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На утримання будинку відпо-
чинку «Конча-Заспа», комп-

лексу відпочинку «Пуща-Водиця» 
й автобази ДУС цього року з бю-
джету виділено 107 мільйонів гри-
вень. Про це йдеться в матеріалі 
«Української правди».

На запит видання Адміністра-
ція Президента відповіла, що, 
відповідно до закону про держ-
бюджет на 2011 рік, на утримання 
«Конча-Заспи» передбачені ви-
датки в обсязі 29 млн. 309 тис. 800 
грн., «Пущі-Водиці» — 16 млн. 23 
тис. 100 грн. Крім цих 45 мільйо-
нів, на ремонт будинку коменда-
тури «Конча-Заспи», яким корис-
тується охорона, виділено 14 млн. 
грн. Адміністрація Президента 
також повідомила, що кошторис 
автобази Державного управління 
справами цього року складає 48 
млн. 229 тис. грн.

Для порівняння, на санаторно-
курортне оздоровлення інвалідів 
цьогоріч виділено 97 мільйонів, на 
фінансування всіх українських бі-
бліотек — 108 мільйонів гривень.

Більш як рік тому Людмила Дени-
сова видала заміж свою молодшу 

дочку Олександру. Втім, відео з цьо-
го гламурного весілля не для бідних 
випірнуло в Інтернеті лише зараз.

Обранцем Саші Денисової став 
кримський бізнесмен Пилип Квітко. 
А церемонія пройшла у стилі казки 
«Аліса у Дивокраї».

«Це була перша книжка, яку я 
прочитала у п’ять років, і відтоді 
вона — моя улюблена. Мама з ди-
тинства називала мене «Алісою у 
Дивокраї», — сміючись, розповіла 
Олександра «Событиям».

Оригінальне весілля гуляли в од-
ному з корпусів пансіонату «Слава» 
в Алушті. Гостей запросили чимало 
— близько сотні.

Кожному з новоприбулих вида-
ли саше з лавандою, на мішечку було 
зазначене ім’я запрошеного. Для всіх 
було пошито коци лавандового ко-
льору. Саме лавандовий колір став 
провідним того вечора. При цьому 
нареченій дісталася сукня кольору 
айворі.

У казку Аліси-Олександри гості 

потрапили, коли одержали незви-
чайні запрошення: вони були напи-
сані у дзеркальному відображенні, 
тож прочитати їх можна було, тільки 
приклавши до них дзеркало.

На ексклюзивному весіллі було 
близько ста осіб обслуговуючого 
персоналу. Офіціантів, до речі, пе-
реодягли у костюми Гральних Карт. 
Мама нареченої виконувала роль Бі-
лої Королеви, а мама нареченого Пи-
липа Квітка, жагуча брюнетка, стала 
Чорною Королевою.

Казкові ролі того дня дістались 
усім гостям без винятку: чоловіки 
були Квітами, а дівчата, у тому чис-
лі свідок, — Бджілками. Були навіть 
Кролики, які постійно кудись спіз-
нювалися.

На весіллі були присутні і «по-
літичні» гості: соратник Денисової 
і сусід по під’їзду екс-депутат від 
БЮТ Андрій Сенченко, а також за-
ступник голови фракції БЮТ Ан-
дрій Кожем’якін. Останній на святі 
навіть заспівав.

Кульмінацією стилізованого ве-
сілля став торт, верхній ярус якого 

вінчало дерево. З торта виліз Кро-
лик, який повторював одну фразу: 
«Час прийшов, час прийшов!».

Серед страв, якими на весіллі 
пригощали гостей, були салат у ко-
косі, фуа-гра під малиновим соусом і 
гусак в апельсиновому варенні.

У подарунок молодята отрима-
ли путівку на Гавайські острови, а 
також усе для дому — від сервізів до 
ковдр, подушок і постільної білиз-
ни.
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Віктор Балога прожив рік на 67 тисяч 
гривень, Герман - на 164 тисячі
Журнал «Фокус» опублікував топ-10 
найбільш бідних українських по-
літиків.

Найбіднішим виявився міністр 
із надзвичайних ситуацій Віктор 
Балога. Згідно з декларацією про до-
ходи, в минулому році він отримав 
лише 67 тисяч 66 гривень, із яких 57 
тисяч — зарплата.

Услід за Балогою йде радник 
Президента України та керівник го-
ловного управління з гуманітарних і 
суспільно-політичних питань Адмі-
ністрації Президента Ганна Герман, 
яка заробила лише 164 тисячі гри-
вень.

