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У результаті другої хвилі кризи на 
фондовому ринку інвестори пере-
глянули перспективність низки 
галузей, у першу чергу сировинних 
та орієнтованих на експорт. Це 
призвело до погіршення позицій 
багатьох металургійних і нафтога-
зових магнатів зі списку мільяр-
дерів, складеного Forbes. Сукупні 
статки сотні найбагатших українців 
за рік зменшилися на два мільярди 
доларів — до 54 мільярдів.

Такий вступ до рейтингу «Перша 
сотня» журналу «Forbes-Україна». У 
цьому році в списку найбагатших — 
19 новачків.

У першу десятку найбагатших 
потрапили всі «класичні» олігархи, 
крім Дмитра Фірташа, який контро-
лює вітчизняний хімпром. Він опус-
тився на 15 сходинку зі статками у 
$605 млн.

Традиційно найбагатший і най-
перший — власник СКМ Ринат Ах-
метов ($16 млрд.). Forbes відзначає, 
що олігарх входить у п’ятірку найба-
гатших металургів світу.

Другий у рейтингу — зять Лео-
ніда Кучми, металургійний і медіа-
магнат Віктор Пінчук із капіталом 
у $4,2 млрд. Мільярдер збагатів на 
поставках труб, що виробляються 
на його підприємствах, для енерге-
тичних гігантів, з-поміж яких «Газп-
ром» і «Роснефть». Основним рин-
ком збуту труб для Пінчука є Росія.

Замикає топ-трійку вітчизняних 
товстосумів співвласник «Приват-
банку» Ігор Коломойський. Його 
багатство журнал оцінив у $3 млрд. 
На четвертій позиції зі статком у 
$2,8 млрд. — сірий кардинал групи 
«Приват» і товариш Коломойського 
Геннадій Боголюбов.

П’ятим іде олігарх від опозиції 
Костянтин Жеваго, який збив со-
лідний капітал на металургії, ма-
шинобудуванні, фармацевтиці та 
дружбі з Юлією Тимошенко. У 2011 
році компанія Жеваго Ferrexpo PLС 
(Великобританія), яка контролює 
Полтавський гірничо-збагачуваль-
ний комбінат, отримала $575 млн. 
чистого прибутку.

Шосте місце посів власник «Ми-
ронівського хлібопродукту» Юрій 

Косюк ($1,3 млрд.). Forbes пише, 
що Косюк створив конкурента 
McDonald’s — мережу фаст-фудів 
«Крылья».

Сьоме місце закріпив за собою 
власник «Кернела» Андрій Верев-
ський ($1,3 млрд.). «Кернел» — про-
відна українська компанія на ринку 
соняшникової олії.

Новачком топ-10 став міністр 
економіки, шоколадний магнат Пе-
тро Порошенко. Його багатство ви-
дання оцінило рівно в один мільярд 
доларів і відвело йому восьму схо-
динку. В потилицю Порошенку ди-
хає соціальний міністр Сергій Тігіп-
ко. Тігіпку не вистачило $11 млн. до 
круглого мільярда. А замикає десят-
ку харківський олігарх Олександр 
Ярославський ($960 млн.). 

З другого десятка найбагатших 
варто виокремити:

- Сергія Таруту й Олега Мкртча-
на, металургійні справи яких посту-
пово йдуть угору. В 2011 році заводи 
мільйонерів збільшили виробни-
цтво. Паралельно власники ІСД 
збільшують інвестиції в агросектор. 

- Дмитра Фірташа — власни-
ка чотирьох із шести виробників 
азотних добрив у країні, а це 100% 

виробництва аміачної селітри та 
більше 50% виробництва аміаку і 
карбаміду. Йому також належить 
більше двадцяти облгазів у країні. 
- Віце-прем’єра Бориса Колесніко-
ва, який наголошує, що солодощі 
— кращі ліки від кризи. І це не див-
но, адже йому належить виробник 
ласощів «Конті». Частка компанії 
в загальному обсязі виробництва 
кондитерських виробів у країні ста-
новить 14%. 

Цікавим також є третій десяток 
списку. 21-22 місця «захопило» екс-
подружжя Черновецьких — мер 
Києва Леонід Черновецький і Аліна 
Айвазова. Видання оцінило статки 
кожного з них у $309 млн.

На 23 сходинці — колишній 
власник ММК ім. Ілліча Володимир 
Бойко. За оцінками Forbes, його ба-
гатство становить $360 млн. Після 
поглинання Ахметовим і Новин-
ським ММКІ Бойко отримав 5% в 
їхньому холдингу «Метінвест» і став 
гривневим мільярдером.

Регіонал В’ячеслав Богуслаєв 
обіймає 24 місце зі 319 мільйонами 
«зелених». Він контролює монопо-
ліста з виробництва авіадвигунів 

«Мотор Січ». 25 сходинку посів іще 
один регіонал, Микола Янковський, 
який продав хімічний концерн 
«Стирол» Фірташу і зараз займаєть-
ся випуском фармзасобів. Його стат-
ки оцінюються в $313 млн.

