
Європейські інвестори готові 
вкладати в Україну під гаран-

тії своїх держав. Про це в інтерв’ю 
«Укрінформу» розповів міністр 
економічного розвитку і торгів-
лі України Айварас Абромавічус, 
який відвідав із дводенним робо-
чим візитом Париж. 

За його словами, Україна про-
понує західним, зокрема французь-
ким, інвесторам інвестиції під га-
рантії їхніх держав. 

«Кілька місяців тому до Киє-
ва надійшла подібна ініціатива з 
боку Литви. Вільнюс пропонував 
європейським партнерам допома-
гати Україні не лише політично, а 
й кредитами. Цілком зрозуміло, що 
жодна з міжнародних страхових 
компаній не візьметься виступи-
ти гарантом бізнесу в українських 
умовах», — заявив міністр. 

Абромавічус пояснив, що суть 
пропозиції полягає у тому, аби кож-
на країна Євросоюзу визначилась 
і на певну суму інвестицій надала 
свої гарантії. 

«Наприклад, французи — на 
100 млн євро, литовці — на 50 млн 
євро, і так би гуртом назбирали 
кілька мільярдів інвестицій за лі-
чені місяці. Повірте, кількість ком-

паній, що хочуть отримати під свої 
іноземні інвестиції державні гаран-
тії, величезна. У цьому контексті з 
боку французьких компаній була 
повна підтримка», — повідомив він. 

«Крім того, ми запропонували 
інвестувати нові проекти в Україні 
за рахунок європейського капіталу. 
Тут існує низька відсоткова став-
ка, тому у французьких компаній 
є хороша можливість вигравати у 
тендерах на великі інфраструктур-
ні проекти в Україні», — запевняє 
міністр. 

За його словами, компанії мо-
жуть «приводити» своє фінансу-
вання на будівництво доріг, житла 
для військовослужбовців, інші со-
ціальні проекти. 

«Ми кажемо нашим партнерам 
у Франції, Європі та на Заході: ви 
маєте 1–2% ставок, приходьте до 
нас із вашими ідеями, технологія-
ми, беріть на субпідряд українські 
компанії та будуйте, реалізовуйте 
проекти», — сказав Абромавічус. 

«Зараз у Франції економіка роз-
вивається досить повільно, очіку-
ється зростання ВВП на рівні 0,4%. 
Тому французи повинні бути за-
цікавленими у розвитку зовнішніх 
ринків», — підсумував міністр. 

Голова Національного банку Украї-
ни Валерія Гонтарева оприлюднила 
декларацію про доходи за 2014 рік. 

У документі вказано, що 
чиновниця торік отримала 
26 млн 288 тис. 41 грн. Із них зарп-
лата — 1,5 мільйона. Варто зазна-
чити, що Гонтарева в кріслі голови 
НБУ лише з 19 червня 2014-го, тож 
більшу частину заробітної плати 

вона одержала на попередній робо-
ті в приватній структурі. Місячна 
платня чільниці Нацбанку станови-
ла в січні 2015-го сім мінімальних 
зарплат (8526 грн). Ще 3,1 мільйона 
прибутку отримали члени її родини 
(у декларації вказані чоловік та два 
сини). З них на зарплату припало 
514 тисяч. Основний дохід Гонтаре-
вій забезпечило відчуження цінних 
паперів та корпоративних прав — 

24,2 млн грн. 
У голови НБУ є 9 арів земельної 

ділянки, будинок на 250 кв. м і квар-
тира на 106 «квадратів». У членів її 
родини — 20 соток землі, будинок 
на 396 кв. м і дві квартири — 41,3 та 
55,7 «квадрата». Їздить Гонтарева на 
двох автомобілях — Porsche Panamera 
(2012 року випуску) та Porsche 
Cayenne (2013 р. в.). У її домашніх 
— ще два авто: Toyota Land Cruiser 
Prado (2006 р. в.) і Porsche Cayenne 
(2007 р. в.). 

