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Президент Віктор Янукович у 
Криму частував прем’єра Ро-

сії Володимира Путіна. Як писала 
«Українська правда», днями керів-
ник уряду РФ прибув в Україну з 
приватним візитом. У Криму від-
булася його неформальна зустріч 
із Януковичем.

Рандеву двох політиків відбу-
лося на державній дачі у Мухалат-
ці, за вечерею у форматі тет-а-тет.

«У меню були сухі вина до 
м’яса, телятина з чорносливом, 
асорті з м’яса та сиру, фрукти», — 
розповів один зі співробітників 
президентської резиденції.

Взагалі, протягом майже усьо-
го неофіційного візиту Володими-
ра Путіна в Україну екс-президент 
Росії майже не залишав резиден-
цію «Зоря» у Форосі.

До речі, намічену зустріч із лі-
дером російських байкерів «Нічні 
вовки» Хірургом Путін скасував. 
Утім, російський прем’єр сказав, 
що, можливо, приїде на байк-шоу 
під Севастополем 15-16 липня та 
прокатається на своєму трайку.

У 29-річної дружини британ-
ського принца Вільяма вияви-

ли небезпечне захворювання — 
нервову анорексію — повну втрату 

апетиту, від чого також страждала 
мама принца, принцеса Діана. 

Кейт Міддлтон стрімко втра-
чає вагу. Її стан близький до кри-
тичного. «Кейт буквально тане 
на очах. За два місяці вона схудла 
так сильно, що їй довелося навіть 
зменшити обручку», — розповіло 
джерело, наближене до королів-
ської родини. 

Зараз герцогиня Кембридж-
ська, що має 178 сантиметрів зрос-
ту, важить усього 48 кілограмів. І 
вага дівчини продовжує знижува-
тися.

«Причина у купі обов’язків, які 
звалилися на Кейт, відколи вона 
стала монаршою особою, — ка-
жуть медики. — Дівчина з простої 
родини дуже переживає, боїться 
зробити щось неправильно — звід-
си й порушення в її харчуванні».

Органи Міністерства внутрішніх 
справ за результатами тендерів 

із 14 по 24 червня уклали угоди на 
придбання легкових автомобілів на 
загальну суму 35,85 мільйона гри-
вень. Про це повідомляється у «Ві-
снику державних закупівель».

МВС витратило 22,22 мільйона 
на закупівлю 358 легкових автомо-
білів. У ТОВ «Український автомо-
більний холдинг», власником якого 
є Петро Порошенко, придбано два 
«Hyundai Santa Fe 2.4» по 240 тис. 
грн. за одиницю, три «Hyundai Sonata 
2.0» по 213 тис. грн., один «Hyundai 
Sonata 2.4 AT Express» за 255 тис. 
грн., один «Богдан 23101» за 69 тис. 
грн., два «Subaru Forester 2.5 T» по 
306 тис. грн. і 320 авто ВАЗ-2107 по 
55 тис. грн.

Також придбано автомобілі 
спецпризначення. У ТОВ «Арма-
моторс» купили два «Renault Kangoo 
Expression» по 167 тис. грн. Засно-
вниками фірми-продавця є Роман 
Казанко й Олександр Сівкович, син 
екс-віце-прем’єра Володимира Сів-
ковича. 

У ПАТ «Українська автомобіль-
на корпорація» в особі філії «Авто-
центр на Теремках» Таріела Васадзе 
придбано один «Lanos Pick-up» за 72 
тис. грн. і 26 легковиків ЗАЗ по 80 
тис. грн.

Криворізький відділ Держслуж-

би охорони при ГУ МВС у Дніпро-
петровській області за 240 тисяч 
придбав у ПАТ «Українська авто-
мобільна корпорація» в особі філії 
«Автоцентр на Теремках» три авто-
мобілі «Daewoo Lanos». Управлін-
ня Державної служби охорони при 
УМВС у Полтавській області за 1,76 
млн. грн. придбало у цієї ж фірми 22 
«Daewоo Lanos» по 80 тис. грн.

Управління Державної служби 
охорони при ГУ МВС у Львівській 
області за 4,67 млн. грн. придбало 
у ТОВ «Український автомобіль-
ний холдинг» Петра Порошенка 19 
«Hyundai Tucson» по 179 тис. грн., а у 
ПАТ «Українська автомобільна кор-
порація» — 16 «Daewоo Lanos».

Управління Державної служби 
охорони при ГУ МВС у Донецькій 
області придбало у ТОВ «Україн-
ський автомобільний холдинг» Пе-
тра Порошенка і ПАТ «Українська 
автомобільна корпорація» автівки 
невказаної марки та кількості майже 
на шість мільйонів гривень.