Андрій Парубій задекларував 
244,7 тисячі гривень доходів у 2010 
році й також увійшов до списку. 
Втім, менше, ніж Парубій, торік змо-
гли заробити представники НУ-НС 
Григорій Омельченко та В’ячеслав 
Кириленко, нардеп від БЮТ Ната-
лія Королевська, позафракційний 
Григорій Омельченко та депутат-
сумісник Владислав Каськів.

Голова Державного агентства 
з інвестицій та управління наці-
ональними проектами та депутат 
Владислав Каськів у минулому році 
заробив 234,4 тисячі гривень. Як і 
в решти нардепів, 35 тисяч із цих 
грошей — матеріальна допомога на 
оздоровлення. У власності депута-
та немає ні будинку, ні квартири, ні 
землі, проте є дві машини — «Toyota 
Land Cruiser» і «Volkswagen».

Не багато за мірками української 
політики заробляє і народний депу-
тат від НУ-НС В’ячеслав Кириленко. 
У 2010 році він задекларував 234 ти-
сячі 800 гривень сукупного доходу. Є 
у власності депутата і квартира пло-
щею 207 квадратних метрів, а у чле-
нів його родини — гараж площею 

16,6 квадратного метра. Автомобілів 
і банківських вкладів ні у Кирилен-
ка, ні у його близьких немає.

Менший, аніж у більшості колег, 
дохід і у представниці БЮТ Наталії 
Королевської. У 2010-му вона заро-
била 202,9 тисячі гривень — це вже з 
35 тисячами матеріальної допомоги, 
двома з половиною тисячами гри-

вень страхової допомоги та майже 
140 гривнями дивідендів.

У власності в сім’ї Королевської є 
квартира площею 264,1 квадратного 
метра, а ось у її особистій власності 
зазначений пункт «Інше» площею 
545,2 квадратного метра. Машини 
у Королевської, судячи з деклара-
ції, немає. Зате є у членів її сім’ї: 
«Mersedes S320», «Mersedes S350» і 
«Range Rover». На рахунках у банках 
і фінансово-кредитних установах у 
депутатки зберігається майже 32 ти-
сячі гривень.

Народний депутат Григорій 
Омельченко у 2010 році отримав 
235 тисяч 640 гривень доходу, з яких 
35 тисяч становить матеріальна до-
помога. У власності політика немає 
автомобіля, та є невелика житлопло-
ща — квартира на 42 квадратних ме-
три, яку, за словами Омельченка, він 
отримав іще в 1981 році. Є у нього і 
невеликий рахунок в банку на суму 
5800 доларів.

Одна з найменших зарплат в 
українському парламенті у сина 
Президента Віктора Януковича-
молодшого. У декларації політика 
зазначено, що він у 2010 році заро-
бив 179,5 тисячі гривень плюс тра-
диційні 35 тисяч гривень матеріаль-
ної допомоги, а в якості дивідендів 
і відсотків отримав аж 203 гривні. 
Всього 214 тисяч 800 гривень сукуп-
ного доходу.

Правда, на відміну від багатьох 
своїх колег, Янукович молодший 
офіційно підтвердив наявність у 
нього недешевої власності: земель-
ної ділянки площею 0,16 га, кварти-
ри на 378,1 кв. м, а також дачі (адмі-
ністративний будинок площею 367,5 
кв. м і госпблок на 143,4 кв. м). Є і 
банківський вклад на суму 283 тися-
чі гривень. А ось машин немає.
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РОЗКІШНЕ ЖИТТЯ 

Берлусконі позбавили 
недоторканності
Понад 95% виборців на референдумі проголо-
сували за скасування закону, який дає прем’єр-
міністру судовий імунітет, повідомляє телеканал 
«Росія-24». Таке право Берлусконі отримав рік 
тому. І зараз, коли стосовно прем’єра розсліду-
ють одразу чотири справи, цей привілей йому б 
дуже знадобився. Італійська опозиція розцінила 
результати голосування як поразку уряду та за-
кликала Берлусконі піти у відставку.

«Бідна» Герман полюбляє дорогі годинники та аксесуари

Дачі та машини для влади 
обходяться бюджету, як бібліотеки 

Для Віктора Януковича за екс-
клюзивним замовленням ви-

готовлено будинок прийомів на 
воді. Про це йдеться в розсліду-
ванні «Української правди» «Та-
ємниці «Межигір’я». Нова розкіш 
Януковича».

