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Служба автомобільних доріг у 
Дніпропетровській області за 

результатами тендерів уклала низ-
ку угод загальною вартістю 129,92 
мільйона гривень на будівництво 
дороги Знам’янка — Луганськ — 
Ізварине. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель». 

Будівництво дороги на ді-
лянці обходу Дніпропетровська 
за 68,99 мільйона виконає ТОВ 
«Юнікобуд». Іще 32,96 мільйона 
гривень отримає ПАТ «Фірма «На-
фтогазбуд» за перевлаштування 
магістральних газопроводів. 11,29 
мільйона одержить ТОВ «Спец-
будконтакт» за будівництво шля-
хопроводу.

Засновниками ТОВ «Юніко-
буд» є донеччанин Челябі-заде 
Юсіф Узеір Огли та ТОВ «Дор-

строй». Засновниками «Дор-
строю» є британська фірма, Тоня 
Наумкіна, Ірина Демішкан та Ігор 
Мездрін, який є сином Миколи 
Мездріна, першого заступника го-
лови Служби автодоріг України. 
Ірина Демішкан — дружина голо-
ви Державної служби автодоріг 
Володимира Демішкана. Він відо-
мий як давній друг Віктора Яну-
ковича. Заприятелювали вони в 
1980-х, коли майбутній президент 
був іще директором автобази «Ор-
джонікідзевугілля», а Демішкан 
обіймав посаду директора АТП у 
Луганській області.

У травні «Дорстрой» і «Юніко-
буд» отримали підряди на будівни-
цтво дороги в Дніпропетровській 
області вартістю 172,03 мільйона 
гривень.

Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко будує в центрі 

Мінська величезний палац, імено-
ваний резиденцією глави держави. 
Будівництво знаходиться недалеко 
від місцевого виставкового комп-
лексу «Белекспо» і було розпочато 
навесні, у самий розпал фінансово-
валютної кризи. Проект оцінюєть-
ся в сотні мільйонів доларів. А веде 

його УП «Мінськпроект».
Виставковий комплекс «Белек-

спо», згідно з проектом, теж буде 
відноситися до резиденції, вико-
нуючи якісь допоміжні функції. 
При цьому проектом, схваленим 
особисто Лукашенком, передбаче-
ні всі можливі розваги для «повно-
цінного» відпочинку глави держа-
ви: басейн, сауна, спортзал. 

А після нещодавньої поїздки 
Лукашенка в Туркменістан у вже 
готову проектну документацію 
терміново внесли зміни — у під-
вальному приміщенні побудують 
винний льох.

Нагадаємо, на сьогодні у Бі-
лорусі вкрай складна економічна 
ситуація: в останні місяці через 
труднощі в економіці різко вирос-
ли ціни, влада девальвувала курс 
національної грошової одиниці. 
Населення скуповує всі доступні 
товари та валюту.

Син еміра Бахрейну шейх Халід 
бен Хамад бен Іса аль-Халіфа 

й одна з восьми дочок короля 
Саудівської Аравії погодились 
одружитися. Ім’я нареченої та 
подробиці церемонії поки не по-
відомляються. Подейкують, що 
майбутні чоловік і дружина вже 
підписали шлюбний контракт.

До слова, такі стратегічні сі-
мейні шлюби поширені серед ліде-
рів Перської затоки.

Угода про майбутнє королів-
ське весілля була підписана невдо-
взі після того, як Саудівська Ара-
вія ввела до Бахрейну війська, щоб 
допомогти місцевій владі приду-
шити масові акції протесту.

За участь у мітингах і демон-
страціях були затримані сотні 

людей. За час протестів загинуло 
щонайменше тридцять осіб. За не-
підтвердженою інформацією, чет-
веро людей загинули, перебуваю-
чи в ув’язненні.
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РОЗКІШ 

ДЕРЖАВНА КИШЕНЯ  

Янукович та Азаров поїдуть 
відпочивати до Криму
Українські високопосадовці про-
ведуть сезон відпусток у Криму: 
Президент — на державній дачі, 
а міністр культури — у найманій 
квартирі.

Українські чиновники, як і пере-
січні громадяни, відкривають сезон 
відпусток. 

За інформацією «Комсомоль-
ской правды в Украине», Президент 
Віктор Янукович збирається продо-
вжити встановлену в Україні тради-
цію — керувати країною в літній пе-
ріод із Чорноморського узбережжя.

«У Януковича цього літа буде 
робоча відпустка, яку він, можливо, 
проведе в Криму», — повідомила 
прес-секретар глави держави Дари-
на Чепак.

