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На екс-прем’єра Павла Лазаренка 
чекає запит від колекторів податків 
з округу Марін у Каліфорнії.

Лазаренко винен 2,1 мільйо-
на доларів податків плюс пеня за 
прострочення сплати за будинок, 
що стоїть на 11 акрах за адресою 
100 Obertz Ln Novato в Каліфорнії, 
повідомляє місцева газета Marin 
Independent Journal.

Керівник департаменту фінан-
сів у міському адміністративному 
центрі Рой Гівен каже, що компанія 
Dugsbery Inc, через яку Лазаренко 
придбав будинок, є найбільшим по-
рушником закону в окрузі.

Екс-прем’єр мусить заплатити 
$894,407 податку, $997,824 пені за не-
вчасну його сплату, а також $129000 
податку за дві сусідні ділянки.

«Я б хотів, аби він передзвонив 
мені в офіс, аби домовитися про план 
виплат», — сказав Гівен, який додав, 
що дуже важко було зв’язатися з Ла-
заренком, оскільки він у тюрмі.

Він додав, що коли сума не буде 
виплачена, то в серпні доведеться 

виставляти будинок на продаж за 
несплату податку.

Видання також пише, що Лаза-
ренко придбав цей котедж за $6,75 
мільйона. У будівлі дев’ять спалень, 
стільки ж ванних кімнат, два верто-

літних майданчики, п’ять псарень, 
бенкетний зал, гранітна підлога, ін-
крустована міддю, та золоті ручки на 
дверях. 

До слова, цей будинок раніше 
орендував актор Едді Мерфі.

Відомості.UA

№ 16 (604)

19 - 25 квітня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Сильні світу

  НА ПУБЛІКУ

  СКАНДАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

  ВІП-ДОХОДИ 

 ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ

  ВІП-ДЕКЛАРАЦІЯ 

  ВІП-УТІКАЧ

Головний еколог країни катається 
на Rolls-Royce

Хто володіє 
нерухомістю на 
Андріївському узвозі

Найбагатший чоловік світу заробляє мільярд доларів 
щомісяця 

Хорошковський задекларував 
48 мільйонів і сім автомобілів

Могильов живе на одну зарплату 
та їздить на «Лексусі»

Інтерпол уже рік не може спіймати 
зятя Черновецького

За підсумком 2011 року міністр 
екології та природних ресурсів 

Микола Злочевський задекларував 
доходів на 15,4 мільйона гривень.

Згідно з декларацією про дохо-
ди міністра, його зарплата склала 
166,063 тисячі гривень, дивіденди 
— 98,578 тисячі, дохід від відчу-
ження рухомого і нерухомого май-
на — 15,15 мільйона.

Зарплата міністра, як зазнача-
ється, була повністю перерахова-
на до Одеської загальноосвітньої 
школи-інтернату №3 для дітей 
із захворюваннями серцево-су-
динної системи. У власності де-
кларанта знаходяться квартири 
загальною площею 355,3 кв. м, 
житловий будинок площею 922 
кв. м, земельні ділянки загальною 
площею 3496,5 кв. м. Крім того, 
Злочевський володіє автомобілем 
Rolls-Royce 2007 року випуску.

Загальна сума сукупного дохо-
ду членів сім’ї Злочевського склала 
13,2 тисячі. У власності членів сім’ї 

декларанта знаходяться автомо-
біль BMW 2005 року, а також два 
автомобілі Bentley — 2009 і 2011 
року. Сума коштів на рахунках у 
банках та в інших фінустановах 
складає 16,296 мільйона.

Нагадаємо, за підсумком 2010 
року глава відомства задекларував 
15 265 679,96 гривні доходів. Міні-
стром екології та природних ре-
сурсів Миколу Злочевського було 
призначено 2 липня 2010 року.

Активно роздавати ділянки на 
Андріївському узвозі, пише га-

зета «Сегодня», почали на початку 
2000-х, хоча деякі приміщення про-
дали ще в 90-і роки. Скандали по-
чалися за влади молодої команди 
Черновецького. Зі слів заступника 
голови КМДА Михайла Кучука, 
декілька вільних ділянок на узвозі 
було передано практично за безцінь. 
«Наприклад, ділянка за адресою 
Боричів Тік, 33/6 (на розі з Андріїв-
ським), була виділена фірмі «Сула». 
За нею стоїть брат екс-президента 
Ющенка — Петро Андрійович», — 
стверджує Кучук. Також, за словами 
Кучука, поблизу має постати 8-по-
верховий готель на 180 номерів із 
підземним паркінгом ПП «Маркон». 

