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2012 рік буде роком Дракона. А 
ця істота досить сильна й могутня. 
Люди, народжені в цей рік, такі ж: 
не терплять глузувань, люблять ко-
мандувати, можуть нести позитив 
або негатив, але нізащо не займуть 
нейтральну позицію. До того ж 
Дракони дуже самостійні. Вони 
люблять займатися самолікуван-
ням, самовдосконаленням... але й 
самобичуванням вони теж нерідко 
«грішать». Як зустрічатимуть «свій» 
рік народжені під знаком Дракона 
віпи? На це питання спробували 
отримати відповідь журналісти 
«Сегодня».

ТАРАС ЧОРНОВІЛ: «У БУДИНКУ 
В МЕНЕ ЖИВУТЬ ДВА 
ДРАКОНИ З КОРЕЇ»

«Я знаю, 
що народився 
в рік не зви-
чайного, а Зо-
лотого Драко-
на (1964 рік), 
хоча зовсім не 
з а х о п л ю ю с я 
гороскопами. 
Знаю, що дра-
кон — шанова-

на й серйозна істота, проте має важ-
кий характер — і для самого себе, і 
для оточуючих. Скажімо, драконам 
властиво встановлювати високі 
стандарти. Безумовно, це моя риса 
характеру.

Чи буду я купувати собі 
талісмани-дракони? У мене в будин-
ку й так уже прижилося двійко — 
статуетки. Вподобав їх собі під час 
поїздки в Південну Корею й купив.

Я не очікую, що 2012 рік буде 
особливо вдалим для мене лише 
тому, що це рік мого знака. Я не вірю 
в пророкування й у те, що міфічні 
тварини можуть якось впливати на 
мою долю. Якщо й читаю гороскопи, 
то тільки для розваги. Навіть Новий 
рік не буду якось по-особливому 
святкувати. Це для мене звичайний 
вихідний. Засиджуватися в гамірній 
компанії за святковим столом, аби 

дочекатися бою курантів, як це при-
йнято, не буду. Мені більше подоба-
ється Різдво».

ЛУК’ЯНОВ: «ПОЇДУ ДО БАТЬКІВ 
АБО... У ТАЇЛАНД»

Народже-
ний у рік Дра-
кона нардеп-
р е г і о н а л 
В л а д и с л а в 
Лук’янов (1964 
р.) розповів 
«Сегодня», що 
ця містична 
істота завжди 
п р и н о с и т ь 
йому енергію й успіх. «Я відкрита 
людина, людина щиросердечного по-
риву, із загостреним почуттям спра-
ведливості, — сказав нам Лук’янов. 
— Рік Дракона завжди цікавий і 
емоційний. Я не загадую, де я буду 
його зустрічати. Адже Драконові 
властива спонтанність — збираюся 
їхати до батьків (нардеп родом із 
Донецької області), але може вияви-
тися так, що поїду в іншу частину 
світу — Японію або Таїланд. Додам, 
що коли є недороблені справи, я не 
можу нормально відпочивати. Живу 
за принципом: очі бояться — руки 
роблять».

ТУРЧИНОВ — КРАЩИЙ 
ТАМАДА ЗА СТОЛОМ

2012 рік 
для Дракона 
О л е к с а н д р а 
Турчинова (на-
родився в 1964 
році) буде зна-
ковим. Цілком 
ймовірно, що 
саме він очо-
лить список 
« Б ат ь к і в щ и -

ни» на виборах. Ми запитали в його 
соратників, наскільки «драконис-
тий» один із лідерів опозиції. «Я б 
не сказав, що Турчинов відповідає 
тим рисам, які приписують Дракону, 
— розповів колега по фракції, який 

добре знає Олександра Валентино-
вича. — Його не можна назвати за-
пальним, навпаки, він спокійна врів-
новажена людина. Не можу сказати, 
що Турчинов любить командувати. 
Інша річ, що він уміє керувати, він 
дійсно гарний організатор. Можна 
погодитися з тим, що він прагне до 
досконалості, адже вивчає справу до 
дріб’язків. Утім, він може бути і ду-
шею компанії, і кращим тамадою за 
столом. Чи має він успіх у жінок, не 
знаю, проте можу сказати, що дру-
жина в нього гарна».