За її словами, точні дати відвід-
ування півострова ще не визначені. 
Втім, як вдалося дізнатися журна-
лістам зі своїх джерел, до Криму Ві-
ктор Янукович, як і минулого року, 
«переселиться» вже після свого дня 
народження, який відсвяткує 9 лип-
ня.

При цьому шеститижневу від-
пустку він збирається розділити на 
дві частини. Тому, крім кримської 
дачі в Мухалатці, для нього зараз 
готують державну резиденцію «Си-
ньогора» під Івано-Франківськом.

У Криму планує відпочивати і 
більша частина українських міні-
стрів. Так, одним із перших на пів-
острів вирушив міністр аграрної по-
літики Микола Присяжнюк.

Також збирається провести від-
пустку на Чорноморському узбе-
режжі міністр культури Михайло 
Кулиняк. Як розповіли у його прес-
службі, відпочивати чиновник буде 

на найманій квартирі.
Міністр юстиції Олександр Лав-

ринович теж відвідає АРК у другій 
половині липня. Та спочатку він пла-
нує поправити здоров’я у Карпатах.

А от міністр екології та природ-
них ресурсів Микола Злочевський 
вирішив провести відпустку за кор-
доном. Ходять чутки, що він виру-
шив до Італії, але в його прес-службі 
цю інформацію не підтвердили.

Тим часом глава МНС Віктор 
Балога влітку йти у відпустку не 
збирається — через підвищену не-
безпеку пожеж. Як розповіла його 
прес-секретар, Балога вирушить 
на відпочинок лише після того, як 
спаде спека. Не виключено, що до 
Хорватії — саме там він відпочивав 
минулого року. 

Одним із перших вирушити на 
відпочинок лаштується Прем’єр-
міністр Микола Азаров. Він теж 

планує провести кілька днів на 
Кримському узбережжі. До речі, в 
Інтернет потрапили фотографії, на 
яких зображено, як Микола Яно-
вич купається. Знімки, оприлюднені 
сайтом «Спротив», свідчать, що Аза-
ров ходить купатися з охоронцем та 
особистим лікарем.

«Щоправда, дивно якось: лікарка 
має бути поруч, а на світлині видно, 
що вона полишила «клієнта» та піш-
ла плавати. Одначе з Миколою Яно-
вичем залишився охоронець, який 
за потреби, певно, зможе зробити 
штучне дихання», — пише «Спро-
тив».

Як повідомляється, фото були 
зроблені під час одного з нещодав-
ніх відряджень глави українського 
уряду. Щоправда, де саме був Азаров 
— поки невідомо. Втім, подейкують, 
що знімки зроблені в Китаї, на ку-
рорті Санья.

ДИНАСТІЙНИЙ ШЛЮБ  

ПІДРИХТУЮТЬ  

ТУРБОТА ПРО СЕБЕ 

Соратника Черновецького 
посадили у віп-СІЗО
Главу земельної комісії Київради та депутата 
від Блоку Черновецького Олексія Євлаха 
екстрадували з Німеччини в Україну та 
помістили під варту. Як розповіли джерела 
виданню «Сегодня», Євлаха посадили в слідчий 
ізолятор СБУ. Умови доволі хороші, бо кілька 
років тому тут зробили євроремонт. У камерах 
допускається телевізор, а харчування посилене 
— дають навіть хорошу рибу.

Лукашенко в розпал кризи 
будує палац

Конкурсний комітет ДО «Рези-
денція «Синьогора» Державно-

го управління справами 3 червня 
ухвалив рішення про проведення 
ремонтних робіт на суму 21,03 
млн. грн. Згідно з повідомленням, 
на зазначені кошти буде завершено 
капітальний ремонт інженерних 
мереж і ремонтно-відновлювальні 
роботи об’єктів президентської 
резиденції.

Джерелом фінансування заку-
півлі вказано «спеціальний фонд 
державного бюджету України 
(благодійна допомога)».

Закупівлю проведено за про-
цедурою «в одного учасника» у 
підприємства «Гарант» Львівської 
обласної організації Українсько-
го товариства глухих, яке у грудні 
2010 року отримало підряд на ре-
монт інженерних мереж «Синьо-
гори» на 33 млн. грн.

Згідно з обґрунтуванням за-
купівлі, потреба у додаткових ро-
ботах виникла «у зв’язку зі склад-
ними гідрогеологічними умовами 
місцевості й обставинами, які не 

могли бути передбачені при скла-
данні акта обстеження об’єктів 
державної організації «Резиденція 
«Синьогора».

Як відомо, ремонт у грудні 
минулого року вартістю 33 млн. 
грн. робили після надзвичайних 
ситуацій, які виникли в 2008-2010 
роках.