Нагадаємо, після скандалу, який 
виник у зв’язку зі знесенням трьох 
будинків, бізнесмен і депутат Ринат 
Ахметов визнав, що знесення на 
Андріївському було помилкою: «Я 
обіцяю, що компанія СКМ поверне 
первозданний вигляд зруйнованим 
фасадам. Крім того, ми допоможемо 
місту у відновленні Андріївського 
узвозу».

Гендиректор «ЕСТА Холдин-
гу» Микола Нестеренко вибачився 
за будівництво на Андріївському: 
«Незважаючи на всі дозвільні доку-
менти, проект, який так не сприйма-
ється киянами, не повинен реалізо-
вуватися. Компанія обіцяє створити 
громадську раду, яка вирішить, що 
буде на узвозі».

До $72,64 мільярда збільшили-
ся статки найбагатшої людини 

світу — мексиканця Карлоса Сліма. 
Про це повідомили в Мехіко пред-
ставники місцевого фінансового ви-
дання «Сентідо комун». 

Журналісти підрахували, що фі-
нансовий стан мільярдера з кінця 
минулого року поліпшився на 13,4%. 
За даними американського журналу 
Forbes, у грудні 2011-го капітали 
Сліма оцінювались у $69 мільярдів, 
завдяки чому багатій утретє поспіль 
посів перше місце у списку найза-
можніших людей планети. 

Місцеві експерти вважають, що 
зростанню багатства Сліма сприяли 
ситуація на мексиканському фінан-

совому ринку та збільшення еконо-
мічної активності в США — голов-
ному торговому партнері Мексики. 

Мексиканський телекомуніка-
ційний магнат — син дрібного лі-
ванського крамаря, котрий переїхав 
до Мексики в минулому столітті. 
Уперше він потрапив на першу схо-
динку рейтингу Forbes у 2010 році. 
Тоді мексиканець на $500 мільйо-
нів випередив засновника компанії 
Microsoft Білла Гейтса. Слім — ме-
ценат і колекціонер творів мисте-
цтва. Він є великим шанувальником 
французького скульптора Огюста 
Родена. Карлос Слім — талановитий 
бізнесмен, тож здійснював успішні 
інвестиції навіть у кризу.

Перший віце-прем’єр-міністр 
Валерій Хорошковський за-

декларував 47,8 мільйона гривень 
сукупного доходу сім’ї за 2011 рік, 
отриманого з українських і закор-
донних джерел.

Відповідно до оголошення у 
виданні «Урядовий кур’єр», зо-
крема, Хорошковський із джерел 
в Україні отримав у минулому році 
6,66 мільйона гривень сукупного 
доходу, повідомляє агентство «Ін-
терфакс-Україна».

Загальна сума сукупного до-
ходу членів його сім’ї, одержано-
го з джерел у країні, склала 37,839 
мільйона, доходи, отримані з дже-
рел за межами країни, сягнули 
9,987 мільйона.

Віце-прем’єр-міністр воло-
діє автомобілями Porshe Cayenne 
Turbo 2003 року випуску, Mercedes 
Benz G500 2010 р. в., двома 
Mercedes Benz GL500 2009 р. в., 
Mercedes Benz S600 L 2010 р. в. та 
автівкою Maybach 62-S 2007 р. в.

Крім того, сімейство Хорош-
ковських також має автомобілі 
Mercedes Benz SL500 2002 р. в. і 
Bentley Arange 2008 р. в.

На рахунках першого віце-
прем’єра в банках — 52819 гри-
вень, із яких 4,02 тисячі вкладені 
в 2011 році. Члени його сім’ї збе-
рігають у банківських установах 
342354 гривні.

У власності Хорошковсько-
го — 100 га земельних ділянок, 
квартира загальною площею 167,4 

«квадрата». Його сім’я володіє зе-
мельними ділянками загальною 
площею 26,4 га, житловими будин-
ками з господарськими будівлями 
та спорудами загальною площею 
4705,8 кв. м, квартирами загаль-
ною площею 1265,77 кв. м.

За підсумками 2011 року Хо-
рошковський витратив майже ві-
сім мільйонів гривень.

Членами сім’ї Хорошковського 
є дружина Олена, 1966 р. н., син 
Олександр, 1997 р. н. і дочка Кате-
рина, 2001 р. н.

Олена Хорошковська є дирек-
тором компанії UA Inter Media 
Group Limited, яка володіє най-
більшими медіа-активами (телека-
нал «Інтер», «Enter-фільм», «Enter-
музика», телеканал К1, К2, «Мега», 
НТН, «MTV Україна» та ін.).

