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Завдяки Віктору Януковичу вся країна дізналася про Межигір’я. Щоправда, цей мальовничий та 
історичний куточок Київщини став не предметом гордості українців, а перетворився на об’єкт 

невиправданої розкоші, зухвалої приватизації та, як пишуть журналісти, «символом корупції 
президентського масштабу». Можливо, до нашого політичного знання Межигір’я варто додати і 
знання історичне. Пропонуємо дізнатися - наскільки це місце було значимим для наших пращурів 
і чому воно шанувалося, майже як Печерська лавра...       Читайте на 4-й шпальті

²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü Ôîíäó «Ð³äíà êðà¿íà»

РІДНИЙ

  КИЇВ

У Києві необхідна чітка стратегія відновлення та реконструкції мережі 
дошкільних закладів з метою забезпечення кожної дитини у столиці 
місцем у дитячому садочку. Причому, цілком реально реалізувати це 
протягом кількох років… 
Відповідний проект, ініційований депутатами від опозиційних фракцій у Луцькій 

міськраді, вже почав успішно діяти в Луцьку. Микола Томенко, який був присутній 
під час презентації цього проекту, пропонує реалізувати його і в Києві. Зокрема, 
проект передбачає не лише інвентаризацію працюючих дошкільних закладів 
освіти, а і можливості добудови, відновлення чи реконструкції таких закладів для 
того, щоб молоді сім’ї, плануючи дітей, були впевнені у тому, що їхня дитина буде 
мати реальну можливість відвідувати дитячий садок, а не «бронювати» місце у 
дитсадку ще під час вагітності, як зараз.
Як відомо, Київ взагалі знаходиться у критичній ситуації щодо цього питання, 

оскільки немає реалістичного плану того, як забезпечити доступне дошкільне 
виховання та, відповідно, надати можливість кожній дитині у столиці вільно 
відвідувати дитсадок.
Опозиція ближчим часом спільно з депутатами-мажоритарниками від м. Києва, 

фахівцями та експертами готова запропонувати варіант розв’язання проблеми 
із дитячими садками в столиці. «Це не проект одного року, – зазначив Микола 
Томенко. – Але цілком очевидно: якщо його не проводити, то ситуація далі лише 
погіршуватиметься – кількість дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільні 
навчальні заклади, буде лише збільшуватись».

З огляду на те, що 200-річчя Шевченка – 
подія не лише всеукраїнського, а і світового 
масштабу, а також проаналізувавши заходи, 
які готує до цього ювілею влада, ми дійшли 
висновку про необхідність створення 
Громадського комітету з відзначення ювілею 
Тараса Шевченка.

Такий Громадський комітет, на відміну від 
офіційних, готовий прийняти до розгляду 
будь-яку пропозицію щодо відзначення 
ювілею та винести її на обговорення. 
Окрім того, будь-хто може долучитися до 
відзначення 200-річчя Шевченка, своїми 
силами організувавши у місті чи селі будь-
яку просвітницьку чи мистецьку акцію. 
Ключова особливість – для цього не потрібні 
урядові рішення та бюджетні кошти, все 
відбуватиметься шляхом самоорганізації та 
самофінансування.

Запрошуємо Вас долучитися 
до відзначення 200-річчя з дня 
народження Тараса Шевченка і 
запропонувати цікаві, оригінальні 
та креативні ідеї з пропагування 
цієї особистості та його творчості.

Надсилайте Ваші пропозиції на 
електронну скриньку 

taras.shevchenko2014@gmail.com 

Найцікавіші ідеї будемо опубліковувати на 
сайті www.ridna.ua у розділі «Громадська 
думка», а найкращі пропозиції будуть 
винесені на голосування.

Ïðèéìàºìî êðåàòèâí³ ³äå¿ 
                 äî â³äçíà÷åííÿ 200-ð³÷÷ÿ Øåâ÷åíêà!

У Києві необхідна чітккаа стстраратегія відновлення та реконструкцкціїіїії мерррежежежежежежііііііі

Êîæí³é äèòèí³ - ì³ñöå ó äèòñàäêó. Öå ðåàëüíî!

