
Президент Туркменістану Гур-
бангули Бердимухамедов пе-

реміг в одному з заїздів на скачках, 
які відбулися 28 квітня на честь 
Дня туркменського скакуна. 

Глава держави взяв участь у 
змаганні у якості наїзника. Довжи-
на дистанції склала один кілометр. 
Бердимухамедов виступав під 
третім номером на своєму ахалте-
кінцеві Беркарарі (Могутній). Він 
прибув до фінішу першим із ре-
зультатом в 1 хвилину 21,2 секун-

ди. Його найближчий суперник 
пройшов дистанцію за 1 хвилину 
21,9 секунди. 

Призовий фонд забігу склав 
понад $13 мільйонів (тоталізатор 
на перегонах у країні почав діяти з 
осені 2011 року). 85% від цієї суми 
встановлено за перше місце. Та-
ким чином, глава держави за свою 
перемогу отримав понад $11 міль-
йонів. Бердимухамедов заявив, що 
передасть ці гроші на розвиток ко-
нярської галузі. 

Виявляється, п’ятеро українських 
міністрів живуть лише на зарплату, 
а у двох немає власного житла. До 
1 травня всі чиновники повинні 
прозвітувати про свої доходи та 
витрати. В уряді декларації опри-
люднила лише половина міністрів, 
пише «Сегодня.ua». 

Найбагатшим виявився Дмитро 
Табачник. За 2012 рік він збільшив 
свій капітал на 1,9 мільйона гривень. 
1,7 мільйона міністр отримав за ра-
хунок відчуження майна (продажу 
або обміну). Площа його квартири 
— 125 кв. м. 

На 700 тисяч від нього відстає 
міністр інфраструктури Володимир 
Козак, який одержав 1,2 мільйона 
гривень від продажу майна. 

На третьому місці — міністр до-
ходів і зборів Олександр Клименко. 
Будучи головою податкової служби, 
за 2011 рік він заробив тільки 699 
тисяч гривень, а вже в уряді його 
зарплата збільшилася на 50,7 тисячі. 
Левову частку доходу склали відсо-
тки та дивіденди від вкладів у фі-
нустановах — 850,6 тисячі гривень 
за минулий рік (на 270,4 тис. більше, 
ніж у 2011-му). Як і торік, Климен-
ко без автомобіля. А ось у графі про 
нерухомість, якою володіє сім’я, в 
декларації порожньо. Хоча у 2011-
му в Клименків було три авто: VW 
Taureg, MB S 500 L і Toyota Camry. 

Міністр фінансів Юрій Колобов 
за рік позбувся статусу мільйонера, 
збіднівши на 688,7 тисячі гривень. 
Мабуть, ці гроші він витратив на 
купівлю ще одного маєтку площею 
385 «квадратів» і авто Mercedes-Benz 
S600. Сім’я глави відомства прода-
ла дві машини — Toyota Highlander 
і Mazda CX-7, купивши натомість 
Porshe Cayene S і Land Rover Range 
Rover Sport. На рахунках у банках 
грошей у Колобова за рік побільша-
ло на 2,4 мільйона гривень. 

Глава уряду Микола Азаров за 
рік також став біднішим — на 222,4 
тисячі гривень. Основну частину 
його доходів склала зарплатня — 
444,7 тисячі. За рік Прем’єр-міністр 
заробив на викладацькій і науковій 
діяльності 40 тисяч гривень. У 2012-
му на банківських рахунках у Аза-
рова додалося 311,7 тисячі гривень, 
а от відсотків і дивідендів він отри-
мав на 116 тисяч менше, ніж попере-
днього року. 

Єдиний віце-прем’єр, який опри-
люднив свою декларацію, — Кос-
тянтин Грищенко. Він побагатшав 
на 25,5 тисячі гривень: урядовцю 
підвищили зарплату до 21,8 тисячі. 
Дохід Грищенка від дивідендів і від-
сотків за рік збільшився у понад два 
рази — до 40,9 тисячі гривень. 

Міністри Кабінету Міністрів 
Олена Лукаш, економрозвитку Ігор 
Прасолов, закордонних справ Ле-

онід Кожара, молоді та спорту Ра-
віль Сафіуллін, енергетики Едуард 
Ставицький і регіонального будів-
ництва Геннадій Темник живуть на 
одну зарплату. 

З 12 міністрів, які оприлюднили 
свої декларації, тільки у Лукаш не-
має грошей на рахунках у банках. 
Ставицький не нажив майна, Сафі-
уллін катається на катері, а Кожара 
купив у 2012-му будинок за 120 ти-
сяч гривень. 

