
Стали відомі імена 250 нинішніх і 
колишніх політиків і чиновників, 
які живуть у держдачах в елітній 
Конча-Заспі та Пущі-Водиці під 
Києвом. Список «розсекретило» 
Державне управління справами на 
запит «Українських новин». 

Незважаючи на заяви уряду про 
ліквідацію державних дач у цих еліт-
них поселеннях, усе ж продовжують 
фінансувати в плановому обсязі об-
слуговування цих комплексів. До 
кінця року платники податків за-
платять за комфортне проживання 
тут нинішніх і колишніх чиновників 
38 млн грн. При цьому проживан-
ня одного чиновника в Конча-Заспі 
обходиться бюджету в 11,5 тис. грн 
щомісяця, а в Пущі-Водиці — в 
23,4 тис. грн. 

ДУС надало список із 250 пріз-
вищ із ініціалами тих, хто мешкає 
в елітних держдачах. Журналісти 
змогли ідентифікувати 208 із них. 
Найбільшою категорією виявилися 
не чиновники, а нинішні та колишні 
судді Конституційного суду, а також 
члени ЦВК. 

«Довгожителів» іще з радян-
ських часів нарахували 25. У деяких 
будиночках просто живуть сім’ї ко-
лись видатних українських політи-
ків, учених, письменників і акторів, 
таких як Ігор Курас чи Богдан Ступ-
ка. Можна знайти тут екс-секретарів 
ЦК КПУ, екс-міністрів будівництва 
або торгівлі УРСР. У Конча-Заспі 
мешкають перші українські прем’єр-
міністри Вітольд Фокін і Віталій Ма-
сол. 21 особа з виявлених у списку — 
представники «колишньої» влади. 
При цьому частина з них точно не 
проживає сьогодні в цих котеджних 
селищах. Як, наприклад, екс-прем’єр 
Микола Азаров або екс-генпрокурор 
Віктор Пшонка. 

У переліку фігурують Володи-
мир Семиноженко, Раїса Богати-
рьова, Дмитро Табачник, Олександр 
Лавринович, Юрій Мельник, Оксана 
Білозір, Володимир Яцуба. У Пущі-
Водиці проживають екс-голова Дер-
жуправління справами Андрій Кра-
вець та екс-глава КМДА Олександр 
Попов, а також колишній депутат 
і радник президента Віктор Слау-
та, екс-глава КРУ Петро Андреєв 
і екс-заступник міністра оборони 
Олександр Олійник. У Конча-Заспі 
— члени колишнього уряду Віктор 
Тихонов, Руслан Демченко і Михай-
ло Кулиняк, а також екс-керівники 
морадміністрації Олексій Нагорний, 

Чернівецької ОДА Михайло Папі-
єв, Держкомархіву Ольга Гінзбург, 
Держлісгоспу Микола Тимошенко. 
Тут же мешкає президент Спілки ад-
вокатів Лідія Ізовітова. 

Не відстає від старожилів і нова 
влада. Так, у будинку № 22 Конча-
Заспи проживає новопризначений 
радник Порошенка Володимир Гор-
булін, а в № 80 — екс-начальник 
Управління держохорони, а нині 
міністр оборони Валерій Гелетей. 
Тут же оселився екс-радник Турчи-
нова, а нині народний депутат від 
«Батьківщини» Руслан Лук’янчук. 
Не залишилися без даху над головою 
і «вічний» керівник апарату Верхо-
вної Ради Валентин Зайчук і глава 
Держкомстату Олександр Осаулен-
ко. Особняки в елітних поселеннях 
також мають екс-голова Луганської 
ОДА Михайло Болотських, нинішній 
посол України в Китаї Олег Дьомін. 