Управління Держслужби охо-
рони в АР Крим придбало у ТОВ 
«Український автохолдинг» один 
«Hyundai Tucson» за 203 тис. грн., і 
«Daewoo Lanos» за 240 тис. грн.

Отже, прибутки компанії Петра 
Порошенка від цих угод склали 27,7 
мільйона гривень, а Таріела Васадзе 
— 7,36 мільйона.
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Сильні світу

VIP-НЕРУХОМІСТЬ 

Завгосп Президента збудував маєток 
у державній резиденції «Пуща-Водиця»
Нещодавно інтернет-видання 
«Українська правда» отримало 
офіційну інформацію, що утриман-
ня державних резиденцій «Конча-
Заспа» та «Пуща-Водиця» обходить-
ся українським платникам податків 
майже у 50 мільйонів гривень на 
рік.

Офіційно ці заховані від очей 
території називаються «комплекса-
ми відпочинку», а знаходяться вони 
у віданні Державного управління 
справами. Сам нинішній керівник 
ДУС 38-річний Андрій Кравець не 
зацікавлений у позбавленні цих 
пільг, адже має розкішний маєток у 
«Пущі-Водиці».

«Українська правда» інкогніто 
побувала на цій території та на влас-
ні очі переконалася, що пристрасть 
до розкоші в президентського за-
вгоспа не менша, ніж в його началь-
ника.

Хто такий Андрій Кравець? Його 
ім’я маловідоме громадянам Украї-
ни, проте сьогодні він чи не єдиний 
серед працівників Адміністрації 
президента, хто може сперечатися 
із Сергієм Льовочкіним за вплив на 
Януковича.

Кравець — це головний завгосп 
Президента, від якого залежить ком-
форт гаранта на робочому місці. До 
Януковича ця людина потрапила за-
вдяки нардепу від ПР Едуарду Прут-
ніку — Кравець у нього відповідав за 
будівельний напрямок у бізнесі. Од-
нак поступово вплив Прутніка в ко-
манді Януковича почав знижуватися, 
а Кравця — зростати. Не в останню 
чергу тому, що Кравець посвячений 
у багато питань, пов’язаних безпо-
середньо з «Межигір’ям» та іншими 

напівлегальними об’єктами родини 
Януковичів.

Зокрема, в Броварах у офісі 
Кравця розміщено легендарну фір-
му «Дом Лесника», яка контролює 
мисливське господарство Янукови-
ча в Сухолуччі. А дружина Кравця 
значиться директором кінотеатру 
«Зоряний», який є одним зі штабів 
Януковича.

Історія Андрія Кравця — це 
типовий приклад, як посадовці об-
лаштовують своє побутове благо-
получчя на казенних територіях, що 
утримуються коштом платників по-
датків. Коли Віктор Янукович удруге 
був прем’єр-міністром у 2006-2007 
роках, Кравець обзавівся житлом у 
«Пущі-Водиці».

Він тоді був заступником міні-
стра Кабінету Міністрів. Згідно з 
постановою уряду, Кравець за ста-
тусом міг претендувати лише на дві 
кімнати в санаторії «Пуща-Водиця». 
Президент Ющенко за документами 
виділив йому ці дві кімнати в старій 
хатинці та надав право сплачувати 
лише 30% комунальних платежів. 
Згідно з офіційним списком меш-
канців закритих державних дач, за 
Кравцем справді значаться квартири 
1 та 2 в будинку №9.

Але в реальному житті все ви-
глядає інакше — завгосп Януковича 
обзавівся в державній резиденції 
розкішним маєтком. Як Кравець 
став господарем у панській садибі 
замість старого барака — невідомо, 
оскільки керівник ДУС категорично 
відмовився відповідати на запити 

журналістів. 
Як розповідав попередник Крав-

ця на посаді президентського за-
вгоспа Ігор Тарасюк, у Державного 
управління справами немає акту на 
землекористування в «Пущі-Водиці» 
та «Конча-Заспі», тому, за законом, 
там не може здійснюватися будівни-
цтво нових особняків, а дозволяєть-
ся проводити лише реконструкцію 
існуючих.

Якщо свій маєток нинішній за-
вгосп Януковича будував за власні 
кошти, то походження їх також не-
зрозуміле. Завдяки Закону України 
«Про доступ до публічної інформа-
ції» вдалось отримати декларацію 
керівника Державного управління 
справами. За минулий рік Андрій 
Кравець заробив 111 тисяч гри-
вень, а його дружина — 175 тисяч. 
Цих грошей не вистачить навіть на 
те, щоб утримувати такий маєток із 
прилеглою територією та гаражем 
чиновника, в якому значаться по-
зашляховики «Ленд Ровер» і «Порш 
Кайєн». Крім того, згідно з деклара-
цією, завгоспу Януковича ще треба 
годувати родину в складі дружи-
ни та чотирьох дітей. Сам Кравець 
уникає відповідей на запитання про 
свій будинок у «Пущі-Водиці». Після 
кількох проігнорованих ним запитів 
УП звернулася по допомогу до Анни 
Герман, яка колись виступала лютим 
критиком державних дач. Герман 
відписала, що передала запит очіль-
никові ДУС, але відповіді від нього 
так і не надійшло.

