
11

 Українських політиків і чиновників 
утримують дружини і діти — нікому 
не відомі, але надзвичайно успішні 
бізнесмени. Саме таке враження 
створюється при детальному до-
слідженні декларацій про доходи 
за 2011 рік керівників ключових 
відомств і міністерств, а також фі-
нансових звітів народних депутатів, 
пише «Фокус». 

Представники влади, які за зако-
ном не мають права займатися бізне-
сом, передають свої активи дружи-
нам. Видання вирішило дослідити 
фінансову звітність членів родин 
чиновників і нардепів, на яких мож-
новладці переписують свої компанії. 
За підрахунками «Фокуса», третина 
учасників рейтингу небідних роди-
чів володіє бізнесом номінально і не 
бере участь в оперативному управ-

лінні. Понад те, ці люди не публічні 
— дехто зі співробітників їхніх ком-
паній ніколи їх не бачив. Перше міс-
це у списку своїй родині забезпечила 
Олена Хорошковська. За минулий 
рік доходи дружини першого віце-
прем’єра склали мало не 50 мільйо-
нів гривень. Видання зазначає, що 
Олена — одна з найбільш таємничих 
осіб країни. Вона рідко з’являється 
на людях і не контактує з журналіс-
тами, що парадоксально з огляду на 
те, що Хорошковська обіймає поса-
ду директора найбільшої в Україні 
медіагрупи U.A. Inter Media Group 

Limited, якій, зокрема, належить те-
леканал «Інтер». Чотири роки тому 
вона змінила на цій посаді чоловіка 
Валерія Хорошковського, який зараз 
будує кар’єру на держслужбі. 

Друге місце рейтингу — в дру-
жини голови Державної податкової 
служби Олександра Клименка. Ма-
ючи 700 тис. гривень доходів, голо-
вний податківець записав на дру-
жину Олену понад 21 мільйон. На 
третьому місці — жінка голови Нац-
банку Сергія Арбузова з дев’ятьма 
мільйонами доходу. Згідно з декла-
рацією, Ірина Арбузова за минулий 
рік заробила в чотири рази більше 
за чоловіка. Видання зазначає, що в 
самого Арбузова при цьому найбіль-
ший серед чиновників оклад — 140 
тисяч гривень на місяць. 

Далі у першій десятці: Жанна 
Клюєва, замгендиректора корпо-
рації «Укрпідшипник» і дружина 
глави РНБО Андрія Клюєва, дохід 
сім’ї складає 8,137 мільйона гривень; 
Наталія Кузьміна, дружина першого 
заступника глави ГПУ Рената Кузь-

міна, дохід сім’ї складає 6,074 міль-
йона; Алла Добкіна, співвласниця 
харківської телекомпанії «7 канал» 
і дружина голови Харківської ОДА 
Михайла Добкіна, дохід сім’ї скла-
дає 5,046 мільйона гривень; Світлана 
Колеснікова, домогосподарка, дру-
жина віце-прем’єр-міністра — мі-
ністра інфраструктури Бориса Ко-
леснікова, дохід сім’ї складає 3,576 
мільйона гривень; Олена Пеклушен-
ко, дружина губернатора Запорізь-
кої області Олександра Пеклушенка, 
дохід сім’ї складає 2,413 мільйона 

гривень; Лілія Близнюк, дружина 
міністра регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунально-
го господарства Анатолія Близнюка, 
дохід сім’ї — 1,758 мільйона гривень; 
Лілія Ахметова, дружина народного 
депутата від Партії регіонів Рината 
Ахметова, дохід сім’ї становить 1,472 
мільйона гривень. 
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Сильні світу

 Обаму критикують 
за хот-доги 

 Перша леді Франції: хто вона? 

 МОЗ почав закупівлі: фірма сина 
Богатирьової отримала 11 мільйонів 

 Княгиня Монако в депресії

 Зварич і у колонії матиме «хлібне» місце 

 Громадський комітет лікарів за 
відповідальну медицину США 

виступив із критикою на адресу 
чинного президента Барака Обами 
й попросив Білий дім заборонити 
президентові, віце-президентові та 
їхнім сім’ям привселюдно вживати 
їжу з фаст-фудів.

