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Автопарк членів вітчизняного Ка-
бінету Міністрів виявився однома-
нітним: в основному тут Mercedes-
Benz, Bentley, Maybach. Загалом 
VIP-гаражі уряду оцінюються в 
десятки мільйонів доларів. «Еко-
номічна правда» проаналізувала, 
на чому їздять чиновники, згідно з 
поданими деклараціями. 

В 2011 році найрозкішнішим ав-
топарком володів екс-міністр еколо-
гії Микола Злочевський.

Зокрема, йому належать Rolls-
Royce Phantom (автомобіль коштує 
близько $300 тис.), BMW-750 і два 
Bentley Continental (від 200 тис. євро 
кожна). При цьому другий Bentley 
чиновник докупив минулого року.

Першому віце-прем’єру Валерію 
Хорошковському належить Porsche 
Cayenne Turbo, 2003 року випуску. На 
офіційному сайті «Porsche-Україна» 
Cayenne Turbo, який розганяється 
до 100 км/год за 4,7 секунди, коштує 
128 тис. євро. Крім того, Хорошков-
ському належить чотири Mercedes 
Benz: G500 («кубик», 2010 року. В 
Україні на таких автомобілях дуже 
часто їздить охорона олігархів) — 
від 91,7 тис. євро; два позашляхови-
ки Mercedes GL500, 2009 року — від 

61,3 тис. євро, Mercedes Benz S600 L, 
2010 року — від 67 тис. євро. Члени 
сім’ї Хорошковського катаються на 
кабріолеті Mercedes Benz SL500, 2002 
року, та Bentley Arnage, 2008 року. В 
Україні ціни на Mercedes Benz SL500 
стартують від 111 тис. євро, а Bentley 
Arnage, 2008 року, який був у вжитку 
(пробіг 2000 км), згідно з оголошен-
нями, коштує $215 тис.

Перлиною VIP-гаража Хорош-
ковського є Maybach 62-S, 2007 року. 
Коштує таке авто близько півміль-
йона доларів, а його максимальна 
швидкість становить 250 км/год. 
(електронний обмежувач). Maybach 
62-S розганяється до 100 км/год. 
усього за 5,2 секунди.

У гаражах віце-прем’єр-міністра 
інфраструктури Бориса Колесніко-
ва, крім трьох Mercedes-Benz, знахо-
диться відразу два Bentley: Mulsanne 
(2010 року, 6750 cм3) і Continental 
Flying Spur (2009 року, 5968 cм3). В 
Україні офіційні дилери пропонують 
Bentley Mulsanne з робочим об’ємом 
двигуна 6750 куб. см і 512 кінськими 
силами під капотом за 330 тис. євро, 
а 6-літровий Bentley Continental 
Flying Spur із максимальною швид-

кістю 322 км/год і 610 кінськими си-
лами — за 238 тис. євро.

Шикарним автопарком може по-
хвалитися й аграрний міністр Ми-
кола Присяжнюк. У його колекції 
є Mercedes-Benz S550 4Mаtic (5461 
куб. см), 2010 року (від 67 тис. євро), 
Mercedes-Benz R350 (3498 куб. см), 
2008 року випуску, вартістю від 48,5 
тис. євро, а родзинкою колекції вва-
жається Maserati Quattroporte (4,2 лі-
тра), 2008 року за $180-$260 тис.

У власності міністра економіч-
ного розвитку і торгівлі Петра По-
рошенка перебуває мікроавтобус 
Mercedes-Benz Vito 116 cdi, 2010 року 
та катер Bayliner 185 BR вартістю від 
$18 до $20 тис.

Членам сім’ї Порошенка на-
лежить Jaguar XF 4.2 V8, 2008 року, 
який розганяється до сотні за 6,5 се-
кунди. Його максимальна швидкість 
— 250 км/год. Ціни на автомобілі 
цього класу коливаються від $61,9 

до $135 тисяч (залежно від комплек-
тації). Також на сім’ю Порошенка 
записаний дволітровий кабріолет 
BMW 320i Cabrio, 2011 року (близь-
ко 40 тис. євро).

Соціальний міністр Сергій Ті-
гіпко, на відміну від своїх колег 
по цеху, задекларував лише BMW 
745IL, який належить його дружині.

Прем’єр-міністр Микола Аза-
ров також стверджує, що не володіє 
автомобілем, а його дружині на-
лежить Lexus RX-400 H, 2006 року 
($60-100 тис.).

Міністр оборони Дмитро Сала-
матін, який у 2011 році жив на одну 
зарплату, може похизуватися роз-
кішним автопарком. Так, міністру 

оборони належать Nissan Patrol, 2008 
року, Cadillac Escalade, 2008 року (від 
$50 до $80 тисяч) і BMW 750, 2010 
року (ціни на цю модель сягають 100 
тис. євро).