До диску увійшли 10 програм про переможців та 
спецномінантів акції «7 природних чудес України», 
які були відзняті творчим колективом телеканалу 
«ТВі» спільно з автором ідеї Миколою Томенком 
та транслювалися протягом кількох місяців на 
провідних українських телеканалах.
Диски передані в освітні заклади Києва та 

інших регіонів України, де, як сподівається Микола 
Томенко, вони істотно полегшать вчителям 
географії викладання своїх предметів, а учням 
дозволять наочно ознайомитися з унікальними 
природними об’єктами України. Цей диск також 
стане у пригоді туристам, які хочуть дізнатися 
багато цікавого і корисного, мандруючи Україною.
Як відомо, загальнонаціональна акція «7 чудес 

України» була започаткована Фондом Миколи 
Томенка «Рідна країна» у  2007 році. Тоді, за 
результатами акції країна визначила «7 історико-
архітектурних чудес України». Вже за рік 
відбувся другий етап акції – «7 природних чудес 
України». Переможцями цієї акції стали Біосферний 
заповідник «Асканія-Нова», Регіонально-
ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», 
Дністровський каньйон, Мармурова печера, 
Національний природній парк «Подільські Товтри», 
озера Світязь та Синевир. Спецномінації отримали 
Балаклавська бухта з мисами Айя і Фіолент, гора 
Говерла та Олешківські піски. Наступна акція, яка 
завершилась у 2011 році, визначила 7 найкращих 
замків, палаців і фортець України. 

*Програми можна переглянути он-лайн на сайті 
www.7chudes.in.ua.

 Ïåðåäà÷³ ïðî óí³êàëüí³ 
ïðèðîäí³ ÷óäåñà Óêðà¿íè - 
       òåïåð íà DVD-äèñêàõ
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Завдяки Фонду Миколи Томенка «Рідна країна», 

секретарю Національної спілки журналістів 
Вікторові Набруску, декану юридичного 
факультету Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка Івану Гриценку на 
днях побачив світ «Альбом малюнків Тараса 
Шевченка 1841-1843 рр.» (видавництво 
«Веселка»). Унікальність цього видання полягає в 
тому, що вперше на широкий загал представлена 
факсимільна копія альбому, який до цього часу 
був доступний лише вузькому колу науковців та 
дослідників.
До «Альбому» входять рисунки 1841-1843 ро-

ків, виконані Тарасом Шевченком у Петербурзі, 
краєвиди Києва, типи селян і численні ескізи, 
етюди та начерки до «Живописної України», 
«Селянської родини», зроблені під час першої 
подорожі поета Україною 1843 року. Більшість 
малюнків виконано олівцем, в окремих випадках 
– тушшю-пером.

У минулому році завдяки Фонду Миколи 
Томенка «Рідна країна» було випущено другий 
за хронологією «Альбом Тараса Шевчен-
ка 1845 року», в якому містяться малюнки 
Шевченка, зроблені під час його подорожей по 
містах і селах Київської і тодішньої Полтавської 
губерній у 1845 році.
Ці видання цінні ще й тим, що, окрім ілюстрацій, 

вони містять наукові коментарі відомого вченого, 
заступника директора Інституту літератури ім. Т. 
Шевченка НАН України Сергія Гальченка, з яких 
читачі зможуть дізнатися про історію кожного 
малюнку Тараса Шевченка. 

«Альбоми» Тараса Шевченка передаються 
Фондом до музеїв, вишів та шкіл образотворчого 
мистецтва.

*** 
За сприяння Фонду Миколи Томенка «Рідна 

країна» вже кілька років поспіль реалізовується 
проект «Шляхами Тараса Шевченка». 
Навесні 2012 року Фондом «Рідна країна» 
спільно з Радіо «Ера FM» був реалізований 
проект «Останній шлях Тараса Шевченка» - саме 
в ті дні, коли 150 років тому траурна процесія 
з тілом поета долала шлях з Санкт-Петербургу 

до Канева 6 разів на добу в ефірі Радіо «Ера 
FM» звучали твори Кобзаря у виконанні відомих 
українців – акторів, музикантів, письменників та 
політиків. 

***
Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» разом 

з народними депутатами Валерієм Дубілем та 
Іваном Куровським здійснюють реставрацію 
будинку в с. Дідівці на Чернігівщині, де жив 
соратник Шевченка Микола Костомаров. 
Планується також організувати там експозицію, 
присвячену діяльності Кирило-Мефодіївського 
братства, членом якого був і Тарас Шевченко.   

