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ЧАС ДЛЯ РЕМОНТУ

Депутат від НУНС Оль-
га Герасим’юк багато років 

тому жила на першому поверсі 
дев’ятиповерхівки. «Отже, новоріч-
на ніч, ми вже натанцювалися й так 
пограли на роялі, що сусіди у двері 
стукали: «Тихіше!». Ми їм: «Як ми 
його тихіше зробимо?» — сміється 
Ольга. — Втомилися всі смертельно, 
й тут… прориває водопровід. Вода 
піднімається у ванну, тече з кухні, 
якийсь страшний Армагедон. Але 
нам дуже весело, ми залазимо на стіл, 
уявляємо начебто це пліт, а нас от-от 

винесе у водоспад. Фантазуємо, як 
вода буде підніматися до стелі… І 
робити з цим потопом ну нічого не 
хочеться! А оскільки перший поверх, 
то сусіди не прибіжать, і я на правах 
господарки сказала: «Ви як хочете, а 
я — спати». І вже крізь сон чую, як 
мій друг, фотограф, дзвонить в ава-
рійку, мовляв, приїдьте. А там уже 
всі «готові»: «Нікуди не поїдемо». І 
раптом він у слухавку як закричить: 
«Я контужений, у мене пістолет! За-
раз приїду, усіх перестріляю!». Не 
минуло й семи хвилин, як аварійка 
була в нас. Збитки були колосальні: 
паркетні дошки розбухли, шпалери 
висіли шматками. Ремонт робили до 
наступного Нового року». 

ШАМПАНСЬКЕ У СНІГУ

Депутат від БЮТ Наталя Коро-
левська згадує, як десять років тому 
в новорічну ніч їхала з сім’єю із Лу-
ганська в Красний Луч — до її бать-
ків, пише газета «Сегодня». «Така 
була заметіль, що ми застрягли на 
дорозі й тільки завдяки радіо дові-
далися, що от це він і є — Новий рік. 
Добре, що везли з собою продукти, 
шампанське. Спочатку відзначили, 

посміялися, що весь рік буде в доро-
зі, зліпили міні-сніговика. 

Більше за всіх веселилася дити-
на — малий кидався в нас сніжками, 
вивалявся в заметах. І тільки коли 
всі втомилися, почали думати, як 
вибратися. О третій годині ночі, за 
допомогою машин, що проїжджали, 
ми таки приїхали на місце, — розпо-
відає Наталя. — Тоді в дорозі й вирі-
шили, що треба перевозити батьків у 
Луганськ. Згодом так і зробили, та й 
пророкування збулося: відряджень 
було дуже багато».

Один із найбагатших росіян 
Михайло Прохоров вважає, 

що мільярдерові в Росії живеться 
«нормально», але в бідній країні 
важко бути багатим.

«Бути багатієм у бідній краї-
ні — це тягар. Глибоко перекона-
ний, що в Росії заможна людина не 
може бути пасивною, бо саме сус-
пільство це відкидає», — заявив 
бізнесмен в інтерв’ю газеті «Ве-
домости». При цьому він вважає, 
що «у бідній країні багата людина 
зобов’язана займатися благодій-
ністю».

За словами Прохорова, він як 
президент групи «Онексим» одер-
жує зарплату в один  мінімальний 
розмір оплати праці на місяць і 
плюс половину такої суми — в 
компанії «Полюс Золото». Мільяр-
дер розповів, що в нього немає мо-
більного телефону і що він часто 
ходить по Москві пішки без охо-
рони.

Прохоров також зазначив, що 

він хотів би опуститися в спис-
ку найбагатших людей за версією 
«Forbes»: «У мене завдання — різ-
ко опуститися в рейтингу «Forbes», 
опинитись у другій десятці. Треба 
бути скромнішим. Та й очікувань 
буде менше».

Нагадаємо, за даними амери-
канського видання, Прохоров в 
2010 році зі статком у 13,4 мільяр-
да доларів посів другу сходинку в 
рейтингу найбагатших росіян. При 
цьому у світі мільярдер займає 39-
те місце.

Чергова ділянка лісу під Києвом 
була віддана на будівництво. 

Саме тут колись відпочивала ро-
дина знаменитого письменника 
Михайла Булгакова.

Новий історичний скандал 
навколо забудовників спричинив 
дерев’яний будівельний паркан 
поблизу місця, де колись була ро-
динна садиба Михайла Булгакова.

