
Міністр охорони здоров’я Раїса 
Богатирьова задекларувала 

552 071 гривню доходів у 2012 році. 
Про це йдеться в її декларації, опу-
блікованій у виданні «Урядовий 
кур’єр». 

Дохід від заробітної плати, 
інших виплат і винагород склав 
317,262 тисячі гривень, а пенсія — 
198 089. Інші надходження — 36,72 
тисячі гривень. 

У власності міністра охорони 
здоров’я перебуває квартира пло-
щею 21,34 кв. м і 143,3 «квадрата» 
іншої нерухомості. На утримання 
майна торік витрачено 21,688 ти-
сячі гривень. 

У декларації як член сім’ї вка-
заний чоловік Ігор Богатирьов — 

перший заступник генерального 
директора Українського фонду 
підтримки підприємництва, про-
те відсутні відомості про його до-
ходи. 

У першій трійці — Президент, глава 
його адміністрації та харківський 
губернатор. 

30 квітня закінчився останній 
термін, коли чиновники повинні 
були оприлюднити свої декларації 
про доходи за 2012 рік. Цього від 
них вимагає Закон України «Про за-
сади запобігання та протидії коруп-
ції» та Президент, який цього року 
серед перших відзвітував про свої 
заробітки. Напередодні він доручив 
Кабміну до червня підготувати зако-
нопроект про створення спеціаль-
ного веб-порталу. На ньому будуть 
публікувати майнові декларації чи-
новників. 

Навіщо потрібен такий ресурс? 
Цьогоріч державні мужі ще раз під-
твердили, що публічно розповіда-
ти про свої доходи вони не хочуть. 
Декларації ховали в регіональних 
ЗМІ з маленьким тиражем, не опри-

люднювали на офіційних сайтах міс-
цевих органів влади, відмовлялися 
надавати за запитом. 

Forbes зібрав і проаналізував 
декларації Президента, ключових 
співробітників центральних і місце-
вих органів влади та склав рейтинг 
чиновників, які торік заробили біль-
ше за інших. 

У першу трійку ввійшли гарант, 
глава його адміністрації Сергій Льо-
вочкін і губернатор Харківської об-
ласті Михайло Добкін. Розбагатіли 
всі троє не держслужбі. У Прези-
дента з 20 задекларованих мільйо-
нів 15,5 — авторська винагорода за 
його книги. У Льовочкіна та Добкіна 
основне джерело доходів — відсотки 
та дивіденди. 

У 13 з 25 учасників рейтингу 
доходи в порівнянні з 2011 роком 
зросли. У сім разів більше заробив 
заступник голови Адміністрації 
Президента Сергій Ларін, прези-

дентський радник Андрій Портнов 
— майже в п’ять разів. Удвічі зрос-
ли доходи губернатора Черкащини 
Сергія Тулуба, міністра доходів і 
зборів Олександра Клименка, віце-
прем’єр-міністра Олександра Вілку-
ла. 

Поганенько, судячи з декларації, 
йшли справи у нинішнього міністра 
оборони Павла Лебедєва (до кінця 
грудня 2012 року він був депутатом 
від Партії регіонів). Його доходи в 
порівнянні з 2011 роком знизилися в 
рекордні для рейтингу 10 разів. Але 
й цього вистачило силовику, щоб зі 
своїми 3,7 мільйона гривень потра-
пити на шосте місце в списку. 

Міністр промполітики Михай-
ло Короленко, який розмістився 
на рядок вище Лебедєва, свої п’ять 
мільйонів гривень заробив не так на 
держслужбі, як на Південному ГЗК. 
До лютого нинішнього року він обі-
ймав там посаду голови правління. 
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Сильні світу

Януковича увічнили на яйці 
На честь Великодня Президента Віктора Януковича 
зобразили на 80-кілограмовій писанці, яку пре-
зентували у місті Слов’янську. До Всеукраїнського 
фестивалю «Писанковий рай» місцеві майстри 
виготовили триметрові керамічні писанки. Останнє 
яйце привернуло увагу всієї України, адже на ньому 
зображено вручення короваю Віктору Федоровичу. 
За словами співробітників майстерні, ідея зобрази-
ти гаранта на писанці належить меру Слов’янська 
Нелі Штепі. 

Біля Верховної Ради 
заборонили їздити                  
на велосипедах 
Поблизу будівлі Верховної Ради України, що на 
вулиці Грушевського, 5, їзда на велосипедах за-
боронена. Про це повідомив наряд міліції, який 
чергував біля парламенту, пишуть «Коментарі». 
За словами правоохоронців, велосипедист, який 
проїжджав по Грушевського та під’їхав безпосе-
редньо до будівлі Ради, повинен зупинитися, далі 
йти пішки і котити свій транспортний засіб. 

