
Верховна Рада погодила пропо-
новані Президентом Петром По-
рошенком кандидатури на високі 
посади в державі. Так, Генпрокуро-
ром став Віталій Ярема, міністром 
закордонних справ — Павло Клім-
кін, а головою Нацбанку — Валерія 
Гонтарєва. 

Віталій Ярема до 19 червня був 
першим віце-прем’єр-міністром в 
уряді Арсенія Яценюка і відповідав 
за силовий блок. Майже все життя 
пропрацював у правоохоронних ор-

ганах. За часів президентства Ющен-
ка він протягом п’яти років очолю-
вав столичну міліцію. 2012 року 
Ярема пройшов у Верховну Раду від 
«Батьківщини» по мажоритарному 
округу в Дарницькому районі Києва. 
На виборах його конкуренткою була 
юрист і громадська діячка Тетяна 
Монтян. Відповідно до декларації, 
статки новопризначеного Генпро-
курора невисокі. Позаторік він за-
робив 125,9 тис. грн, а його дружина 
— 132,6 тис. грн. Із нерухомості на 
Ярему записана лише громадська 
приймальня на вулиці Драгоманова 
в столиці площею 130 кв. м. 

Новий міністр закордонних 

справ Павло Клімкін свого часу від-
повідав за підготовку євроінтегра-
ційної угоди України. Останнє місце 
роботи — посол України в Німеч-
чині (з червня 2012 року). Клімкін 
народився в російському Курську в 
1967 році. Випускник Московського 
фізтеху за спеціальністю «Фізика та 
прикладна математика». Роботу в 
Україні розпочав у Інституті елек-
трозварювання імені Євгена Патона. 
У дипломатію прийшов у 1993 році, 
ставши аташе департаменту вій-
ськового контролю і роззброєння 
українського МЗС. Перший досвід 
роботи за кордоном — у 1997 році 
в німецькому посольстві, де Клім-
кін до 2000-го курирував технічні 
та політичні питання. Над євроін-
теграцією працює з 2002-го, коли 
очолив відділ економічного спів-
робітництва з ЄС при Міністерстві 
зовнішніх справ. У 2008-му став 
директором департаменту Євро-
союзу при МЗС. Знає англійську та 
німецьку мови, на початковому рів-
ні — французьку. Одружений, має 
двох синів. Клімкін не є особливо 
публічною персоною — в основному 
його нечисленні інтерв’ю присвяче-
ні питанням євроінтеграції, яку він 

безпосередньо курирував, будучи 
першим заступником міністра в 
2010–2012 роках. 

Згідно з декларацією Клімкіна, в 
минулому році він отримав 44 тисяч 
82 гривні сукупного доходу. Всю цю 
суму становить заробітна плата.

Дохід членів сім'ї становив  537 
тисяч 752 гривень, з яких 16 тисяч 
409 гривень становила  заробітна 
плата. Клімкін володіє двома квар-
тирами в Києві площею 49,5 кв. м 
і 164 кв. м. Також у нього є гараж в 
столиці площею 18 кв. м.

Міністр є власником двох ав-
томобілів — ВМW Х5 (2008 року 
випуску) і Skoda Felicia (2000 р.в.). 
Ніяких вкладів у банках у Клімкіна 
або членів його сім'ї, згідно з декла-
рацією, немає.

Новопризначена голова Нацбан-
ку Валерія Гонтарєва має 20 років 
досвіду фінансиста і банкіра. Вона 
— перша жінка, яка стала головним 

банкіром України. Свого часу Гон-
тарєва співпрацювала з «Рошеном» 
Порошенка — здійснювала струк-
турування угод із залучення фінан-
сування для розвитку бізнесу кор-
порації в Росії. Гонтарєва — голова 
ради директорів групи «Інвестицій-

ний Капітал Україна» (найбільшого 
гравця на ринку управління акти-
вами і торгівлі облігаціями). Співп-
рацювала з кількома іноземними 
банками. Її називають одним із най-
авторитетніших фінансистів країни, 
цього року вона увійшла в сотню 
найуспішніших бізнес-леді України 
за версією delo.ua. Водночас як плюс 
Гонтарєвої експерти називають її по-
запартійність, що допоможе їй уник-
нути впливу на посаді голови Нац-
банку. У Валерії Гонтарєвої дві вищі 
освіти. Першу вона отримала в Ки-
ївському політехнічному інституті в 
1987 році, друга — ступінь магістра 
економіки в Київському національ-
ному економічному університеті. 

Згідно з декларацією, у 2013 році 
Гонтарева отримала 3,853 мільйона 
гривень доходів, з них 1,018 мільйо-
на становила зарплата.

