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Гройсман задекларував майже півтора Гонтарева більшу частину своїх
грошей тримає у доларах
мільйона доходів за 2015 рік
n Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в електронній декларації вказав дві квартири та два будинки.
Гройсман заповнив електронну декларацію / УНІАН. Про це свідчать
дані на сайті на сайті Національного
агентства із запобігання корупції,
як, глава уряду задекларував 1 млн
487 тис. 310 грн, з них заробітна плата, отримана за основним місцем
роботи становить 77 тис. 270 грн,
дохід від надання майна в оренду—
1 млн 302 тис. грн та 108 тис. грн.
Водночас його дружина Олена задекларувала 1 млн 451 тис 900 грн, донька—1 тис. 457 грн. Водночас Гройсман має грошові активи: готівку—
2 млн 380 тис. грн, 870 тис. дол, 460
тис. євро; кошти, розміщені на банківських рахунках—2 млн 136 тис.
413 грн та 16 тис. 200 євро. Його дружина готівкою зберігає 1 млн 600
тис. грн та 372 тис. дол, а також має
кошти, розміщені на банківських
рахунках—193 тис. 549 грн. У влас-

ності прем'єра є чотири земельні ділянки загальною площею більше 9
тис. 159 кв. м, два житлових будинки
на 534 і 461,1 кв. м, укористуванні
глави уряду—дві квартири, а також
у власності—п'ять об'єктів іншого
нерухомого майна. На Гройсмана записаний легковий автомобіль Land
Rover та Range Rover, а на його дружину—Volkswagen та Touareg. Крім
того, прем'єр задекларував 12 пар
годинників та дві пари запонок із
дорогоцінного металу, інкрустовані
дорогоцінним камінням.

Кононенко показав 77 тисяч зарплати і
нерухомості на понад 1,8 мільярди
n Нардеп, перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко задекларував
77,731 тис. грн. заробітної плати,
14,24 млн. грн. дивідендів та об'єктів нерухомості на загальну суму
понад 1,8 мільярди гривень. Інформацію про це нардеп розмістив у
електронній декларації за 2015 рік.
Також Кононенко задекларував
87,102 грн. процентів у 2015 році,
80,559 грн. коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, а також готівку у сумі 6,628 млн.
грн, 928 тис. доларів, 965 тис. євро,
акції на суму 5,897 млн. грн.
Серед фінансових зобов'язань Кононенка—поручительство за кредитним договором на суму 105 млн.
грн та 4 іпотечних договори на суму
49,4 млн. грн. За даними декларації,
усі об'єкти нерухомості на загальну
суму понад 1,862 млрд, грн. (вартість за останньою оцінкою), які належать родині Кононенка, розміщено
у Києві та області, зокрема йдеться
про 7 земельних ділянок, 6 житлових будинків, деякі з них записані
на дружину, доньку, сина та невістку Кононенка та передані йому у
безвідсоткове безоплатне користування. Також нардеп має квартиру у
Києві площею 236 кв. м.
Окрім того у декларації вказано
ювелірні вироби з діамантами, електронні пристрої,одяг, меблі та сейф,
які належать нардепу та його дружині на загальну суму понад 12 млн. грн.
Родині нардепа також належать
три автівки (Subaru WRX 2010 p.в.,

n Глава Національного банку України Валерія Гонтарева минулого року
отримала 1,754 млн гривень заробітної плати. Про це йдеться у електронній декларації глави НБУ. Згідно
зГлава Національного банку України
Валерія Гонтарева минулого року
отримала1,754 млн гривень заробітної плати. Про це йдеться у електронній декларації глави НБУ. Згідно
з документом, Гонтарева отримала
1,506 млн гривень на відсотках від
ПАТ "Державний експортно-імпортний Банк". Ще 23,518 млн гривень
вказані як дохідвід відчуження цінних паперів і корпоративних прав
від ICU Holdings Limited. Заробітна
плата її сина Антона минулого року
становила 51,8 тисяч гривень. Він
також вказав 749,3 тисяч гривень
доходу від відчуження рухомого
майна та 90тисяч гривень процентів.
З нерухомості Гонтарева володіє
земельною ділянкою у Київській
області площею 900 кв м, квартирою у Києві площею 106 кв м та садовим будинком площею 250 квм.
Її чоловік володіє житловим будинком в Київській області площею
396 кв м та земельною ділянкою
площею 2,05 тисяч кв м. Син Антон
має дві квартири у Києві площею