На рахунку в Гонтаревої, за ін-
формацією програми «Гроші», ле-
жать 15,8 млн грн. Члени родини в 
банки віднесли 1,28 млн грн. 

У той же час, як повідомляє 
сайт Федеральної Резервної Систе-
ми США (аналог нашого Нацбанку), 
річний оклад її голови Джанет Єллен, 
встановлений Конгресом на 2014 рік, 
становив усього якихось… 201 700 (!) 
«вічнозелених», що у перекладі на се-
редньозважений торішній курс грив-
ні до американської валюти (близько 
12 грн/$1) дорівнює 2 420 400 грн. 

До того ж законом у США одно-
значно заборонено голові та членам 
ради директорів ФРС мати (цитує-
мо) «доходи, що не пов’язані з їх пе-
ребуванням на посаді». 

До Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (ЄРДР) внесено 

кримінальне провадження за фак-
тами зловживань високопосадов-
цями КМУ, що призвели до тяжких 
наслідків, про які заявив відсто-
ронений від виконання обов’язків 
глави Держфінінспекції Микола 
Гордієнко. Про це в ефірі телеканалу 
«Інтер» заявив Генпрокурор Віктор 
Шокін. 

«У зв’язку з тим, що неможливо 
інакше, окрім як слідчим розшуко-
вим шляхом, перевірити факти, до 
ЄРДР внесено кримінальне прова-
дження за фактами зловживань ви-

сокопосадовцями КМУ, що призве-
ли до тяжких наслідків», — зазначив 
він. «Ідеться про суму розкрадених 
коштів — 7,58 млрд грн», — додав 
Шокін. 

«Якщо ці факти будуть підтвер-
джені, до ЄРДР буде внесено і про-
вадження відносно конкретних осіб 
Кабміну», — наголосив Генпрокурор. 

Також Шокін зазначив, що спіл-
кувався з цього приводу з Прем’єром 
Арсенієм Яценюком і той, за його 
словами, погодився надати будь-які 
свідчення. 

«Сподіваюся, що ми будемо 
плідно співпрацювати і виясняти 

всі нюанси з цих питань… Людина 
є людина, тож, можливо, і є фак-
ти скоєння таких злочинів чинним 
Кабміном», — додав Шокін. 

Як відомо, начальник управління 
із розслідування корупційних злочи-
нів Павло Жебрівський заявив, що 
факти можливої корупції в Кабінеті 
Міністрів, названі Гордієнком, пере-
вірять упродовж місяця. 

27 березня група депутатів уже 
зареєструвала у парламенті проект 
постанови № 2479 про утворення 
ТСК із питань перевірки фактів ко-
рупційної діяльності, поширених 
Гордієнком. 

На третій день після призначення 
першим заступником міністра 

охорони здоров’я Олександра Пав-
ленко лобіювала кандидатуру свого 
чоловіка на посаду головного лікаря 
в Центрі хірургії ока. Про це в сюжеті 
програми «Особливий погляд» на «5 
каналі» заявив лікар-офтальмолог цьо-
го медичного закладу Фархад Хасан.

«Призначення Павленко від-
булося 24 грудня 2014 року, 12 січ-
ня вона вже приступила до робо-
ти, а через три дні, 15 січня, стала 
лобіювати свого чоловіка Нікоса 
Верещагіна, що працює в нашому 
відділенні, як кандидата на посаду 
головлікаря», — повідомив Хасан. 

Експерти стверджують, що на-
віть коли факт перевищення повно-
важень і тиску з боку чинного зам-
міністра для просування по службі 
членів своєї сім’ї підтвердити не 
вдасться, прихований факт роботи 
близьких родичів Павленко в систе-
мі охорони здоров’я є прямим кон-
фліктом інтересів і порушенням ЗУ 
«Про запобігання та протидію ко-
рупції», який покликаний обмеж-
увати можливість таких випадків. 

