
n Нардеп, перший заступник голо -
ви фракції "Блок Петра Порошен -
ка" Ігор Кононенко задекларував
77,731 тис. грн. заробітної плати,
14,24 млн. грн. дивідендів та об'єк -
тів нерухомості на загальну суму
по  над 1,8 мільярди гривень. Інфор -
ма цію про це нардеп роз містив у
елек тронній декларації за 2015 рік.

Також Кононенко задекларував
87,102 грн. процентів у 2015 році,
80,559 грн. коштів, пов'язаних з ви -
конанням депутатських повнова же -
нь, 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 Ко -
ноненка—поручительство за кре -
дитним 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. (вартіс -
ть за остан ньою оцінкою), які нале -
жать родині Кононенка, розміщено
у Києві та області, зокрема йдеться
про 7 зе ме льних ділянок, 6 житло -
вих будин ків, деякі з них записані
на дружину, доньку, сина та невіст -
ку Кононенка та передані йому у
без відсоткове без оплатне користу -
вання. Також нардеп має квартиру у
Києві пло щею 236 кв. м.

Окрім того у декларації вказано
юве лірні вироби з діамантами, елек -
тронні пристрої,одяг, меблі та сейф,
які належать нардепу та його дру жи -
ні на загальну суму понад 12 млн. грн.

Родині нардепа також належать
три автівки (Subaru WRX 2010 p.в.,

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 ни -
з ки компаній, зокрема ПАТ "Між на -
родний інвестиційний Банк", "БОГ -
ДАН МОТОРС" та ПАТ "ЗНКІФ "ВІК",
а також компанії RI-SYSTEM LIMI -
TED, яка зареєстрована за кор доном,
країну реєстрації не вказано. Син нар -
депа є співвласником про дю серсь ко -
го центру "Разом", сам нар деп–вла с -
ником компанії Ланка шир Біг, С.Л.
(Lancashire Big, S.L., Іс панія). Також
Кононенко контро лює такі ком па нії,
як "Пісківський за вод скло ви ро бів",
ТОВ "Янтра", "Спор тив но-оздо ров -
чий комплекс "МО НІ ТОР", ТОВ "Між -
народна те ні  сна академія", ТОВ "Мед -
сервіс плюс", ПАТ "Завод "Ле нін ська
Куз ня", ДП "ДЖЕ ПЕН МО  ТОРС",
ТОВ "Пром ав то ма тика", ТОВ "Евро -
пей сь кий дім", ПК ТРЕК ХОЛ ДІНГ
КОСТ С.Л. (Іспа нія), ТРЕК ХОЛ -
ДІНГЗ ЛІМІ ТЕД (Кра їна реєс тра ції
головного офіса: Гібралтар), ДП
"ЗОВ НІШ ЕКОНОМ СЕРВІС" ВАТ "СЕ -
ВАС ТО ПО ЛЬСЬ КИЙ   МОР  СЬ КИЙ
ЗА ВОД"   та   ТОВ "КИЇВГЕЙТ ІН ВЕСТ -
МЕНТ".
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n Прем'єр-міністр Володимир Грой -
сман в електронній декларації вка -
зав дві квартири та два будинки.
Гройсман заповнив електронну де -
кла рацію / УНІАН. Про це свідчать
да ні на сайті на сайті Національ но го
агентства із запобігання коруп ції,
як, глава уряду задекларував 1 млн
487 тис. 310 грн, з них заробітна пла -
та, отримана за основним міс цем
ро боти становить 77 тис. 270 грн,
до  хід від надання майна в орен ду—
1 млн 302 тис. грн та 108 тис. грн.
Вод ночас його дружина Олена за де -
кларувала 1 млн 451 тис 900 грн, до -
нька—1 тис. 457 грн. Водночас Грой -
сман має грошові активи: го тівку—
2 млн 380 тис. грн, 870 тис. дол, 460
тис. євро; кошти, розміщені на бан -
ківських рахунках—2 млн 136 тис.
413 грн та 16 тис. 200 євро. Його дру -
жи на готівкою зберігає 1 млн 600
тис. грн та 372 тис. дол, а та кож має
кошти, розміщені на бан ків ських
ра хунках—193 тис. 549 грн. У влас -

ності прем'єра є чотири земельні ді -
лянки загальною пло щею більше 9
тис. 159 кв. м, два жи т лових будинки
на 534 і 461,1 кв. м, укористуванні
глави уряду—дві квартири, а також
у власності—п'я ть об'єктів іншого
нерухомого май на. На Гройсмана за -
писаний легко вий автомобіль Land
Rover та Range Rover, а на його дру -
жину—Volks wa gen та Touareg. Крім
того, прем'єр за декларував 12 пар
го динників та дві пари запонок із
до рогоцінного металу, інкрустовані
дорогоцінним камінням.

