
11
Відомості.UA

№ 18 (553)

28 квітня - 4 травня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Сильні світу

VIP-БУДИНКИ 

На яких авто їздять українські VIP-чиновники

У квітні, традиційному місяці для 
оприлюднення декларацій про до-
ходи, українська влада вивернула 
кишені, а заразом і відчинила двері 
у свої VIP-гаражі. Судячи з автівок 
команди Віктора Януковича, за 
рівнем життя українські чиновники 
мало чим відрізняються від араб-
ських шейхів — у власності вони 
мають цілий автопарк елітних ма-
шин загальною вартістю як мінімум 
5,86 мільйона доларів. «ТаблоID» 
проаналізував далеко не повний 
список машин, на яких їздять пред-
ставники влади.

МІНІСТР ЕКОЛОГІЇ

Першим «шейхом» на весь Каб-
мін Миколи Азарова виявився мі-
ністр екології Микола Злочевський. 
Згідно з декларацією держчиновни-
ка, у його гаражі стоїть легендарний 
«Rolls-Royce Phantom». Коштує та-
кий будинок на колесах 650 тисяч 
доларів.

Крім «Ролс-Ройса», Злочевський 
також вказав у декларації «Bentley 
6,0». Певно, міністр мав на увазі 
«Bentley Continental», адже лише він 
має об’єм двигуна шість літрів. Така 
модель коштує близько 240 тисяч 
доларів. «Бентлі» Злочевського вже 
«світився» у пресі, коли угорська по-
ліція затримала двох українців, яких 
підозрювали у крадіжці автомобіля 
цього бренду у футболіста Самюеля 
Ето’О.

ЗМІ тоді повідомили, що номер-
ні знаки на автомобілі «Bentley» за-
реєстровані на ім’я жінки міністра 
Наталії Злочевської. Проте пізніше 
сам Злочевський це спростував, ска-
завши, що «Бентлі» дружини стоїть 
у гаражі. Також міністр має змогу 
їздити на менш козирній, але майже 
недоступній для більшості українців 
машині. У декларацію Злочевського 
внесено також BMW 750. Ця модель 
коштує близько 90 тисяч доларів.

МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ

На другому місці за крутизною 
автопарку — віце-прем’єр Борис Ко-
лесніков.

Він володіє одразу двома «Бент-
лі». Одна з цих машин — «Bentley 
Mulsanne» — ексклюзивна. В Укра-
їні офіційно продано та замовлено 
лише п’ять таких автомобілів. Іще 
два завезені в Україну з порушенням 

закону. Ціна на «Mulsanne» стартує 
від 330 тисяч євро. Крім того, у Ко-
леснікова є й «Bentley Continental 
Flying Spur». Цей автомобіль коштує 
на сотню тисяч доларів дешевше — 
$206 тисяч.

У декларацію Колеснікова впи-
сано також «Mercedes S 600L». Ця 
модель вартує 185 тисяч доларів.

АГРАРНИЙ МІНІСТР 

Шикарним автопарком може 
похвалитися і міністр аграрної по-
літики Микола Присяжнюк. Його 
прикрасою можна вважати перлину 
італійського автодизайну «Maserati 
Quattroporte». Цю модель ще назива-

ють «найбільшою розкішшю Італії».
Коштує «Maserati Quattroporte» 

Присяжнюка 257 тисяч доларів. 
Крім того, міністр має у своєму роз-
порядженні «Mercedes Benz S550». 
Ця тачка коштує трохи дешевше — 
185 тисяч доларів.

Згідно з декларацією, у сім’ї 
Присяжнюка є ще й «Mercedes Benz 
R350» вартістю 106 тисяч доларів.

ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР

У віце-прем’єра Андрія Клюєва 
автопарк не такий розкішний, але 
теж є чим похвалитися. У його декла-
рацію внесено спортивний «Porsсhe 
Carrera». Судячи зі вказаного у до-
кументі об’єму двигуна у 3,6 літра, 
Клюєв їздить на кабріолеті «Porsche 
911 Carrera 3.6 MT». Тож улітку віце-
прем’єр може ганяти київськими ву-
лицями на крутій тачці з відкидним 

верхом. Коштує такий спорткар, як у 
Клюєва, 170 тисяч доларів.

