
Екс-міністр доходів і зборів 
Олекандр Клименко вла-

штував у своєму кабінеті майже 
«Межигір’я», передають «Подроб-
ности». 

Із кабінету для звичайних гос-
тей є двері в «інший світ», де від-
почивали керівництво Міндоходів 
і члени президентської родини. 

Окрім традиційного золота у 
інтер’єрах і люстр із кристалами 
«Сваровські», є у кабінеті Климен-
ка боксерський ринг. 

«Тут збиралися високопоса-
довці, які робили ставки. Приво-
зились бійці для боїв без правил. 
Це спортивний тоталізатор. Це 
належить до чемпіонських рингів, 
дороге обладнання. Дорогі груші. 
Я не берусь оцінювать, але ті оцін-
ники, які тут були з нами, сказали, 
що це дуже і дуже дорого», — каже 
головний із інформації та комуні-
кації Міндоходів Віктор Петрович. 

Також після важкого трудового 
дня колишній глава відомства від-
почивав у сауні, джакузі з підсвіт-
кою, на масажному столі та навіть 
у кріосауні. 

«Це щось схоже на Угледар. 

Можливо, хтось відродив свої рід-
ні краї. У донецькій області є соля-
на шахта», — додає Віктор Петро-
вич. 

Комісія з фінансового моніто-
рингу з’ясувала, що екс-президент 
Янукович і наближені до нього 
чиновники за допомогою Климен-
ка провели повз державну казну 
77 мільярдів гривень. 
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1111У Британії міністра культури 
звинуватили в розтраті 
5800 фунтів 
Міністр культури Великобританії Марія Міллер 
пішла у відставку через звинувачення в розтраті 
5800 фунтів (115 тис. грн), повідомляє BBC. У листі, 
надісланому прем’єру Девідові Камерону, Міллер 
пояснила свою відставку тим, що пов’язаний із нею 
скандал заважає роботі уряду. Камерон її прохання 
задовольнив. 

Прокуратура відкрила 
провадження на Царьова 
Прокуратура Києва внесла до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань відомості про вчинення дій 
депутатом Олегом Царьовим за посягання на тери-
торіальну цілісність. Про це йдеться у повідомленні 
Генпрокуратури. «Така реакція прокурорів пов’язана 
з публічними виступами Царьова під час масових за-
ходів, а також у засобах масової інформації, у яких він 
закликав до роз’єднання країни, посягав на територі-
альну цілісність держави та висловлював сепаратист-
ські наміри», — йдеться в повідомленні ГПУ. 

Берлусконі засудили до року виправних 
робіт 

Їдальні ДУСі замовили ягнятини 
й італійського сиру на сім мільйонів 

Олігархи нової влади заробили мільярди 
на обваленні гривні 

Курченко — 
фальшивий олігарх 
під прикриттям 

Своїй прислузі Янукович 
платив віп-зарплату 

Таке рішення винесла суддівська 
комісія спеціального трибуналу 

в Мілані. Крім того, політик, який 
свого часу любив порозважатися 
з повіями, відтепер обмежений у 
пересуваннях. Також Берлусконі 
зобов’язаний дотримуватися ко-
мендантської години. При цьому 
суд відмовився від ув’язнення ко-
лишнього прем’єра під домашній 

арешт. Назву організації, в якій 
йому належить працювати на благо 
суспільства, оголосять найближчим 
часом. Раніше італійські ЗМІ по-
відомили, що адвокати Берлусконі 
звернулися до суду з проханням до-
зволити їхньому підзахисному раз у 
тиждень працювати в будинку для 
престарілих. У вересні 2014 року 
політику виповниться 78. 

ДП ДУС із обслуговування 
офіційних заходів «Га-

рант-сервіс» за результатами тен-
дерів уклало низку угод на поста-
чання продуктів харчування на 
загальну суму 7 млн грн. Про це 
пишуть «Наші гроші» з посилан-
ням на «Вісник державних закупі-
вель». 