Булгаківські місця у Бучі під 
Києвом під охороною статусу 
пам’ятки історії досі залишалися 
неушкодженими та незабудова-
ними. Та за кілька днів до Нового 
року у лісі встановили паркан.

У мерії Бучі запевнили, що 
власники елітної ділянки мають 
усі дозволи на її забудову. Чинов-

ники визнали, що на місці паркану 
справді зводять приватний буди-
нок, проте запевняють, що нічого 
меморіального це будівництво не 
зачіпає.

«Ніхто достеменно не може 
ствердно сказати, що саме там, де 
стоїть камінь із радянської доби, 
знаходилася садиба Булгакова. 
Коли сім’я Михайла Опанасовича 
приїздила сюди відпочивати, то 
лише з опису можна зрозуміти, в 
якому саме кварталі цієї лісистої 
території знаходилася сама дача», 
— заявив міський голова Бучі Ана-
толій Федорук.

Тим часом місцеві мешканці 
апелюють до науковців, аби ті за-
хистили садибу письменника.
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Сильні світу

СКАНДАЛ  

Янукович відзначить Новий рік 
у Карпатах, а Різдво — у Почаєві
Стали відомими плани Віктора 
Януковича на різдвяні та новорічні 
свята. Новий рік, стверджують в 
АП, він збирається зустріти в колі 
родини, швидше за все, у держав-
ній резиденції «Синьогора», яка 
розташована в селі Стара Гута під 
Івано-Франківськом. До кінця цього 
тижня президентську резиденцію, 
відремонтовану після перебування 
там Віктора Ющенка, повинні здати 
будівельники — роботи тривали 
кілька місяців. «Федорович має 
намір провести тут свята, аж до 
Старого Нового року», — розповіли 
робітники. Як раніше писали, сади-
бу облаштували за смаком нового 
Президента: обновили інтер’єр, 
а замість альтанки встановили 
каплицю. По Гуті ходять чутки, що 
на території комплексу зводять 
ще одну будівлю, пише «Сегодня». 
«Нібито для російського президен-
та Дмитра Медведєва, який буде 
приїжджати до Януковича в гості 
«на лижі», — говорить житель Гути 
Олекса Лецин. Втім, син Президента 
Віктор Янукович-молодший дуже 
сподівається на те, що тато і мама 
зустрінуть Новий рік у будинку в 
Донецьку. 

А от на Різдво Януковича чека-
ють у Почаївській лаврі. Неофіційно 
в АП це підтвердили, офіційно ж ко-
ментують обережніше. «Президент 
планує відвідати Почаївську лавру 

на Різдво. Він завжди мріяв побува-
ти там на це свято, та поки невідомо, 
чи дозволять державні справи здій-
снити цю мрію цьогоріч», — сказала 
заступник голови Адміністрації Ган-
на Герман.

«Віктор Федорович говорив, що 
хоче взяти участь у богослужінні в 
нашій Почаївській лаврі на Різдво», 
— сказав високопоставлений чинов-
ник в облдержадміністрації Терно-
пільщини. Якщо справи державної 
важливості дозволять, то Януковича 
в Почаївській лаврі чекає врочистий 

обід із дванадцяти пісних страв — за  
числом апостолів. За традицією, на 
різдвяному столі будуть кутя, калач, 
суп із грибами. Здивувати Президен-
та хочуть квашеною рибою — вона 
кілька тижнів солиться в барилах. 
За смаком це щось середнє між со-
леною та в’яленою рибою. 

Почаїв знаменитий тим, що там 
розташоване джерело святої води, 
що бере початок із відбитка стопи 
Богоматері, а також зберігається чу-
дотворна ікона Богородиці, якій не 
менше п’ятисот років.

ДОХОДИ 

VIP-ПОМЕШКАННЯ   

ДИВАЦТВА БАГАТІЇВ 

У Москві закрили єдину 
українську бібліотеку
Після обшуку єдину на території Росії Бібліоте-
ку української літератури в Москві опечатано 
та зачинено. За словами директора цього 
закладу Наталії Шариної, 24 грудня в бібліотеці 
відбувся другий обшук, в результаті якого було 
вилучено жорсткі диски з комп’ютерів, а також 
читацькі квитки. Шукали, як зазначає дирек-
тор бібліотеки, екстремістську літературу.

