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Ексрегіонал у генеральських пагонах 
є завзятим противником автокефалії 
і палкий друг РФ. І при цьому Віктор 
Развадовський досі на політичному 
плаву. Воно і зрозуміло, таке давнє не 
тоне. Але разом з тим, з року в рік у 
ЗМІ з'являються все нові і нові приклади 
збагачення Віктора Развадовського …

До владного олімпу генерал-пол-
ковник прийшов з державтоінспекції 
- найбільш корумпованого підрозділу 
МВС. Від рядового «оператора машин-
ного доїння», як традиційно в народі 
називають працівників ДАІ, Віктор 
Развадовський швидко дослужився до 
заступника керівника столичної авто-
інспекції. Звідти невдовзі переплигнув 
на центрального апарату податкової 
поліції, котра на довгі роки стала голо-
вним ворогом усього бізнесу.

Чотириразовий народний депутат 
вперше потрапив до у 1998 році. Двад-
цять років тому Віктор Йосипович об-
іграв Івана Кострубу, який представляв 
округ у Верховній Раді 2-го скликання. 
До нього депутатом тут вибирали Федо-
ра Панасюка (в 1990 це був Любарський 
округ).

Вростання у владні структури часів 
Леоніда Кучми, важливий у силових 
структурах функціонер перетворився 
у сірого  кардинала. А тривале пере-
бування у Верховній Раді забезпечили 
Развадовського навичками непотоплю-
ваності. Його вплив базується на міц-
них зв'язках у столичному політикумі 
і численних родичах, похресниках і 
похресницях, розставлених на «жирні» 
державні посади.

Зокрема, Развадовський пліч-о-пліч 
працював разом Юрієм Луценком, та-
кож із нинішнім главою МВС Арсеном 
Аваковим. Через скасування у середині 
"двотисячних" мажоритарки, попрацю-
вав начальником УМВС в Харківській 
області, що викликало цілий скандал. 
Порівнювали його тільки з призначен-

ням Володимира Сацюка в 2004 році 
на посаду першого заступника голови 
СБУ. Згодом його перевели на керівни-
ка департаменту транспортної міліції 
України. Поки знову не зайшов у Верхо-
вну Раду в 2012-му, де швидко доєднався 
до фракції Партії регіонів.

16 січня 2014 року під час Революції 
Гідності парламент голосує підняттям 
рук за посилення відповідальності за 
участь в акціях протесту. Без обгово-
рення, не використовуючи систему для 
голосування Рада, «регіонали» і не тіль-
ки голосують за збільшення покаран-
ня протестувальникам. Тексти законів 
стають доступними після голосування. 
І вже наступного дня Віктор Янукович 
підписує ініціативу. Підтримав при-
йняття законів підняттям руки й член 
фракції «Партії регіонів» Віктор Разва-
довський. Коли ж побачив, що Янукович 
втік, швидко покинув партію і написав 
заяву, якою анулював свій голос під дик-
таторськими законами.

З початком військових дій на Сході, 
народний депутат замість того, щоб до-
помоги багатьом землякам, які пішли 
захищати державу, лише продовжив 
збільшувати власні статки.

Якщо відкрити декларацію депутата 
Віктора Развадовського, то може склас-
тись враження, що він прийшов в пар-
ламент з великого і успішного бізнесу. 
Будинок на 850 квадратів, апартаменти 
в Києві за 6 млн грн, дві автівки за 9 млн 

грн, швейцарські годин-
ники, ювелірка, лише в 
доларах 1 млн доларів. 
Бізнес за нардепом-ге-
нералом не водиться, 
а оформлений на його 
доньку та зятя Сергія 
Лопатко. Разом зі сватом 
їм належить готельний 
бізнес і власна справа 
у сфері транспорту, до 
розвитку якої долучився 
й Віктор Развадовський, 
очолював свого часу всю 
транспортну міліцію 
України. В боргу сват не 
залишився, і у 2016 році 
Едуард Лопатко дарує Ві-
ктору Йосиповичу 12,7 
млн грн готівкою.

Подарунки школам і лікарням, нові 
дитячі майданчики, фінансова допо-
мога, концерти та інші розваги - в хід 
йде весь арсенал мажоритарника. Друзі, 
це не функція народного депутата. Це 
все мають робити органи виконавчої 
влади на місцях. Як щодо депутатської 
роботи? Развадовський має цілий букет 
зашкварів. Він просив скасувати статтю 
про незаконне збагачення, голосував 
за скасування зеленого тарифу для со-
нячних панелей на землі і покривав 
підозрюваних в корупції. Тепер нама-
гається прийти до влади під стягами 
чергового політичного проєкту …
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Особливістю коштів державного бю-
джету є нагальна необхідність їх освої-
ти до кінця року. Інакше – доведеться 
все повернути назад. В укладеній угоді 
також міститься пункт, за яким оплата 
проводиться тільки після підписання 
акту приймання-передачі.