На сьогодні в держдачах прожи-
вають 11 депутатів із різних фрак-
цій парламенту. Партію регіонів 
тут представляють Нестор Шуф-
рич, Анатолій Близнюк, Володимир 
Рибак, Микола Дем’янко, а також 
екс-регіонали Анатолій Кінах, Юлій 
Іоффе і Юрій Поляченко (колиш-
ній міністр охорони здоров’я). Від 
«Батьківщини» в Конча-Заспу засе-
лився Валерій Сушкевич. Від Ком-
партії — Петро Симоненко й Адам 
Мартинюк. По сусідству живуть екс-
голова Верховної Ради Володимир 

Литвин і Василь Петьовка. 
Найбільш масове заселення 

держдач чиновниками відбувало-
ся за президентства Леоніда Куч-
ми та Віктора Ющенка. З тих часів 
тут мешкає 32 нинішні жителі, які 
останнім часом виявилися «не при 
справах». Дехто з них покидає ці по-
селення, як Віктор Ющенко, котрий 
нещодавно залишив держдачу, або 
Леонід Кравчук, який зумів довести, 
що побудувався на землі, яка «вже 
належить не державі, а особисто 
йому».

По сусідству з колишнім будин-
ком Ющенка живе екс-лідер Соцпар-
тії Олександр Мороз. У будинку № 72 
в Конча-Заспі, як і раніше, прожи-
ває Леонід Кучма. Поруч — Валерій 
Пустовойтенко, Віталій Дурдинець, 
Анатолій Зленко, Євген Марчук та 
Олександр Ткаченко. Всього за кіль-
ка кроків від екс-президента живе 
і екс-прем’єр Юхим Звягільський, 
який підписав постанову, що пода-
рувала місцевим жителям «30-про-
центну» пільгу з оплати послуг цих 
комплексів. Із часів Ющенка тут 
залишилися Віра Ульянченко, Юрій 
Єхануров, Станіслав Сташевський, 
Іван Васюник, Іван Ткаленко, Мико-
ла Оніщук та Володимир Стельмах. 

Багато в Конча-Заспі колишніх 
депутатів від БЮТ: Євген Шаго, Сер-
гій Осика, Олександр Борзих і Ана-
толій Матвієнко. Є тут і представни-
ки старої «команди Лазаренка» Юрій 

Загородній та Олег Петров. Розбав-
ляють їх компанію екс-міністр преси 
й інформації Микола Онуфрійчук і 
колишній глава Нацради з ТБ Борис 
Холод, а також екс-мер Києва Олек-
сандр Омельченко. 

Чимало тут нинішніх і колишніх 
працівників ЦВК: Михайло Охен-
довський, Андрій Магера, Сергій 
Суярко, Броніслав Райковський, 
Олександр Чупахін, Ігор Жиденко, 
Олександр Копиленко, Сергій Дубо-
вик, Володимир Шаповал, Анатолій 
Писаренко. Будинки № 11 і 46 у Пу-
щі-Водиці сьогодні пустують, адже 
їх мешканці втекли з України. Це 
екс-генпрокурор Віктор Пшонка та 
його заступник Ренат Кузьмін. Крім 
них, на держдачах живуть екс-глави 
ГПУ Михайло Потебенько й Олек-
сандр Медведько, а також колишні 
заступники генпрокурора Віталій 
Щоткін, Тетяна Корнякова і Юрій 
Гайсинський. 

Найпоширеніша категорія «або-
ригенів» елітних котеджних місте-
чок — судді. Тільки серед іденти-
фікованих жителів Конча-Заспи і 
Пущі-Водиці їх налічується 32. У 
списках також значаться постійний 
секретар Юлії Тимошенко Михайло 
Лівінський та прес-секретар Мари-
на Сорока. Чимало серед жителів 
елітних поселень керівників струк-
турних підрозділів Кабміну часів 
Азарова. Проживають там і глава 
НДІ при клініці «Феофанія» Дмитро 
Дячук та екс-директор «Українсько-
го дому» Лариса Хоролець. 

