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Лише один будинок відпочин-
ку «Конча-Заспа» Державного 

управління справами витратить 
майже мільйон на перевезення 
вантажів спецтранспортом.

Як повідомляє портал держав-
них закупівель, будинок відпочин-
ку замовив послуги з перевезення 

вантажів спеціалізованим автомо-
більним транспортом — п’ятьма 
автівками. Закупівлі будуть про-
ведені в одного учасника.

В тендері бере участь ДП «Ав-
тобаза Державного управління 
справами». Попередня ціна угоди 
становить 997 500 грн.

Євросоюз може відновити дію 
заборони на в’їзд президенто-

ві Білорусі Олександру Лукашенку 
й низці білоруських чиновників, 
які, на думку ЄС, відповідають за 
насильницькі дії й арешти щодо 
активістів білоруської опозиції, 
повідомив глава МЗС Швеції Карл 
Більдт. 

Президентські вибори в Біло-
русі, на яких переконливу перемо-

гу вкотре одержав Олександр Лу-
кашенко, відбулися 19 грудня. Це 
не влаштувало опозицію, яка того 
ж дня провела в Мінську мітинг. 
Акція була розігнана, сотні людей, 
включаючи опозиційних лідерів, 
затримані.

«Ми повинні додержуватися 
логіки нашої попередньої політи-
ки. Минулого разу, коли більше 
не було політичних ув’язнених (у 
Білорусі), ми (Рада міністрів іно-
земних справ ЄС) вжили позитив-
них заходів. Нині, коли ув’язнених 
стало набагато більше, тих, хто 
брав участь в акціях (проти опо-
зиції), і тих, хто співпрацював із 
ними, доведеться повернути в спи-
сок (тих, кому заборонений в’їзд у 
ЄС)», — заявив Більд веб-ресурсу 
«Euobserver». Відповідаючи на за-
питання, чи буде Лукашенко се-
ред офіційних білоруських осіб, 
на яких пошириться дія заборони, 
глава МЗС Швеції сказав, що, на 
його думку, президент Білорусі 
«ймовірно, був залучений до акцій 
проти опозиціонерів».
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Сильні світу

БЕБІ-БУМ  

VIP-В’ЯЗЕНЬ  

Про маєтки «регіональної» еліти
«Українська правда» знайшла ціле 
поселення регіоналів у одному з 
престижних районів Києва — на 
Оболонських Липках. Вчорашні чи-
новники, які все життя працювали 
на одну зарплатню, «колонізували» 
цей елітний масив декілька років 
тому.

Один із маєтків належить сину 
Президента Віктора Януковича — 
Олександру. 

Всередині його будинку досі не 
дуже активно, але триває ремонт. 
Периметр контролює приватна охо-
рона. 

Маєток сина Януковича вирізня-
ється на загальному тлі — він обли-
цьований темною цеглою. Робітники 
на об’єкті стверджують, що в часи 
опозиційної діяльності Януковича-
старшого перевіряти якість ремонту 
приїжджав особисто син Президен-
та. Але тепер його тут давно не ба-
чили. 

Сусіди в Олександра Янукови-
ча також знатні. Зокрема, сусідній 
будинок належить колишньому 
генпрокурору Святославу Піскуну. 
Йому землю Київрада віддала наза-
вжди. 29 квітня 2010 року Київрада 
виділила Піскуну десять соток «для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд на Оболонській на-

бережній». Сам маєток стоїть на цій 
землі вже декілька років.

8 липня 2010 аналогічну ділянку 
в 10 соток отримала дружина де-
путата — Світлана Піскун — «для 
будівництва і обслуговування жит-
лового будинку, господарських бу-
дівель і споруд на Оболонській на-
бережній...».

Тобто дружині Піскуна виділили 
землю по-сусідству з самим Піску-
ном — хоча дуже сумнівно, що на 
її ділянці буде зведено ще якийсь 
«житловий будинок», адже весь 

квартал маєтків на Оболонських 
Липках давно забудований.

Швидше, йдеться про те, що Піс-
куни просто хотіли отримати у влас-
ність не десять, а двадцять соток.

