
Новообраний гарант Петро По-
рошенко зробив перші кадрові 
призначення. Главою Адміністрації 
Президента став його давній парт-
нер по медіа-бізнесу Борис Ложкін, 
а Держуправління справами 
очолив колишній радник Леоніда 
Черновецького Сергій Березенко. 
Хто ці люди? 

БОРИС ЛОЖКІН 

Народився 23 жовтня 1971 року 
у Харкові. Закінчив Харківський 
державний педагогічний інститут за 
спеціальністю «Російська мова і літе-
ратура» (1994) і Міжнародний інсти-
тут гуманізації та розвитку (США) 
за фахом «менеджер вищої ланки 
управління» (1992). 

У 1989-му Ложкін розпочав свою 
підприємницьку діяльність, ство-
ривши в Харкові торговельну ме-
режу з продажу газет і журналів. Із 
1994 року там же починає випускати 

газету «Теленеделя». За рік тижневик 
виходить уже в Києві, Запоріжжі та 
Дніпропетровську. В 1998-му Ложкін 
підписав контракт на видання газети 
«Аргументи і факти» в Україні. Зго-
дом у партнерстві з «ПриватБанком» 
став видавцем газети «Комсомоль-
ська правда в Україні». 

Наприкінці 90-х бізнесмен за-
снував на базі «Теленедели» один із 
найбільших медіахолдингів Укра-
їни — UMH group, який, окрім за-
значених ЗМІ, видавав тижневик 
«Фокус», діловий журнал «Forbes-
Україна», «Футбол», Vogue, укра-
їнську версію «Известий», «За ру-
лем», охоплював низку радіостанцій 
тощо. В 2005 році Ложкін розпочав 
видавництво журналів «Теленеделя» 
та «Футбол» у Росії. 

В 2012-му медіамагнат об’єднав 
інтернет-активи з KP Media (контр-
олювалася ним разом із нинішнім 
президентом Петром Порошенком) 
і «Медіагрупою «Україна» (Ринат 
Ахметов) у компанію United Online 
Ventures. 

Співпраця Ложкіна та Поро-
шенка у сфері медіа тривала до літа 
2013 року, коли першому довелося 
продати UMH group компанії ВЕТЕК 
Сергія Курченка, що зачищав ін-
формпростір за дорученням «Сім’ї». 
Щоб закрити цю операцію, Ложкін 
викупив у Порошенка його пакет 
у KP Media. Експертна оцінка суми 
угоди з продажу UMH group, що пу-
блікувалася в пресі, — $450–500 млн. 

Крім того, Ложкін у 1997–
1998 рр. був радником міністра еко-

номіки України Віктора Суслова, 
депутатом Харківської міськради 
(1998–2002), членом Ради підпри-
ємців при Кабінеті Міністрів Украї-
ни (2003), президентом Української 
асоціації видавців періодичної преси 
(2004–2006), членом президії Феде-
рації роботодавців медійної галузі 
України (2012). 

СЕРГІЙ БЕРЕЗЕНКО 

Народився 11 квітня 1984 року у 
Вінниці в родині лікарів. Згодом пе-
реїхав до Києва, де закінчив Києво-
Печерський фізико-математичний 
ліцей «Лідер». У 2006-му — факуль-
тет економічних наук Києво-Моги-
лянської академії. 

У 2000-му Сергій Іванович увій-
шов до оргкомітету з підготовки 
установчого з’їзду Всеукраїнської 
громадської молодіжної організації 
«Український молодіжний собор». 
У 2004 році був обраний першим за-
ступником голови УМС, а з лютого 

2005-го по липень 2006-го був голо-
вою цієї організації. 

У 2002-му вступає в Українську 
республіканську партію «Собор» 
Анатолія Матвієнка, з 2005-го — 
член центрального проводу політ-
сили. У 2005 році «Український мо-
лодіжний собор» розпочав активну 
співпрацю з Блоком Леоніда Черно-
вецького. У лютому 2006 року Бере-
зенко перетворив молодіжне крило 
«Собору» на «молодіжку» Блоку 
Черновецького. 

З червня 2006-го — радник Ки-
ївського міського голови з питань 
сім’ї, молоді, спорту і туризму. З ве-
ресня того ж року очолює Головне 
управління у справах сім’ї та молоді 
Київської міської державної адміні-
страції. Також Березенко був депу-
татом Київської міськради п’ятого 
скликання (2006–2011) від фракції 
«Блок Леоніда Черновецького». 