Голова Ради міністрів Криму 
Анатолій Могильов задеклару-

вав 285,485 тисячі гривень доходу 
в 2011 році, всі ці гроші — заробіт-
на плата. 

Така інформація міститься в 
декларації прем’єра автономії, по-
відомляється на сайті Ради міні-
стрів АРК.

У власності Анатолія Моги-
льова — автомобіль Lexus ES-350 
2007 року випуску з об’ємом дви-
гуна 3499 куб. см, земельна ділян-
ка площею 1060 кв. м і гараж на 30 
«квадратів».

На рахунках керівника уряду 
Криму в банках та інших фінан-
сово-кредитних установах — 585 
тисяч гривень.

Дохід дружини Могильова від 
підприємницької діяльності склав 
минулого року 298 тисяч гривень.

У власності дружини глави 
кримського уряду: дві ділянки 

площею 2800 та 2200 «квадратів», 
квартира — 128 кв. м, будинок — 
100 кв. м, гараж — 31,6 кв. м, інша 
нерухомість площею 270 кв. м. На 
її рахунках — 226 тисяч гривень.

Як відомо, Анатолій Могильов 
керує Радміном Криму з листопада 
2011 року, до цього він очолював 
Міністерство внутрішніх справ 
України.

Рік тому Генпрокуратура завела 
справу проти В’ячеслава Су-

пруненка за розбій.
11 квітня 2011-го Генераль-

на прокуратура України пору-
шила кримінальну справу проти 
депутата Київської міської ради 
В’ячеслава Супруненка та ліде-
ра фракції Блоку Черновецького 
Дениса Комарницького за здій-
снення ними розбійного нападу, 
нагадує «Дело». А вже через кіль-
ка днів, 15 квітня, Генпрокурор Ві-
ктор Пшонка заявив, що його ві-
домство оголосило в міжнародний 
розшук зятя Леоніда Черновецько-
го В’ячеслава Супруненка. 

Втім, на сайті Інтерполу 

прізвище Супруненка так і не 
з’явилося. В Інтерполі запевняють, 
що існує закрита база, доступ до 
якої є тільки у правоохоронців. 

Знайти колишнього зятя мера 
Києва «по гарячих слідах» їм чо-
мусь не вдалося. Та в кінці травня 
минулого року джерело в Київраді 
повідомило, що В’ячеслав Супру-
ненко був затриманий правоохо-
ронцями в Італії. Нібито він роз-
плачувався кредитною карткою в 
елітному міланському бутику, й 
оскільки дані кредитки були пе-
редані в Інтерпол, її моментально 
засікли й заблокували. Втім, пізні-
ше прес-секретар Генпрокуратури 
Юрій Бойченко спростував цю 
новину: «Інтерпол Італії на запит 
Генпрокуратури не підтвердив цієї 
інформації».

Пізніше «Фокус» повідомляв, 
що Супруненко перебуває на Кі-
прі. Джерело в СБУ повідомило, 
що слідчі вже направили в кіпр-
ське відділення міжнародної по-
ліції запит із проханням провес-
ти оперативно-розшукові заходи 
щодо Супруненка. Як написала в 
березні 2012 року газета «Сегод-
ня», в кулуарах Київради відкрито 
говорять, що екс-зять мера спо-
кійно собі живе в Греції і готується 
до виборів. Узимку його бачили в 
Індії.

У Лазаренка за борги можуть забрати 
маєток у США

Брат Путіна купив банк
Кузен прем’єра Росії Володимира Путіна — Ігор 
Путін — увійшов до ради директорів банку, який 
раніше належав дружині екс-мера Москви Юрія 
Лужкова. Батуріна продала 98,12% акцій Російського 
земельного банку після відставки чоловіка з посади 
мера Москви. Покупцями стали кіпрські компанії, 
сума угоди не розголошувалася. Ігор Путін уже вхо-
дить до ради директорів «Мастер-банку». Раніше він 
працював на посаді голови рязанської координацій-
ної ради прихильників партії «Єдина Росія», члена 
ради директорів холдингу «Волгабурмаш». 

25-річний син удруге зробив 
Саркозі дідом 
Президент Франції Ніколя Саркозі вдруге став дідусем: 
у його 25-річного сина від першого шлюбу Жана та 
26-літньої невістки Джессіки Себаун-Дарті народилася 
дочка. Дівчинку назвали Лолою. Вона стала другою 
дитиною Жана Саркозі — у нього з дружиною є син 
Соляль. Як відомо, кілька місяців тому і сам Ніколя Сар-
козі став батьком. Його дружина Карла Бруні в жовтні 
2011 року народила доньку, яку назвали Джулією. 


