
Штори для «Лицарської зали» 
у «Межигір’ї» коштува-

ли 229 тис. євро. Про це свід-
чить документ, опублікований на 
YanukovychLeaks. 

Невідому кількість гардин для 
зали у будинку «Хонка» було замовле-

но у 2010-му в фірми «Тріо-інтер’єр» 
(Москва). На фотографіях видно, що 
шторами у «Лицарській залі» закрито 
чотири віконних отвори. 

За 2,5 млн грн, скажімо, у Крама-
торську можна придбати десять три-
кімнатних квартир. 
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1111Син Ющенка має власний 
вокзал 
Андрій Ющенко має власний бізнес у Західній 
Україні, до якого належать кілька супермаркетів та 
автовокзал, який він нещодавно приватизував. Про 
це він розповів у інтерв’ю Катерині Осадчій. Крім 
того, екс-президент допоміг синові взяти кредит для 
створення власного бізнесу, коли це було досить 
важко. «Я його зараз сплачую. Батько дуже розум-
ний економіст і дуже гарно міг мені пояснити, як і 
куди рухатись», — зазначив Ющенко-молодший. 

Мармурова підлога в «Хонці» 
Януковича коштувала, як 10 
квартир у Слов’янську 
Укладка мармурової підлоги у передпокої будин-
ку Віктора Януковича у «Межигір’ї» коштувала 
1,86 млн грн. Про це свідчить документ, розміщений 
на YanukovychLeaks. Постачання мармуру та його 
вкладання на першому поверсі «Хонки» у 2010 році 
здійснювало ТОВ «Печі та каміни» Петра і Дениса 
Руденків. 

Чиновники 
не збираються 
розпродувати 
міністерські 
автопарки 

Влада хоче отримати за держдачі та санаторії 3 млрд грн

Путін, як і Янукович, купається в розкоші 

Держуправління справами вва-
жає, що державні санаторії, 

дачі й інше надлишкове майно ві-
домства, яке збираються продати, 
потягне на 3 млрд грн. Про це за-
явив керівник ДУС Сергій Авер-
ченко в інтерв’ю «Сегодня». 

«Ми підготували для Кабміну 
пропозиції щодо об’єктів, які мож-
на передати Фонду держмайна для 
приватизації. Ці об’єкти здебільшо-
го збиткові: санаторії в Тернопіль-
ській області, в Кисловодську та 
Єсентуках (Росія), Абхазії. Також до 
цього списку потрапили держдачі та 
резиденції в Пущі-Водиці та Конча-
Заспі — поки що чотири об’єкти. 
Крім того, є транспорт, який можна 
реалізувати: шість літаків, два вер-
тольоти та 150 легкових автомобі-

лів», — сказав Аверченко. 
Всього в автопарку ДУС є більше 

трьох сотень машин, однак управ-
ління не поспішає з їх продажем. 

«Нещодавно Держуправління 
справами передало Нацгвардії 12 
автомобілів і два автобуси. Мож-
ливо, комусь ще знадобляться авто, 
тому з’ясовуємо, кому та що потріб-
но. Краще передати автотранспорт, 
який уже маємо, ніж потім виділяти 
гроші з бюджету на його купівлю», 
— пояснив Аверченко. 

Нагадаємо, ДУС забезпечує ді-
яльність Президента України, Вер-
ховної Ради, Кабінету Міністрів, 
проводить протокольні заходи. У 
віданні Держуправсправами пере-
буває більше 60 державних підпри-
ємств, серед яких, наприклад, готелі 
«Україна», «Дніпро», «Президент-го-
тель», авіапідприємство «Україна». 

Літак із ювелірним оздобленням, 
годинник із платини за півмільйо-
на доларів, одна з найбільших яхт 
світу, броньований Mercedes за 
$1,6 млн — усе це належить найба-
гатшій людині світу — Володимиру 
Путіну. 

АВІАПАРК 

У парк повітряних суден спеці-
ального льотного загону «Росія», що 
обслуговує президента і К°, входять 
58 авіатранспортних засобів — 43 лі-
таки і 15 вертольотів. 

Іл-96-300ПУ (п’ять літаків): 
$40 млн коштує сам літак, $18 млн — 
оздоблення салону. Серед них борт 
№ 1 (RA-96016), над салоном якого 
працювали ювеліри зі Златоуста і 
художники з Сергієва Посада. Один 
унітаз обійшовся майже в $75 тис. 

Запасний борт (RA-96012) ко-
штує $40 млн, ще $35 млн — оздо-
блення двоповерхового салону з 
двома спальнями, душовими, залом 
для нарад, кімнатою відпочинку і ка-
бінетом для реанімації. Літак фарбу-
вали в Голландії, а салон обробляли 
в Швейцарії за ескізами сина худож-
ника Іллі Глазунова. 

