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ВІКТОР ЯНУКОВИЧ 
ЗАДЕКЛАРУВАВ 17 362 024 
ГРИВНІ ДОХОДІВ У 2011 РОЦІ
 

Про це свідчить його декларація, 
оприлюднена на сайті Президента.

У доходах Президента авторська 
винагорода, інші доходи від реалі-
зації майнових прав інтелектуаль-
ної власності становили 16 449 000 
гривень, зарплата, інші виплати й 
винагороди — 757 615 гривень, диві-
денди й відсотки — 155 409 гривень.

Відповідно до декларації, Яну-
кович володіє земельною ділянкою 
загальною площею 1,7688 га, жит-
ловим будинком загальною площею 
619,6 кв. м, квартирою площею 239,4 
кв. м і двома гаражами — 20 кв. м і 
19,9 кв. м. Сума коштів на його ра-
хунках у банках та інших фінансово-
кредитних установах становить 14 
521 454 гривні, номінальна вартість 
цінних паперів — 6 772 гривні.

На утримання майна Прези-
дент сплатив 207 465 гривень, 120 
000 гривень становили інші його 
фінансові зобов’язання й витрати. 
Доходи членів сім’ї (дружини) Яну-
ковича становили 420 841 гривню, у 
тому числі зарплата, інші виплати 
й винагороди — 15 992 гривні, до-
хід від дивідендів, відсотків і ро-
ялті — 4 919 гривень, дохід від від-
чуження нерухомого майна — 400 
000 гривень. Вона володіє земель-
ною ділянкою загальною площею 
0,9372 га, будинком площею 303,8 
кв. м, автомобілем Honda Odyssey з 
об’ємом двигуна 3,471 літра. На ра-
хунках першої леді — 181 872 грив-
ні, на утримання майна вона спла-
тила 37 494 гривні. 

Відповідно до повідомлення 
прес-служби Президента, Януко-
вич одержав авторську винагороду 
від товариства з обмеженою від-
повідальністю «Друкарня «Новий 
світ» (Донецьк) у розмірі 16,4 млн. 
грн. за передані цій компанії майно-
ві права на вже видані твори Пре-
зидента і твори, які будуть створені 
ним у майбутньому. З отриманої 
суми Віктор Федорович заплатив у 
бюджет 2,8 мільйона гривень подат-
ку на дохід із фізичних осіб.

Нагадаємо, у 2010 році Янукович 
задекларував 920 263 гривні доходу, а 
у 2009-му — 235 371 гривню.

АЗАРОВ ЗАРОБИВ МАЙЖЕ 
МІЛЬЙОН, АЛЕ МАТЕРІАЛЬНУ 
ДОПОМОГУ ВЗЯВ

Прем’єр-міністр Микола Азаров 
заробив у 2011 році 837 264,01 грив-
ні. Декларацію про доходи Прем’єра 
оприлюднено на сайті Кабміну. З них 
509 902,79 гривні — заробітна плата.

Микола Янович отримав також 
245 941,22 гривні дивідендів, про-
центів. Матеріальна допомога — 40 
620 гривень. Дохід членів родини 
(дружини — Людмили Азарової) 
сягнув 73 274 гривень.

Микола Азаров має право корис-
тування земельною ділянкою пло-
щею 3998 кв. м, житловим будинком 
площею 594 кв. м і квартирою — 190 
«квадратів». А також гаражем пло-
щею 40 кв. м. У дружини — земельна 
ділянка площею 1500 кв. м.

Власного авто чи інших тран-
спортних засобів у Прем’єр-міністра 
немає. А дружина користується ав-
томобілем Lexus RX-400 H, випуще-
ним у 2006 році, з об’ємом двигуна 
3300 кубічних сантиметрів.

На утримання майна декларанта 
і членів родини в 2011 році було ви-
трачено 60 850 гривень.

У Миколи Азарова на рахунках 
в банках зберігається 1 368 514,92 
гривні. У дружини — 182 000 гри-
вень.