Нагадаємо, у травні повідо-
млялося, що Державне управління 
справами влітку 2011 року почне 
масштабні роботи з будівництва 
різноманітних об’єктів у резиден-
ціях Президента України.

Син еміра Бахрейну одружиться з 
дочкою короля Саудівської Аравії

Патріарх Кирило плаває на яхті 
за чотири мільйони доларів

В Інтернеті з’явилися фото роз-
кішної яхти «Паллада», яка 

належить патріархові Російської 
православної церкви Кирилу.

Яхта пришвартована на при-
чалі у Валаамського архіпелагу на 
Ладожському озері поблизу Вала-
амської резиденції патріарха. На 
ній у 2010 році Кирило здійснив 
круїз Волгою, відвідуючи Ярослав-
ську та Ростовську єпархії.

«Паллада», яка, ймовірно, ко-
штує від чотирьох мільйонів до-
ларів, усередині оббита світлим 
деревом і заставлена вишуканими 
меблями, картинами та дзеркала-
ми. В одній зі спалень є величез-
не ліжко. Також на борту є кухня, 

ванна з душовою кабіною, велика 
їдальня та вітальня з барною стій-
кою. 

На сайті Валаамського монас-
тиря зазначено, що цю яхту Росій-
ській православній церкві подару-
вала компанія «Лукойл» іще в 2005 
році, а раніше вона належала пре-
зиденту Володимиру Путіну.

«Яхта «Паллада» була побудо-
вана за голландським проектом на 
Московському суднобудівному за-
воді та спущена на воду в 2003 році. 
Протягом двох років вона перебу-
вала в розпорядженні Управління 
справами президента Росії. Згодом 
яхту придбала нафтова компанія 
«Лукойл» — спеціально для Ро-
сійської православної церкви», — 
йдеться на сайті монастиря. 

За роки при владі 
Мубарак привласнив 
$185 мільярдів 

За роки управління Єгиптом Хосні 
Мубарак привласнив 185 млрд. 

доларів із міжнародної допомоги, 
повідомляють місцеві ЗМІ з поси-
ланням на дослідження Економічно-
го наукового центру.

Зі слів директора центру Салах 
Гауда, в ході дослідження, що базу-
валося на зіставленні даних із мі-
ністерства міжнародного співробіт-
ництва, центральної аудиторської 
організації й кабінетів міністрів ча-
сів Атефа Обейда й Ахмеда Назіфа, 
було встановлено, що екс-президент 
незаконно присвоїв собі 87% виді-
леної закордонними країнами допо-
моги. За його словами, з 1982-го по 
2010 рік 185 із 213 мільярдів доларів 
потрапили до кишені Мубарака.

Зокрема США виділили Каїру 
допомогу в розмірі 63,5 млрд. дол., 
Японія — 32 млрд. дол., Саудівська 
Аравія — 25 млрд. дол., а Об’єднані 
Арабські Емірати — 20 млрд. дол. 
І це не рахуючи решти країн. Гауда 
зазначив, що левова частка цієї до-
помоги «пішла» на гонорари єгипет-
ським та іноземним консультантам, 
а також на оздоблення міністерських 
кабінетів. «Кілька країн відклика-
ли кошти, коли дізналися, що вони 
використані не за призначенням», 
— сказав глава центру, додавши, що 
Канада повернула собі 50 млн. дол., 
які мали піти на проекти з дезінфі-
кування системи каналізації.

Хосні Мубарак пішов у відстав-
ку в лютому 2011-го. За вісімнад-
цять днів безладу в Єгипті загинули 
близько 840 людей. Крім цього, було 
вбито 26 правоохоронців, повідо-
мляє «Reuters». Екс-президента зви-
нувачують у корупції, зловживанні 
повноваженнями, незаконному зба-
гаченні та підбурюванні до агресії 
відносно демонстрантів під час хви-
лювань, що охопили Єгипет у січні-
лютому 2011 року.

СВОЇМ — УСЕ! 

Клан керівників «Укравтодору» 
отримав чергові мільйони

Кернес купив туристичні 
послуги: один день — $230
Департамент міжнародного співробітництва Харківської 
міськради за результатами тендера придбав туристич-
ні послуги на суму 549 тисяч гривень у підприємства 
«Конгрес-Тур» Благодійного фонду сприяння розвитку 
міжнародних зв’язків міста Харкова. Про це повідо-
мляється у «Віснику державних закупівель». Придбано 
послуги в обсязі 300 туроднів, які включають проживан-
ня, харчування й екскурсійне забезпечення однієї особи 
одну добу. Таким чином, вартість одного туродня на одну 
особу складає 1830 гривень або 230 доларів.

Президенту відремонтують дачу 
за 21 мільйон