Як зазначається, харчі придба-
но для їдалень № 1 на вулиці Бан-
ковій і № 2, що на Шовковичній, 1. 

Найбільше витратять на м’ясо 
та м’ясопродукти — 4,45 млн грн. 
Так, замовлено ребро і голяшку яг-
нятини по 542,86 і 380 грн/кг від-
повідно, свинячу корейку на кістці 
й без неї — по 69 і 72 грн. 

Також закуплять свинину, за-
печену в чорносливі, по 81,59 грн 
за кіло, яловичий язик у салі по 
97,87 грн, балик «Дарницький» по 
161,81 грн. 

Ще 1,56 млн грн витратять на 
молочні продукти, 0,99 млн грн — 
на сири. З імпортних сортів найдо-
рожчими є італійські «Парміджа-
но Реджіано» по 351 грн і «Грано 
Падано» по 264,6 грн за 1 кг, фран-

цузький «Міні Бейбі Бель» по 
218,75 грн. 

Тендерів на закупівлю фруктів, 
риби й інших продуктів ДП поки 
не оголошувало. 

Нагадаємо, у попередні роки 
«Гарант-сервіс» регулярно за-
мовляв дорогі продукти. Так, у 
2013 році через тендери закупив 
для президентських прийомів де-
лікатесів на 6,19 млн грн. Тут тобі 
й спинки осетра холодного коп-
чення екстра-класу по 495 грн за 
1 кг, й імпортна зелена цибуля по 
168 грн. 

Після суспільного розголосу 
керівник Державного управління 
справами Сергій Аверченко зая-
вив, що дію контрактів щодо заку-
півлі продуктів харчування на сім 
мільйонів гривень призупинено. 

«Попередня влада підписала 
такі договори, і зараз я, як керів-
ник Державного управління спра-
вами, призупинив дію цих контр-
актів до повного розслідування їх 
доцільності й законності», — ска-
зав Аверченко. 

«Сім’я» екс-президента Віктора 
Януковича використовува-

ла Сергія Курченка в якості фаль-
шивого олігарха та «вітрини» для 
свого тіньового бізнесу. Таку думку 
програмі «Гроші» висловив політо-
лог Вадим Карасьов. «Українська 
«Сім’я» екс-гаранта довго шукала 
таку людину. Моніторила таких 
юних вундеркіндів, молодих і ніби-
то дуже талановитих. Щоб потім усе 
на них переписати. І використову-
вала Курченка в якості фальшивого 
олігарха та реального «гаманця», як 
таку «вітрину» для свого тіньового 
бізнесу, щоб ховатися за його спи-
ною», — зазначив Карасьов. 

Використовуючи свої зв’язки, 
Курченко заробляв на всьому, час-
тіше просто відкачував живі гроші 
з підприємств і кидав розорені ком-
панії. Він скуповував медіахолдинги, 
фірми та футбольні клуби, проте все 
ж залишався найтаємнішим олігар-
хом країни. Головний фінансист у 
родинному бізнесі Януковичів на-
віть отримав прізвисько «золотий 
хлопчик». 

Януковичу буде дуже важко по-
яснити, чому прибиральниця в 
«Межигір’ї» отримувала зарплату 
більшу від учителя у школі, як 
одним махом пропити 177 тисяч 
гривень і навіщо платити «Кобрі» 
премію у доларах. 

Чергова порція документів, 
оприлюднених YanukovychLeaks, 
вразила «Наші гроші» ще більше, 
ніж люстри з позолотою по вісім 
мільйонів євро, тарілки по чотири 
тисячі гривень, оренда автівки для 
коханки за 60 тисяч у місяць і пер-
сональний «Мерседес» для самого 
Януковича вартістю шість мільйонів 
гривень. 

Саме коли Віктор Федорович у 
Ростові-на-Дону 11 березня знову 
роздумував про смуту в Україні та 
власну президентську легітимність, 
з якою він має намір повернутися, 
ми розбирались у платіжках із архі-
вів «Танталіту». І знайшли кілька до-
кументів, які четвертий президент 
України ніколи не зможе пояснити 
своїм прихильникам. 