55,7 кв м та 41,3 кв м.
У декларації також вказані два
автомобілі: Porsche Panamera 2012
року випуску і Porsche Cayenne 2013
року випуску. Чоловік Гонтаревої
володіє автомобілем Toyota Land
Cruiser Prado 2006 року випуску.
Згідно з декларацією, на рахунку
Гонтаревої в ПАТ "Державний експортно-імпортний Банк України"
лежить 1,831 млн доларів, а ще 61,9
тисяч гривень в "Ощадбанку".
Син Гонтаревої Антон зберігає
500 тисяч гривень в ПАТ "Державний експортно-імпортний Банк України" та ще по 200 тисяч гривень в
"Альфа банку", Приватбанку, та
банку ПУМБ.
Нагадаємо, у 2014 році нова глава НБУ заробила майже 4 мільйони
гривень.
—Економічна правда

Аваков задекларував колекцію
антикваріату та зброї,
машини не має
BMW 2012 р.в., MERCEDES-BENZ
2002 р.в), та два орендованих авто—
BMW 2012 р.в.та AUDI A8 2014 року.
У власності Кононенка—акції низки компаній, зокрема ПАТ "Міжнародний інвестиційний Банк", "БОГДАН МОТОРС" та ПАТ "ЗНКІФ "ВІК",
а також компанії RI-SYSTEM LIMITED, яка зареєстрована за кордоном,
країну реєстрації не вказано. Син нардепа є співвласником продюсерського центру "Разом", сам нардеп–власником компанії Ланкашир Біг, С.Л.
(Lancashire Big, S.L., Іспанія). Також
Кононенко контролює такі компанії,
як "Пісківський завод скловиробів",
ТОВ "Янтра", "Спортивно-оздоровчий комплекс "МОНІТОР", ТОВ "Міжнародна тенісна академія", ТОВ "Медсервіс плюс", ПАТ "Завод "Ленінська
Кузня", ДП "ДЖЕПЕН МОТОРС",
ТОВ "Промавтоматика", ТОВ "Европейський дім", ПК ТРЕК ХОЛДІНГ
КОСТ С.Л. (Іспанія), ТРЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Країна реєстрації
головного офіса: Гібралтар), ДП
"ЗОВНІШЕКОНОМСЕРВІС" ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ
ЗАВОД" та ТОВ "КИЇВГЕЙТІНВЕСТМЕНТ".
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n Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков задекларував понад 1,6 мільйона гривень доходів,
отриманих у 2015 році. Аваков задекларував колекцію антикваріату і
зброї / УН1АН. Про це йдеться в його електронній декларації за 2015
рік, оприлюдненій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Так, міністр задекларував 1 млн 678 тис. 414 грндоходів,
з них: заробітна плата, отримана за
основним місцем роботи,—228 тис.
414 грн, дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та
корпоративних прав)—1 млн 450
тис. грн. Читайте також Заступник
голови фракції БІОТ задекларував
приватну церкву Готівкою Аваков
має 265 тис. грн, 178 тис. дол. 118 тис.
євро і 2 тис. 100 англійських фунтів.
Міністр спільно з дружиною Інною
володіє двома квартирами в Харкові площею 657,90 кв. м і 70,90 кв. м,
й одноосібне володіє квартирою в
місті Чугуїв Харківської області
площею 39,30 кв. м, а також земельною ділянкою в Коробочкине ХарFax: (204) 586-3618

ківської області площею 1,2 тис. кв.
м. Крім того, міністр з дружиною
мають картини; наручні годинники;
«колекцію мідних, бронзових, срібних і золотих монет 16-21 століть,
що були в обігу на території сучасної України, а також на територіях
Російської, Австро-Угорської, Римської імперій 2 ст. до н.е. - 20 ст. н.е.
у кількості 2 тис. 652 монети; колекцію полотен художника Вачагана
Наразяна—11 картин; колекцію золотиx монет країн Європи та Америки 18-21 ст.ст.—24 монети»; ікони, інші твори мистецтва; набори
меблів, колекцію зброї, вино, ювелірні вироби, шуби та інші цінні
речі. Судячи з декларації, ні глава
МВС, ні у його дружина не мають
автомобілів.
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