У повідомленні йдеться, що за 
президентський строк ЗМІ часто пу-
блікували фото, на яких Обама їсть 
хот-доги й гамбургери в публічних 
місцях, навіть із іноземними посадо-
вими особами. Одним із найвідомі-
ших інцидентів є відвідування Оба-
мою закладу «швидкої їжі» разом із 
Дмитром Медведєвим після зустрічі 
в Білому домі в 2010 році. Раніше 
організація виступала з такою кри-
тикою на адресу екс-президентів 
Білла Клінтона й Джорджа Буша за 
публічне вживання їжі з McDonald’s. 

 Карла Бруні покинула Єлисей-
ський палац, а Франція вітає 

нову першу леді — Валері Трірвей-
лер. Щоправда, мадам Трірвейлер 
можна назвати першою леді до-
сить умовно. Офіційно вона не 
одружена з новим президентом 
Франції Франсуа Олландом.

Останнім часом у Франції з 
першими леді діється щось не-
зрозуміле. Почалося усе ще під 
час президентства Ніколя Саркозі. 
Його друга дружина Сесілія пода-
ла на розлучення через кілька мі-
сяців після інавгурації. Потім у ме-
сьє Саркозі був бурхливий роман 
із італійською екс-моделлю, яка в 
2008 році офіційно стала першою 
леді країни. 

Валері Трірвейлер — політич-
ний оглядач видання Paris Match 
— персона не менш яскрава, ніж 
співачка Бруні. Її називають «Рот-
вейлером». Подейкують, що гучне 
прізвисько дама одержала серед 
колег після того, як заліпила ляпас 
одному зі співробітників. Нібито 
за недбало кинуту репліку, що зда-
лася Валері «сексистською».

Фактично Трірвейлер стане 
першою в історії Франції першою 
леді, чий офіційний сімейний ста-
тус — «розлучена». З Олландом 
журналістка зустрічається близь-
ко чотирьох років. Але, за інфор-
мацією, заміж не збирається, аби 

не давати приводу для обговорен-
ня.

Та й Валері стурбована тим, що 
її особиста свобода буде відтепер 
обмежена протоколом. При цьому 
дама наполягає, щоб її називали 
«компаньйоном» нового прези-
дента, а не «партнеркою».

Що ще відомо про нову першу 
леді Франції? За даними тамтеш-
ніх видань, Трірвейлер змусила 
Олланда схуднути на 15 кілогра-
мів, редагувала його промови, а 
також була імідж-консультантом 
політика. До речі, у минулому со-
ціаліста не раз викривали в нехту-
ванні правилами стилю.

Одягається Валері, як справ-
жня француженка. Вона віддає пе-
ревагу класичним силуетам і рідко 
з’являється на публіці без елегант-
ного шалика на шиї. До слова, 
Трірвейлер була двічі заміжньою й 
виховує трьох дітей. 

 Міністерство охорони здоров’я 
за результатами тендерів 

уклало низку угод на постачан-
ня вакцин на загальну суму 60,77 
мільйона гривень. Про це повідо-
мляють «Наші гроші» з посилан-
ням на «Вісник державних закупі-
вель».

Значні підряди отримало ТОВ 
«Фарма Лайф» — 46,64 мільйона. 
Компанія входить у львівську гру-
пу «Три-Центральний аптечний 
склад», серед власників якої є син 
екс-губернатора Московської об-

ласті Бориса Громова та родичі ко-
лишніх керівників СБУ.

Ще 10,87 мільйона гривень 
отримає ПАТ «Фармстандарт-Біо-
лік». До наглядової ради цього під-
приємства входить син міністра 
охорони здоров’я Олександр Бо-
гатирьов, який володіє 20% акцій 
фірми.

55% акцій харківського заводу 
належить російській групі «Фарм-
стандарт», ще 22% — Олександру 
Забудкіну, виконавчому директору 
донецького ТОВ «Сінбіас Фарма», 
члену ради директорів російського 
виробника ліків «Верофарм».

ТОВ «ІмБіоІмпекс» отримає 
3,26 мільйона гривень. Компанію 
контролює колишній директор 
держпідприємства «Укрвакцина» 
Олексій Савченко.

Ці торги стали першими для 
Міністерства охорони здоров’я в 
2012 році, які завершились підпи-
санням угод про постачання лікар-
ських препаратів.

Минулого року МОЗ під ке-
рівництвом Іллі Ємця також пізно 
розпочало процедуру закупівель, 
що стало приводом для звільнення 
міністра влітку. 

  У князівському будинку Монако 
може відбутися нова трагедія. 

Принаймні так вважають фран-
цузькі таблоїди. Схоже, горезвісне 
«прокляття Гримальді» знову на-
гадує про себе. Перша річниця ве-
сілля Альбера II і Шарлен Віттсток 
буде зовсім невеселою.