ЛЬОВОЧКІН ЗА РІК КУПИВ 
MERCEDES ТА HARLEY 
DAVIDSON 

Глава Адміністрації Президента 
Сергій Льовочкін у 2011 році отри-
мав 7 мільйонів 736 тисяч сукупного 
доходу. Про це йдеться в його декла-
рації, оприлюдненій на сайті Прези-
дента.

Зокрема, Льовочкін одержав 314 
тисяч гривень зарплати. 7 мільйонів 
419,5 тисячі склали його дивіденди 
та проценти. Крім того, він отримав 
2,5 тисячі гривень страхових виплат.

Глава АП володіє земельною ді-
лянкою площею 1300 кв. м і кварти-
рою площею 205,5 кв. м.

Він також має два легкових авто-
мобілі 2010 року випуску: Mercedes 

Benz S500 5461 та Mercedes Benz S600 
5513. Останній був куплений у 2011 
році за 1 мільйон 25 тисяч гривень.

Минулого року він також при-
дбав мотоцикл Harley Davidson 2011 
року випуску за 190 тисяч гривень.

На рахунках у банках та інших 
фінансових установах Льовочкін 
має 127 мільйонів 587 тисяч гривень. 
Із них у 2011 році вкладено 126 міль-
йонів 721 тисячу.

Номінальна вартість належних 
йому цінних паперів становить 79,9 
тисячі гривень.

При цьому в 2011 році Льовочкі-
ним було сплачено 52 тисячі гривень 
добровільного страхування.

ГЕРМАН МАЙЖЕ ВСІ ГРОШІ ЗА 
РІК ВІДДАЛА НА ПОГАШЕННЯ 
КРЕДИТУ

Радниця Президента, керівник 
головного управління з гуманітар-
них і суспільно-політичних питань 
АП Ганна Герман 2011 року отрима-
ла 269 тисяч 948 гривень сукупного 
доходу. Про це йдеться в її деклара-
ції, оприлюдненій на сайті Прези-
дента.

З них 223 тисячі 505 гривень — 
заробітна плата, 41 тисяча 943 грив-
ні — авторська винагорода. Також 
вона отримала в подарунок картину 
вартістю 4,5 тисячі гривень.

Чоловік Герман минулого року 
одержав 129 тисяч 767 гривень су-
купного доходу, з яких 15 тисяч — 
авторська винагорода, решта — за-
робітна плата.

У власності радниці Президен-
та перебуває квартира площею 77,8 
кв. м. Її чоловік володіє земельною 
ділянкою площею 3600 кв. м, будин-
ком площею 250 кв. м, гаражем (40 
кв. м) і господарськими прибудова-
ми (180 кв. м).

Чоловікові Герман також нале-
жать два автомобілі: Mercedes Benz 
SLK 200 2004 року випуску та BMW 
X5 2008 року випуску. Вкладів у бан-
ках або цінних паперів ані Герман, 
ані її чоловік не мають.

На утримання майна радниця 
витратила 9 тисяч 600 гривень, на 
погашення кредиту — 105,7 тисячі 
гривень основної суми та 112,7 ти-
сячі відсотків. Чоловік витратив на 
утримання майна 41,5 тисячі гри-
вень.

До слова, прес-секретар Прези-
дента Дарія Чепак за 2011 рік отрима-
ла 172 тисячі 912 гривень зарплати, 
що становила весь її сукупний дохід.

Чепак належить квартира за-
гальною площею 30,8 кв. м та авто-
мобіль Mini Cooper R50 2006 року 
випуску.

Вкладів у банках, цінних паперів 
та інших активів вона не має. 2011 

року на добровільне страхування 
нею було витрачено 777 гривень.

ВОЛОДИМИР ЛИТВИН У 
БАНКУ ТРИМАЄ БІЛЬШЕ 
ЧОТИРЬОХ МІЛЬЙОНІВ

Голова Верховної Ради Воло-
димир Литвин торік заробив 1,149 
мільйона гривень. Про це йдеться у 
декларації спікера, повідомляється 
на сайті парламенту. Зокрема, згід-
но з декларацією про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2011 рік, загальна сума 
сукупного доходу Володимира Лит-
вина становила 1 мільйон 149 тисяч 
990 гривень, у тому числі заробітна 
плата — 286 тис. 726 гривень, дохід 
від науково-викладацької діяльнос-
ті й авторської винагороди — 401 
тис. 556 гривень, відсотки по бан-
ківських депозитах — 461 тис. 708 
гривень. Доходи дружини Литвина 
становили 41 тис. 46 гривень.