В команду Порошенка потра-
пив за протекцією екс-губернатора 
Вінниччини, лідера партії «Собор» 
Анатолія Матвієнка — давнього 
друга Петра Олексійовича (на ви-
борах керував Івано-Франківським 
обласним штабом Порошенка). За 
інсайдерськими даними, Березенко 
відповідав за роботу «в полях», зо-
крема, курирував організацію осе-
редків партії «Солідарність», а потім 
і місцевих штабів Порошенка (ще до 
укладення альянсу з «УДАРом» Ві-
талія Кличка), підбирав кадри для 
роботи в окружних і дільничних ви-
борчих комісіях. 

За матеріалами «Еспресо.TV»

Народний депутат Нестор Шуф-
рич, член фракції «Партія регі-

онів» оприлюднив декларацію про 
майно і доходи за 2013 рік. 

Згідно з документом, загаль-
на сума сукупного доходу Шуф-
рича у 2013 році становила 10 млн 
747,628 тис. грн. 

Зокрема, 10 млн 003,482 тис. грн 
становили дивіденди і відсотки, 
469,453 тис. грн — дохід від відчужен-
ня нерухомого майна, 239,843 тис. грн 
— заробітна плата, інші виплати й 
винагороди, 34,85 тис. грн — матері-
альна допомога. 

Також Шуфрич тримає на рахун-
ках 483,335 тис. грн, розмір внеску 
в статутні капітали підприємств та 
організацій — 50,2 тис. грн, номі-
нальна вартість цінних паперів — 
1,481 тис. грн. 

На кінець 2013 року у власнос-
ті, оренді та іншому праві користу-
вання перебували п’ять земельних 
ділянок загальною площею 9,36 га, 

з яких земділянка у 8 га у Київській 
області, а також ділянки площею 
0,715 га, 0,47 га, 0,169 га та 0,01 га в 
Закарпатській області. Крім того, 
він володіє житловою нерухомістю 
загальною площею 1,685 тис. кв. м: 
дев’ятьма квартирами, з яких сім — у 
Києві (площа 467,1 кв. м, 308,6 кв. м, 
128,2 кв. м, 122,4 кв. м, 83,9 кв. м, 
68,8 кв. м і 65,8 кв. м) і дві — в Ужго-
роді (Закарпатська обл., площа 
68,2 кв. м і 35,6 кв. м), а також жит-
ловим будинком загальною площею 
336,3 кв. м. 

У власності, оренді та іншо-
му праві користування Шуфрича є 
частки в трьох об’єктах нежитло-
вої нерухомості загальною площею 
488,7 кв. м, а також чотири гаражі 
загальною площею 64,3 кв. м у Києві. 

Серед об’єктів рухомого майна 
Шуфрича автомобілі Mercedes-Benz 
G350 (випуск 2013 р., об’єм циліндрів 
двигуна — 2,987 тис. куб. см, придба-
ний за 1 млн 388,632 тис. грн), Toyota 

4 Runner (випуск 2012 р., об’єм ци-
ліндрів двигуна — 3,056 тис. куб. см, 
придбаний за 587,265 тис. грн) 
та Land Rover Defender (випуск 
2008 р., об’єм циліндрів двигуна — 
2,402 тис. куб. см, вартість придбан-
ня не зазначено). 
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1111Буш-старший на 90-річчя 
стрибнув із парашутом 
Колишній президент США Джордж Буш-старший від-
значив своє 90-річчя, стрибнувши з парашутом. По-
відомляється, що стрибок у тандемі з інструктором 
він здійснив у штаті Мен, де розміщена його дача. 
Стрибками з парашутом Буш відзначав свої ювілеї 
— 75-, 80- і 85-річчя. Він не порушив традиції, попри 
те, що через хворобу змушений в останні роки пере-
суватися в інвалідному візку. Вперше Буш стрибав із 
парашутом близько 70 років тому — під час Другої 
світової, коли його літак збили над Тихим океаном. 

Спадкоємець 
Рокфеллера 
загинув 
в авіакатастрофі 

Перші кадрові призначення Президента

Член однієї з найбагатших 
родин Америки, Річард Рок-

феллер загинув унаслідок авіа-
катастрофи, що сталася в штаті 
Нью-Йорк. 

