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Найдешевша іномарка, придбана 
держструктурою в останні місяці, 
коштує майже $50 тисяч. Найдо-
рожча — понад мільйон. Авто-
мобільний хіт-парад склав Юрій 
Ніколов для  «Наших Грошей».

Наприкінці червня Микола Аза-
ров на телекамери хвалився тим, що 
героїчно зупинив придбання яко-
гось крутого авто для Київського 
міського центру зайнятості. «Навіть 
не мрійте про купівлю персонально-
го автотранспорту, поки ми не вирі-
шимо найгостріші потреби людей», 
— грізно сказав Микола Янович на 
телекамери.

«Наші Гроші» перевірили обі-
цянку.

Придбаних після прем’єрської 
заяви тачок з головою вистачить, 
аби переконатись в тому, що Микола 
Янович живе на іншій планеті, у по-

вному відриві від власного держав-
ного апарату.

Наш хіт-парад зібрано з оголо-
шень про закупівлю автомобілів 
органами влади та держпідприєм-
ствами, опублікованих у «Віснику 
державних закупівель» з липня по 
сьогоднішній день. В рейтинг не 
потрапили десятки автомобілів, 
придбаних у цей період, але деше-
вих, від 392 тис. грн., що виявилось 
найменшою ціною пафосу з нашого 
хіт-параду. Сподіваємось, що хоча б 
ілюстрований рейтинг відкриє очі 
Миколі Азарову.

1 050 млн. грн. — позашляхо-
вик Mercedes GL-Class GL 450 AT 
standard для ВП «Южно-Українська 
АЕС»;

 800 тис. грн. — BMW X5 для хар-
ківського ДП «ТЕЦ-2 «Есхар»;

 645 тис. грн. — Audi A6 2.8 FSI 
Quattro для ДП «Запорізьке маши-
нобудівне конструкторське бюро 
«Прогрес» імені академіка О.Г. Ів-
ченка;

 613 тис. грн. — Mercedes-Benz 
Viano для управління головного 

Каховського магістрального кана-
лу Держагентства водних ресурсів 
України;

 594 тис. грн. — Toyota Sienna 3,5 
AWD Limited для РП «Курортно-
оздоровчий комплекс «Росія» 
(Крим);

 486 тис. грн. — Toyota Camry 
2011 NEW та Toyota Land Cruiser 200 
LUX для КП «Автопідприємство по 
обслуговуванню облради та облдер-

жадміністрації» (Одеса). В цьому 
випадку Одеська ОДА повідомила 
тільки загальну ціну двох придбаних 
авто — 972 тис. грн., яку для рейтин-
гу ми поділили на два.

 483 тис. грн. — мікроавтобус 
Volkswagen Caravelle для Нацбанку 
України.

 480 тис. грн. — Toyota Land 
Cruiser 200 Lux 4.7 та Toyota Camry 

Comfort 2,4 для ВП «Запорізька 
АЕС». Атомники також не повідоми-
ли ціну окремих авто, давши в оголо-
шенні загальну вартість двох «тойот» 
960 тис. грн.

 432 тис. грн. — мікроавтобус 
Volkswagen Craft er 50 для ДО «Авто-
база Державного управління спра-
вами».  392 тис. грн. — Toyota Camry 
Premium, 3,5L, 6AT для філії УМГ 
«Черкаситрансгаз» ДК «Укртран-
сгаз».

 Сюди не включали авто, завуа-
льовані орендою. Наприклад, міністр 
культури Михайло Куліняк за один 

робочий день їзди на Volkswagen 
Phaeton платить майже 2 тисячі гри-
вень. І техобслуговування крутих 
тачок не включали. Хоча інколи, як 
у випадку з «Енергоатомом», ремонт 
одного «мерседеса» коштує близько 
200 тисяч гривень. А це ціна нової 
іномарки рівня Hyundai, доволі хо-
рошого як для пересічних українців.

Але пересічні українці чують від 
голови уряду Миколи Азарова зазви-
чай одне: казна — порожня як бубон, 
на пенсії не вистачає.

Тож нагадаємо голові уряду по-
станову Кабінету Міністрів від 22 
жовтня 2008 р. №943. Хоч вона під-
писана ще Юлією Тимошенко, але 
Микола Янович теж з нею прекрасно 
знайомий. Його уряд вже 18(!) разів 
вносив в неї зміни. Якщо коротко, то 
сенс постанови такий — державним 
органам заборонено купувати авто-
мобілі, меблі, мобілки, ноутбуки і ре-
монт кабінетів за гроші з державного 
бюджету .

Звичайно, від автомобільного 
хіт-параду Азаров може відмахну-
тись з огляду саме на цю постанову. 
Бо вона забороняє купувати тачки 
лише державним органам і лише за 
бюджетні гроші. А державним і ко-
мунальним підприємствам за власні 
кошти — скільки завгодно.

