
Народний депутат України Іри-
на Луценко оприлюднила свою 
декларацію про доходи за 2012 рік, 
повідомили у прес-службі «Народ-
ної самооборони». 

У декларації зазначається, що 
загальна сума доходу пані Луценко 
за 2012 рік склала 22 мільйони 402 
тисячі гривень. Причому заробітна 
плата, інші виплати і винагороди — 
162 тисячі гривень. 

На рахунках у банках та інших 
фінансових установах у депутатки 
Луценко зберігається 2 мільйони 123 
тисячі гривень. Внески до статутно-
го (складеного) капіталу товариств, 
підприємств, організацій — 3 міль-
йони 665 тисяч гривень. 

Згідно з декларацією, дохід від 
підприємницької та незалежної про-
фесійної діяльності склав 2 мільйо-
ни 232 тисячі гривень, від відчужен-
ня цінних паперів і корпоративних 
прав — 20 мільйонів, від передання 
в оренду майна — 7,5 тисячі. 

Також Ірина Луценко задеклару-

вала земельну ділянку та будинок у 
м. Дубно Рівненської області, квар-
тиру в Києві площею 186,9 кв. м. «Ін-
шим нерухомим майном» зазначено 
об’єкт у Києві на бульварі Лесі Укра-

їнки площею 316 кв. м. 
Також дружина ув’язненого екс-

міністра МВС внесла у декларацію 
Mersedes Benz GL 550 2007 року ви-
пуску. 
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Сильні світу

На VIP-лікарню знайшлося 
182 мільйони 
Один із корпусів лікарні «Феофанія» відремон-
тують за 182,2 мільйона. Про це повідомляє 
«Вісник державних закупівель». Корпус №3, 
який планують ремонтувати, відомий тим, що в 
2010-2011 роках тут лікувалися після перенесе-
них інфарктів віце-прем’єр Борис Колесніков і 
радник Президента Ганна Герман. У 8-поверхо-
вому корпусі на 235 ліжок працює 490 чоловік 
персоналу. 

Сім’я президента Кіпру 
заздалегідь вивела гроші           
з острова 
Фірма, яка належить родичам президента Кіпру Ніко-
са Анастасіадіса, вивела 21 мільйон євро з острівного 
банку Laiki за кілька днів до накладення заборони на 
перекази з рахунків, повідомляють грецькі ЗМІ. Зазна-
чимо, що, згідно з останнім договором із Єврогрупою, 
банк Laiki мають реструктуризувати і ліквідувати. 
Нагадаємо, раніше глава Кіпру вирішив скоротити 
розмір своєї зарплати на 25%. 

Віце-президент США за два дні витратив на готелі $1 мільйон 

За два дні поїздки у Францію та 
Велику Британію віце-президент 

США Джо Байден витратив на про-
живання в готелях близько мільйо-
на доларів, повідомляє CNN із поси-

ланням на документи, опубліковані 
на федеральному сайті оголошень 
про держзакупівлі. 

Під час лютневої поїздки Бай-
ден зупинявся в паризькому го-
телі Intercontinental Paris le Grand, 
ніч у якому обійшлася бюджету в 
$585 тис., і в лондонському Hyatt 
Regency, доба в якому коштує $459 
тис. Окрім того, на оренду лімузинів 
пішла 321 тисяча доларів. 

Так, англійські апартаменти для 
другого за ієрархією чиновника 
США мали 136 кімнат, де розмісти-
ли, зокрема, охоронців, устаткуван-
ня для зв’язку, окремий секретний 
обслуговуючий персонал та інше.

Зарплата віце-президента США 

Байдена в 2009 році склала $227,3 
тис., а річна платня президента Оба-
ми — $400 тис. 

Утримання колишніх американ-
ських президентів також оплачуєть-
ся державою. У 2012 році екс-лідери 
країни обійшлися бюджету США 
майже в чотири мільйони доларів. 
Найбільше торік пішло на Джорджа 
Буша-молодшого — $1,3 мільйона. 
Білл Клінтон коштував платникам 
податків на $300 тис. дешевше. 

Пенсія ж екс-президентів США 
становить близько $200 тис. на рік, 
тобто $16,5 тис. на місяць. Ще майже 
$100 тис. потрібно на апарат поміч-
ників. 