Правнук легендарного Джо-
на Рокфеллера сам пілотував 
одномоторний літак. Він зник із 
радарів близько 8-ї години ранку 
13 червня, за лічені хвилини піс-
ля того, як вилетів із аеропорту.  

65-річний Річард повертав-
ся з Нью-Йорка, де напередодні 
святкували 99-річчя його батька, 
відомого філантропа Девіда Рок-
феллера. 

За повідомленням місцевої 
поліції, літак під час падіння 
розвалився на частини. Причи-
ни авіакатастрофи розслідують. 

«Це жахлива трагедія. Роди-
на шокована. Річард був чудовим 
та улюбленим сином, братом, 
чоловіком, батьком і дідусем. Він 
був досвідченим пілотом та ша-
нованим лікарем», — повідомив 
речник родини Рокфеллерів. 

Річард Рокфеллер обіймав 
посаду президента некомерцій-
ної організації Health Commons 
Institute, що опікувалася покра-
щенням медичної системи США. 
Упродовж 20 років він очолював 
Американську консультативну 
раду благодійної організації «Лі-
карі без кордонів». 

Рокфеллери свого часу були 
найзаможнішою родиною Шта-
тів. Девід Рокфеллер нині посідає 
193-ю сходинку в рейтингу Forbes.

Влада

Кличко привів у Київраду «людей Черновецького» 

До Київради потрапило дев’ятеро 
колишніх депутатів із «більшос-

ті Черновецького» і ще як мінімум з 
десяток пов’язаних із ними людей. 
Левова частка пройшла під прапо-
ром «УДАРу». Про це у статті для 
«Української правди» пише Світлана 
Тараторіна. 

«Під брендом «УДАРу» впевне-
но зайшли до Київради батько і син 
Баленки. Ігор Баленко є власником 
мережі «Фуршет». У 2006 році він вже 
обирався до міськради за списками 
найвірнішого сателіта Блоку Чер-
новецького — Громадського активу 
Києва. На Святошино як самовисува-
нець отримав реванш засновник ГАКу 
Олександр Пабат», — йдеться в статті. 

На Дарниці від «УДАРу» переміг 
регіональний директор ТОВ «Епі-
центр К» Володимир Гончаров, під-
леглий колишнього секретаря Київ-
ради Галини Гереги. 

«Помічниця екс-ГАКівця і вели-
кого забудовника Льва Парцхаладзе 
Валентина Мандрик перемогла у 
Шевченківському районі. У 2012-му 
вона була помічена за скупкою голо-

сів виборців для свого шефа. Цього 
року бренд «УДАРу» переважив цей 
негативний післясмак», — ідеться у 
статті. 

Людиною Олеся Довгого на-
зивають переможця від «УДАРу» в 
Дніпровському районі Олеся Маля-
ревича. 

Не приховує свого членства у ко-
манді Черновецького «списочник» 
«УДАРу» Ігор Кононенко. Віталій 
Кличко пообіцяв особисто стежити 
за роботою цього екс-заступника 
голови Постійної комісії Київради з 
питань транспорту і зв’язку. 

Членами більшості Черновець-
кого були й депутати Київради ми-
нулого скликання Олена Овраменко 
та Сергій Костюк. Тоді вони про-
йшли у КМР у складі Блоку Литвина. 
Тепер отримали перемогу на мажо-
ритарних округах від «УДАРу». 

Знайшов себе у списку «УДАРу» 
колишній депутат Київради і пере-
біжчик із БЮТ Юрій Береговий. Те-
пер він знову отримав мандат. 

Пройшов до міськради помічник 
депутата Київради від Блоку Черно-

вецького Віталія Лавриненка Вла-
дислав Михайленко. 

На Подолі перемогу святкувала 
людина екс-заступника Черновець-
кого Валерія Міронова Олексій Пан-
чук. Він теж пройшов від «УДАРу». 

Як мінімум дві людини з фрак-
ції «УДАР» тісно пов’язані з екс-
головою ГУ у справах сім’ї молоді та 
спорту, головою молодіжки Блоку 
Черновецького Сергієм Березенком. 
Це його помічник Олексій Окопний 
і прес-секретар Павло Тарасюк. 

Ще один помічник із команди 
Льоні-Космоса отримав перемогу в 
Деснянському районі. Це керівник 
приймальні депутата Київради від 
БЛЧ Валерія Сергійчука Богдан Ган-
ноха. 