Але варто пам’ятати — держбю-
джет наповнюється в тому числі за 
гроші держпідприємств. 
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Король Іспанії прийшов на офіційну 
зустріч із синцем

У голови Держслужби зайнятості 
знайдено мільйони

Власника ТМ «Хортиця» побили 

Принц Вільям врятував двох 
моряків

На суді проти сина Каддафі 
свідком може стати українка

Російську ведучу 
звільнили за «fuck» 
після імені Обами

Король Іспанії Хуан Карлос 
з’явився на офіційній зустрічі із 

синцем під оком і розбитим носом. 
Травми, як пояснив 73-річний мо-
нарх, він одержав у власній резиден-
ції, врізавшись у торець дверей. 

Попри це, 22 листопада король 
узяв участь у зустрічі з новими по-
слами Судану, Бельгії, Малайзії, Індії 
й Кіпру, які вручили йому вірчі гра-
моти. Відповідаючи після зустрічі на 
запитання журналістів про те, що з 
ним трапилося, Хуан Карлос заявив: 
«От що буває, коли гепаєшся об две-
рі».

Утім, травми не вплинули на мо-
нарший розпорядок: увечері того ж 
дня Хуан Карлос узяв участь в уро-
чистій церемонії вручення премії за 
захист довкілля.

Це вже не перший курйоз, що 
трапився з іспанським королем. У 
1981 році з ним стався схожий ви-
падок. Утім, наслідки були значно 
серйозніші. Прямуючи до басейну у 

своїй резиденції, Хуан Карлос врі-
зався у скляні двері, які від удару 
розбились. Король отримав числен-
ні порізи й потрапив у лікарню.

Крім того, іспанський монарх, 
який полюбляє полювання та відпо-
чинок у горах, кілька разів одержу-
вав травми й у лісі, й на гірськолиж-
них трасах.

Служба безпеки України зааре-
штувала директора Державної 

служби зайнятості Володимира 
Галицького та кількох чиновників 
відомства. Під час обшуків у кіль-
кох банківських скриньках, які 
належали затриманим, були вияв-
лені валютні цінності на загальну 
суму в $7,5 млн., велика кількість 
золотих годинників і дорогоцін-
них каменів. 

Володимир Галицький очолю-
вав Держслужбу зайнятості з трав-
ня 2003 по квітень 2005 і з серпня 
2006 по сьогодні. Останнє місце 
роботи перед держслужбою — ди-
ректор департаменту інвестицій-
ного розвитку «Енергоатом».

Паралельно з керівництвом 
Державним центром зайнятості 
Володимир Галицький є керівни-
ком виконавчої дирекції Фонду 
державного соціального страху-
вання України з безробіття. Бю-
джет фонду в 2010 році становив 
7,3 млрд. грн.

Нагадаємо, що 25 липня до-
чка Володимира Галицького — 
Маргарита Смілянська-Галицька, 
перебуваючи в Монте-Карло, не 
впоралася з керуванням і на своє-
му «Бентлі» врізалася в чотири ав-
томобілі: Aston Martin, Mercedes, 
Ferrari і Porsche.

Після ДТП Володимир Галиць-
кий запевняв, що до автомобіля 
доньки не має ніякого відношення, 
оскільки вона «зустрічається з од-
ним з олігархів, який і подарував 
їй «Бентлі».

Власника ТМ «Хортиця» Єв-
гена Черняка побили невідо-

мі в боулінг-клубі «Капіталіст» у 
Запоріжжі. Відомий український 
бізнесмен Євген Черняк упевне-
ний, що напад на нього був спла-
нованою акцією. Крім того, Єв-
ген Черняк заявив, що інцидент 
міг бути замахом на його життя. 
«Коли нападає одночасно 10 чо-
ловік (які до цього обнімаються і 
вітаються один з одним, що чітко 
видно на записі відеокамер), і ро-
блять це синхронно і без причини, 

це говорить тільки про одне — це 
спланована акція. Тільки профе-
сіоналізм моєї охорони врятував 
мене від більш важких наслідків», 
— повідомив Черняк. За словами 
бізнесмена, у нього є відео, яке під-
тверджує напад. Крім того, Черняк 
зізнався, що лікарі діагностували 
у нього забій головного мозку, а 
на питання про його самопочут-
тя відповів: «Відчуваю себе гірше, 
ніж було, але краще, ніж могло б 
бути».

Британський принц Вільям до-
поміг рятувати життя росій-

ських моряків з вантажного судна, 
що затонуло в Ірландському морі.

Катастрофа сталася вранці 
27-го листопада біля узбережжя 
Північного Уельсу, повідомляє 
«People».

Як відомо, Вільям служить 
лейтенантом у Королівських ВВС. 
Тож він був другим пілотом у ря-
тувальному гелікоптері. Рятуваль-

ники відгукнулися на сигнал три-
воги, який отримали о 2-й годині 
ночі. Трагедія із судном сталася 
через погану погоду.