Запасний Airbus ACJ319 (RA-
73025) коштує $105 млн. Дизайн 
салону лайнера, розрахованого на 
19 пасажирів, розроблений компані-
єю Airbus Corporate Jet Centre. У лі-
таку є переговорна кімната на шість 
осіб із великим рідкокристалічним 
дисплеєм і засобами спеціально-

го зв’язку, «клуб» і private zone (два 
крісла та диван, а також двоспальне 
ліжко з автономним душем і санвуз-
лом). В елементах інтер’єру викорис-
тані натуральна шкіра, мармур, вов-
няні килими ручної роботи. 

Два Dassault Falcon 7X по $50 млн 
за штуку вироблені у Франції. Міст-
кість — 19 пасажирів і три члени екі-
пажу. Простір салону розділений на 

робочу зону та місце для відпочинку. 
Літак обладнаний кліматичною сис-
темою і системою звукоізоляції. 

ЯХТИ 

У розпорядженні Путіна є міні- 
флотилія загальною вартістю близь-
ко $ 100 млн. 

«Сіріус»: $37 млн. Яхту представ-
ницького класу Управління справа-
ми президента придбало на початку 
2011 року. Побудована в Туреччині 
та розрахована на прийом 11 гостей 
і 12 членів екіпажу. Довжина яхти 
— 53,7 метра, вона здатна розвивати 
швидкість 18 морських вузлів (33 км/ 
год). Внутрішні приміщення обро-
блені тиком, а оформлення інтер’єру 
розробив відомий дизайнер Жан 
Гай Верж. На судні шість VIP-кают, 
винний льох, кают-компанія з пано-
рамним видом на море, SPA-басейн 
із водоспадом. 

Звичайна норма витрат на утри-
мання такої яхти — 10% її вартості 
на рік, тобто 124 млн руб., що екві-
валентно середньорічній пенсії 1200 
російських пенсіонерів. 

«Олімпія»: $50 млн. Справжній 
діамант кремлівської флотилії. Ця 
57-метрова п’ятипалубна яхта вхо-
дить у сотню найбільших мегаяхт сві-
ту. Щорічні витрати на експлуатацію 
«Олімпії» — близько 150 млн руб. 

Судно побудоване за королів-

ськими стандартами: оздоблення 
червоним деревом і пальмою ротанг, 
позолота, джакузі, бар і барбекю, 
колонада з цінних порід клена, ве-
личезна ванна кімната, облицьована 
мармуром. 

Зв’язок «Олімпії» з Кремлем під-
тверджується не тільки розповідями 
службовців Сочинського порту, а й 
тим, що серед охоронців судна «за-
світилися» співробітники Федераль-
ної служби охорони, а приймала яхту 
в дію спеціальна комісія з Москви. 

Про користування цим роз-
кішним судном президентом Путі-
ним повідомляли джерела в Крем-
лі. Управляла «Олімпією» Unicom 
Management Services — кіпрська 
дочірня компанія російського дер-
жавного ВАТ «Совкомфлот», раду 
директорів якого очолював на той 
момент помічник глави РФ Ігор Шу-
валов. 

Серед покупців і «дарувальни-
ків» «Олімпії» значиться російський 
мільярдер і добрий приятель Путіна 
Роман Абрамович. 

Для ходіння по річках і озерах у 
розпорядженні глави держави є те-
плохід «Росія». У 2005 році його було 

модернізовано, на що витратили з 
бюджету $1,2 млн. Теплохід відпо-
відає всім вимогам сучасного круїз-
ного судна: три каюти класу «люкс», 
дев’ять — двомісних із санвузлом, 
стільки ж — двомісних із двоярусни-
ми ліжками, конференц-зал, салон 
відпочинку, ресторан, кафе-веранда, 
сауна. 

Також президент «розсікає» на 
моторній яхті VIP-класу «Буревіс-
ник» завдовжки 27,4 та завширшки 
6,5 метра. Судно водотоннажністю 
87,80 тонни розраховане на шість па-
сажирів і 30 гостей, два двигуни роз-
вивають швидкість до 22 вузлів. Са-
лон оброблений особливим сортом 
червоного дерева — гондураським 
махагоні. Палуба оздоблена тиком. 
Катер був виготовлений на пітер-
ському заводі «Північна верф». Спу-

щений на воду в 2003 році. 