«Проте чи не найбільшим здиву-
ванням цієї компанії стала перемога 
брата екс-зятя Черновецького само-
висуванця Олександра Супрунен-
ка», — підсумувала автор статті. 

Як відомо, раніше Кличко заяв-
ляв, що у його команді є тільки одна 
людина екс-мера, за яку поручився 
Петро Порошенко.

Шуфрич показав декларацію: маєток, 9 квартир і 9 га землі 

  Потрібні продавці у продуктовий 
магазин по вул.Львівській, вул.Вете-
ранів (33-й квартал), бульв. Дружби 
народів (р-н ЛПЗ), вул.Дубнівська. 
(050) 8608406

  На роботу потрібні: аніматор в дитя-
чу кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці. (099) 7522226; (099) 
5055556; (095) 6551001; (066) 1244446

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ МУЛЯРА, 
ПОКРІВЕЛЬНИКА, ПІДСОБНИКА. 
(050) 9574630

  Візьму на роботу людей для валки 
лісу або бригаду з досвідом роботи 
та тракториста на МТЗ-82, з досвідом 
роботи у лісовому господарстві. 
(067) 3614149

  На роботу на підприємство по-
трібен головний бухгалтер. (0332) 
784990; (050) 7098855

  Потрібні на роботу офіціанти, куха-
рі, техпрацівники, досвід роботи не 
обов'язковий, з/п щотижнева. (066) 
6004002

 ФІРМА ШУКАЄ ДЛЯ СПІВПРАЦІ 
ВОДІЇВ З ВЛАСНИМИ ВАНТАЖНИМИ 
АВТОМОБІЛЯМИ, ВІД 10 ДО 30Т. 
(099) 3236282, ЛУЦЬК, ВУЛ.ШЕВ-
ЧЕНКА, 2, 9.00-17.00

 Шукаю роботу водія, досвід роботи, 
є власний  легковий а/м. Можливі 
разові поїздки бусом. (095) 7081615, 
Іван

Фермер

 ПРОДАМ. ТЕЛИЦЮ ТІЛЬНУ. (066) 
7993479; (097) 1272928

  Продам. Молоді кізочки. (067) 
4982214

  Продам. Корову 4 роки. (099) 
1571024; (099) 1388881

  Продам. Цуценят породи курцхаар, 
недорого. (050) 3782240; (097) 
5939222

  Віддам цуценят 2 місяці, невелико-
го зросту, батько породистий, будуть 
хорошими охоронцями. (0332) 
710531; (095) 1675813

Різне

  Продам. Сукню весільну, розм.44, 
білий колір, сезон 2013р., пишна з 
корсетом, підспідничник з кольцами, 
недорого. (063) 3070195; (095) 
7747106

  Продам. Стінку б/в, м'який куточок, 
диван-малюк, прихожу, газову плиту, 
шафу тридверну. (0332) 760753; 
(095) 8369530

Меблі з Європи: шкіряні м'які 
частини, у відмінному стані, низькі 

ціни.  ((096) 5679491, Волинська 
обл., м.Горохів. вул.Б. Хмельниць-

кого, 13, магазин "Інтер'єр"

  Продам. Диван-книжку 
1.75х1.9х0.9м, стіл-тумбу (темний 
горіх); двері вхідні дерев'яні, з двома 
замками та обналічкою1.95х0.8м. 
(0332) 241037; (099) 4357833

  Продам. Спальню "Лілея", радянську, 
нову, можна на дачу; стіл письмовий, 
дубовий. (095) 1234928

 Швейні машини: ручну, завод 
ім.Калініна, ножну "Подільськ"; праль-
ну машину "Малютку" та "Рига". (095) 
1234928

  Продам. САК дизельний. Намет 
військовий.  (050) 1677829

  Продам. Комп'ютер HP: плоский 
монітор, системний блок, клавіатура; 
відеомагнітофони "Самсунг" і "Елек-
троніка ВМ-12".  (0332) 241037; (099) 
4357833

  Котли на тверде паливо (торфобри-
кет, дрова, щепа ін.) з вентилятором 
піддуву (Німеччина) та електронною 
автоматикою (Польща) 15-200кВт та 
банні печі, можливе виконання індиві-
дуальних замовлень. (03379) 40218; 
(098) 6831146; (067) 7011731

  Куплю. Дешеві меблі б/в, холодиль-
ник, морозильну камеру, шифер б/в, 
газову плиту. (0332) 760753; (095) 
8369530

 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 