Сім’ї спікера належить квартира 
площею 259,8 кв. м. Він є власником 
земельної ділянки площею 4698 кв. 
м, автомобілів «Тойота» 2008 року 
випуску (об’єм двигуна — 5663 куб. 
см), ГАЗ-21 1962 року випуску (2445 
куб. см), а також гаража площею 18 
кв. м. Його дружина Тетяна Литвин 
володіє земельним паєм (9,56 га) на 
правах спадщини, дачним будинком 
(277,2 кв. м), елінгом (314,8 кв. м) і 
нежилим приміщенням площею 25,5 
кв. м, а також має в оренді земель-
ну ділянку площею 0,0614 га. Вона є 
власником автомобіля «Крайслер» 
2007 року випуску (об’єм двигуна — 
2429 куб. см).

Сума коштів на рахунках у бан-
ках у Литвина становить 4 мільйони 
320 тисяч 62 гривні, дружини — 749 
тисяч 669 гривень. Їхні витрати на 
утримання майна склали 64 тис. 180 
гривень.

АКІМОВА МАЄ ТРИ КВАРТИРИ 
І ДАЧНИЙ «БУДИНОЧОК»

Перший заступник глави Адмі-
ністрації Президента Ірина Акімова 
заробила в 2011 році 326,145 тисячі 
гривень. Про це йдеться у її декла-

рації, що розміщена на сайті глави 
держави.

309,839 тисячі гривень стано-
вить заробітна плата, інші виплати 
та винагороди, що нараховані відпо-
відно до умов трудового або цивіль-
но-правового договору.

Акімова також одержала 16,286 
тисячі гривень матеріальної допо-
моги та 25 тисяч страхових виплат.

Вона володіє земельною ділян-
кою площею 25,4 тис. кв. м, трьома 
квартирами — 25 кв. м, 57 кв. м і 84 
кв. м, а також дачним будинком — 
258 кв. м. Замісниця глави АП також 
має авто Nissan 2008 року випуску.

До кінця 2011 року залишок ко-
штів на банківських рахунках Акі-
мової становив 530 тисяч гривень, 
у тому числі 240 тисяч, вкладених у 
2011 році.

Заступник голови АП Станіслав 
Скубашевський заробив у 2011 році 
1,929 мільйона гривень, а інший за-
ступник, Олег Рафальський, заде-
кларував 1,185 мільйона гривень.

ДОБКІН ІЗ ДРУЖИНОЮ 
ЖИВУТЬ НА ДИВІДЕНДИ І 
МАЮТЬ ПО КАТЕРУ

Глава Харківської облдержадмі-
ністрації Михайло Добкін отримав 
у 2011 році 5,23 мільйона гривень 
доходу. Про це йдеться в декларації 
про доходи Добкіна, повідомляють 
«Коментарі». Заробітна плата губер-
натора склала 86,3 тисячі гривень, 
дивіденди і відсотки — 5,15 мільйо-
на, страхові виплати — 63 гривні. На 
рахунках Добкіна в банках перебуває 
54,02 тисячі гривень. 

У власності у губернатора вказа-
на квартира площею 44,4 «квадрата». 
Йому також належать автомобіль 
Toyota Land Cruiser 200 2009 року 
випуску (об’єм двигуна — 4,461 л) і 
катер Silver Hawk 2003 року випуску 
(двигун — 1,6 л).

Дружина Добкіна в 2010 році 
отримала дохід у розмірі 5,05 міль-
йона гривень. Її заробітна плата 
склала 54,2 тис. гривень, дивіденди і 
відсотки — 4,99 мільйона.