З нерухомості Гонтарева володіє 
земельною ділянкою у Київській об-
ласті площею 900 кв м, будинком на 
цій ділянці (250 кв м) і квартирою у 
Києві (106 кв м). У декларації вка-
зані три автомобілі Porsche - FX35 
2007 року випуску, Panamera (2012 
р.) і Cayenne (2013 р.). Крім того, Ва-
лерії Гонтаревій належить поточний 
рахунок в «Універсалбанку» на суму 
8,25 мільйона гривень.

Члени її сім'ї (чоловік і старший 
син) в 2013 році отримали 1,011 
мільйона гривень доходів, з яких 650 
200 гривень становила зарплата.

Їм належить земельна ділян-
ка з будинком в Ірпені, автомобіль 
Toyota Land Cruiser Prado (2006 року 
випуску), а також депозитні та по-
точні рахунки в «Універсалбанку», 
«Дельта Банку» і «Альфабанку» на 
суму 2,42 мільйона гривень.

Генпрокуратура розслідує кримі-
нальне провадження, відкрите за 

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим станови-
щем, якщо вони вчинені в особливо 
великих розмірах або організованою 
групою) за фактом розтрати держ-
коштів службовцями МОЗ, зокрема 
особисто його колишнім головою, 
повідомляє прес-служба ГПУ. 

За даними Головного слідчого 
управління Генпрокуратури, йдеться 
про розтрату 63,5 млн грн при здій-
сненні упродовж 2011–2013 рр. за-
купівлі імунобіологічних препаратів, 

лікарських засобів, виробів медприз-
начення й обладнання за суттєво за-
вищеними цінами. 

Крім того, йдеться про розтра-
ту коштів у сумі 279 млн грн, які 
були використані в першій половині 
2013 року на закупівлю інсулінів «Ін-
дар» у ПрАТ «Із виробництва інсулі-
нів «Індар». 

Як зазначили в ГПУ, було встанов-
лено, що ці службові особи умисно, 
всупереч забороні, безпідставно пере-
рахували товариству бюджетні кошти 
на загальну суму 6,4 млн грн. 
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1111Нардеп Іванющенко «тримав» 
тіньовий ринок алкоголю 
Міндоходів відзначає причетність депутата Верховної 
Ради Юрія Іванющенка (фракція Партії регіонів) і бізнес-
мена Івана Абрамова до тіньового ринку алкогольних 
товарів. Про це в інтерв’ю журналу «Бізнес» повідомив 
заступник міністра доходів і зборів Володимир Хомен-
ко. За його словами, тіньова схема була організована 
таким чином: Іванющенко й Абрамов отримували спирт 
і списували його на виробництво біоетанолу, тому що 
він звільнений від акцизного податку. Внаслідок таких 
схем держбюджет недоотримав близько 3,5 млрд грн. 

Стало відомо, куди 
зник екс-прем’єр Криму 
Могильов 
Екс-прем’єр Криму Анатолій Могильов полі-
тичну кар’єру продовжувати не має наміру. 
«Зараз я на пенсії та відпочиваю. У мене все 
в порядку. В Крим поїду хіба що відпочи-
вати», — розповів Могильов журналістам. 
Також він повідомив, що живе в Україні, але 
де саме — не уточнив, поклав слухавку. 

Перша леді Києва 
шукала спокою 
в храмах Індії 

Віктор Пшонка у Генпрокуратурі мав 
таємні кімнати

На рахунках Януковича за кордоном 
заблоковано $1,34 млрд 

Порошенко призначив на ключові 
посади «своїх» людей

Поки боксер Віталій Кличко 
звикає до мерського крісла 

й облаштовує нове місце роботи, 
його дружина Наталя шукає ду-
ховного спокою в Індії. 

Світлинами з відпочинку жі-
ночка поділилася у соціальній 
мережі. 

Судячи зі знімків, перша леді 
Києва їздила до Індії без дітей і 
чоловіка. Там Наталя відвідувала 
храми, каталася на слоні, спогля-
дала захід сонця та фотографу-
вала мавп. 

Держфінмоніторинг України 
виявив 42 компанії, зареє-

стровані на Кіпрі, у Панамі, Вели-
кобританії, Белізі, на Сейшелах, 
які безпосередньо пов’язані з екс-
президентом Віктором Янукови-
чем і його найближчим оточенням, 
а на рахунках 19 з них заблоковано 
кошти на суму $1,34 млрд. Про це 
повідомив Прем’єр-міністр Арсе-
ній Яценюк. 

«Цими компаніями з 2010-го до 
2013 року через рахунки, відкриті в 
банках однієї з сусідніх країн, пере-
рахована сума 16 млрд грн. Разом із 
фінрозвідками США, Великобри-

танії, Латвії, Кіпру, Панами нами 
виявлені всі вищевказані офшорні 
компанії та встановлені всі пріз-
вища посадовців і уповноважених 
ними осіб на управління цими ком-
паніями та на управління цими ко-
штами», — сказав прем’єр. 