Тому за накладною, одночасно з під-
писанням угоди, ТОВ «ДУАЦ» передало 
Миропільській ОТГ автомобіль «швид-
кої». В цей же день керівництво громади 
двома платіжними дорученнями пере-
рахувало на рахунки фірми 1,6 млн грн.

У той час, як свідчать матеріали 
кримінальної справи, 26 грудня тіль-

ки відбулась перша реєстрація на ТОВ 
«ДУАЦ» привезеного із-за кордону 
Volkswagen Transporter. Попри ви-
моги тендеру про обов’язкову вимогу 
до року виготовлення не раніше 2018 
року, ввезений автомобіль зазначений 
аж 2015 року випуску. До того ж вар-
тість ввезення авто становила лише 
524494,29 грн.

За три дні після цього, 28 грудня, 
ТОВ «ДУАЦ» його перереєстровує після 
переобладнання на автомобіль медич-
ної допомоги, залишивши незмінну 
вартість у трохи більше пів мільйона 
гривень.

Лише 9 січня, вже після помпез-
ної презентації з передачею клю-
чів самим Віктором Развадовським, 
«нову» швидку перереєстрували 
на Миропільську селищну раду, 
вказавши вартість авто у 1 млн 
610 тис. грн.

Відтак, на переконання слідчих, 
«станом на дату приймання ав-
томобіля швидкої медичної до-
помоги і підписання платіжних 
доручень зазначений автомобіль 
не був переобладнаний в швидку 
допомогу та фактично перебував 
у власності ТОВ «ДУАЦ». Тобто 
головою Миропільської селищної 
ради та директором ТОВ «ДУАЦ» 
внесені завідомо недостовірні відомості 
до офіційних документів щодо фактич-
ної поставки та передачі автомобіля в 
необхідній комплектації».

Окрім того, правоохоронці пере-
конані у придбанні авто за завищеною 
ціною. У підтвердження вартості 
автомобіля в 1 млн. 650 тис. грн. на-
дали висновок від 28 грудня 2018 р. 
про оцінку від ТОВ «Люкс-Експерт». 
Проте, як встановило слідство, дане 
товариство ніколи не використо-
вувало таку форму бланків. Під-
пис у графі «Директор ТОВ «Люкс-
Експерт» виконаний не директором 
підприємства і відбиток печатки, 
проставлений на документах, при-
близно 3 роки не використовується.

До того ж вказаний у висновку 
оцінювач не працює на ТОВ «Люкс-
експерт» також уже понад трьох остан-
ніх років та й підпис навпроти його 
прізвища виконаний не ним.

Змовились заради наживи
Слід зауважити, що між фірмами 

«Геравіт-2005» та «ДУАЦ», які подавали 
свої пропозиції на тендер, існує давній 
тісний зв'язок. І цей зв'язок помітний з 
першого погляду, починаючи з дослі-
дження статуту обох товариств.

Незважаючи на різну дату створення 
та відмінне місце реєстрації, як «Гера-
віт-2005», так і «ДУАЦ», яка перемогла в 
закупівлі, належать одним і тим самим 
людям. У рівній частині, себто порівну, 
ними володіють Ірина Матвієць та Ві-
ктор Чернілевський. Водночас вести 
спільний бізнес їм допомагає тісне су-
сідство – проживають вони з історично-
му центрі Києва в сусідніх квартирах. 
Така спільна участь у відкритих торгах 
визначається як змова.

Незважаючи на експертні доводи і 
наявне розслідування правоохоронців, 
голова Миропільської ОТГ впевнений 
у правильності власних дій.

– Обирав переможця не я особисто, 
а тендерний комітет, і як я мав відхи-
лити пропозицію, – стверджує очільник 
громади Валерій Гиндич. – Щодо кримі-
нального провадження – це все правоохо-
ронці вважають.

Попри кримінальне провадження 
ТОВ «ДУАЦ» продовжує вигравати 
тендери. 

Чи варто після цього сумніватися в 
тому, що у житті таких бізнесменів, як 
і посадовців, причетних до виділення 
бюджетних коштів, окрім грошових 
знаків інших цінностей не існує.