Княгиня зараз перебуває в ста-
ні депресії. Як пише французький 
журнал Voici, незважаючи на ба-
гаторазові спроби, Шарлен ніяк не 
вдається завагітніти. 

Нагадаємо, ЗМІ поширюва-
ли плітки, що перед князівським 
весіллям, яке відбулось у лип-
ні минулого року, Альбер уклав 
із нареченою своєрідний дого-
вір, відповідно до якого колиш-
ня чемпіонка ПАР із плавання 
зобов’язується подарувати Мона-
ко спадкоємця.

Сам князь називає чутки про 
своє сімейне життя фантазіями за-
здрісників, яким «не подобається 
той факт, що ми із Шарлен нарешті 
стали подружжям».

Плітки про «пакт про вагіт-

ність» з’явилися ще торік, неза-
довго до шлюбної церемонії. При-
близно тоді ж, коли повідомлялося 
про спробу втечі Шарлен з-під він-
ця. Тоді представники князівсько-
го будинку чутки спростували 
й пригрозили судом виданням, 
що публікують таку інформацію. 
Але тепер домисли про «дивний 
шлюб» поширюються з новою си-
лою.

За даними таблоїдів, княги-
ня погодилася народити чоловіку 
спадкоємця, після чого вона одер-
жує повне право займатися чим 
завгодно. Якщо завагітніти в плав-
чині не вийде, князь подає на роз-
лучення, а Шарлен одержує цілком 
пристойні відступні. І схоже, зараз 
ситуація розвивається за другим 
сценарієм.

Нагадаємо, у 54-літнього Аль-
бера є двоє позашлюбних дітей: 
семирічний син від стюардеси та 
двадцятирічна донька від амери-
канки Тамари Ротоли. Але, зрозу-
міло, за законом вони не можуть 
претендувати на престол. 

 Суддя-«колядник» Ігор Зва-
рич, засуджений на 10 років, 

днями став повноцінним зеком 
у Менській виправній колонії на 
Чернігівщині. «Цього засудженого 
перевели з карантинного блоку на 
територію колонії, він живе в за-
гоні разом із іншими ув’язненими 
на загальних підставах (у загоні — 
від 20 до 50 осіб)», — повідомили 
«Сегодня» в Чернігівському облу-
правлінні Державної пенітенціар-
ної служби.

Втім, навіть у в’язниці Зварич 
не змирився з вироком і скеру-
вав касацію, повідомив адвокат 
екс-судді Станіслав Цветинський. 
Правда, поки що ні захист Звари-
ча, ні тюремники не готові сказати, 
чи буде він працювати в колонії.

«У нас є інформація, що він 
буде завідувачем їдальні з боку 
ув’язнених (для зека це ласе місце 
— завжди буде при пайку. – Авт.). 
Правда, сам Ігор Зварич давно не 
виходив на зв’язок, це на нього не 
схоже», — сказали його колишні 
сусіди по Лук’янівському СІЗО. 

 Українські політики живуть 
за рахунок своїх сімей 

  Зять Ющенка відкрив готель 
біля Рівного
Екс-президент Віктор Ющенко днями перерізав 
червону стрічку на відкритті готелю, який збудував 
його зять Олексій Хахльов. Про це повідомляє «OGO.
ua». Зять колишнього лідера країни відкрив готель 
«Швейцарія» біля Рівного. І попри те, що відкриття 
не анонсувалося у місцевих ЗМІ, на нього були 
запрошені місцева бізнес-еліта, керівники області 
й міста та політики. Перерізав стрічку сам власник 
готелю Хахльов разом з екс-президентом Віктором 
Ющенком. Вартість номера — від 500 гривень  .

Мільярдер відмовився 
від громадянства США 
Співзасновник найбільшої в світі соціальної мережі 
Facebook, тридцятирічний підприємець Едуардо 
Саверін, відмовився від американського громадянства 
напередодні IPO інтернет-компанії. Передбачається, 
що Саверін пішов на такий крок, щоб уникнути 
високих податків. За прогнозами експертів, після IPO 
Саверіну довелося б заплатити в кінці цього року 
понад 1 млрд. доларів податків. За повідомленням ЗМІ 
Саверін став громадянином Сингапуру.

Анатолій Близнюк з дружиною Лілією

Михайло Добкін з дружиною Аллою

Жанна та Андрій Клюєви

Подружжя Ахметових

Сім’я Колесникових