Де люблять відпочивати українські 
політики 

Деякі українські політики лю-
блять відпочивати на вітчиз-

няних курортах. До таких, зокре-
ма, належить регіоналка Тетяна 
Бахтеєва. На її думку, Крим — рай-
ське місце, де депутатці подобаєть-
ся море, клімат і продукти, передає 
ТСН. 

У свою чергу лідер опозиції 
Арсеній Яценюк вважає Крим за-
надто дорогим місцем для відпо-
чинку: «Завжди відвідував Крим. 
Але торік був там... Дешевше від-
почивати за кордоном, аніж у Кри-
му», — заявив політик. 

Разом із тим нардеп, перший 
заступник голови фракції Партії 
регіонів Михайло Чечетов переко-
нує, що відпочиває тільки в Укра-
їні. 

«Відпочиваю як справжній па-
тріот. Я ніколи не ходжу в сороч-
ці-вишиванці, але по закордонах 
не їжджу. Релаксую тільки на За-

карпатті та в Криму», — запевняє 
Чечетов. 

Нардепа від ВО «Батьківщина» 
Олександру Кужель під час літньо-
го відпочинку слід шукати десь у 
Європі. «Звісно, дуже б хотілося 
ближче поїхати, до Криму, але, на 
жаль, він за ціною доганяє Євро-
пу. Тому, напевно, якщо потрібно 
вибирати, то я обрала би Європу. 
Хоча Крим обожнюю», — зазначає 
Кужель. 

Улюблені місця відпочинку лі-
дера партії «УДАР» Віталія Кличка 
— Крим і австрійський Тироль. 

«Другого Криму в світі немає. 
Я можу це сказати, тому що я по-
дорожував по всіх країнах світу. 
Проте, на жаль, інфраструктури 
немає, такого сервісу, як потрібно, 
також. Тому більшість українців 
воліє виїжджати до Туреччини чи 
до Єгипту», — зазначає опозиціо-
нер. 

Тягнибок минулого року отримав 200 
тисяч зарплати 

Принц Гаррі 
вибовкав, що 
у Міддлтон буде 
син 

Кличко заробив за рік поза межами 
України п’ять мільйонів доларів 

Британський принц Гаррі не 
може тримати у таємниці 

стать майбутнього малюка свого 
брата Вільяма та його дружини 
Кейт Міддлтон. 

Майбутній дядько, кажуть, 
розповів усім своїм друзям, що в 
нього буде саме племінник, пові-
домляє Mirror із посиланням на 
джерела. 

Як стверджує інформатор, 
Гаррі настільки радий, що про-
сто не міг стримати своїх емоцій 
і «розсекретив» стать дитини. 

«Гаррі розповідав усім, що у 
Вільяма та Кейт буде хлопчик і 
що він дуже радіє майбутній по-
яві маленького небожа», — роз-
повіло джерело. 

«Все близьке оточення вже 
знає, що народиться хлопчик, і 
кожен думає, що б подарувати в 
такій тематиці. У їхньому будин-
ку все буде блакитним», — додав 
інформатор. 

Подейкують, наразі Вільям і 
Кейт обирають ім’я для первіст-
ка, який має з’явитись у липні. 

До слова, Міддлтон із чоло-
віком приховують стать майбут-
ньої дитини. Однак якось Кейт 
зізналася, що хотіла б сина, а Ві-
льям — доньку. 

Завдяки офіційним деклараціям 
стало відомо, скільки за 2012 

рік заробив лідер партії «УДАР» 
Віталій Кличко, повідомляє «Голос 
України». 

Так, загальний дохід політика 
за минулий рік склав 11 204 гривні, 
хоча за межами України торік він 
заробив п’ять мільйонів доларів. 

Усього ж на рахунках і в офі-
ційних документах значиться, що 
Кличко володіє 121 342 842 грив-
нями, причому всі кошти перебу-
вають за кордоном. 

Крім того, йому належить 
квартира загальною площею 
225 кв. м.

При цьому всю свою заробітну 
плату опозиціонер перерахував до 
дитячого будинку «Ромашка». 

Чиновники-рекордсмени 
за рівнем доходів 

Голова фракції ВО «Свобода» у 
Верховній Раді Олег Тягнибок 

задекларував 202 379 гривень до-
ходів у 2012 році. Про це йдеться в 
повідомленні, розміщеному в газе-
ті «Голос України». 

Заробітна плата лідера «Сво-
боди» торік склала 201 023 гривні, 
дивіденди й відсотки принесли 
йому 1356 гривень. Дохід членів 
сім’ї народного депутата становив 
59 037 гривень. 