Народний депутат Віктор Развадов-
ський сплатив за три машиномісця 1,2 
мільйона гривень. Така інформація 
міститься у Єдиному державному ре-
єстрі декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, повідомляє 
#Точно, проект Радіо Свобода.

Усі три об’єкти нерухомості Віктор 
Развадовський придбав у товариства з 
обмеженою відповідальністю «Фотон 
Лізинг».

У своїй декларації за 2016 рік він за-
значив будинок площею 844 квадратні 
метри та дві земельних ділянки у селі 

Стоянка Києво-Святошинського райо-
ну, квартиру площею 154 квадратні ме-
три в столиці, приміщення для яхтсме-
на в Одеській області, машиномісця 
та недобудовані господарські споруди.

Окрім цього, Развадовський володіє 
двома коштовними мобільними теле-
фонами Vertu, люксовими швейцар-
ськими годинниками Patek Philippe, 
Jaerger LeCoultre, Ulysse Nardin, юве-
лірними виробами, а також люксовим 
автомобілем Audi SQ7, придбаним в 
2016 році за 1,5 мільйона гривень.

Також в декларації Развадовського 
фігурують доходи загальною сумою 
близько 19 мільйонів гривень, кілька 
невеликих банківських вкладів та готів-
кові кошти розміром 1 050 000 доларів 
США, 240 000 євро та 900 000 гривень.

Віктор развадовський придбав три 
машиномісця за 1,2 мільйона гривень

Хоч обласне управління 
охорони здоров’я не 
вбачало потреби у 
закупівлі вживаної 
машини швидкої 
допомоги, на звернення 
Віктора Развадовського 
уряд виділив 1,5 млн 
грн. Як свідчать 
матеріали кримінальної 
справи, на одній такій 
угоді держбюджет 
переплатив посереднику 
близько 1 млн грн!

Ухвалюючи державний бюджет, 
народні обранці щороку закладають 
декілька мільярдів на так звані заходи 
з соціально-економічного розвитку. 
Статті видатків уряд включає на про-
хання нардепів. Через це декотрі з них 
вважають дані бюджетні кошти своїми.

- Тому, вручаючи цей автомо-
біль, я хотів би подякувати Кабі-
нету Міністрів України, який на 
субвенцію виділив мені ці кошти 
для придбання даного автомобіля для 
ОТГ, – заявляв у січні минулого року 
Віктор Развадовський.

Тоді під політика зорганізували 
масове дійство з численними слова-
ми вдячності за турботу обранця про 
простих громадян. Попри подібне 
активне задобрення виборців, знову 
потрапити до Верховної Ради Ві-
ктору Йосиповичу не вдалося. Однак 
разом із розрекламованим автомобілем 
з’явилося кримінальне проваджен-

ня: посадових осіб підозрюють у роз-
краданні бюджетних коштів в особливо 
великих розмірах.

Тендер під субвенцію
Історія вибивання коштів з держав-

ного бюджету на автомобіль швидкої 
допомоги бере свій початок з 2017 
року. У депутатському запиті Віктор 
Развадовський посилався на термінову 
необхідність в автомобілі, оскільки ста-
рий санітарний автомобіль у Мирополі 
відпрацював свій ресурс і потребує по-
стійного ремонту.

У березні 2018 року нардеп надіслав 

депутатське звернення до Міністерства 
охорони здоров’я. Відомство зобов’язало 
надати відповідь управління охоро-
ни здоров’я Житомирської ОДА, яке 
зі свого боку вказало відповідальною 
за забезпечення автомобілем місцеву 
громаду. Оскільки у Миропільській ОТГ 
наявна бригада екстреної медичної до-
помоги, яка за 2017 рік виконала близь-
ко 4 тис. виїздів, ця «ситуація робить 
недоцільним придбання автомобіля, а 
саме «швидкої допомоги».

У  лис топа д і  цього  ж рок у 
з’являються зміни в урядовій постанові і 
з державного бюджету на Миропіль все 

ж таки передбачають субвенцію в 1,5 
млн грн. У тендері пропозиції подали 
4 учасники. ТОВ «ВІДІ ЮНІКОМЕРС» 
запропонувала за 1,7 млн грн новий 
спеціалізований автомобіль швидкої 
допомоги на базі Форд Транзит. На 100 
тис. грн дешевше була заявка від ТОВ 
«Автоспецпром».

