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Бізнесмен Віктор Пінчук може 
втретє стати батьком. За чутка-

ми, дружина олігарха та дочка ко-
лишнього президента Леоніда Кучми 
Олена вагітна. Якщо вірити поголо-
су, пані Пінчук уже на порядному 
терміні вагітності. Народження ма-
люка один із найбагатших чоловіків 
України чекає вже цієї осені. Втім, 
наразі ці чутки не підтверджено. А 
у прес-службі фонду «АнтиСНІД» 
приватне життя своєї чільниці не 
коментують.

Утім, востаннє на людях Олену 
бачили в українському павільйоні 
венеційського «Palazzo Papadopoli», в 
рамках 54-го Венеційського бієнале. 
Та й тоді Пінчук була вбрана у ши-
рочезну простору сорочку, під якою 
важко було розгледіти особливості 
фігури. Можна лишень відзначити, 
що зазвичай дочка Кучми віддавала 
перевагу приталеним сукням. Хіба 
що у квітні на церемонію вручення 
премії «Best Fashion Awards» при-
йшла у просторому платті.

Як відомо, в Олени Пінчук є стар-
ший син Роман від першого шлюбу з 
бізнесменом Ігорем Франчуком. У 
Віктора Пінчука є дочка Марія від 
першого шлюбу з Оленою Аршавою. 
Крім того, у Віктора й Олени є спіль-
на дочка Катя.

Дружина мера Києва Леоніда 
Черновецького Аліна Айвазо-

ва заявляє, що подала на розлу-
чення, щоб привернути увагу до її 
чоловіка. Про це вона розповіла в 
інтерв’ю газеті «Сегодня». «Я по-
дала позов, аби підняти рейтинг 
свого чоловіка», — заявила вона. 
Відповідаючи на питання про чут-
ки, що, мовляв, у мера є коханка, 
Айвазова сказала: «Льоня мені ска-

зав, що це все маячня. І все життя 
він любив мене, а я любила його».

«Розумієте, мій батько був 
проти нашого шлюбу настільки, 
що в нього навіть стався інфаркт. 
Так, він зробив нам шикарне весіл-
ля на 400 людей. Він щомісяця до-
помагав, коли ми переїхали в Київ, 
коли були маленькі діти, а я ще не 
працювала. Він висилав нам по 500 
рублів», — розповіла Айвазова.

«Мій тато був дуже багатою 
людиною. У нього були фабрики й 
ательє з пошиття взуття, ювелірні 
майстерні, антикваріат. Він випус-
кав кросівки, спортивні костюми 
«Adidas», у яких ходив увесь Союз. 
І це було ще в 70-ті роки. Я з дитин-
ства в перлах і діамантах», — зізна-
лася благовірна Черновецького.

«Я росла хоч і в дуже багатій 
родині, але в суворих умовах, у 
нас були традиції. А Льоня, якого 
виховувала одна мама-сибірячка, 
дуже гарна жінка з дуже важкою 
долею, царство їй небесне, котру 
у 13 років практично зґвалтували, 
мріяв про велику міцну гарну ро-
дину. Де б Льоня зараз був, якби не 
тато і я?!! Він точно став би алко-
голіком і в якійсь канаві валявся, 
— вважає Айвазова. — У нього ще 
з шостого класу проблеми з алко-
голем. Це правда, так і напишіть».
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Сильні світу
Сотні мільйонів із бюджету виділили на державні резиденції
Аналізуючи «Вісник державних 
закупівель», «Українська правда» 
дізналася, що у наступні півроку 
більше 277,6 мільйона гривень 
витратять на ремонт державних 
резиденцій.

ВІЧНИЙ РЕМОНТ 
«СИНЬОГОРИ»

Ремонт найновішої резиденції 
глави держави у селі Гута Івано-
Франківської області триває вже 
другий рік. У 2010 році на її впоряд-
кування Львівській організації това-
риства глухих «Гарант» виділили 33 
мільйони.