Нагадаємо, 17 березня ГПУ за-
жадала від МОЗ дисциплінарного 
стягнення для першого заступника 
міністра охорони здоров’я Олек-
сандри Павленко за незаконне су-
міщення адвокатської практики з 
роботою в міністерстві.
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Найбагатшим українцем є Ахметов 

Сорос готовий інвестувати 
в Україну $1 млрд 
Відомий фінансист Джордж Сорос готовий 
інвестувати в  Україну $1 млрд, якщо західні країни 
допоможуть сектору приватних інвестицій у нашій 
державі. Про це повідомляє агенція Reuters. «Захід 
може допомогти Україні стати більш привабливою 
для інвесторів, необхідне страхування від 
політичних ризиків. Це може бути у формі 
фінансування ЄС, яке зробить відсоткові ставки 
близькими до нуля», — сказав він. 

1,7
продуктів та напоїв на 
стільки млн грн закупило 
Державне управління спра-
вами для обслуговування 
перших осіб держави. Торік 
ця цифра була на 300 тис. 
грн меншою.
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Видання «Forbes-Україна» опу-
блікувало рейтинг найбагат-

ших українців. Його очолив олі-
гарх Ринат Ахметов зі статком у 
$6,9 млрд. На другому місці — біз-
несмен Віктор Пінчук із $1,5 млрд. 
Багатство Ігоря Коломойського 
оцінено в $1,4 млрд. 

На четвертому місці — спів-
власник «Приватбанку» Геннадій 
Боголюбов із $1,3 млрд. П’ятірку 
замикає перший заступник голо-
ви Адміністрації Президента Юрій 
Косюк із $1,1 млрд. 

У першій десятці також нар-
деп від Партії регіонів Вадим Но-
винський ($790 млн), колишній 
власник ФК «Металіст» Олександр 
Ярославський ($774 млн), Прези-

дент Петро Порошенко ($750 млн), 
позафракційний нардеп Костян-
тин Жеваго ($735 млн). Закриває 
топ-10 колишній народний депу-
тат Сергій Тігіпко ($686 млн). 

У списку також присутні екс-
мер Києва Леонід Черновецький 
($643 млн), депутат від «Опози-
ційного блоку» Нестор Шуфрич 
($219 млн), екс-заступник голови 
Дніпропетровської ОДА Геннадій 
Корбан ($ 55 млн). 

Перша жінка з’являється на 
49-му місці в рейтингу. Це Філя 
Жебровська, генеральний дирек-
тор компанії «Фармак». Її статки 
оцінені в $90 млн. 

Син колишнього президен-
та Віктора Януковича Олександр 
залишився за межами списку. 
«Активи, що генерують виручку 
«МАКО Холдингу», перебувають 
на Донбасі, й оцінити обсяги видо-
бутку вугілля не є на цей момент 
можливим», — повідомляє жур-
нал. 

При розрахунку фінансового 
стану видання враховувало всі ак-
тиви (підприємства, нерухомість, 
земельні ділянки, пакети акцій, 
предмети розкоші), а також уго-
ди з придбань і злиття учасників 
списку. 

Ринат Ахметов, Віктор Пін-
чук, Ігор Коломойський, Геннадій 
Боголюбов та Юрій Косюк потра-
пили до щорічного списку мільяр-
дерів світу, складеного редакцією 
американського Forbes. 

Відкрито кримінальне провадження за фактами зловживань 
високопосадовцями Кабміну 

Азарову не дали продати будинок у центрі 
Києва 

Українські правоохоронці 
заблокували спроби екс-

прем’єра Миколи Азарова й інших 
колишніх чиновників перепро-
дати нерухомість у центрі Києва. 
Про це заявив глава СБУ Валентин 
Наливайченко журналістам. 

«Заблоковано спроби колиш-
нього прем’єра Азарова й інших 
людей через підставних осіб, через 
довіреності, доручення нотаріусів 
Москви й інших російських міст 
збувати або продавати нерухо-
мість, починаючи від вулиці Гру-
шевського і по всьому Києву», — 
сказав він. 

Як відомо, про намір Азарова 
продати маєток у центрі столиці за 

допомогою довіреності стало відо-
мо в кінці минулого року. 