Як пише журнал «Кореспон-
дент», сукупні статки 15 урядових 
чиновників, що вже встигли подати 
декларації, та членів їхніх сімей оці-
нюються майже в 681 мільйон гри-
вень, або $85,3 мільйона. 

Не гірше йдуть справи і в Ад-
міністрації Президента. Сумарні 
активи 12 чиновників видання оці-
нило в 659 мільйонів гривень. Най-
багатшим серед них є заступник 
голови АП Олег Рафальський із 287 
мільйонами гривень. Дарина Чепак, 
прес-секретар глави держави, зами-
кає рейтинг із 1,1 мільйона гривень. 

Віктора Януковича журнал роз-
містив на третьому місці з 74 міль-
йонами гривень капіталу. При цьо-
му видання зазначає, що доходи 
гаранта в чотири рази перевищують 
показник президента США Барака 
Обами та майже в сім разів — заро-
бітки канцлера Німеччини Ангели 
Меркель. 
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Сильні світу

Дочка Єльцина отримала 
австрійське громадянство  
Про це повідомляє журнал News. За інфор-
мацією видання, Тетяна Юмашева і її чоловік 
Валентин одержали австрійське громадян-
ство ще чотири роки тому. В цьому їм допоміг 
глава автоконцерну Magna Steyer Гюнтер 
Апфальтер, який написав листа з клопотанням 
міністру економіки країни. У статті наголошу-
ється, що Юмашева не проживає за вказаною 
адресою в Австрії. Господар сказав журналіс-
там, що здав будинок невідомим росіянам. 

Нацбанк закупив туалетного 
паперу на мільйон гривень 
Про це йдеться у «Віснику держзакупівель». НБУ за-
мовив «паперу побутового і туалетного та паперової 
продукції (виробів із паперу санітарно-гігієнічного при-
значення)» на суму 1 005 968,4 гривні (з ПДВ): паперо-
вих рушників — 9 тис. пачок, серветок паперових кос-
метичних — 270 пачок, паперу туалетного — 110 тис. 
рулонів, серветок паперових — 7 тис. пачок, паперових 
рушників (у рулоні) — 10 тис. рулонів. Постачальником 
продукції стане київське ТОВ «Індагро Груп». 

Ахметов і Пінчук очолили рейтинг 
найбагатших українців за версією Forbes 

Гроші 
Хорошковського 
за продаж «Інтера» 
«зависли» на Кіпрі 

Син Порошенка одружується 

Більша частина суми, яку Вале-
рій Хорошковський отримав від 

продажу телеканалу «Інтер», «зави-
сла» на Кіпрі. Про це повідомили 
фінансисти, обізнані у справах ко-
лишнього віце-прем’єра, інформує 
журнал «Forbes-Україна». 

Як пише видання, невідомо, про 
яку саме суму йдеться. 

«При продажі медіа-групи Дми-
тру Фірташу озвучили оцінну вар-
тість — 2,5 мільярда доларів. Однак 
експерти зі скепсисом поставилися 
до такої ціни за «Інтер» та інші те-
леканали, які входять до групи», — 
йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Хорошковський про-
дав «Інтер» газовому магнату взимку 
2013 року. Після цього прес-служба 
Group DF повідомила, що співвлас-
ником Фірташа у медіа-групі є голо-
ва Адміністрації Президента Сергій 
Льовочкін. 

Як відомо, у березні влада Кіпру 
заморозила банківські вклади. За 
деякими оцінками, у фінустановах 
острівної держави могло бути 12–25 
мільярдів доларів. 

Старший син нардепа Петра По-
рошенка Олексій, 28-річний 

депутат Вінницької облради, одру-
жується. Він заручився з киянкою 
Юлією Аліхановою. Про це дівчи-
на написала на сторінці у соцмере-
жі Facebook. 

Майбутня невістка одного з 
найбагатших українців середньо-
го зросту, худорлява, має біляве 
фарбоване волосся. Відомо, що 
вона працює топ-менеджером 
у McKinsey & Company — фірмі 
управлінського консалтингу. На-
вчалась у міжнародній бізнес-шко-
лі у Франції. 

Олексій познайомив родичів зі 
своєю обраницею. 

