
11

Європейські спецслужби почали 
пошук активів, включаючи не-

рухомість і банківські рахунки, що 
належать родині керівника Лівії 
Муаммара Каддафі за межами кра-
їни. Створюючи свою «фінансову 
імперію», Каддафі діяв украй обе-
режно, і на сьогодні точних даних 
про її розміри немає.

Проте відомо, що найбільші 
доходи родина Каддафі одержує 
від нафтогазового бізнесу, імпорт-
них операцій і телекомунікацій. 
Мова йде про десятки мільярдів 
доларів. Так, коли в одного з си-
нів Каддафі — Ганнібала — в 2008 
році виникли складнощі зі швей-
царською поліцією, родина вивела 
значну суму зі швейцарських бан-
ків у якості «покарання».

Тим часом закордонні активи 
родини Каддафі лондонські екс-
перти оцінюють як мінімум у 32 
млрд. доларів. Значна частина цих 
грошей перебуває в Євросоюзі, у 
першу чергу в Італії.

Для резиденції Президента Ві-
ктора Януковича «Межигір’я» 

було придбано люстру вартістю 
майже 50 тисяч доларів. Про це 
пише видання «Kyiv Post» із поси-
ланням на офіційні дані Державної 
митної служби. 

«31 грудня 2010 року «СПС-
Груп» придбало у російської фір-
ми «Рестамп» і завезло в Україну 
восьмикілограмову люстру. За цей 

витвір мистецтва довелося запла-
тити 355 тисяч гривень, тобто 50 
тисяч доларів», — пише газета.

Фірма «Рестамп» славиться 
своїми розкішними світильниками 
для великих об’єктів, як-от Храм 
Христа Спасителя, Державний ро-
сійський музей «Мраморный дво-
рец» та особисті апартаменти пре-
зидента Росії в Кремлі. Загалом, за 
даними Держмитниці, протягом 
2010 року «Дом Лесника» та «СПС-
Груп» завезли матеріалів на суму 
152 672 399, 14 гривень, тобто при-
близно на 19 мільйонів доларів.

Як раніше писали ЗМІ, фір-
ми «СПС-Груп» і «Дом Лесника» 
є постачальниками декоративних 
та оздоблювальних матеріалів на 
об’єкти в «Межигір’ї». Вони зареє-
стровані за однією адресою в Бро-
варах (проспект Кірова, 90, квар-
тира 16). Як виявило дослідження 
«Kyiv Post», власницею цього офісу 
є дружина керівника Державно-
го управління справами Андрія 
Кравця.
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Депутатів у літаку годують червоною 
рибою та свіжими фруктами
Українські держчиновники, як і 
раніше, незважаючи на закон про 
держзакупівлі, що вступив у силу 
30 липня минулого року, не по-
спішають заощаджувати державні 
гроші. 

Постійно виникають скандали, 
коли товари за бюджетні кошти за-
купаються втридорога. Неофіційно 
чиновники говорять, що прийнятий 
закон частково ситуацію поліпшив. 
Але відкати, як і раніше, застосову-
ються повсюдно. Єдиний плюс — 
тепер про будь-яку держзакупівлю 
може довідатися широка громад-
ськість: інформація ця обов’язкова 
до опублікування. Журналісти «Се-
годня» допускають, що через це роз-
міри відкатів суттєво зменшились. 
Якщо в 2009 році вони досягали 40% 
від суми угоди, то нині, як правило, 
не перевищують 15-20%. Чиновники 
в умовах великої суспільної уваги до 
проблеми вважають за слушне не 
нахабніти. В іншому зрушень прак-
тично немає. 

Про проблеми нам говорить і 
Європа. Так, Євросоюз призупинив 
надання Україні спонсорської до-
помоги на 116 млн. євро, яка була 
пов’язана з темою прозорості держ-
закупівель. Бо, на думку європейців, 
цієї прозорості так і не досягнуто. 
Навпаки, нещодавно депутати вне-
сли в закон поправки, що розширю-
ють можливості закупівлі товарів за 
бюджетні кошти в одного учасника. 
А це — прямий шлях до корупції (до 
речі, саме в зловживаннях при заку-
півлі в одного учасника обвинувачу-
ють екс-міністра економіки Богдана 
Данилишина). 

«Сегодня» публікує список 
останніх найбільш резонансних за-
купівель за державні гроші.

ПІЛОТИ — 850 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ 

Теоретична та тренажерна підго-
товка пілотів державіапідприємства 
«Україна» (обслуговує Президента й 
інших вищих посадових осіб), які бу-
дуть літати на літаках «Аеробус-319», 
пройде в донецькому ТОВ «Авіацій-
ний сертифікаційно-тренувальний 

центр «Скай», повідомляє «Вісник 
державних закупівель». Послуга за-
куплена без проведення тендера. Як 
запевняють у Державіаадміністрації, 
це єдина фірма, яка має все необхід-
не устаткування. На підставі цього 
Мінекономіки дозволило закупівлю. 

