
Будинок відпочинку «Конча-Заспа» 
та комплекс відпочинку «Пуща-
Водиця», які українці до цього часу 
вважають санаторіями, насправді 
ними не є. Це обнесені чотириме-
тровим парканом багатокілометро-
ві території спеціального призна-
чення, де розмістилися маєтки 
колишніх та нинішніх посадовців, 
на утримання яких держава що-
року виділяє близько 45 мільйонів 
гривень. У переліку осіб, які корис-
туються дачами в «Конча-Заспі», 
найодіозніші представники старого 
режиму — екс-прем‘єр Азаров, екс-
міністр охорони здоров’я Богати-
рьова, екс-міністр освіти Табачник, 
лідер комуністів Симоненко, екс-
спікер парламенту Рибак. У «Пущі-
Водиці» досі користуються благами 
екс-генпрокурор Пшонка, колиш-
ній перший заступник Кузьмін, екс-
завгосп Януковича Кравець. 

Це — дискредитовані діячі, час-
тина з яких утекла за кордон, пере-
ховуючись від правосуддя. Але на 
цій території досі стоять їхні дачі, 
часом закриті, спокій на яких бере-
же Управління державної охорони 
— спецпідрозділ, який відповідає за 
безпеку найвищих посадових осіб 
держави. 

Автору цих рядків вдалося по-
трапити на територію в автомобілі 
одного з «дачників». 

ДЕРЖАВНА ДАЧА 
БОГАТИРЬОВОЇ 

Наприклад, дача Раїси Богати-
рьової. Цей розкішний палац вона 
звела на місці недобудованої держ-
дачі начебто власним коштом, хоча 
ніколи не мала легальних доходів 
для цього. 

За угодою, звівши маєток замість 
отриманого сараю, Богатирьова зро-
била «покращення» державної влас-
ності й отримала право безкоштов-
но жити на території держрезиденції 
десятиліттями. Тобто поки сума зро-
бленого «покращення» не компенсує 
повністю розмір орендної плати, 
який вона мала би сплачувати за 
право проживання в непридатному 
житлі. 

Є в Богатирьової навіть свій осо-
бистий причал, закритий на ключ. 

Серед інших мешканців держав-
ної «Конча-Заспи» можна знайти 
людей, які вже давно не обіймають 
посад, але продовжують користу-
ватися привілеями. Так, у наданому 
Адміністрацією Президента спис-
ку згадується колишній глава Кон-

ституційного Суду Головін, за часів 
керівництва якого Януковича було 
наділено повноваженнями Кучми. 
Також має право на проживання до-
повідач у цій справі суддя-конститу-
ціоналіст Вдовіченко. 

Використовує приміщення ко-
лишня голова Вищої ради юстиції 
Ізовітова; колишній заступник мі-
ністра внутрішніх справ Клюєв, 
який був головним свідком проти 
Луценка; колишній керівник служ-
би прем’єра Азарова Кушніренко, 
який завідував його робочим гра-
фіком; колишній голова Вищого 
адміністративного суду Пасенюк; 
колишній міністр культури Кули-
няк. 

ДЕРЖАВНА ДАЧА 
ЗВЯГІЛЬСЬКОГО 

Нещодавно завершив будівни-
цтво дачі на території «Конча-За-
спи» регіонал Юхим Звягільський. 
Оскільки він здійснював ці роботи 
своїм коштом, то держава нічого не 
отримуватиме від його присутності, 
аж поки у вартість оренди не зараху-
ють зроблене ним покращення. А це 
забере не одне десятиліття. 

У списку фігурують екс-спікери 
парламенту Литвин, Ткаченко і Мо-
роз. Причому якщо останній мешкає 
в убогому одноповерховому будин-
ку, то Литвин має в своєму розпоря-
дженні два повноцінних кілька по-
верхових маєтки, один із яких навіть 
отримав назву «бібліотека». 

У переліку осіб, яким виді-
лено держдачі, також значиться 
керівник апарату Верховної Ради 
Зайчук, відомий своїм категорич-
ним небажанням оприлюднювати 

декларації депутатів, а також екс-
генпрокурор Потебенько, який 
гальмував розслідування справи 
Гонгадзе, виводячи з-під удару Ле-
оніда Кучму. Сам другий президент 
також має на цій території в по-
життєвому користуванні державну 
дачу з басейном. 

На кожному зі згаданих немає де 
клейма ставити, вони давно не обі-
ймають посад, але продовжували ба-
гато років  паразитувати на пільгах. 
Наприклад, глава Нацради з питань 
телебачення і радіомовлення у часи 
Кучми Борис Холод. Або генпроку-
рор Святослав Піскун. 

У списку мешканців люди з епо-
хи Ющенка — екс-віце-прем’єр Ва-
сюник, колишній міністр аграрної 
політики Мельник, депутат Петьов-

ка (на його дачі мешкає Віктор Ба-
лога), колишня глава Адміністрації 
Президента Ульянченко, екс-міністр 
юстиції Оніщук, голова Нацбан-
ку Стельмах, екс-керівник офісу 
Ющенка Демченко. 

ДЕРЖДАЧІ «ПУЩІ-ВОДИЦІ» 

В іншому спецпоселенні — комп-
лексі відпочинку «Пуща-Водиця» — 
мають право користування колишня 
керівниця Державного архіву кому-
ністка Гінзбург, екс-завгоспи Януко-
вича Дем’янко та Кравець, колишній 
донецький генпрокурор Медведько, 
колишній міністр надзвичайних си-
туацій Болотських, колишній глава 
Київської міської державної адміні-
страції Попов, а також депутат Не-
стор Шуфрич. 