Гройсман задекларував майже півтора
мільйона доходів за 2015 рік

n Глава Національного банку Укра -
їни Валерія Гонтарева минулого ро ку
отримала 1,754 млн гривень за ро -
бітної плати. Про це йдеться у елек -
тронній декларації глави НБУ. Згідно
зГлава Національного банку України
Валерія Гонтарева минуло го року
отримала1,754 млн гривень заробіт -
ної плати. Про це йдеться у елек -
трон ній декларації глави НБУ. Згідно
з документом, Гонтарева от ри  мала
1,506 млн гри вень на відсот ках від
ПАТ "Державний експортно-імпорт -
ний Банк". Ще 23,518 млн гривень
вка зані як дохідвід відчу жен ня цін -
них паперів і корпора тив них прав
від ICU Holdings Limited. Заробітна
плата її сина Антона ми нулого року
становила 51,8 тисяч гри вень. Він
також вказав 749,3 ти сяч гривень
доходу від відчуження рухомого
майна та 90тисяч гривень процентів.

З нерухомості Гонтарева володіє
земельною ділянкою у Київській
області площею 900 кв м, квар ти -
рою у Києві площею 106 кв м та са -
довим будинком площею 250 квм.

Її чоловік володіє житловим бу -
динком в Київській області площею
396 кв м та земельною ділянкою
пло щею 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
Cru iser Prado 2006 року випуску.

Згідно з декларацією, на рахунку
Гонтаревої в ПАТ "Державний екс -
портно-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 "Держав -
ний експортно-імпортний Банк Ук -
раїни" та ще по 200 тисяч гривень в
"Альфа банку", Приватбанку, та
бан ку ПУМБ.

Нагадаємо, у 2014 році нова гла -
ва НБУ заробила майже 4 мільйони
гривень.

—Економічна правда 

Гонтарева більшу частину своїх
грошей тримає у доларах

Кононенко показав 77 тисяч зарплати і
нерухомості на понад 1,8 мільярди

Аваков задекларував колекцію
антикваріату та зброї, 
машини не має
n Міністр внутрішніх справ Укра -
їни Арсен Аваков задекларував по -
над 1,6 мільйона гривень доходів,
отриманих у 2015 році. Аваков за де -
кларував колекцію антикваріату і
зброї / УН1АН. Про це йдеться в йо -
го електронній декларації за 2015
рік, оприлюдненій на сайті Націо -
нального агентства з питань запо бі -
гання корупції. Так, міністр заде кла -
рував 1 млн 678 тис. 414 грндоходів,
з них: заробітна плата, отримана за
основним місцем роботи,—228 тис.
414 грн, дохід від відчуження рухо -
мого 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 фун тів.
Міністр спільно з дружиною Інною
володіє двома квартирами в Харко -
ві 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 зе ме ль -
ною ділянкою в Коробочкине Хар -

ківської області площею 1,2 тис. кв.
м. Крім того, міністр з дружиною
ма ють картини; наручні годинники;
«колекцію мідних, бронзових, сріб -
них і золотих монет 16-21 століть,
що були в обігу на території суча с -
ної України, а також на територіях
Російської, Австро-Угорської, Рим -
сь кої імперій 2 ст. до н.е. - 20 ст. н.е.
у кількості 2 тис. 652 монети; колек -
цію полотен художника Вачагана
На разяна—11 картин; колекцію зо -
лотиx монет країн Європи та Аме -
ри ки 18-21 ст.ст.—24 монети»; іко -
ни, інші твори мистецтва; набори
меблів, колекцію зброї, вино, юве -
лір ні вироби, шуби та інші цінні
речі. Судячи з декларації, ні глава
МВС, ні у його дружина не мають
ав томобілів.