«Ми знаємо, що принаймні 
дехто зі зниклих були у гідрокос-
тюмах та зі стробоскопами», — по-
відомив член берегової охорони.

Принцу Вільяму та ще трьом 
рятувальникам вдалося витягти 
двох чоловіків. П’ятеро моряків 
зникли безвісти.

Українка Надія, яка стверджує, 
що була дружиною сина Кад-

дафі Сейфа аль-Іслама, може стати 
ключовим свідком на його судо-
вому процесі. Так вважає британ-
ський таблоїд «Daily Mail». Уже 
відомо, що суд відбудеться в Лівії, 
нова влада відмовилася видавати 
в’язня Міжнародному суду в Гаа-
зі. Також на процесі можуть про-
лунати прізвища багатьох відомих 
політиків, зокрема й українських. 
Як раніше розповідав «Сегодня» 
відомий бізнесмен Омар Арфуш, 
родина Каддафі давала гроші на 
Помаранчеву революцію.

За словами Надії, Сейф знає 
всю українську еліту, був до-
бре знайомий і з Тимошенко, і з 
Ющенком.

Надія зараз ретельно прихову-
ється. Журналістам із нею вдалося 
поспілкуватися двічі. Вперше з нею 
поговорив у Москві кореспондент 

«Московського комсомольця» — 
ще до початку повстання в Лівії.

Уродженка Коктебеля, яка пра-
цювала стриптизеркою в Москві, 
розповіла, що Сейф влаштовував 
сексуальні оргії, в тому числі з ді-
вчатами з України та Росії. Дру-
гий раз її на початку листопада 
розшукав у Коктебелі журналіст 
кримської газети «Республіка» — 
незадовго до того, як Сейф був 
упійманий. Надія розповіла, що 
скоро відлітає з України, можливо, 
до Таїланду. «Залягти на дно» їй 
порадив бізнесмен із Сирії, Харес 
Юсеф, який дружив як із Сейфом, 
так і з Ющенком. Омар Арфуш 
вважає розповіді Надії «казками» 
і запевняє, що Сейф був неодру-
жений. Проте згадує, що бачив із 
ним супутницю — якусь цікаву і 
розумну австрійку. А за словами 
Надії, роман із сином Каддафі у неї 
почався саме в Австрії.

Керівництво російського те-
леканалу Рен-ТВ вирішило 

зняти з ефіру ведучу Тетяну Ли-
манову за непристойний жест 
під час випуску новин 14 листо-
пада. Лиманова в прямому ефірі 
показала в камеру середній па-
лець. Жестові передувала фра-
за: «Дмитро Медведєв став сьо-
годні головою організації країн 
Азіатсько-Тихоокеанського 
економічного співробітництва. 
Раніше цю посаду обіймав аме-
риканський президент Барак 
Обама». 

 Як повідомила прес-служба 
каналу, витівку ведучої керів-

ництво розцінило як «грубе по-
рушення ефірної дисципліни та 
прояв непрофесіоналізму».

У вересні 2010 року Лимано-
ва отримала російську премію 
ТЕФІ як «Найкращий ведучий 
інформаційної програми». 

Які машини за кошти держбюджету 
купують можновладці

Володимир Кличко закрутив 
роман з «Міс Німеччина»-93
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Воло-
димир Кличко був помічений в обіймах колишньої 
«Міс Німеччина» Верони Пут. На церемонії «Відео 
Ентертейнмент Найт 2011» 43-річна модель, актри-
са і телеведуча обіймала українського чемпіона та 
поцілувала його.  Додамо, що екс-«Міс Німеччина» 
заміжня і через скандал з походеньками чоловіка 
свого часу її звільнили з телеканалу RTL 2.

У США померла донька 
Сталіна
У США 22 листопада пішла з життя Лана Пітерс 
(Світлана Аллілуєва), донька Йосипа Сталіна, у віці 
85 років. Жінка померла від раку товстої кишки. 
Її смерть була поза полем зору громадськості. 
Як повідомляє «The New York Times», Світлана 
померла ще 22 листопада, проте влада штату про-
інформувала про це лише 28 листопада. Останні 
дні вона провела в штаті Вісконсін. Жінка була 
єдиною донькою та єдиною, хто лишився живим з 
сім’ї Сталіна, — пише «Газета по-українськи». 

Audi для ДП «Запорізьгого машинобу-
дівного бюро «Прогрес»»

BMW для харківського ДП «ТЕЦ-2 
«Есхар»;

Mercedes для ВП «Южно-Українська 
АЕС»

Mercedes для Каховського Держагент-
ства водних ресурсів України

Toyota для КП «Автопідприємство по 
обслуговуванню облради та облдержад-

міністрації» (Одеса).

Топ-10 крутих тачок для державних клерків