Минулого тижня КМУ зробив 
перший крок для скасування нечу-
ваних пільг. Прийнято рішення про 
відміну пільг колишнім чиновни-
кам та одноразових і систематичних 
надбавок нинішнім за так звану сум-
лінну працю та безперервний стаж 
роботи. Про це повідомив міністр 
Кабінету Міністрів Остап Семерак. 
Він зазначив, що уряд звернеться 
до Верховної Ради з пропозицією 
скасувати всі пільги, передбачені 
для екс-чиновників. «Ми скасували 
низку постанов попередніх урядів і 
рекомендували парламенту скасу-
вати постанови, які стосуються ко-
лишніх високопосадовців, а також 
їхніх родин», — сказав він. Семерак 
уточнив, що йдеться про санаторно-
курортне лікування екс-чиновників 
та їхніх рідних, пільги при оплаті 
проживання в об’єктах Державно-
го управління справами, при тран-
спортному забезпеченні, грошове 
утримання.

Син регіонала Володимира Ка-
цуби, заступник голови «На-

фтогазу» Олександр Кацуба, що 
купував «вишки Бойка», а тепер 
ховається від відставки на лікарня-
ному, одружився. 

Розкішне весілля Кацуба-мо-
лодший і така собі Тетяна Гузенко 
зіграли не де-небудь, а під Пари-
жем у Шато де Шантільї. Причому 
молодята не надто афішували цей 
факт у своїх Instagram. А от їхні 
гості виявилися менш терплячими 
та показали кілька фото зі свята. 

Журналісту «Української прав-
ди» Сергію Лещенку вдалося роз-
шукати кілька фотопідтверджень 
того, що весілля молодого регіона-

ла-корупціонера відбулося. 
До речі, на заході співали одні 

з найдорожчих російських вико-
навців — Григорій Лепс і Тіматі. А 
серед відомих гостей був син хар-
ківського мера Геннадія Кернеса — 
Родіон Гайсинський. 

Тим часом голова «Нафтогазу» 
Андрій Коболєв обіцяє через два 
тижні звільнити свого зама Ка-
цубу-молодшого, який перебуває 
на так званому лікарняному. Про 
це він написав на своїй сторінці у 
Facebook: «Із моменту мого при-
значення в НАК Олександр на лі-
карняному. Вже майже 4 місяці. 
Я вмію користуватись «Інстагра-
мом», спілкуюся з журналістами, 
тому непогано уявляю, який пере-
біг має його хвороба». 

«Якщо коротко, то на амбула-
торне лікування в КЗОЗ «Центр 
первинної медико-санітарної до-
помоги Дергачівського району» 
(амбулаторія загальної практики 
— сімейної медицини м. Дергачі, 
вул. 1 Травня, 25)» це не дуже схо-

же», — додав голова «Нафтогазу». 
За його словами, юристи НАКу 

ще у квітні аналізували цю ситуа-
цію і дійшли очікуваного висновку: 
звільнення без отримання письмо-
вих роз’яснень співробітника буде 
легко оскаржене в суді й дасть пра-
во на автоматичне відновлення на 
посаді. 

У разі затяжного лікарняного 
роботодавець має право звільнити 
співробітника без його заяви тільки 
після завершення чотиримісячного 
терміну, який у випадку пана Кацуби 
закінчується через два тижні. 
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1111Чиновникам Росії 
заборонили купувати 
іномарки 
Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підпи-
сав постанову уряду про заборону на держав-
ні та муніципальні закупівлі машин іноземного 
виробництва. На початку липня було внесено 
поправки, що обмежують вартість службових 
автомобілів для чиновників до 3 млн руб.

Бродського позбавили посади 
Кабінет Міністрів України своєю постановою прийняв 
рішення створити Державну регуляторну службу 
замість Державної служби з питань регуляторної 
політики та розвитку підприємництва, яку очолює 
Михайло Бродський. Текст постанови оприлюднено 
на офіційному сайті уряду. Нею доручається створю-
ваному відомству подати уряду в місячний термін 
проект положення про Державну регуляторну 
службу України. 

