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Мер Києва Леонід Черновецький 
свій 60-й день народження від-
значив у 5-зірковому готелі Грузії 
— «Georgia Palace Hotel», розташо-
ваному в курортному місті Кобулеті 
(за 20 хвилин їзди від Батумі) на 
березі Чорного моря. 

До слова, тут колись зупиняв-
ся  екс-президент України Віктор 
Ющенко і екс-президент Польщі 
Лех Качинський. Готель оформле-
ний у розкішному класичному стилі 
з мармуровими стінами й підлогою, 
витонченими дерев’яними й шкіря-
ними меблями в червоних і чорних 
відтінках. Тут є кілька басейнів, спа-
центр, а вікна номерів виходять на 
море, гори або сад. «Ювіляр оренду-
вав не весь готель, а тільки його по-
ловину — 80 кращих номерів.  Прав-
да, ціни зараз тут, не в сезон, досить 
низькі», — сказали «Сегодня» в готе-
лі. Двомісний люкс обійдеться у 130 
доларів на добу (за 80 — більше 10 
тисяч). Усіх гостей привезли зазда-
легідь, вони летіли чартерним рей-
сом із «Борисполя», який замовив 
Черновецький. В обидва боки такий 
літак коштує орієнтовно 70 тис. до-
ларів. «Літаком доставили також де-
які продукти, наприклад, чорну ікру 
й випивку. У ресторан везли навіть 
кухарів, які готують грузинську їжу, 

тому що в готелі пропонують тільки 
італійську кухню», — сказали спів-
робітники закладу.

Розважали гостей під час вечірки 
двоє ведучих — шоумени Іван Ургант 
і Михайло Галустян. Останній після 
свята навіть виклав у себе на «Твітте-
рі» фото готелю. А от розповідати, як 
пройшло свято, він не захотів.

Про програму повідали гості: для 
Черновецького співали його улюбле-
ні артистки — легендарна грузинська 
співачка Нані Брегвадзе й російська 
Олена Ваєнга. За чутками, гонорари 
всіх, хто виступав, обійшлися мерові 

в 200 тисяч доларів: Ургант, говорять, 
бере за вечір не менше 30 тисяч, Га-
лустян — $20 тисяч, Брегвадзе — $10 
тисяч, а нині дуже популярна Ваєнга 
за 45 хвилин концерту — 50 тисяч 
доларів.

На дні народженні мера його 
дружини Аліни Айвазової не було, 
зате мер не відходив від своєї коха-
ної жінки Олени Савчук. Запрошені 
були його колишні однокурсники, 
екс-колеги по прокуратурі й дехто з 
«молодої команди». Пригощали гос-
тей хінкалі, саціві й чурчхелою, а на-
ливали вино та коньяк.
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У заступника губернатора вкрали 
$50 тисяч і прикрас на $100 тисяч

Як Рівненський мер «своїм» землю роздавав

На яких автомобілях їздять мери 
українських міст

В Ізраїлі для Януковича 
спеціально замовляли ліжко

Спонсор Лукашенка втік з Білорусі

Для бездомних 
нардепів збудують 
містечко на Подолі

У ніч із 29 на 30 листопада в Кри-
вому Розі був пограбований 

будинок першого заступника гу-
бернатора Дніпропетровської об-
ласті В’ячеслава Задорожного.

За словами джерела, грабіж-
ники наскочили на будинок чи-
новника вночі. Як стверджує 
співрозмовник,  вдома була тільки 
дружина Задорожного. «Їй при-
грозили, що  обіллють кислотою і 
сказали сидіти тихо. До нас вона 
звернулася близько 8 години ран-
ку», — відзначило джерело в дні-
пропетровській міліції. 

За його словами, з будинку 
заступника губернатора винесли 
близько 50 тисяч доларів готівки 
і ювелірних прикрас на суму 100 
тисяч доларів.

У прес-службі МВС Дніпропе-
тровської області офіційно відмо-
вилися підтвердити або спростува-

ти  інформацію про пограбування 
заступника губернатора.

Герой проекту журналістських 
розслідувань «Хто тут живе?» 

очільник Рівного Володимир Хомко 
продовжив серію програм про місь-
ких голів. Як з’ясували журналісти, 
фігурант програми, родина якого 
впродовж кількох років придбала 
щонайменше чотири квартири у фе-
шенебельних новобудовах на вулиці 
Лермонтова, ще й отримав земельну 
ділянку у престижному районі. Але 
не як пересічні рівненчани — чекаю-
чи десятки років у загальній черзі на 
землю, а за дуже дивною схемою.