ЛЯПІНА: «М’ЯСА НА СТОЛІ 
БУДЕ БАГАТО, АЛЕ ЯСКРАВОГО 
НЕ НАДЯГНУ»

Народний 
депутат НУ-
НС Ксенія Ля-
піна — багато 
в чому класич-
ний Дракон 
( н а р од и л а с ь 
у травні 1964 
року). «Зви-
чайно, з боку 
видніше, на-
скільки я відкрита й пряма, не здатна 
до дріб’язковості, лицемірства й плі-
ток, що властиве нам, Драконам, але 
себе я бачу саме такою, — розповіла 
Ляпіна. — Взагалі-то я спокійний і 
добрий Дракон, хоча були періоди, 
коли часто дратувалася». А от із без-
ліччю шанувальників, що навпере-
бій пропонують дамам цього знака 
руку й серце, у Ксенії Михайлівни 
не склалося, хоча чоловіки їй явно 
симпатизують і друзів чимало: вона 
вже 26 років заміжня за одним чо-
ловіком. Обручку одягла у 22 роки. 
Чогось особливого від «свого» року 
Ляпіна не чекає, відзначати його 
буде у сімейному колі, наряджатися 
в щось зухвале, чорно-червоне із зо-
лотом, щоб порадувати Дракона, не 
збирається, мовляв, дурниця все це, 
забобони. А от м’яса та риби, що їх 
любить Дракон, буде на столі вдо-
сталь, адже сімейство Ляпіних уже 
три роки віддає перевагу білковій ді-
єті. І жодних тортиків!
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Ахметов не може отримати візу 
США

Топ-10 парламентських закупівель 
2011-го року

Санаторій ДУСі замовив ремонт 
котеджу за 10 мільйонів

Тимошенко стала «особистістю 
року»

Чиновникам 
заборонять 
брати в оренду 
автомобілі

Ринат Ахметов кілька років не 
може отримати візу Сполуче-

них Штатів Америки. Про це пише 
«Українська правда» з посиланням 
на джерела газети «Kyiv Post». «Є 
деякі речі, які не можна купити за 
гроші. Для одного з найбагатших і 
наймогутніших українців Рината 
Ахметова це віза Сполучених Шта-
тів», — пише газета.

За інформацією джерел видан-
ня, попри те, що Ахметов володіє 
у США активами більш ніж на $1 
млрд. і має статки у $16 млрд., він 
не може отримати візу протягом 
декількох років.

Колишній радник Президен-
та Віктора Януковича, який був 
близький до Ахметова впродовж 
багатьох років, розповів, що біз-
несмен не отримує ні позитивної, 
ні негативної відповіді з посоль-
ства США.

Водночас американський ад-
вокат Ахметова Марк Дж. Мак-
Дугалл наполягає, що у амери-
канської влади немає проблем із 
Ахметовим і його компанією. За 
його словами, віза ще обробляєть-
ся. Як каже юрист, візи Ахметова 
«наразі проходять адміністратив-
ну обробку» в Державному де-
партаменті США. «Така обробка 

є наступним кроком після реко-
мендації консульства США щодо 
затвердження візи», — впевнений 
Мак-Дугалл.

Представник посольства США 
Джеймс Вольф відмовився від ко-
ментарів, посилаючись на закони 
про приватне життя. Він сказав, 
що затримки в обробці віз є за-
гальними, але додав, що така си-
туація протягом кількох років «не 
була б нормальною».

Джерела видання припускають, 
що причина цієї ситуації — в ми-
нулому Ахметова. «Я не знаю, на-
скільки глибоко вони копали, але 
вони повинні перевіряти і досить 
далеке минуле», — сказав колиш-
ній радник Президента. Як пише 
газета, перші роки кар’єри Ахмето-
ва залишаються в таємниці.