***
Фондом Миколи Томенка у 2012 році було 

надано допомогу Літературно-меморіальному 
будинку-музею Тараса Шевченка (м.Київ) на 
здійснення заходів з порятунку двохсотлітньої 
шовковиці поета, а в одному з парків столиці 
започатковано вербову алею, висаджену з 
гілочки верби, яка вважається «онукою» верби 
Тараса Шевченка.

***
Спільно з Національною радіокомпанією 

України Фонд «Рідна країна» видав аудіо-
диск «Кобзар» Тараса Шевченка», який 
містить твори, що увійшли до першого видання 
«Кобзаря» Тараса Шевченка 1840 року, у 
виконанні видатних українських митців різних 
епох. Диск був безкоштовно поширений у школах 
України. 

***

Фонд перевидав книгу Михайла Чалого 
«Життя і твори Тараса Шевченка». Це одна 
з перших біографій Кобзаря, написана його 
товаришем Михайлом Чалим, яка останній раз 
видавалася майже 130 років тому, у 1882 році.

***
Готується також діловий щоденник 

«Український щорічник» на 2014 рік, який 
буде повністю присвячений Шевченку і на кожен 
день міститиме уривки з його творів, малюнки, 
біографічні відомості, цікаві факти, листування 
Тараса Шевченка тощо.

до Канева 6 разів на добу в ефірі Радіо «Ера

Шевченко 
- геніальний художник і дослідник

ТИМ ЧАСОМ ВЛАДА «прославилась» 
будівництвом вертодрому біля Тарасової 
гори. Як відомо, гелікоптерний майданчик, 
розрахований на 10 гвинтокрилів, був 
збудований у с. Пекарі Канівського району 
Черкаської області майже за 100 мільйонів 
гривень бюджетних коштів. Наприкінці 
минулого року було прийнято рішення 
про виділення ще 27 мільйонів гривень з 
бюджету на впорядкування його території та 
укріплення берегової лінії. 

За весь цей час ним скористався лише 
Президент Віктор Янукович, який прилетів 
у Канів на минулорічні вшанування Тараса 
Шевченка. Президент також запропонував 
під горою Тараса Шевченка побудувати 
смугу для літаків середньої потужності (ідея 
будівництва аеропорту біля Канева була 
озвучена 5 квітня 2012 р. в ході засідання 
Громадської гуманітарної ради).

Фото Андрія Нестеренка

Фото Андрія Нестеренка
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25 лютого, відзначаючи 142-у річницю 
з дня народження видатної української 
письменниці Лесі Українки засновник 
Фонду «Рідна країна», народний депутат 
Микола Томенко та керівник ГО «Обличчям 
до людей» Микола Даневич поклали 
квіти до пам’ятника Лесі Українки на 
однойменній площі у Києві та провели 
акцію з впорядкування прилеглої до 
пам’ятника території. 

Цей захід проходив у рамках акції «Очистимо 
площу Лесі Українки від базару ОДА».

Нагадаємо, в центрі Києва на площі Лесі 
Українки на пішохідній частині розташувався 
наметовий ринок та близько півсотні автомобілів 
і мікроавтобусів, які перегородили навіть доступ 
до пам’ятника видатній письменниці.

Як вдалося з’ясувати зі звернень громадян, 
цей базар перетворився з ярмарку вихідного дня 
на постійнодіючий стихійного вигляду ринок, 
де торгують яйцями, м’ясом, рибою, фруктами, 
білизною та іншими товарами.

«Це ганьба для нинішньої влади, щоб у день 
народження Лесі Українки, в рік 100-річчя з дня 
її смерті та 40-річчя її пам’ятника, не можна було 
нормально підступитися до місця її вшанування у 
центрі Києва, щоб навіть покласти квіти. Я мовчу 
вже про впорядкування прилеглої до пам’ятника 
території, очищення її від снігу тощо», - зазначив 
Микола Томенко.

Він зауважив, що досі чекає на відповідь 
прокуратури м. Києва, Київської ОДА та Київської 
міськради щодо свого звернення з приводу 
законності розташування та терміну дії цього 
базару у центрі столиці.

«Сподіваюсь, столична влада зреагує на мої 
звернення, а також звернення з цього приводу 
киян, щоб до ювілейних дат Лесі Українки 
звільнити однойменну площу у центрі Києва від 
наметового базару. Якщо ж цього не станеться, 
ми змушені будемо перейти від демократичних 
до більш радикальних дій, щоб в рік сторіччя 
з дня смерті видатної українки площа, названа 
на її честь, мала цивілізований та європейський 
вигляд», - зазначив Микола Томенко.

