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1111Статки «Сім’ї» — $12 млрд
Статки родини Віктора Януковича сягають $12 млрд, тому 
перше, що треба зробити для стабілізації економіки України, 
— це конфіскувати активи екс-президента. Про це пише 
авторитетний економіст, колишній радник українського 
уряду Андерс Ослунд у статті на Financial Times. «Протягом 
останніх чотирьох років єдиною метою Януковича було зба-
гатити своїх рідних і близьких. Твереза оцінка статків «Сім’ї» 
— $12 млрд. Перший крок — виявити і заморозити активи, 
які Януковичі та їхнє найближче оточення привласнили та 
відтиснули. Києву знадобиться енергійна міжнародна допо-
мога, щоб знайти і конфіскувати ці вкрадені кошти. 

Януковичу в «Межигір’ї» прислуговувало 144 людини 

Громадськість продовжує відкривати двері 
розкішних палаців української еліти 

Обслуговувальний персонал ре-
зиденції «Межигір’я» Вікто-

ра Януковича станом на вересень 
2010 року налічував щонайменше 
144 людини. Про це повідомляє 
Hubs із посиланням на документи, 
знайдені в резиденції після втечі 
екс-гаранта. 

Персонал значився у штаті 
ТОВ «Київуніверсалсервіс», колиш-

нього директора якого у 2010-му 
призначили заступником керівника 
Держуправління справами. 

У штаті були дизайнер ланд-
шафтів, ветеринар, тренер коней, 
12 співробітників із догляду за 
тваринами, 11 прибиральниць і 
сестер-хазяйок, вісім операторів 
котельних, два водії поливальних 
машин, 22 робітники з благоустрою 

території. 
При цьому це не весь склад при-

слуги «Межигір’я», оскільки серед 
кадрів «Київуніверсалсервісу» не 
було офіціантів, охорони, кухарів. 

Середній рівень зарплати стано-
вив 5,5 тис. грн. Директор отриму-
вав найбільше — 32 тис. грн, голо-
вний бухгалтер — 12,5 тис. грн. 

Загальний зарплатний фонд 

вказаного персоналу сягав понад 
720 тис. грн на місяць. 

За даними «Наших грошей», за-
сновником «Київуніверсалсервісу» є 
ТОВ «Укркиївресурс». У свою чергу 
цією фірмою володіють охоронець 
«Межигір’я» Віктор Різанов і бри-
танська фірма Rikomfin limited (Лон-
дон, Гамільтон-роуд, 7а). 

Минулого тижня активісти продо-
вжили «екскурсії» маєтками колиш-
ніх українських можновладців. 

Серед гарячих «маєткових» тем 

— проект оздоблення особняка нар-
депа-регіонала Юрія Іванющенка 
(будинок, який журналісти охрести-
ли «Межигір’я-2», поки не добудова-
ний). 

Палац Іванющенка, відомого як 
Юра Єнакієвський, зводять у Кон-
ча-Заспі. Як повідомляли «Наші 
гроші», загальна площа володінь 
регіонала — більше 35 га, а тільки 
центрального палацу з флігелями 
— близько 8000 кв. м. Там також є 
«Хонка», кіноконцертний зал, кар-
тинна галерея, три озера, причал, 
сад. За словами ріелтора, аналітика 
SV Development Сергія Костецького, 
одна сотка в Конча-Заспі, врахову-
ючи ландшафтний дизайн, коштує 
близько $25 тис., тобто приблизна 
вартість ділянки — $87,5 мільйона. 
«Що стосується будинку Іванющен-
ка, то один «квадрат» потягне в се-
редньому $5  тис. Ціна такої «хатки» 
— $40 мільйонів», — зазначив спеці-
аліст. 

ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ «ЗАВГОСП» 
ЖИВ ЯК КОРОЛЬ 

Днями відбулась «екскурсія» по 

будинку регіонала Андрія Кравця, 
якого звинувачують у приватизації 
славнозвісного Межигір’я. Як ві-
домо, чиновник відав Державним 
управлінням справами (ДУС), яке 

офіційно опікувалося матеріальним 
забезпеченням президента і його 
відпочинку. 