1. Комп’ютери-моноблоки по 11 
тисяч гривень для нардепів.

Комп’ютери придбані нібито для 
економії паперу, але їх вартість пере-
вищує вартість паперу, який Верхо-
вна Рада може витратити на законо-
проекти за п’ять років. До того ж до 
кожного ПК придбано ще й принте-
ри по 1,6 тисячі за штуку.

2. Ремонт паркану за 520 тисяч 
гривень. За словами пана Литвина, 
саме стільки коштувала заміна ста-
рої огорожі з боку проїжджої час-
тини вул. Грушевського. Якщо якісь 
злостивці фарбу штучно не здирали 
й іржу не підкладали, то йдеться 
десь про 20 м залізного паркану за-
ввишки півтора метра. За такі гроші 
цей шматок загорожі можна було б 
вкрити ще й позолотою в палець. 
Можливо хтось свій палець і позо-
лотив…

3. Страхування кожного нарде-
па за 10 тисяч гривень. Ця страхов-
ка призначена для виплати тільки у 
разі смерті народного депутата. Зви-
чайно депутати не мруть косяками 
на робочому місці. Але 4,5 млн. грн. 
з наших кишень лише за один(!) рік 
щезли в шлунку страхової компанії 
братів Буряків, один із яких до того 
ж народний депутат.

4. Десять чайних столиків і один 
буфет за 228 тисяч гривень для 
парламентського готелю «Київ». 
Цинізм навіть не стільки в ціні — 
понад 20 тисяч за один предмет, а в 
якості меблів — вони оздоблені пла-

тиновою та срібною фольгою.
5. Стільці по сім тисяч гривень 

для парламентського готелю «Київ».
6. 800 тисяч гривень для раді-

останції нардепа Андрія Деркача 
(Партія регіонів) за новинні випуски 
й інтерв’ю з депутатами.

7. Обладнання для парламент-
ської телестудії на вісім мільйонів 
гривень. Прямі трансляції з Ради 
можна вести набагато дешевше.

8. Два мільйони гривень на 
трансляцію «Ради» на Європу. 

9. 24 мільйони за проживання 
нардепів і здійснення прийомів у 
парламентських готелях і урядовій 
їдальні. 

10. Три мільйони гривень на 
проекти скляного даху над вну-
трішнім двориком парламенту та 
нової дев’ятиповерхової офісної бу-
дівлі.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

Санаторій «Південний» Дер-
жавного управління справами 

за результатами тендера уклало 
угоду з підприємством «Гарант» 
Львівського обласного об’єднання 
Українського товариства глухих на 
ремонт котеджу вартістю 9,99 млн. 
грн. Про це повідомляється у «Ві-
снику державних закупівель».

Згідно з конкурсною доку-
ментацією, до березня 2012 року 
потрібно відремонтувати двопо-
верховий котедж із загальною пло-
щею приміщень 327,1 кв. м, роз-
рахований на проживання однієї 
сім’ї. В котеджі є вітальня, осно-
вна спальня з окремим санвузлом, 
гостьова спальня, кабінет, лоджії, 
зала в цоколі, сауна, кухня, санву-
зол, хол, кімната охорони, кімната 
покоївки.

Також потрібно передбачити 
кондиціювання всіх приміщень і 
заміну ліфта, який з’єднує перший 
і другий поверхи особняка.

Підприємство «Гарант» ЛОО 
УТОГ раніше отримало підряди на 
ремонт президентської резиденції 
«Синьогора» в Карпатах і кількох 
об’єктів «Укрзалізниці».

Екс-прем’єр-міністр України 
Юлія Тимошенко стала «Осо-

бистістю року» за версією журна-
лу «Кореспондент». Про це повідо-
мив на прес-конференції головний 
редактор видання Віталій Сич. 