Також в автопарку віце-прем’єра 
є «Mercedes SL55» об’ємом двигу-
на 5,4 літра. Як правило, цю модель 
люблять «одягати» у модний тюнінг 
AMG, що є одним із основних брен-
дів, які використовуються при тю-
нінгу автомобілів «Mercedes». Після 
«апгрейду», себто вдосконалення, 
«Mercedes SL55 AMG» коштує 165 
тисяч доларів.

Понад те, Клюєв володіє маши-
ною «Audi Q5» із об’ємом двигуна 
3,6 літра. Таку тачку можна знайти 
в Інтернеті за ціною у 77 тисяч до-
ларів.

ЗАСТУПНИК ГЛАВИ 
АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА 

Розжився своїм автопарком і не-
примітний заступник голови Адміні-
страції Президента Андрій Гончарук, 
який дістався Віктору Януковичу «у 
спадщину» від Віктора Ющенка.

Цікаво, що чиновник, який пра-
цював віце-президентом «Інтерпай-
па», а потім довгий час «вкалував» 
на Банковій із невеликою офіційною 
зарплатою, зумів обзавестись аж 
п’ятьма автомобілями. Найцікаві-
шими експонатами у цій колекції 
є «Porsche» з об’ємом двигуна 4,8 
і «Mercedes G300» («кубик»). Під 
вказані у декларації Гончарука дані 
підходить два автомобілі «Porsche», 
які мають об’єм двигуна 4,8 літра, 

— «Porsche Panamera» ціною у 128 
тисяч доларів або «Porsche Cayenne» 
вартістю у 110 тисяч доларів.

Друга цікавинка з колекції Гон-
чарука — «Mercedes» вартістю 230 
тисяч доларів 

Крім того, у Гончарука є 
«Volkswagen» (3,2), BMW (3,0), 
«Subaru» (3,0) і «Mitsubishi» (3,5).

Цікаво, що начальник Гончару-
ка, глава Адміністрації Президен-
та Сергій Льовочкін, має набагато 
скромніші вподобання. У декларації 
Льовочкіна — лише «Mercedes Benz 
S600». Така модель коштує близько 
166 тисяч доларів.

МІНІСТР ПАЛИВА

На роль головного поціновувача 
старовини претендує міністр палива 
й енергетики Юрій Бойко. У своїй 
декларації він зазначив, що воло-
діє «Mercedes Benz G450». Напев-
но, йдеться про модель «Mercedes 
GL450» вартістю 115 тисяч доларів.

Одначе справді «безцінним» 
автомобілем у гаражі Бойка є ВАЗ-
2101, тобто «Жигулі» («копійка»). 
Цікаво було б побачити міністра за 
кермом цього витвору радянського 
машпрому по дорозі на роботу.

А от на роль справжнього аскета 
української влади може претендува-
ти Президент країни Віктор Януко-
вич. У Віктора Федоровича є аж два 
гаражі, проте жодної машини.

І справді, авто можна вважати 
пережитком минулого, адже скоро 
Янукович літатиме винятково на 
гелікоптері, для чого по всій країні 
розвели масштабне спорудження 
вертолітних майданчиків.

ДЕРЖАВНІ ГРОШІ 

СВЯТКУВАННЯ 

Новий секретар Київради — 
мільярдерка
Галина Герега разом із чоловіком володіє мережею 
будівельних супермаркетів «Епіцентр». У рейтингу 
мільйонерів журналу «Фокус» вона займає 26-е міс-
це. Її статки оцінюються в $395 мільйонів. На Велик-
день Герега традиційно подарувала всім депутатам 
фракції кошики з пасками, домашніми паштетом і 
ковбасою (рецепти тримає в секреті). Герега добре 
розуміється на ювелірних виробах, до кожного кос-
тюма має прикраси, серед яких і діаманти. Єдиний 
син, 16-річний Тарас, навчається у Швейцарії.