Капремонт маєтку, якому немає 
і 10 років, який із мармуру та золота 
покійний міністр транспорту Геор-
гій Кірпа будував для Леоніда Кучми 
й який потім переробив для себе Ві-
ктор Ющенко, пояснили природни-
ми катаклізмами.

«Українській правді» довелося 
кілька місяців чекати від Держу-
правління справами пояснень, аби 
врешті прочитати таке: «Внаслідок 
надзвичайних ситуацій, які виникли 
в 2008-2010 роках, що підтверджу-
ється відповідними документами, на 
території ДО «Резиденція «Синього-
ра» було зруйновано мостові пере-
ходи, підпірні стіни, розмито береги 
річки Серем’ятин і потічків, виведе-
но з ладу електролінії, очисні спору-
ди, каналізаційні насосні станції та 
інші інженерні мережі, пошкоджено 
покрівлі будівель і споруд резиденції 
та через затікання дощових вод — 
підлоги й стіни приміщень».

Водночас на запит надати дефек-
тні акти, які б підтверджували аварій-
ний стан об’єкта, відповідь у відведе-
ний законом термін не надійшла.

Якщо вірити поясненням ДУС, 

виходить, що Ющенко два роки від-
почивав у аварійній резиденції. Хоча 
ще у 2009-му він возив туди журна-
лістів, і ніхто не помітив слідів «сти-
хійного лиха».

Навпаки, екс-голова президент-
ського Секретаріату Олег Рибачук у 
коментарі «Кореспонденту» відзна-
чав, що Ющенко дуже ретельно ста-
вився до цієї резиденції і зробив там 
добротний ремонт, використовуючи 
натуральні матеріали.

25 липня цього року «Гарант» 
отримав ще 21 мільйон на продо-
вження ремонту інженерних мереж 
на території державної резиденції.

Крім того, з бюджету виділено 87 
мільйонів на впорядкування голов-
ного корпусу та 17,6 мільйона — на 
зведення будинку для гостей.

Заступник начальника головного 
управління регіонального розвитку 
та будівництва Івано-Франківської 
облдержадміністрації Микола Гла-
дун не зміг нічого повідомити про 

будівництво гостьового будинку — 
ні метраж, ні поверховість. Він лише 
зазначив, що будівля використовува-
тиметься для міжнародних гостей.

Як відомо, ще взимку по Гуті 
ходили чутки, що на території ма-
єтку будують гостьовий будинок 
для президента Росії Дмитра Мед-
ведєва.

Наводитиме лад у президент-
ській резиденції невідоме ТОВ «УНР 
ПІБ», у якого навіть нема офіційно-
го сайту. А всі згадки про нього в 
Інтернеті стосуються того, що ця ж 
компанія за 25 мільйонів відремон-
тує «Український дім».

КРИМСЬКІ РЕЗИДЕНЦІЇ

Не менші фінансові вливання 
ДУС зробить у резиденції в Криму. На 
їх реконструкцію та будівництво двох 

гелікоптерних майданчиків витратять 
152,3 мільйона бюджетних гривень.

Міністерство економічного роз-
витку 6 липня погодило головному 
управлінню санаторно-курортних 
закладів у АР Крим Держуправлін-
ня справами відповідну закупівлю 
будівельних послуг в установи «28 
управління начальника робіт» Мі-
ноборони.

Так, реконструкція будівель дер-
жавної резиденції №3 і будівництво 
гелікоптерного майданчика в Ма-
сандрі коштуватиме 41,2 мільйона 
гривень, а капремонт будівель, спо-
руд та інженерних мереж державних 
дач №9, 10 та облаштування гелікоп-
терного майданчика в Форосі — 64,5 
мільйона гривень. У Форосі рекон-
струюють і будівлі державних рези-
денцій №6 і 8. Ціна питання — 46,6 
мільйона. Всі роботи мають викона-
ти до грудня 2011 року.

В обґрунтуванні закупівлі по-
слуг, яка була здійснена за участю 
єдиного продавця, вибір кримського 
підприємства Міноборони у якості 
виконавця пояснюється його тери-
торіальною близькістю до об’єктів 
будівництва та їх «режимністю». 
Необхідність виконання цих робіт 
не пояснюється взагалі.

