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Обслуговування головного офісу 
монополії та пересування її керів-
ників коштуватиме 77 мільйонів 
на рік.

«Деруни з ікрою, юшка зі стерля-
ді, осетрина та лосось під Hennessy 
— меню обідів десяти керівників 
«Нафтогазу», пишуть «Наші гроші».

Забезпеченням усіх умов для 
«Нафтогазу» опікується його дочірнє 
підприємство «Нафтогазобслугову-
вання». Саме воно має забезпечити 
босам майже все, про що йтиметь-
ся далі (лише бензин і польоти за-
мовлено «на стороні»). Усі дані, які 
викладено нижче, опубліковано в 
«Віснику державних закупівель», 
підкреслює видання.

«Отже, приймальня голови «На-
фтогазу» Євгена Бакуліна має бути 
постійно забезпечена чотирма сор-
тами зернової кави, чаєм, печивом і 
цукерками десятків видів, мінерал-
кою «Евіан» і «Боржомі». Дещо мен-
ший вибір для трьох інших прийма-
лень», — пишуть «Наші гроші».

П’ять разів на місяць передбаче-
но «простенький» фуршет: бутерб-
роди з червоною ікрою, баликом, са-
лом, рибою, риба в клярі, крученики 
з грибами та чорносливом, пиріжки 
з яйцями та грибами, шашлик із ку-
рятини та лосося, овочеве, м’ясне, 
рибне та фруктове (виноград, яблу-
ко, груша, ківі) асорті. «Усе це можна 
запивати горілкою «Неміров Премі-
ум», коньяком «Алекс Голд», білим 
«Шардоне» та червоним «Мерло». 
Тобто нічого надзвичайного», — іро-
нізують журналісти.

Тричі на місяць — VIP-фуршети. 
«До попереднього меню додаємо 
канапе, шашлик із креветок, мідії, 
запечені з сиром, кільця кальмарів, 
рибні палички з лосося, корзинки 
з печінки тріски, деруни з ікрою, 
млинці з грибами, ананаси. Міняє-
мо алкоголь: горілка вже «Гетьман», 

коньяк уже Hennessy VSOP, — пере-
раховує видання.

«Переходимо до обідів — п’ять 
разів на місяць. На вибір борщ або 
грибна юшка, буженина, котлети з 
індички або відварний лосось. На 
гарнір — картопля фрі чи рис. Із са-
латів — або нарізка з свіжих овочів, 
або «Козирний» (пекінська капуста, 
помідори, балик, сир, майонез). До 
цього — фрукти та хліб. До хліба — 
нічого», — йдеться в публікації.

Два рази на місяць будуть VIP-
обіди. Меню відрізняється наяв-
ністю юшки зі стерляді, відварного 
язика, тушкованих овочів, картоплі 
по-селянськи, смаженої осетрини, 
телячого стейка, домашньої ковбаси, 
сала і знову ж таки різного асорті.

«Усе це щастя, нагадаємо, роз-
писано на десять осіб. І коштує 1,49 
мільйона гривень у рік. Тобто купка 
людей буквально з’їдатиме понад 
120 тис. гривень щомісяця, або 12 
тис. гривень на одну персону в мі-
сяць», — підкреслює видання.

Довідково: середня зарплата в 
Україні — близько трьох тисяч гри-

вень. Тобто один керманич «Нафто-
газу» в місяць на обідах і фуршетах у 
своєму офісі проїдає чотири зарпла-
ти пересічного українця. 

Підтримання офісу компанії в 
робочому стані коштує 11,81 міль-
йона гривень у рік, або майже міль-
йон гривень у місяць. Охорона офісу 
«Нафтогазу» — ще 2,67 млн. у рік. 
Польоти керівництва в комфортних 
умовах — 4,81 млн. Оренда 90 авто-
мобілів із водіями — 44,22 млн. грн. 
у рік. Технічне обслуговування цих 
автівок — 9,86 млн. грн. Бензин по 
10,94 грн./л — 1,99 млн. грн.