АВТОМОБІЛІ

Автомобілі ВВП надає «Тран-
спортний комбінат «Росія» Управ-
ління справами президента. В ав-
топарку аж 700 «залізних коней», 
зокрема й ті, якими користується 
глава держави і його супровід. Най-
більшу рекламну підтримку Володи-
мир Путін надає німецькому вироб-
нику Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz S 600 Guard 
Pullman: $1625000. Броньований 
автомобіль для перевезення пре-
зидента. У порівнянні зі звичайним 
подовженим броньованим S 600 ко-
лісна база нового лімузина збільше-
на і становить 4,31 м. У поєднанні 
з довжиною в 6,35 м S 600 Pullman 
Guard має воістину королівські роз-
міри. Природно, салон обладнаний 
за останнім словом техніки. 

Авто має бітурбований 12-ци-
ліндровий бензиновий двигун 
об’ємом 5513 см3. Сама тільки броня 
важить більше 2,1 т. Салон: розкішна 
двоколірна шкіряна оббивка, вор-
систий килим, спецзв’язок, монітори 
з сенсорним керуванням і тримачі з 
кришталевими келихами. 

На автомобілях Mercedes-Benz 
Gelandewagen по $434 тис. їздить 
охорона Путіна. Для поїздок по кра-
їні глава РФ використовує скромний 
Mercedes-Benz Sprinter, який вміщує 
вісьмох осіб, не рахуючи охорони. У 
ньому досить просторо, щоб працю-
вати і навіть проводити наради. 

ГОДИННИКИ 

Усього в колекції Путіна 11 го-
динників. Один із найдорожчих — 
Pour le Mérite вартістю півмільйона 
доларів. Корпус: платина, заводна го-
ловка з білого золота, задня кришка 
з сапфіровим вікном на шести гвин-
тах. Водонепроникність — 300 м. 
Циферблат: незбиране срібло, вкри-
те родієм; стрілки Alpha з блакитної 
сталі, стрілка спліт-хронографа з 
жовтого золота. Ремінець: крокоди-
ляча шкіра, прошита вручну, плати-
нова застібка. 

Всі дані для цієї публікації взяті 
з доповіді російських опозиціонерів 
Бориса Нємцова та Леоніда Мар-
тинюка «Життя раба на галерах» 
(2012 р.), у якій йдеться про розкоші 
навколо російського президента Во-
лодимира Путіна. 

Сильні світу

57-метрова п’ятипалубна яхта входить у сотню найкращих мегаяхт світу

У Кличків 
хочуть забрати 
нерухомість 
у Криму 

У Громадській палаті (ГП) РФ 
засумнівалися в законності 

будівель братів Кличків поблизу 
Лівадії. 

«Українські олігархи во-
лодіють сьогодні величезною 
кількістю пам’яток культурної 
спадщини в Криму. Клички по-
будували за 150 метрів від Ліва-
дії свої два будинки, і я не знаю, 
наскільки це законно», — цитує 
експерта Громадської палати, 
голову комітету зі збереження 
історико-культурної спадщи-
ни Павла Пожигайла «Кримін-
форм». 

За словами Пожигайла, сьо-
годні низка пам’ятників Криму 
перебуває у приватній власнос-
ті, та здебільшого їхні власники 
мешкають у Києві. Експерт нага-
дав, що вже існує акт про мора-
торій на виділення земель, і вва-
жає за необхідне запровадити 
мораторій на переоформлення 
прав власності на об’єкти куль-
турної спадщини, «включаючи 
права власності на земельні ді-
лянки». 

Однак спершу, за його сло-
вами, необхідно провести від-
повідні дослідження, зокрема, 
спільно з юристами. 

Пожигайло повідомив, що 
члени ГП уже зустрічалися в 
Криму з віце-прем’єром Лари-
сою Понасюк, «яка курирує куль-
турну спадщину», і визначили 
свою позицію з цього приводу. 

Янукович купив штори для «Лицарської 
зали» за 229 тисяч євро 

Airbus ACJ319 RA-73025 — $105 млн

Lange & Sohne Tourbograph «Pour le 
Mérite»: $500 тис.

Міністерства не хочуть 
розпродувати свої авто-

мобілі, пише Денис Куцило у 
«ЛIГАБiзнесIнформ». Після 
анонсованого у березні урядом 
розпродажу 1500 автомобілів, 
які належать центральним ор-
ганам влади, з’ясувалося, що 
деякі відомства не збираються 
продавати свої автопарки. З 14 
міністерств, яким було розіслано 
запити, відповідь надали лише 
шість. Із них три — інфраструк-
тури, екології та освіти — пові-
домили, що вони не мають за-
йвих авто, тому продавати їх не 
планують узагалі. 

Левову частку з запланова-
них до розпродажу автомобілів 
надасть Міністерство доходів — 
1228 штук. При цьому 80% цих 
автівок мають вік понад 14 років. 