Власник Fozzy Group Володимир 
Костельман ($306 млн., 26-е місце) 
продовжує експансію в торгівлі. На 
27 сходинці — рітейлер Олександр 
Герега ($286 млн.), а його дружина 
та секретар Київміськради Галина 
Герега — на 37-й ($255 млн.). Їм на-
лежить мережа будівельних гіпер-
маркетів «Епіцентр».

Власник «Галнафтогазу» (АЗС 
«ОККО») Віталій Антонов зайняв у 
рейтингу 28-у позицію з капіталом у 
$282 млн. 

У автомобільного магната Таріе-
ла Васадзе («Укравто») видання на-
рахувало $276 млн. і виділило йому 
29-й рядок у рейтингу. Позиції з 30 по 
32 посіли Геннадій Буткевич, Євген 
Єрмаков і Віктор Карачун — влас-
ники «АТБ-маркет». У кожного з них 
по $262 млн. При цьому, як зазначає 
Forbes, цих персонажів не знає в об-
личчя навіть більшість колег.

І ще кілька імен із «першої со-
тні», які мають певний суспільний 
резонанс. 36-а позиція — регіонал 
Єфим Звягільський ($256 млн.), 
який контролює сумнозвісну шах-
ту ім. Засядька. Четвертий десяток 
рейтингу відкриває мільйонер із 
«приватівського» табору, чоловік 
співачки Віри Брежнєвої Михайло 
Кіперман ($241 млн.). Він один із 
ключових партнерів Коломойсько-
го та Боголюбова в нафтохімії, вхо-
дить у наглядову раду «Укрнафти» та 
«Дніпроазоту».

41 місце — Нестор Шуфрич, 
а 42-е — Микола Рудьковський 
(по $235 млн.). Як відзначає Forbes, 
колишні міністри з 2004 року на 
паритетних правах контролюють 
найбільшу в своєму секторі ком-
панію «Нафтогазвидобуток», яка в 
2011 році видобула 800 млн. кубів 
газу. 46 сходинка — перший віце-
прем’єр Валерій Хорошковський 
($225 млн.). Його компанія U.A. Inter 
Media Group (телеканал «Інтер», ІА 
«Українські новини» й інші) мину-
лого року зберегла за собою п’яту 
частину телевізійної аудиторії. 73-74 
місця — брати Григорій та Ігор Сур-
кіси (по $137 млн. у кожного). Після 
підняття тарифів на електроенергію 
їхній основний бізнес — «Львіво-
бленерго» — дав 222 млн. гривень 
чистого прибутку. Секретарю РНБО 
Андрію та нардепу-регіоналу Сер-
гію Клюєвим відведено 76-77 місця 
(по $135 млн. у кожного). У своєму 
бізнесі брати зробили ставку на со-
нячну енергетику, оскільки це пер-
спективно, модно, а «зелений та-
риф» в Україні найбільший у Європі. 
Також Клюєвим належить Запорізь-
кий завод напівпровідників, що ви-
готовляє полікремній для сонячних 
батарей. 

І насамкінець — старший син 
Президента Олександр Янукович, 
що посів 98-е місце зі $99 млн. Відо-
мо, що він збагатів на банківсько-
му бізнесі («Всеукраїнський банк 
розвитку» й «Український бізнес 
банк») і будівництві. Також компа-
нії, що пов’язані з президентським 
сімейством, постійно заробляють на 
тендерах залізниці та вугільної про-
мисловості. 
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Сильні світу

  ВІП-СМАКИ  ДЕКЛАРАЦІЯ   ЦИРК ТРИВАЄ

Ахметов за рік збагатився 
на 800 мільйонів гривень

Сім’я Ландіка 
подала в суд на 
побиту Коршунову

Державні чиновники та народні 
депутати їдять багато і дорого, 

але воліють приховувати свої кулі-
нарні смаки. Наголошують лишень, 
що їхні вподобання доволі аскетичні 
— пельмені, сало, юшка, пише «Кор-
респондент». 

За інформацією видання, полі-
тики обирають ресторани з огляду 
на те, чи готові заклади гарантува-
ти їм конфіденційність. Секретар 
РНБО Андрій Клюєв розповів, що 
ресторани відвідує рідко, з дитин-
ства полюбляє сало та любительську 
ковбасу, а у відрядженнях замовляє 
страви середземноморської кухні. 

Віце-прем’єр Сергій Тігіпко по-
любляє юшку, причому готує її сам. 
Зі слів дружини політика Вікторії, 
вони з чоловіком — за здорове хар-
чування, м’яса майже не їдять, а в 
основі їхнього раціону — овочі та 

фрукти. 
Прем’єр Микола Азаров роз-

повів виданню, що через брак часу 
харчується вдома чи на роботі. Най-
більше глава уряду полюбляє укра-
їнську кухню, а от улюблена страва 
швидше російська — пельмені. 

Єдиним із нардепів, хто не по-
боявся відверто розповісти про свої 
смаки, став регіонал Василь Горбаль, 
який любить замовити собі смажені 
мізки і пасту тальятелле з чорними 
трюфелями та кістковим мозком. 