Довідково 
Влітку ми вшановуватимемо 100-річчя з дня 

смерті видатної письменниці. А 3 вересня цього 
року виповниться 40 років і пам’ятнику Лесі 
Українці на однойменній площі, який з 1973 
року вважається головним місцем вшанування 
поетеси у столиці.

2555 лллютютютогогого відзначаючи 142-у річницю Цей захід проходив у рамках акції «Очистимо

Ðÿòóºìî Ëåñþ Óêðà¿íêó 
â³ä êè¿âñüêèõ ÷èíîâíèê³â

Згідно з даними соціологічного дослідження, 
яке в столиці провело «Українське демократичне 
коло», 74% киян підтримує ідею заборони продажу 
спиртних напоїв та пива у так званих малих 
архітектурних формах (МАФах).
Микола Томенко разом з народним депутатом 

Олександром Бригинцем, враховуючи суспільні 
настрої та потреби, ініціює законодавчі зміни щодо 
обмеження продажу пива та алкогольних напоїв.
Зокрема, пропонується законодавчо визначити 

право органів місцевого самоврядування 
запроваджувати обмеження місць продажу 
цих товарів. А також – заборонити їх продаж 
у дрібнороздрібній торговельній мережі, що 
розташована у радіусі 100 метрів від наявних 
земельних меж загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладів.
Крім того, планується заборонити продаж 

пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв на 
території автозаправних станцій.

Згідно з даними соціологічного дослідження

74% êèÿí âèñëîâèëèñü 
çà çàáîðîíó ïðîäàæó 
ñïèðòíèõ íàïî¿â ó ÌÀÔàõ

Виступ Януковича на розширеному засіданні 
Кабміну, де він звернув увагу на критичний 
стан фізичної культури та спорту в Україні, а 
також на необхідність інвестування у відбудову 
спортивної інфраструктури, відновлення 
окремого Міністерства спорту, можна було би 
позитивно оцінити, якби це відбулося хоча би 
два роки тому. 

За три роки його президентства система 
оздоровлення, фізична культура та масовий 
спорт в Україні опинилися на межі знищення, 
оскільки абсолютна більшість чиновників в цей 
час заробляла на бюджетному фінансуванні 
в контексті підготовки до Євро-2012, а тому 
фінансування фізичної культури та масового 
спорту було частково або повністю зупинено. 

Сьогодні вперше за часи незалежної України 
з 1 січня 2013 року не фінансуються з Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності більше 600 дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл. 

Нещодавно Прем’єр-міністр разом з 
чиновниками страшенно раділи перемозі наших 
біатлоністок та спортсменів інших видів спорту. 
Водночас останні, за інформацією тренерів, за 
медалі на світових та європейських першостях 
окрім грамот досі не отримали так званих 
президентських стипендій ні за останні місяці 
2012-го, ні за 2013 рік. 

Цілком очевидно, що сьогодні треба зупинити 
гонитву чиновників до проведення в Україні 
чергового міжнародного змагання, яке дасть 
можливість набити кишені на бюджетних 
коштах. Натомість, варто перенацілити ці кошти 
на щоденне оздоровлення, особливо молоді, та 
розвиток масового спорту. 

Як засвідчує дослідження, проведене 
«Українським демократичним колом» (деталі – 
на www.polityka.in.ua), коли обговорюється 
чергова ідея, як використати бюджетні мільярди 
на Зимову Олімпіаду 2022 року, українці 
вважають, що варто щоденно інвестувати кошти 
у здоров’я, а не у фантомні ідеї «закопування» 
коштів на спортивні об’єкти для неіснуючих видів 
спорту в Україні.

Ìèêîëà Òîìåíêî: Ùîá âðÿòóâàòè ñïîðò â Óêðà¿í³, 
êîìàíä³ Ïðåçèäåíòà òðåáà ³íâåñòóâàòè íå â íàääîðîã³ 
ñòàä³îíè, à ó çäîðîâ’ÿ ëþäåé

Як Ви вважаєте, куди краще інвестувати 
бюджетні кошти — на підготовку спортивних 
об’єктів для участі України в конкурсі за 
право проведення Зимових Олімпійських ігор 
2022 року, чи на розвиток фізичної культури 
та масового спорту?
На підготовку спортивних об’єктів 
для участі України в конкурсі за право 
проведення Зимових Олімпійських ігор 
2022 року 

15,8 % 

На розвиток фізичної культури та 
масового спорту 76,2 % 

Важко сказати 8,0 % 
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44               РІДНИЙ               КИЇВ

Мова йде про малюнок Т. Шевченка «Києво-
Межигірський монастир» (1843 р.). На ньому 
зображений архітектурний комплекс Межигірського 
Спасо-Преображенського монастиря, одного з 
найдавніших в Україні, заснованого ще 988 року, 
одночасно із введенням християнства у Київській Русі.