Так, прибиральниця у вольєрах 
для собак у «Межигір’ї» мала зарп-
лату 3500 гривень, прибиральник у 
цих же вольєрах отримував чотири 
тисячі. Чи може це зрозуміти запо-
різька бібліотекарка вищої категорії 
з тридцятирічним стажем і платнею 
2,5 тисячі? 

«Межигірська» манікюрниця 
одержувала вісім тисяч гривень. Чи 
може це зрозуміти сумська вчитель-
ка з середньою по освітній галузі 
зарплатою близько трьох тисяч? 

Косметолог і масажист у прези-
дентській резиденції отримували по 
16 тисяч гривень на місяць. Тренер 
по тенісу, з яким Янукович вряди-
годи виходив на корт на годину, — 
вісім тисяч. А одного підприємця 
винагородили 6 тисячами гривень 
за пошук і підбір офіціанта для 
«Межигір’я». Чи можуть це зрозумі-
ти донецькі шахтарі, в яких середня 
зарплата становить 5,6 тисячі? 

Директор фірми «Київунівер-
салсервіс», що виконувала функції 
«межигірського» ЖЕКу з 144 пра-
цівниками, отримував 32 тис. грн 
на місяць, тобто рівно $4 тисячі за 
курсом тих часів. Чи багато дирек-
торів фірм із таким штатом можуть 
дозволити собі таку зарплату? На-
голошуємо, мова саме про директо-
рів, а не власників. Бо засновниками 
«Київуніверсалсервісу» в кінцевому 

результаті є охоронець «Межигір’я» 
та британська «прокладка». 

У знайдених документах є дані і 
про такі витрати: напередодні чер-
гового Дня Незалежності України 
у 2011 році мисливський клуб Яну-
ковича «Кедр» вирішив влаштува-
ти п’янку. На неї, крім наїдків, було 
придбано спиртного на 177 тисяч 
гривень. І йшлося не про вагони 
горілки та вина для тисячі гостей. 
Купили лише півтори сотні пляшок, 
тобто у середньому на одну пішло 
більше тисячі гривень. 

Найдешевшим пійлом були дві 
дюжини ігристого вина «Артемів-
ське» по 47,50 грн за пляшку (нагада-
ємо, «МАКО» Олександра Янукови-
ча є співвласником «Артемівського 
заводу шампанських вин»). 

Решта в такому асортименті: 
текіла — 460 грн за пляшку, рис-
лінг — 350 грн, шаблі — 480 грн, 
коньяк «Мартель VSOP» — 470 грн, 
«Мартель ХО» — 1500 грн. Ще до-
рожче коштували колекційні вина: 
шампанське Cristal blanc L. Roederer 
врожаю 2002 року — 2100 грн за 
пляшку, вина Ornellaia (2008 р.) 
— 2400 грн, Sassicaia (1998 р.) — 
4350 грн, Montrachet Grand Cru 
J. Prieur (2007 р.) — 5600 грн. 

А після замовлення елітного ал-
коголю «Танталіт» видав «Кедру» ще 
500 тисяч гривень на «придбання 
подарунків для членів клубу». Ми не 
знаємо, що це були за презенти. Од-
нак, виходячи з того, хто ж був чле-
ном клубу, думаємо що це було щось 
зовсім не плебейське. Бо дуже важко 
вразити чимось людей, у яких усе є. 

Серед них, зокрема, Юрій Бой-
ко, міністр енергетики, що схвалив 
бурові установки «Чорноморнаф-
тогазу» по $400 млн за штуку при 
їх удвічі нижчій ціні; Сергій Тулуб, 
вугільний барон і губернатор Чер-
кащини; Володимир Демішкан, друг 
Януковича та керівник «Укравто-
дору»; Володимир Євтушенков, ро-
сійський мільярдер, у якого уряд 
Азарова придбав відеокамери для 
виборів за 996 млн грн; Олександр 
Ярославський, український бізнес-
мен; Анатолій Радченко, директор 
Департаменту контролю над вироб-
ництвом і оборотом спирту, алко-
гольних напоїв і тютюнових виробів 
Державної податкової служби; Ми-
кола Гордійчук, керівник державно-
го Дніпровсько-Тетерівського лісо-
мисливського господарства, землі 
якого й «окупувало» «Сухолуччя». 