Ще років десять тому Володимир 
Хомко мешкав у звичайній багато-
поверхівці. Проте зараз живе у но-
воствореному котеджному містечку 
на вул. Неофіта Кибалюка. Доне-
давна герой програми стверджував, 
мовляв, ділянка, на котрій звів собі 
маєток, належить сестрі. До речі, 
маєтком за 900 тисяч гривень навіть 
було зацікавились правоохоронці. 
Але натомість постраждав началь-
ник управління Державної служби 
боротьби з економічною злочин-
ністю МВСУ в Рівненській області 
Віктор Галайський, який першим 
заявив про ймовірні порушення з 
боку міського голови та невдовзі по-
збувся посади. 

Як з’ясували журналісти, у Рів-
ному працює добре відпрацьована 
схема, що дозволяє окремим особам 
отримати земельну ділянку, омина-
ючи загальноміську чергу.

«Працювала така схема: переда-
ли ці землі управлінню капітального 
будівництва (щоб оминути чергу). 
Управління шукає інвесторів: каже 
своїм людям. Вони отримують без-
коштовно земельну ділянку, а черга 
і далі стоїть. Можна спекулювати 
ділянками і на вторинному ринку: 

виділяти на підставних осіб та тор-
гувати ними», — розповів депутат 
Рівненської міської ради Олександр 
Лащук.

У 2009 році депутати Рівненської 
міськради прийняли рішення «Про 
надання управлінню капітального 
будівництва угоди на укладання до-
говорів суборенди», котре міський 
голова таки підписав.

«УКБ вирішує, кому надати ді-
лянку, а не депутати. Депутати дали 
право УКБ укладати договори субо-
ренди. Це дуже важливий момент!» 
— зауважив ведучий програми «Хто 
тут живе?» Дмитро Добродомов.

«Коли люди звертаються за зем-
лею, їх ставлять у чергу, в якій вони 
стоять десятки років. А ті, хто має 
кошти або доступ до влади, отри-
мують ділянки в хорошому місці і 
без будь-яких коштів!» — наголосив 
Володимир Торбіч, експерт програ-
ми, головний редактор Рівненського 
агентства журналістських розсліду-
вань «Четверта влада».

Серед власників земельних ді-
лянок — і донька Володимира Хом-
ка, і його шваґер, і високопосадовці 
та керівники підприємств, з якими 
УКБ уклало договори суборенди.

У Житомирі обурені рішенням 
свого мера придбати за бю-

джетні гроші автівку за 600 тисяч 
гривень. У приклад ставлять місь-
кого голову Луцька Миколу Рома-
нюка. Мовляв, він їздить на корей-
ській «КІА», яка дісталася йому у 
спадок від попереднього мера.

А от мер Черкас на роботу 
їздить власною «Toyota Camry». 
Так само як і Вінницький міський 
голова. Для службових цілей Во-
лодимир Гройсман використовує 
власне авто. Не доїть бюджет міста 
ані на заправку, ані на амортиза-
цію своєї «Toyota Camry». 

«Я маю можливість на ньому 
їздити, то навіщо він має стояти в 
гаражі, а я маю використовувати 
майно за державний кошт. Я не 
вважаю, що це є доцільним», — 
сказав міський голова Вінниці Во-
лодимир Гройсман телеканалу ictv.

Натомість у миколаївського 
очільника аж три автівки. Містом 
Володимир Чайка пересувається 
седаном «LEXUS LS-460». Бюджету 
міста машина коштувала 120 тисяч 
доларів. Взимку і на бездоріжжі 
Чайка використовує позашляхо-
вик «TOYOTA LAND CRUISER». 
Про власника авто нічого не відо-

мо. Є в мера ще джип «AUDI Q-7». 
Ним він кермує власноруч. Каже, 
машина в оренді. Хто її сплачує — 
не уточнює.

Чиновники у Луганську відда-
ють перевагу автомобілям пред-
ставницького класу Toyota Avalon, 
вартістю 300 тисяч гривень. 

Голова Луганських облради та 
голова облдержадміністрації при-
дбали автівки для себе за гроші з 
обласного бюджету, вони — на ба-
лансі комунального підприємства 
Спецавтобаза. Орендують автівки 
за нульовою ставкою — платять 
лише за бензин.

Візит президента Віктора Яну-
ковича поставив у нелегке 

становище співробітників адміні-
страції готелю «Мецудат Давид» 
у Єрусалимі, повідомляє «Україн-
ська правда».

У готелі не виявилося ліжок 
для високих людей, пише Izrusсо з 
посиланням на новину івритомов-
ного «Сьомого каналу».