Більш дешеві пропозиції надали фір-
ми «Геравіт-2005» та «ДУАЦ» – по 1,65 
млн та 1,61 млн грн відповідно. Оскільки 
під час торгів ніхто з учасників ціну 
не змінював, тендерний комітет визнав 
пропозицію ТОВ «ДУАЦ» найдешев-
шою, і з переможцем уклали договір.

мільйонна афера за «підтримки» 
екснардепа Віктора развадовського

Обравшись у парламент, Віктор Развадовський за 
місяць оновив свій автопарк трьома новими люксовими 
автівками вартістю 9,32 мільйона гривень.

Повідомлення про зміну майново-
го стану він подав до реєстру, пише 
«Слово і Діло».

Так, 12 липня Развадовський при-
дбав за 3,35 млн грн автомобіль BMW 
ALPINA B7 2017 року випуску в грома-
дянина України Едуарда Михайлови-
ча Лопатка; 7 липня – LAND ROVER 
RANGE ROVER 2017 року випуску за 
3,65 млн грн у громадянки України Ма-
рини Володимирівни Ванат і Mercedes-
Benz E43 4 Matic 2017 року випуску за 
2 млн 323 тис. 200 грн у ТОВ «Альянс 

Спецтех». Загальна сума покупок ста-
новить 9 млн 323 тис. 200 грн.

Також зазначимо, що в 2017 році 
він продав два старих автомобіля, які 
задекларував, – Toyota RAV 4 2013 р. в. 
та Audi Q7 2015 р. в. – за 3,7 млн грн.

У щорічній декларації за 2016 рік 
нардеп також вказав, що зберігає го-
тівкою 975 тис. грн, 677 тис. дол. і 250 
тис. євро. Водночас на банківських 
рахунках у народного обранця є 1 млн 
414 тис. 924 грн та 7 тис. 716 доларів.

Як развадовський оновив автопарк 
майже на 10 мільйонів гривень

Развадовський вручає ключі від швидкої, придбаної за бюджетні кошти

Ухвала суду від 20.01.2020 р щодо розкрадань під час закупівель

Розпорядженням від 7.11.2018 р. уряд виділив 1,5 млн на купівлю нової швидкої 
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☺☺☺
На трасі “Житомир-Чернівці” зіштовхну-

лися Майбах генерала МВС та Лексус-470 
генерала СБУ. Винною в аварії визнали 
машину патрульної служби, які прибули 
на місце події…

☺☺☺
Ось уже 33 роки без штрафів і порушень 

їздить ідеальний водій - генерал-майор 
міліції Віктор Йосипович 

☺☺☺
Урок у першому класі. Вчителька: 
– Осінь, опало листя, трава пригнулась до 

землі. Діти, кому найважче зараз ховатися? 
Вовочка: – Даішникам!

☺☺☺
Вовочка в школі запитує вчительку: 
- Марія Іванівна, а правда, що всі в мілі-

ції маленького зросту? 
- З чого ти узяв?
- А тато сказав, що усі копи йому до дупи.

☺☺☺
— Алло! Це пожежники? 
— Так. 
— Тут лікар із поліцейським б’ються — а 

я щось і не втямлю, куди телефонувати…
☺☺☺

— Алло, це секс за телефоном? 
— Ні, це поліція! 
— Ну, я вам заплачу! 
— Продовжуй, пустунчику!

☺☺☺
— Алло, податкова міліція?
— Так, я вас слухаю.
— А мій тато купив "Бентлі" на крадені гроші! 

— Маргарита?! ... 
— Тато?! …

☺☺☺
Кабінет начальника управління поліції.
— Майоре, доповідайте, що в нас із тією 

справою з пограбування банку? 
— Все гаразд, товаришу генерал, ми 

поза підозрою.
☺☺☺

Корисні телефони: 
Горить дах — 101 
Потрібен дах — 102 
Поїхав дах — 103

☺☺☺
Після чергового підвищення штрафів 

багато даішників замовили жезли зі сло-
нової кістки зі стразами Сваровскі... 

☺☺☺
Поліцейський побачив злодія... Але 

той був старший його за званням. 
☺☺☺

Даішник виграє мільйон в лотерею. 
У нього запитують, мовляв, як грошима 
розпорядитеся. 

— Куплю перехрестя і працюватиму 
для душі!

☺☺☺
Поліція затримала групу шахраїв, що 

продавали дипломи в метро. 

- Нам довелося їх відпустити, – заявив 
доктор юридичних наук сержант Петренко.

☺☺☺
У податковій поліції: 
— Як нам стало відомо, ви приховали 

частину своїх доходів! 
— Нічого я не приховува! Просто в гра-

фу "доходи" всі нулі не помістилися.
☺☺☺

Українське незалежне правосуддя — 
найбільш незалежне правосуддя у світі. Від 
закону воно взагалі не залежить.