«Зазвичай, «Особистістю 
року» за версією журналу стають 
люди, чиї зусилля визначали події 
в країні протягом року», — сказав 
Сич і нагадав, що у 2010 році рей-
тинг очолив нинішній Президент 
України Віктор Янукович.

У 2011 році, зауважив редак-
тор, «Особистість року» була об-
рана майже одноголосно, і «впер-
ше людина стає «Особистістю 

року» не завдяки, а всупереч своїм 
зусиллям».

Як додав головний редактор, 
складно уявити зараз іншу людину 
в Україні, події навколо якої на-
стільки вплинули на життя краї-
ни.

«Арешт Тимошенко перевів Ві-
ктора Януковича і його оточення 
в абсолютно нову якість, з якої, на 
мій погляд, у нього вже немає во-
роття, змінив вектор зовнішньої 
політики України та внутрішньо-
політичний розклад сил у країні», 
— вважає Сич.

Також він повідомив, що, крім 
головної особистості року, журнал 
визначив ще дев’ять номінацій для 
інших українців, які також цього 
року вплинули на життя країни.

Сюди увійшли Янукович — 
«Господар України року», україн-
ський бізнесмен Дмитро Фірташ 
і президент футбольного клубу 
«Шахтар» Ринат Ахметов — «По-
купці року», заступник началь-
ника Київської обласної митниці 
Ольга Джарти й заступник голо-
ви Господарського суду Києва Ві-
кторія Джарти — «Молода влада 
року» й інші.

Чиновники почали брати в 
оренду автомобілі, щоб обі-

йти заборону на їх купівлю. 
Автопарк машин органів 

влади скоротять наполовину й 
заборонять оренду автівок, по-
відомив глава Держслужби з 
регуляторної політики і розви-
тку підприємництва Михайло 
Бродський.

«Вчора у Кабміні розглядали 
проект постанови, що передба-
чає на 50% скоротити автопарк 
машин із обслуговування орга-
нів влади. Я також запропонував 
заборонити чиновникам брати 
автівки в оренду (за бюджетні 
кошти), що призводить до роз-
трати грошей платників податків 
і зловживань», — сказав глава ві-
домства.

Він також зазначив, що 
Прем’єр-міністр Микола Аза-
ров із оптимізмом сприйняв 
ідею, тому відповідна постанова 
з’явиться вже найближчим ча-
сом.

Нагадаємо, останнім ча-
сом почастішали випадки, коли 
держслужбовці замість того, 
щоб купувати дорогі автівки, 
почали брати їх в оренду за ті 
ж таки бюджетні кошти. Таким 
робом вони намагаються обійти 
заборону Кабміну на купівлю 
VIP-авто.

Як зустрічатимуть Новий рік віп-
Дракони

Донька Тимошенко повернула 
собі дівоче прізвище
Донька екс-прем’єра Юлії Тимошенко Євгенія 
Карр змінила прізвище на Тимошенко, пише ТСН. 
У Бабушинському РВВС Дніпропетровська донька 
екс-прем’єра отримала паспорт на ім’я Євгенії 
Тимошенко. ЗМІ неодноразово писали: донька екс-
прем’єра вже не живе з чоловіком Шоном Карром. 
Ходять чутки, що Євгенія Тимошенко може очолити 
список «Батьківщини» у разі, якщо Юлія Тимошенко 
не матиме змоги цього зробити.

Могильов схвалив виділення 
земель мисливцям із 
Межигір’я
Прем’єр Криму Анатолій Могильов схвалює виді-
лення ГО «Товариство мисливців і рибалок «Кедр» 
8,8 тис. га кримських мисливських угідь, передає 
«Центр». «Ставлюся позитивно. Бо це ж інвестори. 
На цій території потрібно робити дороги, висаджу-
вати необхідні для розвитку тієї живності наса-
дження. А це ягідники, лишайники тощо. Все треба 
робити», — зазначив він.

Комп’ютер-моноблок на кшталт придба-
них нардепам для економії паперу 