У переліку мешканців значиться 
і померлий Іван Плющ. На дачі про-
живає його родина. Оскільки Плющ 

також збудував новий маєток на цій 
території, то його рідні фактично бу-
дуть жити в цьому закритому запо-
віднику політичної еліти ще багато 
років. 

У списку мешканців також тра-
пляються соратники Тимошенко 
— член ЦВК Жиденко, екс-депутат 
Шаго, екс-керівник служби прем’єра 
Лівінський. Але їм переважно виді-
ляли номери в корпусах санаторію. 

ДЕРЖАВНА ДАЧА ГЕЛЕТЕЯ 

Єдиним представником нової 
влади, що мешкає в «Конча-Заспі», 
є міністр оборони Валерій Гелетей, 
який оселився там за часів, коли 
секретаріатом президента керував 
Віктора Балога, а сам Гелетей очолю-
вав Управління державної охорони. 

Ось його дача від фінської ком-
панії «Хонка», яка прославилася на 
всю Україну завдяки тому, що поста-
чала деревину для Межигірського 
палацу Януковича. 

Як і решта чиновників високого 
рангу, Гелетей побудував нову дачу 
на місці старої. Це означає, що йому 
було надано право безкоштовного 
проживання на своєму ж об’єкті, 
поки сума робіт із покращення не 
перекриє розмір оренди. 

Ще одна нота цинізму в тому, 
що державними дачами на держав-
ній території, яка утримуються за 
державні кошти, користуються чи-
новники, які часто мають також 
приватні маєтки. Наприклад, згідно 
з оприлюдненими деклараціями тих 
же Литвина та Гелетея, в їх власності 
є також інші будинки, а Богатирьо-
ва, окрім державної дачі, отримала 
від українських платників податків 
ще й квартиру на Печерську. 

Що робити з державними да-
чами зараз — зрозуміти складно. 

З одного боку, існує громадський 
попит на знищення цих островів 
соціальної нерівності. З другого — 
чимало держдач фактично не на-
лежить державі, оскільки укладені 
чиновниками інвестиційні договори 
на побудову маєтків замість напів-
зруйнованих сараїв на багато років 
прив’язали мешканців до цієї тери-
торії. 

За великим рахунком, ці дачі ма-
ють бути продані, але ринок неру-
хомості в Україні лежить на дні. І в 
багатьох випадках ці будинки не бу-
дуть цікаві нікому, окрім тих самих 
чиновників, які їх звели. 

Уряд міг би використовувати 
державні дачі для розселення бі-
женців або реабілітації поранених. 
Але треба усвідомлювати, що пе-
репрофілювання перетворить ці 
об’єкти на непридатні для подаль-
шого продажу після закінчення 
АТО, а зробити на цьому місці по-
вноцінний шпиталь неможливо без 
тотального руйнування збудованих 
палаців. 

Водночас, із другого боку, чи має 
право Азаров, Литвин або Богати-
рьова мешкати чи тримати закри-
тими палаци державних резиденцій, 
коли їхні співгромадяни потерпають 
у нелюдських умовах? 

Коли в Україні нарешті зникнуть 
такі осередки радянської номенкла-
тури, як державні дачі, на утриман-
ня яких щороку з’їдаються 45 міль-
йонів гривень, незрозуміло. 

Новий керівник Державного 
управління справами Сергій Бере-
зенко не бачить сенсу продавати 
зараз ці будинки відставним чинов-
никам. У коментарі «Українській 
правді» він сказав: «Продати можна 
лише тоді, коли буде найвища ціна, 
і комплексно всю територію «Конча-
Заспи», а не клаптиками по ділян-
ках». 

 За словами Березенка, ДУС хоче 
вирахувати ринкову вартість землі, 
яка відведена під дачу конкретно-
го чиновника. Також він пропонує, 
щоб віп-поселенці за свій рахунок 
винаймали охоронну фірму, а пости 
УДО залишити тільки біля кількох 
об’єктів, де мешкають колишні по-
садові особи, яким приписано мати 
пожиттєву охорону. 

Але цей підхід принципово ні-
чого не змінить: Богатирьова, Аза-
ров, Литвин, Кузьмін, Пшонка й 
інші одіозні діячі вважатимуть, що 
домоглися свого — збудовані ними 
будинки і далі перебуватимуть у їх-
ньому розпорядженні. А в Україні й 
далі існуватиме цей заповідник від-
вертого глузування над простими 
громадянами з боку корумпованих 
чиновників. 

Сергій ЛЕЩЕНКО, «УП»
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1111Заповідний ліс, яким 
користувався Янукович, 
повернули державі 
2,6 га лісу, які були передані товариству «Дім 
лісника», за позовом прокуратури Київської об-
ласті через суд повернуто у державне користу-
вання. Про це повідомила прес-служба обласної 
прокуратури. Встановлено, що у 2012 році на 
підставі розпоряджень Київської облдержадмі-
ністрації цю лісову ділянку було дано в користу-
вання терміном на 49 років. 

Генпрокуратура затримала 
заступника голови 
Нацбанку 
Правоохоронці затримали заступника голови 
НБУ Бориса Приходька. За результатами роз-
слідування встановлено, що протягом лютого 
2014 року він за попередньою змовою з головою 
ПАТ «Аграрний фонд» і службовими особами 
«Брокбізнесбанку», зокрема головою наглядової 
ради Бугаєм, заволоділи коштами ПАТ «Аграрний 
фонд» на суму 2 млрд 69 млн грн. 

Криза в Україні не позначилася на 
добробуті колишніх політиків 

Сильні світу

Державна дача Литвина

Державна дача Звягільського

Державна дача Гелетея  

Державна дача Богатирьової 