Тут же неподалік розташовано 
маєток іще одного не менш леген-
дарного персонажа біло-блакитної 
еліти — Сергія Ківалова.

Дружині депутата Наталії Ківа-
ловій Київрада виділила десять со-
ток землі 9 жовтня 2009 року. Перед 
маєтком — невеликий  огороджений 
садок.

Сергій Ківалов у коментарі 
«Українській правді» підтвердив, що 
йому належить цей будинок, але до-
дав, що поки там не живе. «Досі три-
ває ремонт», — зазначив депутат. На 
питання, скільки заплатив за маєток, 
Ківалов... не зміг згадати цифру.

Коментуючи ж той факт, що він 
все життя працював на держслужбі, 
а при цьому виявився власником та-
кої нерухомості, Ківалов послався 
на доходи своєї жінки. «У мене дру-
жина — юрист». Сьогодні ці маєтки 
виставляються у продаж по п’ять 
мільйонів доларів.

Показово, що власники багато-
мільйонної нерухомості все життя 
працювали на державній службі: 
Піскун — генпрокурором і депута-
том, Ківалов — главою Вищої ради 
юстиції та керівником Центрвиборч-
кому. Олександр Янукович офіційно 
починав як стоматолог...

За матеріалом Сергія Лєщенка для 
«Української правди»

VIP-СВЯТКУВАННЯ  

ДОГРАВСЯ!  

ДЕРЖАВНІ ГРОШІ 

Киргизія назвала пік Тянь-
Шаню іменем Путіна
Рішенням уряду Киргизії одна з безіменних 
вершин Тянь-Шаню буде зватися «Пік Воло-
димира Путіна», повідомив радник прем’єр-
міністра республіки Фарид Ніязов. Висота 
піка — 4,5 тисячі метрів, а розташований він 
у районі Киргизького хребта в басейні ріки 
Ак-Суу. Раніше владці Киргизії назвали один із 
піків в Іссик-Кульській області країни іменем 
першого президента Росії Бориса Єльцина.

Королева Єлизавета II 
стала прабабцею
Королева Єлизавета II вперше стала прабабусею, 
повідомляє «The Associated Press» із посиланням на 
Букінгемський палац. Отем Філліпс, дружина онука 
королеви Пітера Філліпса, народила дівчинку. Маля 
народилося у середу в графстві Глостершир. Дитина 
заважила 3,8 кілограма. Відомо, що Пітер Філліпс був 
присутній при пологах. Ім’я дитини оголосять пізні-
ше. Пітер Філліпс, син принцеси Анни, є найстаршим 
онуком королеви. Він одружився з Отем у травні 2008 
року.

Обама-баскетболіст

Будинок Сергія Ківалова

Так живе колишній Генпрокурор

Будинок відпочинку ДУСі 
витратить мільйон на транспорт

Лукашенку можуть заборонити 
в’їзд в ЄС

Карла Бруні та Ніколя Саркозі 
хочуть усиновити дитину 

Перша леді Франції запекло на-
магається зачати дитину. А це 

в її 43 роки не так уже й просто.
Колишня супермодель і її чоло-

вік, 55-річний Ніколя Саркозі, спо-
діваються, що стануть батьками до 
2012 року, тобто якраз до наступ-
них виборів президента Франції.

Місцеві ЗМІ стверджують, що 
пара має намір усиновити хлоп-
чика, якщо їх зусилля не увінча-
ються успіхом. У Карли Бруні вже 
є дев’ятирічний син Авреліан від 
попередніх відносин, а Саркозі має 
трійко дітей від двох попередніх 
шлюбів. Тепер президент Франції 
ще й дідусь.

Вперше про своє бажання на-
родити Ніколя сина Карла сказала 
ще в 2008 році. З тих пір колишня 

супермодель буквально одержима 
цією ідеєю, повідомляє «Th e Dailу 
Mail».