Черновецький пише книгу 
про Ющенка і Тимошенко
«Космічний» мер Києва Леонід Черновецький на ново-
річні свята чкурнув до Європи. Про це пише видання 
«Сегодня» з посиланням на джерело з близького ото-
чення чиновника. Подейкують, що навіть документи, де 
необхідний підпис Черновецького, возять за кордон. 
Джерело запевняє, що у Європі Льоня не байдикува-
тиме, а писатиме нову книжку. В опусі про політику 
будуть епізоди про нинішніх і колишніх можновладців. 
Згадає Черновецький і Юлію Тимошенко та Віктора 
Ющенка.

У мільярдера Прохорова немає 
мобільного телефону

На місці садиби Булгакова 
під Києвом зводять елітні котеджі

Лавочка в метро Харкова — 
за ціною автомобіля

ПРИЄМНІ СПОГАДИ  

Новий глава НБУ торік заробив 150 мільйонів 

Новий глава Нацбанку Украї-
ни Сергій Арбузов у 2009 році 

одержав 150,5 мільйона гривень 
сукупного доходу. Така інформація 
міститься в декларації про його до-
ходи, повідомляє «Українська прав-
да».

З цих грошей 150 мільйонів Ар-
бузов отримав по статті «дивіден-
ди, відсотки, роялті». При цьому, 
за декларацією, він не має внесків у 
статутні фонди комерційних органі-
зацій.

Номінальна вартість цінних па-
перів, придбаних паном Арбузовим, 
становить три мільйони гривень, а 
на рахунку в банку він має 48,5 ти-
сячі гривень.

З 150,5 мільйона сукупного до-
ходу Арбузова 450 тисяч склала 

зарплатня. Згідно з його особистою 
карткою, протягом 2009 року Арбу-
зов працював главою правління до-
нецького «Укрбізнесбанку».

Також в 2009 році Арбузов одер-

жав 96 тисяч гривень як «дохід від 
підприємницької та незалежної про-
фесійної діяльності».

У власності Арбузова зазначе-
ний житловий будинок у Донецьку 
площею 619 кв. м, а також два ав-
томобілі — «Mercedes» S-класу та 
BMW Z-8. У власності членів роди-
ни Арбузова — квартира в Донецьку 
площею 76 кв. м і автівка «Infi niti».

При цьому, згідно з записом у 
паспорті Арбузова, за рішенням Ка-
лінінського райсуду Донецька йому 
дозволено здійснювати будь-які пла-
тежі без надання ідентифікаційного 
номера. За словами джерел, звичай-
но такі рішення суду виносяться 
відносно осіб, які відмовляються від 
ідентифікаційних номерів за релігій-
ними мотивами.

Скандал зі встановленням у 
Харківському метро супер-

дорогих лавок набирає обертів.
Віце-прем’єр Борис Колесніков 

доручив меру Харкова Геннадію 
Кернесу пояснити журналістам, 
чому одна лавочка для щойно від-
критої станції метро «Олексіїв-
ська» коштувала 63 тисячі гривень, 
тобто майже вісім тисяч доларів.

Саме підконтрольне Колесні-
кову Нацагентство з підготовки до 
Євро-2012 погодило купівлю без 
тендеру десяти таких лавок загаль-
ною вартістю у 630 тисяч гривень. 
Виходить, що одна лавка коштува-
ла як автомобіль «Ланос». Підлеглі 
Кернеса запевняють, що ці лавки 
— справжній витвір мистецтва. 
«Це індивідуальне виготовлення 
та повністю індивідуальні техно-
логії», — сказав заступник дирек-

тора департаменту будівництва та 
дорожнього господарства Анато-
лій Кравчук.

Програма «Гроші» телеканалу 
«1+1» з’ясувала, що до цього при-
ватне підприємство «Р-1», яке ви-
грало «тендер із одним учасником» 
на постачання дорогих лавочок, 
займалося виготовленням пласти-
кових каналізаційних люків.

Вартість пояснюють абсолют-
но унікальним дизайном. Проек-
тувальники станції «Олексіївська» 
переконують, що в первинному 
проекті лавки були інші та за зна-
чно меншою ціною.

«Вони там поміняли щось — 
це їхня прерогатива. Захотіли інші 
матеріали — їхня справа. Зробили 
іншу лавку», — заявив директор 
«Харківметропроект» Володимир 
Коровніченко.

Неймовірні пригоди депутатів на Новий рік