В інтервь’ю, опублікованому інформа-
генцією «Уніан», тодішній голова Харків-
ської ОДА Михайло Добкін описав на той 
час головного міліціонера Харківщини 
Віктора Развадовського

- А в Харківській області, яка тра-
диційно є кузнею міліційних кадрів і 
дала багато міністрів внутрішніх справ, 
з̀ явився такий персонаж, як Развадов-
ський, - заявив Михайло Добкін.

- Чи можна уявити, що сьогодні, за 
Могильова, в якійсь області може бути 
призначений начальником міліції чо-
ловік типу Развадовського – природже-
ного афериста, який настільки успішно 
торгував посадами, що протягом двох 
місяців одна й та сама особа за певну 
плату могла побувати на трьох посадах, 
- додав очільник області.

Обравшись до парламенту. Разва-
довський як і Добкін стали депутатами 
фракції «Партії Регіонів»:

- Подивімося на цю ситуацію з іншого 
боку. Був Развадовський, який з маніа-
кальною завзятістю фабрикував і збирав 
матеріали для створення кримінальної 
справи щодо організації наркотрафіку 
першими особами міста (Харків, Авт.). По-
тім зазвучала тема вживання наркотиків. 

- Найцікавіше, що Развадовський 
діяв не сам, а з рядом міліціонерів, які 
за посадою зобов̀ язані були б боротися 

з ганебними і страшними явищами, які, 
на жаль, є в нашому суспільстві. Як і в 
будь-якому іншому. Коли співробітники 
СБУ заарештували в Харкові цілу мережу 
наркоторговців, серед них виявилися і 
люди в погонах. 

- Третина з них – міліціонери, які 
разом з Развадовським робили запити, 
підписували і передавали до судів мате-
ріали. Бачите, що насправді виявилося. 
Їх затримували з мішками трамадола, з 
героїном, кокаїном, з цією маковою або 
як вона там називається соломкою. Це 
вони організовували мережу збуту, яку 
безумовно можна назвати словом «нарко-
трафік» – стверджував Михайло Добкін.

За матеріалами агенції «Уніан» від 20.07.2010

П р а В д а  Ж и Т Т Я

У першому пункті рішення Націо-
нального агентства з питань запобігання 
корупції (далі – НАЗК) чітко прописано, 
що порушення закону все-таки були. Їх 
– два. Перше – це те, що Віктор Разва-
довський у своїй декларації за 2016 рік 
невірно вказав вартість земельної ділян-
ки загальною площею 2 450 кв. м, при-
дбаної ним 30 травня 2009 року. Нардеп 
вказав суму у 377545 грн, тоді як згідно 
з копією договору купівлі-продажу ця 
земельна ділянка коштувала народному 
обранцю 1 мільйон грн. НАЗК ж Віктор 
Развадовський «повідомив, що зазначена 
ним сума 377 545,00 грн замість 1 000 
000,00 грн є технічною помилкою, яка 
виникла через вкрай нестабільну роботу 
системи електронного декларування». 
Різниця у вартості склала більше 600 тис. 
грн. Можливо, для депутата Верховної 
Ради це і невелика сума, а от скільки тре-
ба працювати звичайному пересічному 
українцю, щоб заробити стільки?

У рішенні НАЗК прямо сказано, що 
порушення закону було: «Таким чином, 
у розділі 3 "Об`єкти нерухомості" декла-
рації суб`єкт декларування (Віктор Раз-
вадовський – ред.) зазначив недостовірні 
відомості про вартість об`єкта нерухомого 
майна, що належить йому на праві влас-
ності, чим не дотримав вимоги пункту 2 
частини першої статті 46 Закону». 

А тепер про другий, не менш цікавий 
момент. У розділі 11 «Доходи, у тому числі 
подарунки» декларації Віктор Развадов-
ський зазначив, що продав 2 автівки, вар-
тістю 950 000,00 грн та 2 500 000, 00 грн. 
Але найцікавіше те, що нардеп зазначив 
джерелом доходу… самого себе. НАЗК 
також визнало це порушенням.

Нагадаємо, що Віктор Развадовський 
був серед 59 депутатів Верховної Ради, 
які підписали і направили до Консти-
туційного суду подання, на основі якого 
останній скасував статтю, що передбачає 
покарання за незаконне збагачення.

Портрет развадовського Чи виявлені порушення в декларації 
Віктора развадовського