Луценку не дають читати 
Солженіцина 

Як провели Різдво світові лідери
МЕДВЕДЄВ ОЗВУЧИВ СЕБЕ В 
НОВОРІЧНОМУ ФІЛЬМІ

31 грудня Дмитро Медведєв сидів 
за святковим столом зі своєю 

родиною та найближчими друзями 
в підмосковній резиденції «Горки». 
А в перших числах січня президент 
РФ катався на лижах у Красній По-
ляні. Різдвяну ніч Медведєв із дру-
жиною Світланою за традицією про-
вів у Москві на богослужінні в храмі 
Христа Спасителя. 

До речі, президент РФ узяв 
участь в озвучуванні новорічно-
го фільму Тимура Бекмамбетова 
«Елки». Дмитро Медведєв погодив-
ся виголосити ключову фразу, на 
якій будується сюжет усієї картини: 
«На Деда Мороза надейся, а сам не 
плошай». 

ПУТІН НА РІЗДВО ВІДВІДАВ 
СТАРОВИННУ ЦЕРКВУ

Як повідомили в оточенні Пу-
тіна, на Новий рік він залишався в 
Москві й, як завжди, відзначав сі-
мейне свято з родиною в резиденції 
в Ново-Огарьово. А на Різдво росій-
ський прем’єр відвідав стародавній 
православний храм.

ОБАМА ГРАВ У БАСКЕТБОЛ

За кордоном зимові свята теж 
воліють зустрічати в сімейному колі. 
25 грудня Барак Обама з дружиною 
провели у Вашингтоні різдвяний 
бал, для якого перша леді обрала 
унікальну чорну вінтажну сукню 
1950 року випуску. Це перший по-
дібний випадок в історії офіційних 
світських раутів. Тож Мішель знову 
вписала себе в історію світової моди. 
А після балу сім’я Обам разом із до-
чками вирушила на Гаваї. Тут Барак 
відвідав військово-морську базу, по-
грав у баскетбол, а Мішель провела 
пряму лінію з дітьми з усієї країни, 
розповівши їм і про Санта-Клауса, 
і про те, як воно — бути дружиною 
президента. 

МЕРКЕЛЬ ПЕКЛА ГУСАКА

Ангела Меркель за традицією зу-
стрічала католицьке Різдво в горах. 
Канцлер ФРН відправилася з чоло-

віком у швейцарський Енгадін. Там 
фрау Меркель каталася на лижах, а 
на Новий рік приїхала до батьків в 
Уккермарк. Тут дама завжди особис-
то готує святкового гусака. 30 груд-
ня канцлер повернулася в Берлін, 
аби 31-го привітати співгромадян із 
Новим роком. 

КЕМЕРОН ЗАЛИШИВСЯ 
ВДОМА

А от у британського прем’єра 
відпочинок не вдався. Девід Кеме-
рон планував вирушити в Таїланд, 
але громадськість стала «в позу» — 
тільки на безпеку під час візиту він 
би витратив $80 000, і до того ж тай-
ського прем’єра Апхісіта Ветчачиву, 
з яким Кемерон дружить ще з часів 
навчання в Ітоні, у Британії вважа-
ють диктатором. Аби не злити на-
род, канікули Кемерон вирішив про-
вести в Англії.

Дружина колишнього міністра 
внутрішніх справ Юрія Лу-

ценка Ірина заявила, що право-
охоронці заборонили їй передати 
чоловікові в слідчий ізолятор тво-
ри російського письменника Олек-
сандра Солженіцина. За її словами, 

з 27 грудня чоловік зміг одержати 
від неї лише одну передачу. 

«Взяли два светри, постільну 
білизну, газети, мандарини, його 
улюблені цукерки «Білочка». Кни-
ги, які просив чоловік, зокрема 
твори Солженіцина, повернули», 
— сказала вона в інтерв’ю. За її 
словами, відмова була мотивована 
тим, що можна передавати тільки 
юридичну та релігійну літературу. 

Нагадаємо, 27 грудня 2010 року 
Печерський райсуд Києва ухвалив 
рішення щодо застосування до 
Юрія Луценка запобіжного заходу 
у вигляді утримання під вартою 
строком на два місяці. 5 січня 2011 
року Апеляційний суд Києва під-
твердив законність такого рішен-
ня. Екс-міністр перебуває у камері 
у Лук’янівському СІЗО.