Окрім того, у декларації Сала-
матіна записаний човен «Козачка», 
2011 року та мотоцикл «Ява» 350 
(3,5), 1972 року. 

Голова Національного банку 
Сергій Арбузов, який задеклару-
вав 2,046 мільйона гривень доходу 
за 2011 рік, їздить на 4-літровому 
спорткарі BMW Z8, 2003 року. В Ін-
тернеті BMW Z8, 2003 року, який до 
сотні розганяється за 4,7 секунди, 
продають за $170 тис. Також Арбу-
зов задекларував у своїй власності 
Mercedes-Benz S600, 2003 року ви-
пуску, а у членів його сім’ї є легкові 
автомобілі Infiniti EX 35, 2008 року 
(авто такого класу, що було у вжит-
ку, продається за $60-45 тис.) і Range 
Rover, 2011 року.

У власності міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства 
Анатолія Близнюка перебуває 
«перлина» радянського автопро-
му — «Москвич», 1961 року випус-
ку. Крім того, Близнюку належить 
Volkswagen Tiguan, 2011 року (від 
$36 тис.), а його дружині — Volvo S 
80, 2006 року (від 40 тис. євро), та 
Lexus RX 450H, 2010 року (близько 
70 тис. євро).

Сімейство глави Міносвіти 
Дмитра Табачника має легковий 
автомобіль Toyota Camry, 2007 року 
випуску (від $30 тис). Сам міністр, 
згідно з його декларацією, автомобі-
лем не володіє.
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Сильні світу

Син Януковича заплатив 8,5 мільйона 
податків

Засновник Facebook Марк Цукерберг одружився

Дружина Ахметова хоче отримати 
британське громадянство?

Онук Кучми зустрічається з дочкою 
«авіаконструктора»

Домініка Стросс-Кана знову підозрюють у 
зґвалтуванні

Старший син Президента Олек-
сандр Янукович у 2011 році 

сплатив як фізична особа 8 524 470 
гривень податків. Про це йдеться у 
відповіді на запит «Інтерфакс».

Згідно з відповіддю, податок із 

доходів фізичних осіб із заробітної 
плати склав 57,925 тис., податок із 
доходів фізичних осіб від продажу 
об’єктів нерухомого майна — 8 
мільйонів 64,85 тисячі гривень, 
податок із доходів фізичних осіб за 
договором субборгу — 230,886 тис. 
Крім того, Янукович-молодший 
сплатив 67,337 тис. податку з дохо-
дів фізичних осіб від здавання не-
рухомого майна в оренду й 103,472 
тис. гривень податку на землю.

Основними активами сина 
Президента є «МАКО Холдинг», 
що працює на ринку України з 
2006 року й інвестує в будівни-
цтво, а також «Всеукраїнський 
банк розвитку».

Засновник і глава ради директорів 
соцмережі Facebook Марк Цукер-

берг 19 травня 2012 року одружився 

зі своєю давньою подругою Пріс-
циллою Чан. Відповідне повідомлен-
ня з фотографією молодят з’явилося 
на сторінці Цукерберга в Facebook, 
пише «Лента».

Як повідомляють західні ЗМІ, 
церемонія пройшла в будинку Цу-
керберга в Пало-Альто в присутнос-
ті не більше сотні гостей. Запрошені 
не знали, що приїхали на весілля, 
вони думали, що будуть відзначати 
закінчення навчання Чан в універ-
ситеті Каліфорнії.

Цукерберг і Чан познайомили-
ся в Гарварді та зустрічалися понад 
дев’ять років. 14 травня, коли за-

сновнику Facebook виповнилося 28 
років, його майбутня дружина за-
вершила навчання на медичному 
факультеті.

Нагадаємо, за день до весілля 
почалися торги акціями Facebook на 
біржі NASDAQ. Усього за день було 
продано 421,2 мільйона акцій, до 
закриття біржі ціна одного цінного 
папера склала 38,23 долара, тобто 
всього на 0,23 цента вище ціни роз-
міщення.

Цукерберг, який володіє 56 від-
сотками акцій соціальної мережі, 
залишається її найбільшим акціоне-
ром.

Таке припущення можна зроби-
ти з листа, який тримав у руках 

у вівторок в парламенті депутат 
від Партії регіонів Юрій Воропаєв, 
повідомляє «Лівий берег». Лист 
— роздруківка електронного по-
слання. Тема — «можливість від-
сутності в Англії». Воропаєв ви-
вчав документ у ході пленарного 
засідання Ради.

«Шановна Ліліє Миколаївно! 
Ви повинні пробути за межами 
Великобританії не більше 450 днів 
за повні п’ять років до подання за-
яви на отримання громадянства 
(тобто 450 днів починають врахо-
вуватися з вересня 2009 р., якщо 
подання документів на отримання 
громадянства відбудеться у верес-
ні 2014-го)», — йдеться в листі. 