— Так, онук знайомив із нею. 
Раз у мене були. Ніякого вражен-
ня на мене не справила, бо ми 
мало поговорили. У нас ще не такі 
близькі стосунки, щоб я щось про 

неї міг сказати. Зайшли на п’ять 
хвилин. Вони всі по відряджен-
нях, а я дою корів. А онук у мене 
хороший, знає три іноземні мови: 
англійську, китайську, французь-
ку, — повідомив дідусь Олексія 
Олексій Порошенко-старший. 

Олексій Порошенко — депутат 
Вінницької облради. У Бершад-
ському районі Вінниччини його 
підтримало 77% жителів. Із січня 
2010-го півтора року працював на 
дипломатичній службі в Китаї на 
посаді віце-консула відділу з еко-
номічних питань у Генконсульстві 
в Шанхаї. У 2011-му пішов із поса-
ди. Освіту здобув в Інституті між-
народних відносин, також закін-
чив Лондонську школу економіки 
та політичних наук.

Скільки заробили 
українські міністри 

Журнал Forbes опублікував 
рейтинг 100 найбагатших 

українців. Як пише видання, під 
час визначення статків врахову-
валися всі активи (підприємства, 
нерухомість, земельні ділянки, 
пакети акцій, предмети розкоші), 
а також M&A-угоди учасників 
списку. 

Згідно з рейтингом, активи 
більшості його учасників дешев-
шають: 49 із 87 фігурантів стали 
біднішими, ніж були рік тому. 
Багато з тих, чий статок Forbes 
оцінив вище, ніж у 2012-му, «по-
дорожчали» завдяки тому, що при 
оцінці були враховані активи, що 
залишилися за кадром минулого 
року. 

Отже, на першому місці спис-
ку опинився мільярдер Ринат Ах-
метов зі статками в 15,4 мільярда 
доларів. На другому (з великим 
відривом) — Віктор Пінчук. Його 
активи оцінюються в 3,8 мільяр-

да «зелених». На третьому — Ігор 
Коломойський із 2,4 мільярда до-
ларів. 

На четвертій сходинці розміс-
тився новачок Вадим Новинський, 
який змінив російське громадян-
ство на українське, з 1,9 мільярда 
доларів статків. На п’ятій — парт-
нер Коломойського, Геннадій Бо-
голюбов. Його підприємства оці-
нюються в 1,7 мільярда доларів. 
На шостому місці — Юрій Косюк 
із 1,6 мільярда доларів активів. 

Сьома позиція в Петра По-
рошенка, який трохи відстав від 
Косюка. Восьме місце дісталося 
Костянтину Жеваго зі статками у 
1,5 мільярда доларів. На дев’ятому 
— Сергій Тігіпко з багатством у 1,2 
мільярда доларів. Десятку замикає 
Андрій Веревський із статками в 
один мільярд доларів.  Син Прези-
дента Олександр Янукович посів 
59 позицію зі статками у 187 міль-
йонів доларів. 

У компаніях Олександра Януковича 
сказали, скільки отримали прибутку 

Чотири підприємства групи 
МАКО старшого сина Пре-

зидента Олександра Януковича 
розкрили фінансові результати за 
2012 рік. 

Так, «МАКО Холдинг» заро-
било 197 мільйонів гривень. При-
буток був отриманий в основному 
за рахунок дивідендів, що надій-
шли від дочірніх компаній. Нато-
мість «КБК» і «Едельвейс» зазнали 
збитків у обсязі 7,9 мільйона та 
півмільйона гривень відповідно. 
«Маринсервіс» теж був у мінусах, 
втративши 0,1 мільйона в нацва-
люті. 

Необхідно зазначити, що фі-
нансові показники цих компаній 
не відображають результатів ро-
боти групи МАКО в цілому, не 
враховують результати інших ком-
паній групи. Станом на 31 грудня 
2012 року до складу МАКО входи-
ли холдингова компанія «МАКО 
Холдинг», банк «ВБР» і ще 16 під-
приємств в Україні, Нідерландах і 
Швейцарії. 

У 2012 році Олександр Януко-
вич задекларував 579 232,2 тисячі 
гривень доходів і сплатив до держ-
бюджету 29 971,3 тисячі гривень 
податку з доходів фізичних осіб. 

За даними останнього рейтин-
гу журналу «Фокус», торік Януко-
вичу-молодшому вдалося подво-
їти свої статки до $196,5 мільйона. 
Сумарні активи МАКО, яку очо-
лює старший син Президента, пе-
ревищили $1,7 мільярда. 

Президент Туркменістану виграв 
$11 мільйонів на скачках 