Тягнибок володіє двома квар-
тирами (96,9 кв. м і 116 кв. м) й 
автомобілем Toyota RAV 2009 року 
випуску. На рахунках у банках та 
інших фінустановах у депутата 
зберігається 258 686 гривень, а у 
його родини — 61 398. 

Спадкоємці Щербаня розповіли про бізнес 
батька й угоду з Ахметовим 

Сини підприємця Євгена Щерба-
ня розповіли, скільки заробляла 

корпорація ІСД і як вони добровіль-
но передали частину бізнесу батька 
Ринату Ахметову. 

Діти покійного нардепа — Єв-
ген і Руслан — кажуть, що ще про-
довжують розбиратися з цим, пише 
«Форбс Україна». За їхніми словами, 
до складу транснаціональної кор-
порації «Атон» входило 340 підпри-
ємств, де ключовими були «Атон», 
«Центр», ІСД, «Азовімпекс», «Агро-
дон», «Гефест», DCC і т. д. 

Брати розповіли, що ці компанії 
заробляли різною діяльністю — тор-
гівлею, виробництвом, сільським 
господарством, металургією, причо-
му деякими з них Щербань володів 
повністю, а в інших йому належали 
частки. 

Коментуючи відносини бізнес-
мена з Ринатом Ахметовим, Щербані 
розповіли, що вони були партнера-
ми і після смерті батька залишилися 
їхні спільні програми. 

«Ми зустрілися з виконавчим 
директором цих програм і з’ясували, 
що частини коштів, що належить 
Ахметову, в цих програмах немає», 
— розповів Руслан Щербань. 

«Наш батько вчив нас бути чес-
ними та порядними в усьому. Тому 
ми зустрілися з Ахметовим і запро-
понували цю частину частками у 
спільних підприємствах. Відповідно 
до нашої домовленості, ми передали 

частку підприємства «Гефест» (за-
правні станції), частку DCC і век-
сель Харцизького трубного заводу. 
Ця домовленість була досягнута в 
1997 році», — додав він. Зазначимо, 
що й сьогодні брати спілкуються з 
найбагатшим українцем і не мають 
взаємних претензій. 

Говорячи про відносини батька з 
Юлією Тимошенко та Павлом Лаза-
ренком, Руслан Щербань зазначив, 
що це були бізнесові контакти між 
ІСД і ЄЕСУ. 

Син бізнесмена пояснив мету 
організації ІСД — «щоб не допусти-
ти проникнення в Донецький регіон 
компанії ЄЕСУ. Бо батько відстоював 
інтереси регіону та хотів, щоб гроші 
залишалися тут, а не викачувалися 
дніпропетровськими компаніями. 
Це не влаштовувало багатьох». Щер-
бань також уточнив, що компанія 
ІСД мала 6 мільярдів куб. м річного 
обороту газу. 

Богатирьова задекларувала понад 
півмільйона доходів за 2012 рік 

— Дохід в 2012 році (тис. грн)

— Дохід в 2011 році (тис. грн)

Джерело: декларації про доходи за 2011- 2012 роки

Юрій Богуцький, радник Президента — 546 (невідомо)

Раїса Богатирьова, міністр охорони здоров’я — 552 (642)

Ірина Акімова, перша замголови Адміністрації Президента — 566 (326)

Микола Азаров, Прем’єр-міністр — 615 (837)

Анатолій Могильов, голова Ради міністрів Криму — 655 (285)

Олександр Клименко, міністр доходів і зборів — 1315 (699)

Павло Лебедєв, міністр оборони — 3666 (36568)

Андрій Шишацький, губернатор Донецької області — 757 (1000)

Олег Рафальський, замголови Адміністрації Президента — 1465 (1186)

Михайло Короленко, міністр промислової політики — 5058 (Невідомо)

Сергій Ларін, замглави Адміністрації Президента — 772 (106)

Сергій Тулуб, губернатор Черкаської області — 1506 (789)

Андрій Портнов, радник Президента — 7569 (1625)

Юрій Колобов, міністр фінансів — 882 (1500)

Володимир Козак, міністр інфраструктури — 2032 (Невідомо)

Михайло Добкін, губернатор Харківської області — 10611 (5234)

Олександр Вілкул, віце-прем’єр-міністр — 929 (523)

Ігор Соркін, глава НБУ — 2019 (Невідомо)

Сергій Льовочкін, глава Адміністрації Президента — 11979 (7738)

Василь Берташ, губернатор Рівненської області — 1100 (1393)

Дмитро Табачник, міністр освіти і науки — 2714 (768)

Віктор Янукович, Президент — 20388 (17362)

Микола Круглов, губернатор Миколаївської області — 1306 (8697)

Сергій Арбузов, перший віце-прем’єр-міністр — 2765 (2046)

Олександр Лавринович, міністр юстиції — 544 (невідомо)
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