Зарплата Акімової за минулий рік склала 
майже півмільйона гривень 

Принц Вільям потрапив під скорочення 

Дочки Назарбаєва 
— найвпливовіші 
жінки в країні 

Дружина Путіна через рік знову з’явилася 
на публіці 

Загальна сума доходів першого 
заступника глави Адміністрації 

Президента Ірини Акімової у 2012 
році склала 566 381 гривню. Про це 
свідчать дані її декларації, опри-
людненої на сайті Президента.

Згідно з інформацією, її зарп-
лата за рік становила 406 тисяч 381 
гривню. У 2012 році Акімова отри-
мала дохід від відчуження рухомо-
го та нерухомого майна у розмірі 
160 тисяч гривень. 

Вона також вказала, що воло-
діє земельною ділянкою у 32 000 
кв. м, а також трьома квартирами 
— 25 кв. м, 57 кв. м і 84 кв. м, садо-

вим будинком — 238 кв. м. 
Окрім того, Акімова придбала 

авто Nissan 2012 року випуску вар-
тістю 243 тисячі 600 гривень. 

У банках на її рахунках зберіга-
ється 823 202 гривні, з них 293 980 
вкладені у 2012-му. 

Також Акімова витратила 10 
тисяч гривень на добровільне 
страхування. 

Як відомо, сума сукупного до-
ходу Акімової у 2011 році станови-
ла 351 тисячу 52 гривні. У її влас-
ності також був автомобіль Nissan 
Note 2008 року випуску. 

Британський принц Вільям, 
який є службовцем військово-

повітряних сил Великобританії, 
залишиться безробітним. Майбут-
нього татуся звільнять зі служби 
через плани уряду щодо скорочен-
ня видатків. 

Британська влада вирішила 
відмовитися від послуг вертоліт-
ної пошуково-рятувальної служ-
би Королівських ВПС та укласти 
контракт строком на 10 років із 
однією з американських компаній. 

Ці заходи можуть допомогти за-
ощадити для бюджету 1,5 мільярда 
фунтів стерлінгів. 

30-річний Вільям перестане 
працювати пілотом ВПС улітку 
цього року — коли його дружина 
Кейт Міддлтон народить первіст-
ка. Однак спадкоємець престолу 
не проти потім знову стати на 
службу. 

Подейкують, принц оголосить 
про своє звільнення протягом на-
ступного місяця. 

Дружина та троє дочок прези-
дента Казахстану Нурсултана 

Назарбаєва опинились у топ-50 най-
впливовіших жінок країни. 

Старша донька, Даріга Назар-
баєва, очолила рейтинг журналу 
«Vласть». 49-річна Даріга є депута-
том парламенту й керує комітетом із 
соціально-культурного розвитку. Як 
зазначає видання, перша дочка пре-
зидента, яка повернулася в політику 
на початку минулого року, «стала 
одним із найголовніших критиків 
уряду в парламенті й відкрито зая-
вила про проблеми, про які мовчало 
багато інших депутатів». 

Молодша донька, Алія, посіла 
шосте місце в рейтингу. Вона є го-
ловою ради директорів компанії 
«Элитстрой». 

Середня з сестер, 45-річна Діна-
ра Кулібаєва, опинилася на десятій 
сходинці. За даними журналу Forbes, 
який оцінив її статки в $1,2 мільяр-
да, жінка є співвласницею холдин-
гової групи «АЛМЭКС». Також вона 
очолює національний фонд освіти 
імені Нурсултана Назарбаєва. 

До списку найвпливовіших по-
трапила й перша леді Сара Назарба-
єва, яка посіла 25-е місце. 

Рейтинг складено за результата-
ми експертного опитування, в якому 
брали участь приблизно 100 осіб: по-
літологи, економісти, соціологи, гро-
мадські діячі. 

Нурсултана Назарбаєва, який 
керує державою з 1990-го, обирали 
президентом чотири рази поспіль. 
Кілька років тому йому надали офі-
ційний статус лідера нації. 

Дружина президента Росії Люд-
мила Путіна взяла участь у на-

городженні лауреатів Горьківської 
літературної премії за 2012 рік. Її 
«вихід у люди» став першим із дня 
президентських виборів, передає 
ВВС. 