Автор листа — Наталя Муктан, 
депутат Донецької облради, юрист 
компанії «Воропаєв і партнери», 
якою Юрій Воропаєв керував до 
свого обрання в Раду в 2006-му. 
До заснування власної компанії (у 
2003-му) він очолював юридичний 
департамент СКМ. У листі вказу-
ється, що період із вересня 2013-
го по вересень 2014-го — крайній 
термін для подання документів на 
отримання громадянства.

Процедура отримання бри-
танського громадянства така, 
що спершу претендент повинен 

отримати щось на зразок посвідки 
на проживання. Якщо протягом 
встановленого часу здобувач не 
порушує умов дозволу на прожи-
вання, далі він може претендувати 
на отримання громадянства.

Власне, про це йдеться в лис-
ті. Виходячи з його змісту, логіч-
но припустити: адресат уже має 
посвідку на проживання і тепер 
роздумує щодо можливості пре-
тендувати на громадянство Ве-
ликобританії, для чого і консуль-
тується з юристом. Послання 
адресоване якійсь Лілії Миколаїв-
ні. Прізвище її ніде не вказується. 
Як відомо, обидва сини Рината 
Ахметова навчаються в Англії. 
Дружину Ахметова звуть Лілія 
Миколаївна. В адвокатській ком-
панії «Воропаєв і партнери» від 
офіційних коментарів на цю тему 
відмовилися.

На відкриття виставки Ануша 
Капура 18 травня онук екс-

президента Леоніда Кучми Роман 
Франчук прийшов не сам. До «Пін-
чукАртЦентру» Рома привів свою 
дівчину. Як повідомляє «ТаблоID», 
нинішню обраницю Романа 
Франчука звуть Марія Андріївна 
Гнашук. Маша, яка може одного 
дня відхопити чималенький куш 
у вигляді коштів клану Кучма-
Франчук-Пінчук, має 22 роки. За-
хоплюється дизайном одягу, кар-
тингом і спортом.  За інформацією 
«ТаблоID», Марія походить із сім’ї 
підприємців. Її батько, Андрій Гна-
шук, є власником і директором 

приватної виробничої фірми «Се-
крет-Сервіс». Компанія Гнашука 
займається виробництвом сейфо-
вої продукції, металоконструкцій 
і виробництвом спортивних піло-
тажних літаків «Горобець».

Прокуратура французького 
міста Лілля розпочала попе-

реднє розслідування інциденту, 
який може бути класифікований 
як «групове зґвалтування», пові-
домляє La Depeche. Йдеться про 
ймовірну причетність до інциден-
ту, що стався у вашингтонському 
готелі «Карлтон» між 15 і 18 груд-
ня 2010 року, екс-глави МВФ До-
мініка Стросс-Кана. Основними 
свідками у цій справі є дві повії, 

громадянки Бельгії, які стверджу-
ють, що Стросс-Кан із допомогою 
друзів примусив одну з них до ста-
тевого акту. «Я не кричала, але го-
лосно й чітко сказала, що не хочу», 
— повідомила постраждала. При 
цьому сама «жертва зґвалтування» 
ніколи не подавала скаргу в полі-
цію. Домінік Стросс-Кан запере-
чує, що брав участь у зґвалтуван-
ні, й називає нові обвинувачення 
цькуванням.

Українські чиновники віддають 
перевагу «Мерседесам»

Принц Вільям успадкує 10 
мільйонів фунтів
Принц Вільям стане законним власником 
спадщини своєї матері, принцеси Діани, в обсязі 
10 мільйонів фунтів у день свого 30-річчя, яке 
відзначатиме через кілька тижнів. За чутками, 
частину суми герцог і герцогиня Кембриджські 
витратять на своє перше власне житло. Знайомі 
пари припускають, що незабаром вони придба-
ють заміський будинок поруч із маєтком принца 
Чарльза у графстві Глостершир.

Депутатському санаторію 
купили харчів на 1,5 мільйона
Санаторний комплекс «Дюльбер» Управління спра-
вами апарату Верховної Ради закупив продуктів на 
1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє «Вісник 
державних закупівель». Серед них 5560 кг і 5800 ба-
нок рибної продукції, м’ясо та харчові субпродукти 
свійської птиці (20100 кг) за 497 070 гривень, м’ясо 
свіже та заморожене (15400 кг) за 678 364 гривні. 
Товари поставить ПП «Восток-Юг».

Maybach 62-S 2007. Автомобіль такої ж моделі належить Валерію Хорошковському

Bentley Mulsanne. На такому автомобілі 
їздить Борис Колесніков

BMW Z8 2003. Автівка такої марки 
належить Сергію Арбузову

Maserati Quattroporte 
Миколи Присяжнюка