Сергій ЛЕЩЕНКО, УП 

ТЕНДЕРНІ ДОМОВЛЕНОСТІ 

НОВИЙ МЕДІАРЕСУРС 

МОНАРШИЙ ДВІР 

Уго Чавес зізнався, 
що лікується від раку
56-річний президент Венесуели Уго Чавес, який 
три тижні проходив курс лікування на Кубі, повер-
нувся на батьківщину. Раніше у телезверненні він 
повідомив громадянам, що переніс дві операції 
— одну у зв’язку з внутрішньотазовим абсцесом, 
іншу — з видалення ракової пухлини в кишечни-
ку. За даними іспанської газети, яка посилається 
на венесуельське дипломатичне джерело, стан 
Чавеса оцінюється як серйозний й існує ймовір-
ність, що ракова пухлина дала метастази.

Маєток нинішнього керівника ДУС  

Дружина принца Вільяма 
захворіла на нервову анорексію

Папа Римський Бенедикт XVI 
анонсував запуск сайту новин 

Ватикану news.va, написавши по-
відомлення у «Twitter». У понти-
фіка вже давно є власний акаунт у 
соціальній мережі. Проте особис-
то Папа написав повідомлення в 
Інтернеті вперше.

«Дорогі друзі! Я щойно запус-
тив news.va. Молюся за вас і благо-
словляю, Бенедикт XVI», — йдеть-
ся в повідомленні.

News.va об’єднав усі медіаре-
сурси Ватикану, зокрема радіос-
танцію і канал на відеохостингу 
«YouTube», а також ретранслює 
повідомлення з соціальної ме-
режі «Facebook» і мікроблога на 
«Twitter». Раніше основним пред-
ставництвом Ватикану в Інтерне-
ті був сайт vatican.va, запущений 

у 1995 році, тобто ще за часів ко-
лишнього Папи Іоанна Павла II.

«Папа трохи боїться техноло-
гічних новинок. Та ми йому допо-
могли. І тепер він відкрив для себе 
новий спосіб комунікації з вірую-
чими. Йому сподобався планшет-
ний комп’ютер», — сказав голо-
ва ради зв’язків із громадськістю 
Понтифікату Тадеус Джонс.

Міліція закупила в Порошенка 
і Васадзе машин на 35 мільйонів

Сергій Тігіпко продає квартиру 
в центрі Києва за 10 мільйонів

Віце-прем’єр-міністр, міністр 
соціальної політики Сергій 

Тігіпко продає квартиру в центрі 
Києва за 10 мільйонів гривень. За 
його словами, помешкання ви-
ставлене на продаж тому, що він із 
родиною живе за містом і кварти-
ра стоїть порожня. 

«Я з родиною живу за містом, а 
квартиру купив до того, як у мене 
з’явився власний будинок. За-
раз вона пустує, не бачу смислу її 
утримувати», — пояснив Тігіпко.

Квартира віце-прем’єра має 
площу 209 квадратних метрів. 
Вона знаходиться на двох рівнях 
— із вікнами в стелі. Сусід Тігіпка 
на цьому ж поверсі — колишній 
зять Віктора Ющенка Михайло 
Гончар — скандальний фігурант 
кримінальних хронік, якого затри-
мували за стрілянину по вікнах 
Верховної Ради. Після продажу 
квартири в центрі Києва відраху-
вання у бюджет повинні скласти 
близько мільйона гривень.

VIP-ВІДПОЧИНОК 

Янукович неформально повечеряв 
із Путіним у КримуКравець (зліва) і Льовочкін

Чиновників перевчають 
за рахунок держбюджету
Школа вищого корпусу Державної служби за ре-
зультатами проведених тендерів уклала з кількома 
вузами угоди вартістю 3,76 млн. грн. на підвищення 
кваліфікації держслужбовців І-ІV категорії з мовної 
підготовки й у сфері європейської інтеграції. Про це 
повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Згідно з програмою на 2008-2011 роки, передбача-
ється витратити 84 мільйони на навчання чиновни-
ків. Сума на 2011 рік найбільша і становить 24,17 млн. 
грн., у тому числі 15,8 млн. — із державного бюджету.

Папа Римський анонсував сайт 
Ватикану в «Twitter»


