про держбюджет. По-друге, 
вони приблизно в 2,5 разу менш за 
витрати східних колег. В 2011 році на 
витрати ДУС передбачено 1,4 млрд. 
гривень або близько $170 млн.

Однак, потрібно врахувати, що 
Казахстан, а особливо — Азербай-
джан, володіють значними при-
родними ресурсами. Наприклад, 
чистий прибуток державної азер-
байджанської компанії «Сокар», яка 
займається видобутком каспійської 
нафти, в 2010 році склав майже $3 
млрд. А який прибуток в 2010 році 
дав брат-близнюк «Сокара» — НАК 
«Нафтогаз»? Він закінчив 2010 рік зі 
збитком в $1,25 млрд.

Також варто зазначити, що 
управлінню справами президента 
РФ на 2011 рік передбачене фінансу-
вання в розмірі 81 млрд. рублів. Це 
$2,5 млрд. — в 15 разів більше, ніж 
фінансування нашої ДУСі. Але, зно-
ву ж, російський колега Януковича 
Дмитро Медведєв може собі дозво-
лити таку розкіш.

Зате у чому українському пре-
зидентові немає рівних, то це в 
кількості і якості його офіційних 
резиденцій. За словами колишньо-
го керівника ДУС  Ігоря Тарасюка, 
український президент в 2005 році 
мав у своєму розпорядженні 14 офі-
ційних резиденцій. Зараз їх, звичай-
но, уже не 14, але не менше десяти. 
Тільки цього року й тільки на поліп-
шення умов кримських резиденцій 
Януковича виділено 200 млн. грн.

В Ільхама Алієва усього дві офі-
ційні резиденції — одна в столиці — 
Баку, а інша — близько неї, на березі 
Каспійського моря.

Що стосується Назарбаєва, то на 
веб-порталі казахського президента 
значиться лише одна його офіційна 

резиденція — «Ак Орда» в Астані, 
яка, до речі, відкрита для екскурсій-
них відвідувань.

Серед трьох офіційних рези-
денцій російського президента — 
Кремль, літня резиденція «Бондарів 
струмок» під Сочі, і підмосковні 
«Горки-9», де, власне, і живе Дмитро 
Медведєв.

У США з місцеперебуванням 
президента все просто. Барак Обама, 
як і всі минулі американські прези-
денти, працює в Овальному Кабінеті 
своєї офіційної резиденції — у Біло-
му домі. Крім Білого дому, держава 
забезпечила лідерові націй ще одну 
офіційну резиденцію з охороною, 

зв’язком у Кемп Девид (штат Мери-
ленд). Усе це відображено на офіцій-
ному веб-порталі лідера США.

Особливістю України, є те, що 
перелік державних резиденцій для 
платників податків закритий. Їхній 
список перебуває в додатку до по-
станови Кабміну №18 від 19 січня 
1994 року, яка й зараз, через майже 
20 років, має гриф «для службового 
користування».
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ВІП-БІЗНЕС  

Київські посадовці незаконно 
спорудили маєтки біля води 

Маргарет Тетчер затвердила план 
власного похорону

Колишня дружина Саркозі 
відвідала Карлу Бруні

Дамір Ахметов каже, що про своє 
одруження дізнався від ЗМІ

В Азарова з’явився 
власний бренд

Компанія, що незаконно отримала 
шматок берегової смуги у «Ви-

шеньках» біля Осокорків, належить 
родичам екс-секретаря Київради 
Олеся Довгого, а на її території зна-
ходяться маєтки міністра ПЕК Юрія 
Бойка та заступника міністра агро-
промислової політики Ігоря Якубо-
вича. Про це йдеться у сюжеті про-
грами «Знак оклику» на ТВі.

10 років тому Гнідинська сіль-
ська рада передала ділянку біля 
Дніпра ТОВ «Ексім груп лімітед». За 
даними журналістів, засновником 
цієї компанії є дядько екс-секретаря 
Київради Олеся Довгого Тарас До-
вгий, а також Сергій Матвєєв, Юрій 
Хандрос та Сергій Січкаренко, які 
працювали заступниками або ком-
паньйонами батька Олеся Довгого 
Станіслава Довгого. Сільський голо-
ва Гнідинської сільради Онищенко, 
який підписував акти про передачу 
земель ТОВ «Ексім груп лімітед», по-
мер.