В Інтернеті з’явилося відео маєт-
ку Кравця, в якому встигли побува-
ти журналісти й самооборонці. Ко-
лишній же «завгосп» покинув своє 
розкішне житло в розпал масових 
розстрілів у центрі столиці й досі не 
виходив на зв’язок. 

Великий будинок Андрія Кравця 
розміщений в одній із державних 
резиденцій — «Пуща-Водиця». Всі 
українські платники податків мають 
повне право ознайомитися з місцем 
проживання регіонала, оскільки 
бюджет щорічно виділяє на утри-
мання комплексу розкішних держ-
дач більше 15 мільйонів гривень. 
Із цієї суми, зокрема, оплачується 
робота всіх охоронців, садівників і 
прибиральників у «Пущі-Водиці», 
послуги яких там украй необхідні, 
оскільки територія і справді велика. 
Крім цього, ДУС надає мешканцям 
державних дач довгий перелік різно-
манітних пільг за рахунок держави. 

У приватному особняку посадов-
ця провели ревізію. Як з’ясувалося, 
будинок чиновника не поступається 

розкішшю резиденції «Межигір’я», 
повідомляє ТСН. 

Триповерховий особняк у дер-
жавній резиденції гості застали в 
безладі: голі стіни, де ще кілька днів 
тому висіли плазми і картини, роз-
кидане взуття, спустошені сейфи, 
ящики з-під коштовностей, коробки 
від медалей і годинників Rolex. Влас-
ники залишали будинок у поспіху та 
забирали найдорожче. 

На другому поверсі — гардероб 
господині, схожий на невеликий бу-
тик. У дитячих кімнатах лишилися 
тільки м’які іграшки та золоті каре-
ти. У кабінеті хазяїна — бібліотека, 
ексклюзивний ніж для відкриван-
ня конвертів, деякі нагороди, ікони 
святих отців. Поверхом нижче — 
чималий запас спиртного. У палаці 
також є басейн, спортзал і дві сауни 
з джакузі. 

Завгосп Януковича прожив у 
цьому будинку сім років. Спочатку 
держава виділила чиновнику на цій 
же території дві кімнати дачі № 9. 
Місцеві кажуть, що тоді ще заступ-
ник міністра Кабінету Міністрів в 
уряді Януковича Андрій Кравець 
відразу обгородив земельну ділянку 
в кілька гектарів і почав будівни-
цтво. Зараз маєток взялися догля-
дати громадські активісти і бійці 
«Правого сектора».

 

МАЄТОК ЗАХАРЧЕНКА 

Журналістів пустили на терито-
рію будинку екс-міністра внутріш-
ніх справ Віталія Захарченка. 

Садиба розміщена у селі Під-

гірці приблизно за 27 км від Києва, 
повідомляє кореспондент LB.ua. Те-
риторія величезна: довжина паркану 
лише уздовж дороги сягає близько 
300 м. 

Крім основного будинку, є га-
раж, будинок для охорони, тенісний 
корт. Недалеко від маєтку — верто-
літний майданчик і ангар для гвин-
токрилів. 

Територія помістя доглянута, ба-
гато дерев, є навіть невелике штучне 
озеро. 

Всередину будинку журналістам 
потрапити не вдалося. 

КУРЧЕНКО ЗВІВ СВІЙ 
«БУДИНОЧОК» НА БЕРЕЗІ 
ДНІПРА 

Журналістка Тетяна Чорновол 
потрапила до будинку підставної 
особи, яка прикривала бізнесові схе-
ми так званої Сім’ї — Сергія Курчен-
ка, рекордними темпами зведений 
під Переяславом. 

Як зазначає Тетяна, маєток Кур-
ченка, найімовірніше, не житловий, 
а розважальний. Він складається з 
трьох великих дерев’яних будинків, 
гаража та спортивного комплексу. 

«Сім’я «відгризала» для себе 
найкрасивіші шматочки України. 
Така доля спіткала і сосновий бір на 
березі Дніпра біля Переяслава. Міс-

цеві кажуть, що це дача Януковича, 
однак докази того, що маєток буду-
вав Курченко, знайшлись у збройній 
кімнаті — там лежав дозвіл на кара-
бін на його ім’я», — пише Чорновол. 