ПОЛЬОТИ З ПОЛУНИЦЕЮ — 
2,61 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ 

ДП «Україна» закупило в ДП 
«Гарант-Сервіс» послуги з харчуван-
ня пасажирів літерних бортів на суму 
2,61 млн. грн. (три літаки: Ту-134А-3, 
Іл-62М, «Аеробус-319-115», вертоліт 
Мі-8МТВ-1). «Україна» перевозить 
не лише Президента, Прем’єра та 
депутатів, але й офіційні делегації з 
журналістами. Харчування тут зна-
чно краще, ніж у звичайних авіаком-
паній: у меню, наприклад, входять 
червона та біла риба, свіжі фрукти й 
полуниця, вино й коньяк. 

ДИВАНИ — 1,77 МІЛЬЙОНА 
ГРИВЕНЬ 

Готель «Київ», що належить Дер-
жуправлінню справами ВР, придбав 
крісел і диванів на 1,77 млн. грн., 
повідомляє портал з питань держза-

купівель. Ціна одного крісла — 5700 
грн. (у магазинах Києва крісла ко-
штують 500 — 5000 грн.), а дивана — 
понад 50 тис. грн. (у столиці можна 
придбати за 4 — 25 тисяч). У «Киє-
ві» виділяють номери нардепам, які 
не мають власного житла в столиці 
(таких близько двадцяти). За слова-
ми керівництва готелю, меблі роз-
ставлять у ресторанах на першому 
поверсі та у номерах класу «люкс» 
(депутати живуть в економ-класі). 
«Ми не можемо купувати дешеві ме-
блі, адже вони не відповідають стан-
дартам. Крім того, їх доведеться мі-
няти щороку. А італійські меблі, які 
ми закупили востаннє, прослужили 
вісім років! Тож знову придбали 
італійські. Так, один диван коштує 
близько 50 тисяч гривень, але це ве-
личезний диван із двома кріслами 
й якісною шкіряною оббивкою. А 
крісла-стільці — це дорогий велюр. 
У закупівлю входять, якщо я не по-
миляюся, сто крісел і вісім диванів», 
— сказала директор «Києва» Лариса 
Трофименко. Вона також підкрес-
лила, що гроші виділялися не з бю-
джету країни: «Все це ми робимо за 
рахунок власних коштів. Наш місяч-
ний оборот сягає трьох мільйонів 
гривень».

VIP-ПОКУПКА 

РОЗБАЗАРЮВАННЯ КОШТІВ 

БАГАТСТВО ДИКТАТОРА  

Онопенко купив бензину на 
чотири мільйони
ДП «Автобаза Верховного Суду України» за 
результатами тендеру 18 лютого уклало угоду 
з ТОВ «Континент Нафто Трейд» на постачання 
480 тисяч літрів бензину А-95 на суму 393,60 
тисяч гривень. Про це повідомляється в «Віснику 
державних закупівель». Вартість літра бензину 
склала 8,2 гривні. Нагадаємо, раніше «Автобаза 
Верховного Суду України» орендувала стоянку 
для 105 автомобілів. 

Ахметов збільшив свої 
прибутки у п’ять разів
2010 рік компанія «System Capital Management» 
(Донецьк) закінчила з чистим неконсолідованим 
прибутком у 3 мільярди 717 мільйонів гривень. 
Активи SCM на кінець 2010 року становили 36840 
мільйонів гривень. Компанія володіє й управляє 
активами в гірничо-металургійній, енергетичній, 
телекомунікаційній, банківській, страховій, медій-
ній галузях, а також у сфері рітейлу та нерухомості. 
100% акцій SCM належать бізнесменові Ринату 
Ахметову.

Статок Каддафі оцінили в 32 млрд. 
доларів

На таксі для жителів 
«Пущі-Водиці» 
витратять із бюджету 
$100 тисяч

Комплекс відпочинку «Пуща-
Водиця» Державного управлін-

ня справами 17 лютого отримав по-
годження Міністерства економіки 
на закупівлю послуг таксі та послуг 
із оренди пасажирських автомобі-
лів із водієм. Про це інформує сайт 
«Наші гроші».

ДО «Автобаза ДУС» в 2011 році 
надасть послуг таксі на 830 тисяч 
гривень. Такі послуги купуються для 
мешканців дач «Пущі-Водиці», що 
забезпечені державною охороною. 
«Територія комплексу відпочинку є 
закритою, перебування та прожи-
вання тут дозволяється особам, які 
мають на це право, та членам їхніх 
родин. В’їзд на територію комплек-
су дозволяється за перепустками 
та талонами до них, виданими Дер-
жавним управлінням справами», — 
йдеться в обґрунтуванні.

За повідомленнями ЗМІ, ста-
ном на 2009 рік в «Пущі-Водиці» 
житло чи земельні ділянки мали 
такі посадовці, як екс-Генпрокурор 
Олександр Медведько, екс-голова 
Адміністрації Президента Віктор 
Медведчук, голова Федерації футбо-
лу України Григорій Суркіс, заступ-
ник секретаря РНБОУ Нестор Шуф-
рич, екс-міністр юстиції Микола 
Оніщук, екс-голова Верховної Ради 
Іван Плющ, екс-голова НБУ Володи-
мир Стельмах й інші.