За інформацією джерел, палац 
на воді для Президента зробили 
на базі дебаркадера. Кілька тиж-
нів тому він був доставлений до 
«Межигір’я» та пришвартований 
у внутрішній гавані. Кореспон-
дент «Української правди» підплив 
до «Межигір’я» з боку Дніпра та 
знайшов підтвердження цій ін-
формації.

«Палац на воді» Януковича 
стояв саме там, де і казали — в за-
тоці «Межигір’я» на березі Київ-
ського моря, поряд із голубниками 
Президента. За планом забудови 
колишньої державної резиденції 
це місце має назву «Яхт-клуб».

Довжина будинку на воді скла-
дає близько п’ятдесяти метрів, а 
вікна оформлено у вигляді ілюмі-
наторів.

За розповіддю джерел, цей екс-
клюзивний корабель має приват-

ний кабінет і залу для прийомів, 
яка завершується естрадою.

Його оформлено в стилі «доне-
цький шик» — дерево коштовних 
порід, сусальне золото, мармур і 
кришталь.

Орієнтовну вартість цього 
«дива» можна оцінити в декілька 
мільйонів доларів.

Почати експлуатацію свого 
«Палацу на воді» Янукович планує 
до дня народження, який святкува-
тиме 9 липня. Власне, саму подію в 
колі обраних він також планує від-
значити на цьому кораблі.

Екс-міністр Денисова видавала дочку заміж у стилі 
«Аліса у Дивокраї»

Бізнес-імперія Фірташа за рік 
виросла на 540%

Найбільші темпи росту бізнесу 
за минулий рік продемонстру-

вав Дмитро Фірташ, а олігархи з 
БЮТ зазнали багатомільйонних 
втрат. Про це свідчить рейтинг 
найбагатших українців за версією 
журналу «Кореспондент».

Згідно з рейтингом, перше 
місце у списку найбагатших укра-
їнців, як і раніше, посідає Ринат 
Ахметов. Його активи за рік подо-
рожчали з $17,8 мільярда до $25,6 
мільярда.

На друге місце в списку впер-
ше піднявся Геннадій Боголюбов зі 
статками $6,6 мільярда, потіснив-
ши свого партнера по бізнесу Іго-
ря Коломойського ($6,2 мільярда).

Водночас, за даними журналу, 
за минулий рік бізнес-імперія Фір-
таша подорожчала на 540%. У ці-
лому Партія регіонів за капіталіза-
цією має тотальну перевагу перед 
усіма громадсько-політичними 
об’єднаннями України.

25 осіб, тобто кожен четвертий 
із «золотої сотні», — члени прав-
лячої партії. При цьому минулого 
року їх було сімнадцять. Зростан-
ня частково пояснюється пере-
ходом мультимільйонерів Андрія 
Веревського (№17), Євгена Сіга-
ла (№32), Олександра Фельдмана 
(№41) і Степана Глуся (№81) з опо-

зиції до партії влади.
У той же час БЮТ зазнав ба-

гатомільйонних втрат. Крім пере-
рахованих вище бізнесменів, опо-
зиційну фракцію покинули Таріел 
Васадзе (№40) й Олександр Буряк 
(№43). Таким чином, вартість акти-
вів членів Партії регіонів у «золотій 
сотні» — $32 мільярди, що в десять 
разів більше за сумарні статки чле-
нів БЮТ у рейтингу найбагатших 
українців ($3,2 мільярда). Журнал 
зазначає, що ніколи ще жодна по-
літична сила в Україні не була на-
стільки багатшою за інші.

Сумарні активи сотні найба-
гатших українців становлять $83 
мільярди, що дорівнює 61% ВВП 
країни.

Балога, який живе на одну зарплату

Наталя Королевська

Наймолодший мільярдер 
одружується 
Засновник «Facebook», наймолодший мільярдер світу 
Марк Цукерберг нарешті зробив пропозицію своїй по-
дружці Прісциллі Чан. Про те, що один із найзавидніших 
холостяків світу скоро змінить свій сімейний статус, про-
говорився глава компанії «Microsoft» Білл Гейтс. 26-річ-
ний Цукерберг, статки якого оцінюються в 13,5 мільярда 
доларів, познайомився з Прісциллою ще під час на-
вчання в Гарварді в 2004 році. Марк зізнався, що дівчина 
привабила його своєю простотою та відвертістю.

Для Януковича в «Межигір’ї» 
побудували «Палац на воді»