Ще одна цікава стаття видат-
ків на 3435 грн, яка чудово харак-
теризує примхливість Януковича: 
«По команде шефа срочно купили 
материалы для устройства незамер-
зания воды в чаше озера». 

Не так уже і важливо, якого року 
ті документи. Оскільки відповідати 
за свої справи Януковичу доведеть-
ся однаково. І, сподіваємося, що екс-
гаранта не порятують його «хабарі» 
Богу: «Хонка/убранство домашней 
церкви» — $16 850; «Дополнитель-
ное убранство домашней церкви» 
— $278 000; «Обряд освящения 
престола домашней церкви/Хонка» 
— $1200; «Оплата проведения Пас-
хальной службы/Хонка» — 5000 грн. 

Сильні світу
20 екс-високопосадовців хочуть 
позбавити пільг 

Позбавлення пільг екс-
президента Леоніда Кучми, 

екс-спікера Верховної Ради Олек-
сандра Мороза, екс-прем’єра Юрія 
Єханурова, екс-спікера Володи-
мира Литвина та ще 16 колиш-
ніх можновладців допоможе за-
ощадити для держбюджету понад 
8 млн грн на рік. 

Про це на брифінгу повідо-
мив новий керівник Державного 
управління справами при Прези-
дентові України Сергій Аверченко. 

За його словами, державі слід 

відмовитися від повного забез-
печення проживання зазначених 
осіб на держдачах й оплати кому-
нальних послуг із держбюджету 
(нині мешканці оплачують 30% 
послуг). 

Крім Кучми, Мороза, Єха-
нурова, Литвина, глава Держу-
правсправами назвав також екс-
секретаря РНБО Євгена Марчука, 
екс-прем’єра, а нині нардепа Ана-
толія Кінаха, екс-прем’єра Валерія 
Пустовойтенка й інших. Загалом у 
списку 20 осіб. 

У робочому кабінеті Клименка був ринг 
для боїв без правил 

Зараз відразу кілька груп пра-
цює на пониження курсу на-

цвалюти, вважають аналітики. Пе-
редусім це олігархи і спекулянти. 
Прикриваючись Майданом, вони 
вже заробили на курсі сотні мі-
льярдів доларів. 

«Частина експортерів — ті, хто 
дружить із нинішньою владою, — 
безсоромно здійснюють махінації, 
— констатує президент Україн-
ського аналітичного центру Олек-
сандр Охріменко. — Подивіться, 
який зараз маленький обсяг ва-
лютних торгів — 300–400 млн дол. 
на день. Тоді як рік тому цей обсяг 
був у 3–4 рази більше. Це означає, 
що експортери не поспішають по-
вертати виручку державі (як це на-
лежить за законом), вони вивозять 
валюту в офшори, користуючись 
тим, що їм, як «героям Майдану», 
даються певні преференції і по-
блажки. Так, в офшорах на їхніх 
рахунках щодня осідає по 700–
800 млн дол.». 

Друга група тих, хто нагріває 
руки на курсі, — валютні спеку-
лянти всіх видів. 

За оцінками експертів, на чор-
ному ринку сьогодні обертається 
більше 100 млрд дол. Гравці фінан-
сового тіньового сектора, а також 
уже згадані експортери заробля-
ють щодоби сотні мільйонів, нічо-
го не відраховуючи в казну. 

І це в той час, як прості укра-
їнці, які чесно оформили свої ва-
лютні вклади в банках, змушені 
платити податок за відсотки за 
депозитами, відзначає Охріменко. 