Його наступник Олександр Ла-
заренко розповів, що з 1 січня 2002 

року, згідно з новим земельним ко-
дексом, сільська рада розпоряджа-
ється земельними ділянками тільки 
в межах села Гнідин. За межами села 
— Бориспільська райдержадміні-
страція.

У свою чергу в ТОВ «Ексім груп 
лімітед» заявляли, що не порушують 
закон, а хочуть влаштувати в межах 
прибережної зони колективні сади.

Водночас, за словами місцевих 
мешканців, на місці «колективних 
садів» виросли котеджі для багатіїв, 
серед яких, зокрема, будинки «регі-
онала» Анатолія Кінаха і міністра 
енергетики Юрія Бойка. Як ствер-
джують жителі «Вишеньок», Бойко 
любить на вихідних покататися тут 
на велосипеді.

«Заступник голови Бориспіль-
ської райради особисто прибирав 
тут сміття, коли Бойко побачив 
сміття на нашій ділянці», — розпо-
вів один з місцевих мешканців.

За даними ТВі, господарем іншої 
шикарної садиби є заступник міні-
стра агропромислової політики Ігор 
Якубович. Цю інформацію журна-
лістам підтвердили і будівельники, 
що працюють на об’єкті.

Після приїзду журналістів і по-
встання місцевих мешканців влас-
ник одного з маєтків розпорядився 
розібрати паркан, яким огороджено 
берегову смугу. Як відомо, згідно з 
водним кодексом, земля, яка лежить 
у 100 метрах від берега будь-якої во-
дойми, є територією, що охороняєть-
ся і приватизовувати її заборонено.

Колишній прем’єр-міністр Ве-
ликобританії Маргарет Тетчер 

затвердила проект церемонії влас-
ного похорону. 86-літня «залізна 
леді» відмовилася від ряду держав-
них почестей під час церемонії, 
зокрема, від польоту військових 
літаків і цивільної панахиди за 
участю широкої громадськості.

Баронеса побажала, щоб труна 
з її тілом була виставлена для вро-
чистого прощання у Вестмінстер 
Холі — великому залі будинку 
парламенту країни, куди допус-
тять лише депутатів і спеціально 
запрошених осіб. Крім того, на від-
співуванні в кафедральному Собо-
рі Святого Павла повинна звучати 
музика англійського композитора 
Едварда Елгара у виконанні орке-
стру. Згідно з волею Тетчер, тіло 
повинне бути віддане землі на 
цвинтарі Королівської лікарні в 
Челсі поруч із чоловіком Денісом, 
який помер в 2003 році. У церемо-
нії прощання з легендою британ-
ської й світової політики повинні 
будуть взяти участь Єлизавета II у 

супроводі членів королівської ро-
дини, а також світові фігури епохи 
прем’єрства Тетчер, серед яких — 
перший президент СРСР Михай-
ло Горбачов, удова колишнього 
президента США Ненсі Рейган та 
інші.

За порадою лікарів, кілька 
років тому екс-прем’єр, яка пере-
несла серію мікроінсультів, пере-
стала брати участь у публічних за-
ходах. Разом з тим, у стані здоров’я 
Тетчер за останній час погіршення 
не спостерігалося. 

Колишня й нинішня дружини 
Ніколя Саркозі погано ладили 

і тому їх зустріч для багатьох стала 
несподіванкою.

Вона відбулася з ініціативи міс-
сіс Аттіас, яка в рамках подорожі 
по Франції нанесла візит ввічли-
вості дружині свого колишнього 
чоловіка і їх новонародженій дочці. 
А західна преса відразу заговорила 
про те, що чотирирічній ворожне-
чі жінок покладено кінець. Відкри-
то, звичайно, дами ніколи не лая-
лися, але взаємна ворожість була 
неминуча. Сесілія, з якою Саркозі 

розвівся через шість місяців після 
вступу на посаду президента, була 
сильно вражена його бурхливим 
романом з Карлою Бруні, а по-
тім і їх  шлюбом. Ображало й те, 
що Бруні, співачка, топ-модель і 
акторка, моментально перетвори-
лася в народну улюбленицю — їй 
вибачали навіть фотосесії голяка.

Тоді ж, як писали журналісти, 
Сесілія зпересердя кинула, що її 
просто «замінили на молоденьку», 
і дала відкоша колишньому чоло-
вікові, назвавши того скупердяєм і 
бабієм: «Це людина, яка не любить 
нікого, навіть власних дітей».