У відповідь на запит «Української 
правди» в управлінні санаторно-
курортних закладів Криму необхід-
ність реконструкції пояснили так: «З 
метою створення належних умов для 
проведення державних, офіційних 
і протокольних заходів за участю 
Президента України й інших вищих 
посадових осіб держави, а також 
глав іноземних держав і офіційних 
делегацій у державних резиденціях 
№3, 6, 8 і державних дачах №9,10, у 
зв’язку з їх тривалою експлуатацією 
без значних капіталовкладень (по-
над 25 років), виявленням суттєвих 
пошкоджень основних будівель і 
споруд, допоміжних, технічних та 
господарських приміщень, а також 
значним зношенням інженерних ме-
реж та обладнання, планується про-
ведення робіт із відновлення і по-
ліпшення цих об’єктів, будівництво 
вертолітних майданчиків, потуж-
ність яких визначатиметься проек-
тною документацією».

Надати дефектні акти чи інші 
документи, що підтвердили б необ-
хідність ремонту, у відомстві від-
мовилися, посилаючись на те, що 

об’єкти знаходяться під державною 
охороною, а запитувана інформація 
належить до інформації з обмеже-
ним доступом.

СЕКРЕТНІ ПАЛАТИ ГЕНСЕКІВ 
І ПРЕЗИДЕНТІВ

Як відомо, кримські держдачі 
почали будуватися ще в 50-х, коли 
комуністичним босам після розвін-
чання культу Сталіна стало незруч-
но відпочивати в Лівадійському й 
Алупкинському палацах.

Усього за два роки (з 1956-го по 
1958-й) були побудовані шість дво-
поверхових будинків у стилі Лівадій-
ського палацу. Їх звели з черепаш-
нику й облицювали білосніжним 
інкерманським каменем. Винятком 
були держдачі №3 у Масандрі та №5 
у Місхорі. Тут роль апартаментів ви-
конували Масандрівський та Юсу-
півський палаци. 

Як писала торік газета «Сегодня», 
Янукович ще в часи прем’єрства об-
любував дачу №9. Певно, через корт 
і 25-метровий басейн. На цій же дачі 
гостював і Володимир Путін.

На дачі №6, яка тепер теж по-
требує ремонту, любив відпочивати 
екс-президент Віктор Ющенко. Ка-
жуть, навіть тримав там пасіку.

Двоповерхові садиби з мансар-
дами держдач №8 і №10 знаходять-
ся, за даними «Сегодня», на відстані 
600-800 метрів одна від одної. Кожна 
має вихід до пляжу з ліфтом. Обидві 
використовувались як гостьові.

Управління проігнорувало пункт 
запиту «Української правди» про 
нинішніх користувачів держдач. На-
томість у Адміністрації президента 
заявили, що списку мешканців не 
існує, оскільки об’єкти використо-

вуються для відпочинку і конкретно 
за кимось не закріплені.

Про масштаби красивого життя 
у їхніх стінах можна тільки скласти 
враження, вивчаючи обсяги закупі-
вель, які проводяться на обслугову-
вання цих об’єктів.

Так, торік туди закупили меблів 
майже на шість мільйонів, а текстилю 
— на 2,6 мільйона гривень. На штори, 
гардини, ковдри, придбані у ЗАТ «Ка-
лина», витрачено більше 2,69 мільйо-
на. ТОВ «ТПК Теллур» поставило до 
резиденцій 202 одиниці меблів за 5,9 
мільйона гривень. У ТОВ «Камелія-К» 
придбали 89 керамічних виробів на 
230 тисяч гривень. А у ТОВ «Мірс» за 
750 тисяч гривень купили 75 столо-
вих наборів, тобто за кожен віддали 
10 тисяч. Також придбано 12 одиниць 
спортивного інвентарю у ТОВ «Твій 
спорт» за 491 тисячу гривень. Усе це 
закупили у маловідомих фірм у рам-
ках тендерів із непрозорою проце-
дурою «в одного учасника» за кошти 
стабілізаційного фонду.