Так виглядає кабріолет Клюєва  

«Мазераті» аграрного міністра

У Великодню ніч Президент Ві-
ктор Янукович узяв участь у 

святковому богослужінні у Києво-
Печерській лаврі.

Разом із ним там були глава 
Адміністрації Президента Сергій 
Льовочкін, спікер парламенту Во-
лодимир Литвин, Прем’єр Микола 
Азаров, а також народні депутати, 
урядовці, голови Київської облас-
ної та міської держадміністрацій 
Анатолій Присяжнюк і Олександр 
Попов.

Водночас екс-прем’єр і лідер 
«Батьківщини» Юлія Тимошенко 
на Пасху відвідала чотири храми 
різних конфесій у Києві: Свято-
Володимирський кафедральний 
собор (Українська православна 
церква Київського патріархату), 
церкву святого Василія Велико-
го (Українська греко-католицька 

церква), Домовий храм Димитрія 
Солунського (Українська авто-
кефальна православна церква) 
та Києво-Печерську лавру (УПЦ 
Московського патріархату).

Кухарка Януковича має статус 
держслужбовця

Особистий кухар Президен-
та Віктора Януковича Надія 

Маренцева працює помічником-
консультантом депутата від Пар-
тії регіонів. Про це стало відомо 
«Українській правді». Маренцева 
супроводжувала Януковича на 
форумі в Давосі в якості помічни-
ка народного депутата.

Як повідомили у апараті Вер-
ховної Ради, Маренцева з 5 травня 
2010 року працює помічником-
консультантом депутата від Пар-
тії регіонів Юлії Ковалевської. До 
слова, ця посада належить до чет-

вертої категорії посад державних 
службовців.

До призначення консультан-
том депутата Ковалевської Марен-
цева з 2008 року працювала поміч-
ником іншого депутата від Партії 
регіонів — Андрія Кравця. За часів 
першого прем’єрства Януковича 
вона була оформлена в апараті 
Кабміну, а після переходу Віктора 
Федоровича в опозицію 2005 року 
значилася кухарем у ресторанно-
му комплексі «Зоряний», який тоді 
очолював нинішній керівник ДУС 
Андрій Кравець.

Порошенко ніяк не добудує своє 
«сімейне гніздечко»

Судячи з останніх фото, зробле-
них нещодавно користувачем 

ФУП Winnie Th e Pooh, грандіозна 
дача Петра Олексійовича у «євро-
селі» Козин під Києвом досі по-

рожня. Зовнішній вигляд маєтку 
майже не змінився з 2007-го року, 
коли були зведені всі «коробки» 
будівель і лишалися лише вну-
трішні роботи. Проте деякі зміни у 
садибі Порошенка таки відбулися. 
Зокрема, на її території добудова-
но невеличку капличку.

Крім того, центральна будівля 
у маєтку Порошенка, що один в 
один нагадує Білий дім у Вашинг-
тоні, скоро може змінити колір. 
Так, на фото видно, як на одній із 
зовнішніх стін палацу влаштували 
«палітру» для нанесення різних 
фарб. Мабуть, на цьому шматку 
робітники пробують різні кольо-
ри, у які в майбутньому доведеться 
фарбувати будинок.

«Бентлі» Колеснікова

Внучка Ейнштейна померла 
в убогості
Онука Альберта Ейнштейна померла у своєму 
будинку в місті Олбані, штат Каліфорнія, у віці 69 
років. Прийомна дочка другого сина вченого, Хан-
са Альберта Ейнштейна, Евелін Ейнштейн померла 
в злиднях, повідомляє CNN. Спадщину, включаючи 
права на використання імені, Альберт Ейнштейн 
залишив Єврейському університету в Єрусалимі. 
Тож рідня втратила права одержувати доходи від 
публікації його робіт і продажу численної сувенір-
ної продукції з використанням імені вченого. 

Де зустріли Пасху українські VIPи 