Сильні світу

Маєток завгоспа Януковича також не позбавлений помпезної розкоші 

У новому будинку за високим парканом Захарченко прожив недовго

Іванющенко у новому палаці планував царську розкіш

Будинок  Курченка був розрахований на розваги 

  Потрібна на роботу швачка-роз-
крійниця для виготовлення жіночих 
сумок, косметичок, вимоги: досвід 
роботи. (095) 1121719

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ З 
ВЛАСНИМ ЛЕГКОВИМ А/М ДЛЯ 
ПОЇЗДОК ПО УКРАЇНІ, РОЗХІД 
ПАЛИВА ДО 7Л, З/П ВІД 4000-
4500ГРН + ВІДРЯДНІ. (099) 
4806347

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АДМІНІ-
СТРАТОРА НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ РО-
БОТИ З КЛІЄНТАМИ, З/П ВІД 2200 
ДО 2800ГРН. (099) 4806347; 
(096) 7968366

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЕКСПЕДИ-
ТОРА ДЛЯ ПОЇЗДОК ПО УКРАЇНІ, 
З/П ВІД 2200ГРН + ВІДРЯДНІ + 
ПРОЖИВАННЯ. (099) 4806347; 
(096) 7968366

  Підприємство візьме на роботу 
техніка для роботи з пивним об-
ладнанням, наявність власного 
автомобіля. (099) 2275993

  Робота вдома неважка та цікава 
(обробка кореспонденції), від ПП 
"Новація", з/п 2500грн/місяць. Регіон, 
стать, вік, будь-які. Від Вас: два кон-
верти на адресу: 87502, Маріуполь 
Донецької обл., а/я 2075. Інформацію 
надсилаємо безкоштовно! e-mail: 
novaship@list.ru.

 ФІРМА ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ЗА-
ВІДУВАЧА СКЛАДУ, ПРОДОВОЛЬ-
ЧА ГРУПА ТОВАРІВ, МОРОЗИЛЬНА 
КАМЕРА, З/П 2000ГРН. (067) 
1643050

  Сезонна робота: збір спаржи, 
полуниці, огірків, проживання та 
харчування за рахунок роботодавця, 
наявність закордонного паспорту. 
(096) 0848454; (093) 5336200; (099) 
0278579

  На роботу потрібні: аніматор в 
дитячу кімнату (кафе), адміністрато-
ри залу, офіціанти, кухарі, бармени, 
піцмайстри, суші-майстри, кухарі-
кондитери, прибиральниці-посудо-
мийниці, водії з власним а/м (бус). 
(099) 7522226; (099) 5055556;  (095) 
6551001; (066) 1244446

Фермер

  Догляд за садом: обрізання, 
формування крон фруктових дерев, 
прищіплення та ін. (0332) 757593; 
(067) 3329246

  Продам. Гірчицю та дрібну карто-
плю на корм. (050) 9063730; (096) 
3392910

  Продам. Саджанці голландської 
малини, сортові, можлива гуртова 
партія.  (0332) 757593; (067) 
3329246

Продам. Березовий СІК. Саджан-
ці: калини, ялини, сосни, берези, 
ліщини, ялівця, грецького горі-
ха. (095) 8711312, Олександр

Різне

Куплю. 100 кубів дров твердої 
породи, не далі 50км від Луцька, 
недорого. (050) 4963220; (067) 

2804787

  Б/В та нові меблі з Англії, Німеччи-
ни та Голандії. Широкий асортимент 
нових та Б/В ексклюзивних меблів та 
предметів інтер’єру. Реставрація та 
ремонт, прийом на комісію та оцінка. 
м. Луцьк, вул. Залізнична, 2. (050) 
729-72-22, (093) 577-38-22

  Продам. М'який куточок + роз-
кладне крісло у вітальню, б/в. 
(099) 2182590

  Продам. Вітрину холодильну, б/в, 
Польща, у відмінному стані та ваги 
механічні, б/в, недорого. (0332) 
280441; (066) 4759302

  Продам. Швейну машинку "Зінгер", 
б/в, оригінал. (050) 2312782

  Продам. Рояль кабінетний "Erart". 
(066) 7443715; (099) 3319939

  Куплю. Мисливську рушницю до 
2000грн. (063) 6836433

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, самовивіз. 
Ліц. АВ №501444 від 24.11.09р.; 

АБ№580658 від 22.02.2011р.; Ліц 
АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 