«30 листопада відбувався офі-
ційний візит Президента України 

Віктора Януковича в Ізраїль. Висо-
кий (у повному змісті цього слова) 
гість зупинився в елітному сто-
личному готелі «Мецудат Давид», 
— говориться в повідомленні. Ріст 
українського глави держави трохи 
збентежив адміністрацію готелю, 
адже Янукович — найвищий пре-
зидент у Європі, пишуть ізраїль-
ські журналісти.

За даними сайту, керівництво 
«Мецудат Давид» почало готува-
тися до приїзду президента Укра-
їни заздалегідь, одержавши інфор-
мацію про те, що ріст Януковича 
становить більше двох метрів. Так, 
було замовлено ліжко довжиною в 
230 см (стандартні ложа в готелі — 
на 30 см коротші). Однак, судячи 
з офіційної інформації, ріст Яну-
ковича насправді становить лише 
192 см.

«Зрозуміло, і при такій висоті 
двометрове ліжко теж видасться 
короткуватим, але  навряд чи це є 
такою вже «проблемою», — відзна-
чають журналісти.

Один із найбагатших людей 
Білорусі, можливо, перехо-

вується в Об’єднаних Арабських 
Еміратах. Про це повідомляє опо-
зиційний інтернет-сайт «Хар-
тія-97» з посиланням відразу на 
кілька власних джерел.

За даними видання, мільярдер 
Володимир Пефтієв, якого вважа-
ють наближеним до  Лукашенка 
і називають гаманцем родини бі-
лоруського правителя, залишив 
Білорусь після арешту ще одного 
«сімейного» олігарха Віктора Шев-
цова.

Пефтієв вилетів в Абу-Дабі на 
початку листопада на рейсовому 
літаку і до цього часу до Білорусі 
не повернувся. Можливо, мова йде 
про спробу представити ключо-
вого фінансиста режиму в якості 
жертви в очах європейських полі-
тиків і чиновників.

Нагадаємо, глави МЗС кра-
їн ЄС 20 червня 2011 розширили 
список санкцій щодо Білорусі і 
включили Володимира Пефтієва 
та його компанії «Бєлтехекспорт», 

«Бєлтелекомунікаціі» та «Спорт-
парі» в чорний список.

Білоруський олігарх навіть по-
дав чотири позови проти Ради ЄС 
через авторитетну литовську юри-
дичну компанію LAWIN із вимо-
гою скасувати це рішення.

Нагадаємо, що Шевцова зааре-
штували в середині жовтня — на 
початку листопада і факт арешту 
побічно підтвердили високопос-
тавлені чиновники.

Народні депутати хочуть побуду-
вати собі елітне житло на вулиці 

Глибочицькій, 79-97, що на Подолі у 
Києві. Мріють обранці про ціле міс-
течко з дитячим садком, паркінгом та 
охороною. Їх колеги з Київради дали 
дозвіл на розробку такого проекту, 
пише «Сегодня». Видання відзначає, 
що зелений паркан на Глибочицькій 
стоїть довгі роки. Звідси рукою по-
дати до Воздвиженки, Андріївського 
узвозу, Житнього ринку.

Передбачається, що житло на 
Глибочицькій буде службовим, 
тобто тимчасовим. Однак цілком 
можливо, що депутати захочуть 
службове житло приватизувати. Це 
в парламенті практикується давно. 
Так сталося, наприклад, з будинком 
на вул. Срібнокільській, 24, де жи-
вуть народні обранці нинішніх та 
минулих скликань.

Черновецький відзначив ювілей 
щонайменше за 300 тисяч доларів

Міністр оборони розповів 
про свою зарплату
Міністр оборони Михайло Єжель заявляє, що одер-
жує зарплату близько 15 тисяч гривень на місяць. 
Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Факти». При 
цьому міністр відзначив, що одержує свою зарпла-
ту на картку. Нагадаємо, Єжель задекларував 422 
тисячі 126,68 гривні доходів у 2010 році.  Йго до-
ходи складалися із заробітної плати майже 217 тис. 
гривень, 170,7 тис. гривень склала пенсія, ще 34,4 
тисячі гривень — дохід  від наукової, викладацької, 
творчої діяльності, авторська винагорода.

У Криму зникла яхта 
вартістю 7 мільйонів
Посадові особи Ялтинського морського торгівель-
ного порту недогледіли яхту, що знаходилася тут 
на зберіганні. Про це повідомляє прес-служба 
прокуратури Криму. Кримською транспортною 
прокуратурою порушено кримінальну справу за 
ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової недба-
лості. У ході перевірки встановлено, що портови-
ки не забезпечили збереження майна, внаслідок 
чого конфіскована яхта вартістю 7,1 мільйона 
гривень пропала. У справі проводиться слідство.

На машині такої ж марки роз’їжджає 
міський голова Миколаєва