За його словами, значна части-
на цих коштів через офшорні ком-
панії направлялася на придбання 
українських облігацій внутрішньої 
держпозики. Отже, екс-гарант на-
живався на їх скупці. 

«І Україна на вкрадені ними ко-
шти платила до 19% річних доходу», 
— сказав Яценюк. 

Він доручив Генеральній Про-
куратурі та Службі безпеки України 
забезпечити повернення заблоко-
ваних 1,340 млрд дол. до держбю-
джету. 

Нагадаємо, Держфінмоніто-
ринг заблокував протягом березня 
2,2 млрд грн на банківських рахун-
ках 67 представників колишньої 
влади. 

Сильні світу

Клименко вкрав $11 мільярдів, використовуючи підставні фірми 
та броньовану кімнату 

Як повідомив нам голова Подат-
кової служби України, розкра-

дання в розмірі мільярдів доларів 
планувалися за прозорим пластма-
совим столом у броньованому при-
міщенні зі звукоізолювальної сталі, 
пишуть журналісти Associated Press.

Стіл і шість таких же прозорих 
стільців стоять у таємній кімнаті на 
останньому поверсі Міністерства 
доходів і зборів у Києві. Як ствер-
джують співробітники відомства, 
це був епіцентр масштабної афе-
ри, через яку, за деякими підозра-
ми, за останні три роки з київської 
скарбниці пропали 130 млрд грн 
(11 млрд дол.), ідеться в статті. 

Заступник міністра доходів і збо-
рів Ігор Білоус, новий глава подат-
кового відомства, заявив у інтерв’ю 
виданню, що його попередник брав 
участь в афері, сприяв створенню 
широкої мережі підставних фірм в 
обмін на частку від доходів. 

За словами Білоуса, саме тут 
колишній міністр доходів і зборів 
України Олександр Клименко та 
його дружки планували, як їм поді-
лити доходи від системи, що тримала 

в кулаку близько 1,7 тис. компаній. 
«За словами чиновників та ін-

сайдерів, це працювало так: компа-
нія робила вигляд, що купує товари 
чи послуги у підставної фірми, але 
замість проведення угоди фірма-
фантом таємно повертала їй гро-
ші готівкою, знижуючи податкові 
зобов’язання компанії в обмін на 
частину суми», — йдеться в статті. 

«Бізнесмен із 20-річним досві-
дом роботи в Україні повідомив AP 
про власне залучення в цю схему. 
За його словами, 300 тис. дол., які 
він повинен був заплатити у вигля-
ді податків, були розділені між його 
компаніями та різними підставними 

фірмами, з якими він мав справу. Він 
заявив, що компанії погоджуються 
на це через високі податки та хит-
ке дотримання законів», — пишуть 
журналісти. 

Використання прозорих меблів, 
щоб уникнути стеження «напряму 
взято зі сценарію контррозвідки ста-
рої школи Східного блоку», вважає 
Вінс Хафтон, куратор Міжнародно-
го музею шпигунства у Вашингто-
ні. «Наприклад, розвідслужба НДР 
встановила прозорі меблі в одній із 
кімнат свого посольства в Римі», — 
йдеться в статті. 

«Ця кімната була необхідна тіль-
ки з міркувань конфіденційності при 
плануванні операційної діяльності 
з боротьби з ухиленням від сплати 
податків і випадками шахрайства ве-
ликих платників податків, — повідо-
мив Клименко в електронному листі 
Associated Press. — Я вважаю такі за-
ходи безпеки обґрунтованими». 

«Клименко відповів AP із неві-
домого місця — він поспіхом утік із 
України, тільки-но на початку року 
був повалений Віктор Янукович», — 
зазначає інформагентство. 

Проти Раїси Богатирьової порушили кримінальну справу 

Новий Генпрокурор Віталій 
Ярема показав журналістам 

кабінет свого попередника Віктора 
Пшонки. До 7-кімнатного примі-
щення раніше доступ мали навіть 
не всі заступники посадовця. 

Крім офіційних кабінетів, ро-
бочі апартаменти Пшонки мали 
курильню, невеликий спа-салон 
із перукарнею, кухню, спортзал. 
Оздоблені кімнати дорогими ма-
теріалами: червоним деревом, на 
сантехніці — позолота, меблі об-
биті оксамитом, на стінах розвіша-
ні картини. 

До прихованих приміщень 
генпрокурор-утікач діставався на 
окремому ліфті. Новий очільник 
Генпрокуратури наразі роздумує, 
що робити з таким спадком — чи 
заходити туди, чи ні. 