Подружок Саркозі Сесілія пре-
зирливо охрестила «збіговиськом 
шлюх», а щодо Бруні висловила-
ся в такий спосіб: «Вона не зможе 
змусити його швидко забути про 
мене».

Незважаючи на те, що Сесілія 
виїхала в Нью-Йорк і там знайшла 
щастя в шлюбі з медіа-магнатом 
Річардом Аттіасом, преса продо-
вжувала порівнювати її з Бруні. І 
це порівняння було не на користь 
Сесілії, яка старша за Карлу на 10 
років.

Старший син олігарха Рината 
Ахметова Дамір заявив, що 

поки не одружується, але дівчину 
свою кохає. Також хлопець розпо-
вів про свої стосунки із донькою 
сербського мільйонера Міодрага 
Костича Даяною (Діаною). Пого-
ворити з Даміром вдалося на еко-
номічному форумі в Лондоні, по-
відомляє «ТСН. Особливе».

Як розповів один з найбажані-
ших українських наречених Дамір 
Ахметов, вони з Даяною два роки 
живуть разом. До того закохані 
зустрічалися ще два роки — тобто 
всього пара разом вже 4 роки. Од-
нак інформацію про одруження з 
донькою сербського мільйонера 
Дамір називає чутками. Про шлюб 
23-річний хлопець поки що не ду-
має.

«Цю інформацію я дізнався з 
преси. Там було багато написано 
речей, які є неправдою. Насправді 
коли буде весілля, я не знаю», — 
каже Дамір.

Син Ахметова зізнається, що 

рано чи пізно весілля відбудеться.
«Вона мені подобається. Я її 

кохаю», — зізнався син олігарха.
Також Дамір зізнався, що жити 

у Лондоні йому подобається. Втім, 
працювати він збирається в Укра-
їні. Каже, що треба допомагати 
батьку. Нагадаємо, днями власник 
СКМ Ринат Ахметов взяв сина на 
роботу. Дамір увійшов у наглядову 
раду контрольованого СКМ хол-
дингу ДТЕК.

Прем’єр-міністр Микола 
Азаров зареєстрував за со-

бою знак для товарів і послуг 
«AZAROV». Про це повідомля-
ється на сайті Укрпатенту, пере-
дають «Комментарии».

Знак був зареєстрований 12 
грудня поточного року, а сама 
заявка на реєстрацію подана 19 
жовтня. 

Згідно з інформацією на сай-
ті, під логотипом «AZAROV» 
Прем’єр відтепер може надавати 
послуги зі складання податкових 
декларацій, аналізувати собівар-
тість товарів і послуг, надавати 
послуги з порівнювання цін, 
послуги секретаря або послуги 
з пошуку спонсорів, писати ре-
кламні тексти, керувати справа-
ми артистів-виконавців, надава-
ти доступ до Інтернету і навіть 
забезпечувати спілкування через 
інтернет-чати і форуми.

Скільки коштують Президенти

Володимир Кличко купив 
коня за 30 тисяч євро
Чемпіон WBA/IBF/WBO у надважкій вазі Володи-
мир Кличко вирішив з користю провести минулий 
уїк-енд, відвідавши благодійний аукціон P.S.I. — 
Performance Sales International, на якому продава-
ли найкрасивіших коней у світі. Там йому пригля-
нувся однорічний кінь Call Me Pink. За молодого 
красеня Володимир виклав з кишені 30 тисяч євро. 
Зазначимо, що гроші підуть на благодійну кампа-
нію по дослідженню раку молочної залози.

Ахметов пообіцяв принцесі 
завести собаку
Бізнесмен Ринат Ахметов пообіцяв німецькій 
принцесі Майі фон Гогенцоллерн взяти собаку з 
притулку для бездомних тварин. Про це її коро-
лівська високість розповіла у Донецьку, де розби-
ралися, як вирішити проблеми бездомних тварин. 
Майя фон Гогенцоллерн підкреслила, що це буде 
хорошим прикладом для всього українського 
суспільства. Принцеса також закликала українців 
відвідати притулки для бездомних тварин і взяти 
звідти вихованців у свій дім.

Резиденція Медведєва у Горках

Резиденція Алієва у Баку

Одна із кримських резиденцій  Віктора
Януковича 

Резиденція Президента Казахстану