Вона володіє квартирою площею 
161,45 кв. м, автомобілями Mercedes 
GL 550 2008 року випуску з двигу-
ном об’ємом 5,498 л і Volkswagen 
Multivan 2009 року випуску з дви-
гуном об’ємом 2,451 л, а також кате-
ром Tracker Tundra 21 2008 року ви-
пуску з двигуном об’ємом 2,6 л. Як 
відомо, за 2010 рік Михайло Добкін 
задекларував 104 тисячі 990 гривень 
доходів.

Президент Віктор Янукович 
призначив Добкіна головою Харків-
ської обладміністрації 18 березня 
2010 року. До цього він був мером 
Харкова.
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Сильні світу

  ВІП-ПОДАРУНКИ   ГУЧНА СПРАВА

Настоятелю Києво-Печерської 
лаври подарували «Лексус» 

Проти екс-голови Держслужби зайнятості відкриють 
справу за хабар

Настоятелю Києво-Печерської 
лаври, митрополиту Павлу 

подарували на день народження 
новий «Лексус», інформує ТСН. 

Авто без номерів під двері іме-
нинника пригнав невідомий чоло-
вік. Через відкриті двері «Лексуса» 
було видно поліетиленові чохли 
на шкіряних сидіннях кольору 
беж. Така «залізна конячка» лише 
у базовій комплектації коштує від 

$118 тис.
До слова, наміснику лаври ви-

повнився 51 рік. Увесь день його 
вітали віп-віряни — через політи-
ків, які вирушили до митрополита 
на поклін, 19 квітня стояв у зато-
рах увесь центр Києва.

Новий «Лексус» — не єдине 
авто класу люкс у автопарку отця 
Павла. Торік йому подарували 
люксовий «Мерседес».

Проти екс-керівника Державної 
служби зайнятості Володимира 

Галицького можуть порушити ще 
одну кримінальну справу. Про це в 
інтерв’ю повідомив заступник Генп-
рокурора Євген Блажівський.

«Відносно Галицького буде по-
рушено ще одну справу — за хабарі. 
Ми зараз чекаємо результати Дер-
жавної фінансової інспекції, потріб-
но встановити, які суми були вкра-

дені з держбюджету», — сказав він.
Блажівський заявив, що збит-

ки державі сягнули 72 мільйонів 
гривень і, «можливо, це не межа». 
Створено шість слідчо-оперативних 
груп, які працюють у регіонах.

Він нагадав, що «нещодавно в 
одному з банків Монако знайшли 
рахунок майже на мільйон євро, 
який відкрив екс-глава служби за-
йнятості».

«Про заощадження Галицького 
за кордоном ми дізналися під час об-
шуку в його будинку, коли знайшли 
чекову книжку. Отримали санкцію 
на розкриття банківської таємни-
ці в рамках кримінальної справи і 
заарештували рахунок, — повідав 
Блажівський. — Упевнений, це ще не 
все. Лише під час обшуку вилучили 
грошей і цінностей на $7 мільйонів».

Українські чиновники декларують розкішне життя

У Черновецького народилися 
внуки-двійнята
Дружина Степана Черновецького народила двій-
ню — Михайла та Степана Черновецьких. «Жанна 
Черновецька, жінка мого сина Степана, до Велико-
дня подарувала моєму синові двійню — Михайла та 
Степана Черновецьких. Вони названі на честь мого 
батька та діда сина по лінії його матері», — повідо-
мив Черновецький на своєму персональному сайті. 
Мер Києва також підрахував, що тепер у нього семе-
ро онуків: одна дівчинка та шестеро хлопчиків.

Держава заплатить 123 тисячі 
за друк книжок Литвина
ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України» 
за результатами тендера уклало угоду з ПАТ «Біло-
церківська книжкова фабрика» на друкування двох 
книжок голови Верховної Ради України Володимира 
Литвина на загальну суму 123 тисячі гривень. Про це 
повідомляють «Наші гроші» з посиланням на «Вісник 
державних закупівель». Коштами державного бюджету 
буде оплачено друк видань «Історія України» та «Укра-
їна у війнах і революціях XX ст.» (наклад кожного — дві 
тисячі екземплярів). 