Про виступ першої леді на 
урочистому вечорі в Москві по-
відомила у своєму блозі депутатка 
Держдуми від «Єдиної Росії» Світ-
лана Журова, яка і виклала фото-
графію дружини президента на 
церемонії нагородження. 

Людмила Путіна відкривала 

захід. «Мені приємно усвідомлю-
вати, що я належу до країни, яка 
читає найбільше в світі. Через по-
яву інших носіїв інформації книзі 
пророкували загибель, але ми в неї 
вірили та підтримували її. І мені 
особливо приємно, що сьогодні 
цю премію отримують, безумовно, 
найдостойніші письменники», — 
звернулася дружина президента 
РФ до присутніх. 

Ця промова стала її першою за 
довгий час появи на публіці. Після 
2008 року перша леді практично не 
вшановувала пресу своєю увагою, 
що дало привід для чуток, ніби 
вона постриглась у черниці або 
розлучилася зі своїм чоловіком. 
Обидві ці версії були офіційно 
спростовані. Путін, як і раніше, 
носить обручку. 

4 березня 2012 року Людмила 
Олександрівна разом із чоловіком 
проголосувала на виборах пре-
зидента РФ у Російській академії 
наук, подавши відкріпний талон, 
на відміну від Володимира Воло-
димировича, який голосував за 
паспортом.  

Ірина Луценко задекларувала понад 
22 мільйони гривень доходів 

Авторський гонорар Януковича склав 
понад 15 мільйонів гривень 

Президент України Віктор 
Янукович оприлюднив свою 

декларацію за 2012 рік. Доходи 
Президента склали 774 тисячі 877 
гривень. Процентів за банківськи-
ми вкладами за рік набігло на 4 
мільйони 62 тисячі 437 гривень.

Також Янукович отримав від 
видавництва 15,55 мільйона гри-
вень авторської винагороди. У 
2013-й гарант увійшов, маючи на 
рахунках у банках 23,88 мільйона у 
нацвалюті. До того ж глава держа-
ви володіє цінними паперами на 
суму 6 тисяч 772 гривні. 

З нерухомого Віктору Федоро-
вичу належать земельна ділянка 
площею 1,7688 га на Київщині з 
житловим будинком площею 619,6 
кв. м. Власністю Президента також 
є квартира в столиці площею 239,4 
«квадрата». 

Витрати на утримання належ-
ного главі держави майна у 2012 
році склали 189,33 тисячі гривень. 
Сума податку на доходи фізичних 
осіб, сплачена Президентом, — 2 
мільйони 643 тисячі 674 гривні. 

Крім того, Янукович перераху-

вав 7 мільйонів 432 тисячі 400 гри-
вень для надання допомоги хво-
рим дітям. У декларації є прізвища 
та суми пожертв. Президент також 
власним коштом відвідав Святу 
гору Афон у Греції. Вартість пе-
рельоту — 66,542 тисячі гривень. 
Глава держави оплатив купівлю 
автомобіля Тоуоtа Sienna 2011 
року випуску (370 тисяч гривень) 
для своєї дружини, яка за рік отри-
мала 19 тисяч 219 гривень пенсії і 
5 тисяч 281 гривню процентів за 
банківським вкладом. 

За рік Портнов збагатився на 7,5 мільйона

Радник Президента Андрій 
Портнов у 2012 році отримав 

7 мільйонів 568 тисяч 832 гривні 
сукупного доходу. Про це свідчать 
дані його декларації, оприлюдне-
ної на сайті глави держави. 

Заробітна плата Портнова 
склала 251 704 гривні. Дохід від 
викладацької, наукової і творчої 
діяльності — 152 520 гривень. Ми-
нулого року Портнов отримав 285 
752 гривні дивідендів і процентів. 
Дохід від відчуження рухомого та 
нерухомого майна становив 6 878 
856 гривень. 

Портнов також зазначив, що 
має квартиру площею 127 кв. м і 
вартістю 1 113 984 гривні, а також 
авто Mersedes Benz 2011 року ви-
пуску (1 365 050 гривень). У банках 
на його рахунках перебуває 778 
878 гривень, із них 3 884 921 грив-

ню вкладено цього року. 
Також радник Президента 

вказав, що на утримання свого 
майна у 2012 році витратив 96 000 
гривень. Як відомо, у 2011 році 
Портнов отримав сукупний дохід 
у розмірі 1 мільйон 625 тисяч 457 
гривень. 