 Як відомо, Межигірський монастир був релігійним 
центром Запорозької Січі, місцем останнього притулку 
запорожців. Саме там, за переказами, деякий час був 
послушником ватажок Коліївщини Максим Залізняк. 
Старі козаки йшли до монастиря доживати віку, 
спокутуючи свої гріхи. У Межигірському монастирі був 
похований Семен Палій, оспіваний Шевченком у поемі 
«Чернець». 

Після пожежі 1764 року за допомогою запорожців 
споруди монастиря були зведені наново впродовж 
1772-1774 років. Монастир припинив своє існування 
після пожежі 1787 року і не діяв аж до 1860 року. 
А у 1860-му монастир був знову відновлений і 
підпорядкований Києво-Печерській лаврі. Очевидно, 
саме з того часу він і почав називатися «Києво-
Межигірський монастир».
Шевченко у поемах «Сліпий», «Чернець», у вірші 

«Заступила чорна хмара», у повісті «Близнюки», 
в листі до Я. Кухаренка від 26 листопада 1844 року 
та у «Щоденнику» згадує Межигірський монастир, 
або Межигорський Спас. Цікаво, що у своїх творах 
Шевченко озвучив також одну з версій спалення 
цього монастиря, згідно з якою до цього причетна 

російська імператриця Катерина ІІ, яка на момент 
спалення перебувала у Києві разом з Потьомкіним. 
Так,  у поемі «Сліпий» читаємо: 

«Товариші-запорожці… І розказують, і плачуть, 
Як Січ руйнували, Як москалі сребро, злато 
І свічі забрали У Покрови… Як цариця по 
Києву З Нечосом ходила І Межигорського 
Спаса Вночі запалила. І по Дніпру у золотій 
Галері гуляла, а пожар той поглядала, 
Нишком усміхалась».
Межигірський монастир був остаточно 

зруйнований за радянської влади. Про те, 
що святиня знаходилася саме всередині 
нинішньої президентської резиденції, 

офіційно сказано нині на сайті Новопетрівської 
сільради.
За інформацією видання «Українська правда», 

нещодавно у Януковича виникла ідея його 
відродити, проте не виникло бажання 
віддавати під це два гектари зі 140 га загальної 
території резиденції.
Через це монастир вирішили відроджувати на 

відстані... 6 кілометрів від того місця, де він був 
насправді розташований. Будувати монастир хочуть 
біля бензозаправки на в’їзді до села, а від справжнього 
місця розташування Межигірського Спаса її відділяє 
щонайменше годинна прогулянка.
Відтворювати втрачені пам’ятки на іншому місці — 

це щось нове, розмірковує видання. Таким же чином, 
приміром, київські «Золоті ворота» можна було би 
заново відкрити десь у Гідропарку, а Михайлівський 
Золотоверхий — біля Володимирського базару…

Як розповідають джерела «Української правди», 
поблизу того місця, де був монастир, на 3,5 гектарах 
зводиться комплекс теплиць світового рівня. 
Згідно з проектом, теплиці буде розраховано на 20 
кліматичних зон аж до субтропіків. Концепція — 
все, що подається Януковичу до столу, має 
бути гарантовано екологічно чистим — тобто, 
вирощеним на своїй території.
Зрозуміло, що за такими важливими для 

життєдіяльності президента об’єктами місця 
для історичної відбудови Межигірського Спасо-
Преображенського монастиря не знайшлося. А тому 
малюнок Межигірського Спаса, який залишив нам на 
пам’ять Шевченко, разом із мистецькою набуває ще й 
великої історичної цінності.