Нелю Штепу 
заарештували 
на 2 місяці 

Коломойський 
судитиметься 
з Росією за Крим 

Стали відомі імена 250 чиновників, які 
користуються елітними держдачами 

Екс-мера Слов’янська Доне-
цької області Нелю Штепу 

заарештовано на 2 місяці, пові-
домили в прес-службі прокура-
тури Харківської області. 

«13 липня суд обрав запобіж-
ний захід у вигляді тримання під 
вартою без права внесення заста-
ви терміном на 60 днів. Досудове 
розслідування веде прокуратура, 
оскільки Штепа є посадовцем 
місцевого самоврядування 3-ї 
категорії», — розповіли в облпро-
куратурі.  Штепі оголошено про 
підозру у скоєнні злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 110 ККУ (пося-
гання на територіальну цілісність 
і недоторканність України, якщо 
відповідні дії призвели до заги-
белі людей або інших тяжких на-
слідків).  7 липня у Слов’янську в 
ході спецоперації Збройних сил 
України Штепу було звільнено із 
заручників. 

Український мільярдер і гу-
бернатор Дніпропетровської 

області Ігор Коломойський вирі-
шив судитися з Росією у міжна-
родних судах за втрачені інвес-
тиції у компанію, яка володіла 
аеропортом у Бельбеку. Про це 
він заявив у інтерв’ю «П’ятому 
каналу», зазначивши, що вже на-
діслав Дмитру Медведєву листа з 
пропозицією «досудового врегу-
лювання втрат інвестицій у об-
сязі 15 мільйонів доларів у ком-
панію, яка володіла аеропортом 
«Бельбек». 

Крім того, Коломойський має 
намір створити асоціацію укра-
їнських громадян, які втратили в 
Криму майно або його вартість. 
Олігарх назвав для прикладу 
власників нерухомості, попит на 
яку, за його словами, «через оку-
пацію та блокаду Криму» відсут-
ній, а вона втрачає в ціні. 

Сильні світу

«Хворий» заступник голови «Нафтогазу» одружився у Франції Клименко намагається втекти з-під санкцій 
із допомогою ізраїльських адвокатів 

Елітна держдача Миколи Оніщука в Конча-Заспі

Колишній глава Міністерства 
доходів і зборів Олександр 

Клименко, якого силовики оголо-
сили в розшук, найняв ізраїльську 
консалтингову фірму Lone Star 
Communications для зняття з ньо-
го санкцій європейських держав і 
для «розморожування» пов’язаних 
із ним рахунків у Швейцарії та Ліх-
тенштейні, пише «Українська прав-
да». 

«Я найняв не лобістів, я найняв 
ізраїльських адвокатів, які представ-

ляють мої інтереси в питанні санкції. 
Що стосується «розморожування» 
активів, то я хочу сказати, що у мене 
немає рахунків у Швейцарії», — за-
явив Клименко. Він зазначив, що не 
збирається повертатися в Україну, 
бо у нього нема «впевненості в тому, 
що правова система в Україні буде 
відстоювати мої інтереси». 

Відомо, що прокуратура звину-
вачує Клименка в тому, що його дії 
призвели до збитків на шість мі-
льярдів гривень. 

Також міністр-утікач заявив, 
що російського громадянства він не 
просив і зараз активно вивчає ан-
глійську мову, хоча екс-чиновник є 
персоною нон ґрата на території Єв-
росоюзу та США. 

«Це тимчасово, ми відновимо 
справедливість, не сумнівайтеся», — 
сказав Клименко. 

Нагадаємо, втечу Клименка при-
крили невідомі, які відкрили вогонь 
у прикордонників. 

До кінця року на їх утримання держава витратить 38 млн грн. А це податки громадян 