Для Януковича в «Межигір’я» 
придбали люстру за $50 тисяч

Дівчата Берлусконі боялися 
заразитися від нього СНІДом

Жінки, що брали участь у 
вечірках на віллі прем’єр-

міністра Італії Сільвіо Берлуско-
ні, боялися заразитися від нього 
венеричними захворюваннями, в 
тому числі СНІДом, — стверджує 
прокуратура Мілана.

Зібрані відомством докази за-
сновані на текстових повідомлен-
нях, якими «дівчата Берлусконі» 
обмінялися торік. Ці SMS став-
лять під сумнів наполегливі заяви 
прем’єра про те, що його вечірки, 
що влаштовувалися на віллах у 
Мілані та Сардинії, були всього-
на-всього веселими вечерями, спо-
вненими жартів і пісень.

Згідно з даними, зібраними 
прокуратурою, кілька жінок торік 
обмінялися текстовими повідо-
мленнями, у яких виразили по-
легшення з приводу результатів 
медичних тестів на венеричні за-
хворювання, які виявилися нега-
тивними.

«Ти зробила це? Все в поряд-
ку?» — йдеться в одному з таких 
повідомлень, відправлених неві-
домою жінкою 8 січня 2010 року. 
«Усе нормально. Лейкоцити в нор-
мі, СНІДу немає», — відповідає їй 
інша.

На уточнююче питання, чи 
були в неї якісь приводи для сум-
нівів, друга жінка відповідає: «Ну, 
знаєш, коли хтось лягає спати з 80 
жінками, ніколи не вгадаєш».

Днями газета «Corriere della 
Sera», посилаючись на матеріали 
слідства, повідомила, що всього 
Берлусконі обдарував автомобі-
лями 13 дівчат, витративши на це 
щонайменше 280 тисяч євро. Інші 
прокурорські звіти показують, що 
з особистих банківських рахунків 
прем’єр-міністра 12 жінкам було 
виплачено понад 400 тисяч євро 
з 1 січня 2010 по 14 січня 2011. 
Згідно з банківськими документа-
ми, лише Алессандрі Сорчинеллі, 
26-річній танцівниці, було виділе-
но 115 тисяч.

Нагадаємо, прокуратура Міла-
на обвинувачує главу італійського 
уряду в причетності до проститу-
ції неповнолітніх і зловживанні 
службовим становищем з метою 
приховання цього злочину. 

Президент Чечні не може знайти 
красиву дружину 

Глава Чечні Рамзан Кадиров за-
явив, що він не проти багато-

жонства.
«Якщо чоловік хоче, то хай 

одружується. За шаріатом можна 
мати чотири дружини. Усі вважа-
ють, що це дико: як можна мати 
чотири жінки? Та якщо у тебе є 
можливість побудувати будинок, 
створити всім однакові умови, не 
обмежувати права, тоді ти маєш 
право одружитися чотири рази. Це 
чесніше, ніж заводити одну чи дві 
коханки, коли у тебе вдома про-
блеми та діти ненагодовані. Про-
те одружуватися з іншою можна 
тільки з дозволу першої», — сказав 
Кадиров.

Кадиров також підкреслив, 
що наразі шукає жінку, просто не 
може знайти гарної.

«Якщо така знайдеться, одразу 
одружуся. Наразі придивляюся, 
щоб знайти гідну наречену. Я ж 
не гуляю. Моя дружина не проти. 
Якщо б вона не дозволила, я б не 
став шукати іншу», — підкреслив 
глава Чечні.

Рамзан Кадиров укотре наголо-
сив на тому, щоб жінки одягалися 
скромніше, одначе підкреслив, що 
забороняти він нічого не може.

«Я ж не маю права. У себе в сі-
мейному колі — так. А тут я можу 
лише радити, прохати. Кажуть, що 
Рамзан Кадиров підписав наказ. 
Це все нісенітниці. Я сказав, що 
жінки не повинні ходити на робо-

ту напівголими. Має бути строгий 
костюм. Якщо, скажімо, заступник 
міністра буде ходити напівгола та 
з розпущеним волоссям, то у нас, 
у Чеченській Республіці, ніхто не 
зможе працювати. Тому я й кажу: 
носіть спідниці нижче колін», — 
розповів Кадиров.

Нагадаємо, раніше Кадиров 
влаштував рознос своїм чиновни-
кам у зв’язку з черговим випадком 
викрадення нареченої. Інцидент 
стався 28 грудня 2010 року в селі 
Гелдаген Курчалоєвського райо-
ну, попри те, що президент іще в 
жовтні заборонив цей стародавній 
народний обряд. Тепер у респу-
бліці не реєструватимуть шлюб 
без згоди батька нареченої. Отже, 
борючись із викрадачами нарече-
них, Кадиров фактично заборонив 
шлюби з кохання, якщо їх намага-
ються укласти без згоди батьків.