У пояснювальній записці з цього 
приводу зазначалося, що закупівлі 
здійснені перед проведенням у жов-
тні 2010-го на держдачах №6, 9, 10 
офіційних заходів за участю прези-
дентів України, Польщі та Словаць-
кої Республіки, хоча, здається, жоден 
президент там так і не побував.

Але повернемося до простої 
арифметики. 30 травня Прем’єр-
міністр Микола Азаров на засіданні 
координаційної ради з підготовки до 
святкування 20-річчя Незалежності 
України заявив, що на святкування 
річниці Кабмін виділить понад 177 
мільйонів. На ремонти в держрези-
денціях буде витрачено понад 277,6 
мільйона.

Тетяна НІКОЛАЄНКО для УП

РЕЙТИНГИ ВІП-ВІДВЕРТІСТЬ 

Чоловіка Бурджанадзе 
посадять на п’ять років
Чоловік лідера опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе 
— Бадрі Біцадзе — засуджений до 5,5 року по-
збавлення волі. Він визнаний винним за статтею 
«протистояння, загроза або насильство віднос-
но захисників громадського порядку чи інших 
представників влади, здійснене групою осіб». 
За словами судді, виконання вироку почнеться 
з моменту затримання Біцадзе або його явки в 
правоохоронні органи Грузії. Місцезнаходження 
Біцадзе наразі невідоме. 

Дружина Черновецького 
передумала розлучатися 

Президент Віктор Янукович 
очолив топ-100 найвпливо-

віших людей України за версією 
журналу «Кореспондент». Про це 
повідомив головний редактор ви-
дання Віталій Сич. 

За його словами, Янукович 
став лідером списку найвпливові-
ших людей країни вже третій раз. 
«Ніколи ще одна і та ж людина не 
опинялася на вершині рейтингу 
журналу тричі», — сказав Сич.

Він також підкреслив, що за 
дев’ять років існування рейтингу 
ще ніколи не було стільки політи-
ків, які представляють одну і ту ж 
політичну силу — Партію регіонів.

При цьому ступінь впливо-
вості людей значною мірою визна-
чається близькістю до Януковича. 
Цьогоріч у рейтингу 26 новачків, у 
2010-му їх було 44.

Друге місце у топ-сотні посів 
депутат від Партії регіонів Юрій 
Іванющенко, який уперше потра-
пив до списку найвпливовіших 
українців. Третій у рейтингу, до 
речі, вже другий рік поспіль — 
глава Адміністрації президента 
Сергій Льовочкін. Замикають пер-
шу п’ятірку мільярдер, президент 
компанії СКМ Ринат Ахметов і 
Прем’єр Микола Азаров.

До слова, екс-прем’єр Юлія 

Тимошенко посіла десяте місце у 
топ-100, а екс-президент Віктор 
Ющенко взагалі вибув із рейтин-
гу. До речі, до списку потрапили 
лише четверо бютівців. Рік тому 
в сотні найвпливовіших українців 
опозиційний блок представляли 
одинадцять осіб. У 2003 та 2004 
роках список очолював президент 
Леонід Кучма, у 2005-му — Віктор 
Ющенко, в 2006-му — Ахметов, у 
2007-му та 2010-му — Янукович, а 
в 2008-му й 2009-му — Юлія Тим-
ошенко.

ВІП-ПОПОВНЕННЯ  

Дочка Кучми 
народить Пінчуку 
ще одну дитину?

Уряд продовжує 
скуповувати меблі
Управління адміністративних будинків Кабіне-
ту Міністрів України за результатами тендера 
уклало угоду на постачання меблів на суму 
679 тис. грн. Про це повідомляється у «Віснику 
державних закупівель». Раніше уряд за 400 тисяч 
придбав для кімнати переговорів один диван, 
два крісла, 20 стільців із натуральних матеріалів 
під колір вишні та простенькі стільці для прес-
центру. В квітні ж замовив ремонт на горищі та 
двох поверхах своєї будівлі за 18,52 млн. грн.

Януковича назвали 
найвпливовішим в Україні