Події

Незгодних із тим, що РФ 
агресор, пропонують карати 
У Раді зареєстровано законопроект, що пропонує 
запровадити кримінальну відповідальність за 
публічне заперечення факту військової агресії 
країною, визнаною агресором. Планується доповнити 
Кримінальний кодекс статтею, яка передбачає 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 
до 5 років із конфіскацією майна або без. Аналогічні 
дії, скоєні представником влади, або повторно, або за 
попередньою домовленістю групою осіб, караються 
5–10 роками тюрми з конфіскацією майна або без такої. 

ГПУ «забула» розслідувати злочини 
Януковича і Ко 

Про це у Zn.ua пише заступник 
глави Громадської комісії з 

розслідування та попередження 
порушень прав людини в Україні 
Станіслав Батрин. 

Як відомо, санкції Ради ЄС 
щодо вищих посадових осіб Укра-
їни були введені в дію постанова-
ми цієї інституції від 5 березня та 
14 квітня минулого року. 

«Українській владі дали рік, 
щоб довести провину фігурантів 
списку санкцій. Україна не тільки 
не довела провину — в держави 
досі навіть немає формалізованих 
обґрунтованих претензій до біль-
шості осіб із команди Януковича», 
— зазначає Батрин. 

ГПУ як орган і Генпрокурор 
як керівник узяли на себе винят-
кову і повну відповідальність за 
організацію та підтримку держоб-
винувачення щодо В. Януковича, 
В. Захарченка, В. Пшонки, О. Лу-
каш, О. Якименка, А. Портнова, 
А. Клюєва, В. Ратушняка, О. Яну-
ковича, В. Януковича, А. Пшонки, 
С. Клюєва, М. Азарова, А. Азарова, 
С. Курченка, Д. Табач ника, Р. Бо-
гатирьової, І. Калініна, Ю. Іваню-
щенка, С. Арбузова, О. Клименка, 
Е. Ставицького. 

Також мала би бути доведена 
вина і застосовано покарання до 
всіх дійових осіб режиму Януко-
вича, незалежно від прізвищ і ста-
тусу. 

При цьому, наголошується у 
статті, Генпрокуратура не мала на-
міру ділитися зоною контролю в 

питанні повернення активів і під-
тримки санкції з іншими органами 
влади, громадськими активістами, 
організаціями. 

За словами Батрина, цивілізо-
вані країни запровадили політич-
ні й економічні санкції до окремих 
представників режиму за власною 
ініціативою, і це не заслуга ГПУ. 

«Очевидно, що розслідування 
щодо «касти недоторканних» і піс-
ля Майдану відбуваються за осо-
бливими правилами: починають-
ся «складнощі» у розслідуванні, 
з’являються незрозумілі рішення 
судів, що відмовляють у взятті під 
варту, а також заяви по лінії ГПУ 
про те, що вони не можуть чинити 
тиск на суд», — зазначає Батрин. 

«Особливе ставлення» до «не-
доторканних» дало можливість 
представникам режиму Янукови-
ча порушувати питання про скасу-
вання санкцій. 

Таким чином, формальні під-
стави для скасування санкцій — 
порушення права власності, права 
на здійснення господарської ді-
яльності, ділової репутації і т. д. 
Фактичні — відсутність доказів 
причетності зазначених осіб до 
скоєння економічних злочинів або 
порушення прав людини в Україні.

У зв’язку з цим на рівні Ради 
ЄС було вирішено відмовитися 
продовжувати санкції щодо чоти-
рьох осіб із обмежувального спис-
ку, а санкції щодо ще чотирьох мо-
жуть бути зняті 6 червня. 

Торік Гонтарева заробила у 10 разів більше 
за голову ФРС США Джанет Єллен 

Європа готова інвестувати в Україну 
під гарантії своїх держав 

Заступника голови 
МОЗ звинувачують у 
просуванні по службі 
свого чоловіка 

Коломойський — на третьому місці, Порошенко — на восьмому 