Таємниці Межигір’я: âіä ìèíóëîãî 
                                       äî ñüîãîäåííÿ
Ìåæèã³ð’ÿ â ìèíóëîìó:
«Объ основаніи Межигорского монастыря сохранилось слѣдующее: 

вмѣсте съ св. Михаиломъ, первымъ митрополитомъ кіевскимъ, прибыло 
изъ Греціи въ Кіевъ нѣсколько монаховъ. Они, избравъ для себя мѣсто 
возлѣ Вьшгорода, основали тамъ монастирь и устроили деревянную 
церковь во имя Преображенія Господня или Спаса, на горѣ, именуемой 
донынѣ Спасчиной».

« Г е т м а н ъ 
Богданъ Хмель-
ницкій имѣлъ объ 
Межигорс комъ 
монастырѣ самое 
заботливое стара-
ніе. Но изъ зданій, 
п о с т р о е н ных ъ 
какъ прежде 
его, такъ и при 
немъ, ни одно не 
уцѣлѣло: пожаръ, 
бывшій въ 1665-
мъ году, совер-
шенно истребилъ 
ихъ. Послѣдующіе 
за тѣмъ гетманы, 
особенно же Запорожцы, заботились о воз-
становленіи и обогащеніи Межигорской оби-
тели. Они называли его своимь войсковымъ 
монастыремъ, и даже прислали отъ себя въ 
Межигорскій монастырь формальный актъ, 
которымъ обѣщались вмѣстѣ съ своею церко-
вью и приходомъ «вѣчне быти подъ началомъ 
сего монастиря». 

«Обиліемъ и богатствомъ этотъ монастырь 
не уступалъ ни одному изъ монастырей 
югозападной Россіи, за исключеніемъ только 
Печерской лавры».

* З книги Івана Фундуклея «Обозрѣніе Кіева 
въ отношеніи в древностямъ» (1847 рік).

р

ПіПіііслслля поже ііііжіжіжі 1764 року за допомогою запорожців

нинішньої президентської рррезиденції, 

офіціййно сказано нині наа сайті Новопетрівської Як роз

Çàì³ñòü Ìåæèã³ðñüêîãî Ñïàñà, 
ÿêèé ìàëþâàâ Øåâ÷åíêî, 
áóäóòü òåïëèö³ äëÿ ßíóêîâè÷à?

Ìåæèã³ð’ÿ ñüîãîäí³:
«Межигір’я» - приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові 

Петрівці Вишгородського району Київської області, яку він займає з 
2002 р. 
З 1935 до 2007 року Межигір’я було державною урядовою 

резиденцією, поки не було виведено у приватну власність. Офіційно 
орендована Януковичем земля площею 1,8 га з новозбудованим 
будинком площею 620 м² знаходяться в оточенні земельної власності 
ТОВ «Танталіт» (129 га) та благодійного фонду «Відродження України» 
(7,6 га), на території якого, за словами Януковича, знаходиться його 
«клубний будинок». Видання «Українська правда» оприлюднило низку 
документів, що підтверджують зв’язок між організаціями-орендаторами 
та членами родини й оточенням Януковича.
У 2010 році 1,76 га орендованої раніше землі перейшли у приватну 

власність Януковича, про що вказано в його декларації за 2010 рік. 
Як відомо із загальнодоступних джерел, 140-гектарний комплекс 

«Межигір’я» огороджений п’ятиметровим парканом з довжиною 
периметра 54 км, який охороняється оперативниками «Титана». На його 
території розташовано яхтовий причал, кінний клуб, тир, тенісний корт 
та інші розважально-туристичні комплекси, мисливські угіддя тощо. 
Головною спорудою в резиденції є 5-поверховий так званий «клубний 

будинок». Лише протягом 2009-го та першого півріччя 2010 року для 
його облаштування були завезені матеріали на суму 76 млн грн.

В 2011 р. на базі дебаркадера Віктору 
Януковичу, за інформацією «Української 
правди», зробили плавучий будинок прийомів, 
який був доставлений до «Межигір’я» і 
пришвартований у внутрішній гавані. Довжина 
«палацу на воді» складає близько 50 метрів. Він 
оформлений деревом цінних порід, сусальним 
золотом, мармуром і кришталем. 
Як писали ЗМІ, у листопаді 2011 р. території 

резиденції присвоєний статус зони, забороненої 
для польотів авіації. А у грудні 2012 р. вперше 
за роки незалежності на греблі Київської ГЕС у 
Вишгороді з`явилися мобільна протиповітряна 
вогнева група Збройних сил України, яка має на 
меті захист головної особи держави.