Зі слів рестораторів, вітчизня-
них політиків можна поділити на лі-
бералів і консерваторів. Навіть якщо 
консерватори й замовляють фуа-гра, 
все ж комфортніше почуваються з 
котлетами. А от політики нового по-
коління, відкривши для себе Європу, 
думають інакше.

Народний депутат Ринат Ах-
метов подав декларацію 

про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового харак-
теру за 2011 рік. Дохід нардепа 
склав 400 825 586 грн., у тому чис-
лі: дохід від відчуження цінних па-
перів і корпоративних прав — 397 
517 560 грн., подарунки — 2 222 
844 грн.; відсотки банку — 897 897 
грн., зарплата народного депутата 
— 187 285 грн. Зарплату нардепа за 
2011 рік, як і за всі попередні роки, 
Ахметов передав на благодійні 
цілі, зазначила його прес-секретар 
Олена Довженко.

Згідно з декларацією, доходи 
(дивіденди) склали 399 495 000 грн. 
(50 мільйонів доларів). Довженко 
зазначила, що з одержаних до-
ходів олігарх сплатив усі належні 
податки. Так, тільки з дивідендів, 
отриманих від кіпрської компанії, 
Ахметов сплатив до місцевого бю-
джету Донецької області податок у 
розмірі 17% — 67 914 150 грн.

Ринат Ахметов володіє дво-
ма квартирами у Києві загальною 
площею 1 242,1 кв. м і гаражем 
площею 60,8 кв. м. Також він орен-
дує будинок у Донецьку площею 8 
097,8 кв. м. Сума витрат на оренду 
житла за 2011 рік склала 21 600 000 
грн. Загальна сума внесків Ахме-
това у банках і цінних паперах сяг-
нула 8 130 517 614 грн.

Членами сім’ї олігарха є: дру-
жина Лілія Миколаївна, мама Ах-

метова Някія Насрединівна і двоє 
синів — Дамір та Алмір. Сума до-
ходу членів сім’ї за 2011 рік склала 
357 109 грн. (відсотки, нараховані 
на вклади в банку). Члени родини 
володіють житловою нерухомістю 
загальною площею 434,7 кв. м, а 
також двома легковими автомобі-
лями: Mercedes Е 200 і Honda CR-
V. Загальна сума грошових коштів 
членів сім’ї на рахунках у банках та 
інших фінансово-кредитних уста-
новах склала 250 478 368 грн.

Сім’я Романа Ландіка подала 
до суду позов із вимогою по-

вернути матеріальну компенса-
цію, яка була надана потерпілій 
Марії Коршуновій. Про це пові-
домив адвокат дівчини Ігор За-
зимкін. Водночас він не уточнив, 
від імені кого з боку родичів Ро-
мана Ландіка було подано позов, 
коли відбудеться його розгляд і 
яка саме сума в ньому зазначе-
на. «Про те, що цивільний позов 
подано, я дізнався від Марії. Але 
всіх документів у цій справі я ще 
не одержав. Вона зараз перебу-
ває за межами Луганська. Була 
домовленість, що як тільки при-
йдуть документи, вона мені по-
відомить», — сказав він. 

За інформацією газети «Се-
годня», ініціатором звернення 
до суду з вимогою повернути ма-
теріальну компенсацію у розмірі 
320 тисяч гривень, яку Коршуно-
ва одержала за мирову угоду між 
ними, стала мати Ландіка.

Адвокат дівчини розповів, 
що 24 квітня відбудеться засі-
дання Апеляційного суду в кри-
мінальній справі Ландіка, якого 
Ленінський райсуд міста Луган-
ська 19 січня визнав винним у 
побитті 20-річної моделі Марії 
Коршунової і засудив до трьох 
років позбавлення волі з випро-
бувальним строком у два роки.

«Forbes-Україна» розповів про сотню найбагатших

«Мерс», на якому їздить Ющенко, 
оформлений на підставну особу
Колишній президент Віктор Ющенко їздить на фешенебельному Mercedes 
S-класу, який оформлено на підставну особу. Минулого тижня його бачили 
у Києві, на Подолі, особисто за кермом чорного «Мерса». Вартість цього 
седана S-класу стартує від 67 тисяч євро. Як виявилося, власником машини 
значиться не сам Віктор Ющенко, а громадянин Геннадій Нідугов. Місцем 
його проживання вказано будинок у спальному районі Києва — на Лісовому 
масиві. При цьому в центральному виконкомі партії «Наша Україна» повідо-
мили, що людина з таким ім’ям у них не працює. Прес-секретар Ющенка 
Ірина Ваннікова, отримавши відповідний запит, не змогла прокоментувати, 
чому Mercedes екс-президента оформлений на підставну особу.

Пінчук наступає на п’яти Ахметову

Коломойський замикає топ-трійку

Син Януковича увірвався у першу сотню

Азаров любить пельмені, а Клюєв — 
любительську ковбасу