«Усе разом: 76,85 млн. грн. у рік, 
або 26 тисяч середніх зарплат зви-
чайних українців. Чи майже сто ти-
сяч мінімальних пенсій», — підсумо-
вують «Наші гроші».

Як відомо, «Нафтогаз» є збит-
ковою державною компанією, якій 
щомісяця не вистачає коштів на роз-
рахунки за російський газ. За оцін-
кою президента Віктора Януковича, 
щомісяця збиток НАКу складає 500 
мільйонів доларів.
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Українські комуністи хочуть суду 
над Горбачовим

Прем’єр Австралії загубила туфельку, тікаючи від 
натовпу аборигенів 

Путін переїде на шикарну віллу в Іспанії

Сина Саркозі отруїли в Одесі

Віп-мисливці безкоштовно взяли в 
оренду Ведмідь-гору

Українські комуністи вже не 
тільки продовжують сумувати 

з приводу припинення існуван-
ня російської імперії під назвою 
СРСР. Вони, вслід за своїми това-
ришами й наставниками з Москви, 
домагаються суду над Михайлом 
Горбачовим.

Представник українських ко-

муністів шукає винних у розвалі 
радянської імперії та хоче суду над 
першим й останнім президентом 
СРСР. За інформацією «Цензор.
Нет», щирий сталініст, а водночас 
нардеп Єгеній Царьков хоче роз-
слідування щодо «уничтожения 
сверхдержавы». Він вважає, що 
«расследование деятельности Гор-
бачева и вынесение ему приговора 
будет прецедентом для изучения 
дел других лоббистов международ-
ного капитала и псевдодемократов 
— чубайсов, ющенок, тимошенок 
и так далее. Суд над Горбачевым 
позволит очиститься обществу 
и политикуму» («Все новости», 
«Цензор.Нет»).

Заяві українських комуністів 
передувала вимога білякремлів-
ських «товарищей» почати процес 
«дегорбізації» (див. публікацію 
«Судить Горбачева хотят в России» 
в АТН). При цьому «пролетар» 
Царьков не уточнює, хто саме має 
судити: структура держави, яку 
він щонайменше щиро не любить, 
чи реанімована беріївська «трой-
ка». Ймовірно, інструктаж до Ки-
єва прийде з Кремля вже після 4 
березня.

Прем’єр Австралії рятувалася від 
натовпу розлючених захисни-

ків прав аборигенів із допомогою 
спецназу. Захисники прав абориге-
нів заблокували прем’єр-міністра 
Австралії Джулію Гіллард і лідера 
опозиції Тоні Еббота в одному з 
ресторанів Канберри. Втікаючи від 
демонстрантів, глава уряду загубила 
одну туфлю. Інцидент стався 26 січ-
ня — в День Австралії, що знаменує 
початок освоєння континенту євро-
пейцями. 

Близько 200 людей (прихильни-
ки так званого наметового містечка 
аборигенів) вийшли на акцію про-
тесту та перекрили політикам вихід 
із ресторану. Натовп гатив по стінах 

закладу та скандував «Ганьба!» і «Ра-
систи!». 

Щоб вивести обох лідерів із за-
кладу, знадобилося близько 50 по-
ліцейських, у тому числі загін спец-
назу. Протягом 20 хвилин Гіллард і 
Ебботу вдалося залишити ресторан 
через задні двері та сісти в машину. 

Під час евакуації приголомшена 
Гіллард невдало зісковзнула і втра-
тила одну туфлю, яка стала трофе-
єм правозахисників. Однак і після 
цього демонстранти не заспокоїли-
ся і почали переслідувати машину 
прем’єра, б’ючи по даху та капоту. 
За даними поліції, в результаті інци-
денту ніхто не постраждав, арешти 
також не проводилися. 

Іспанська преса пише, що росій-
ський прем’єр Володимир Путін 

купує нерухомість у Марбельї.
Іспанська Марбелья з розкіш-

ними віллами й шикарним спосо-
бом життя навіть у розпал кризи, 
як магніт, притягує власників ве-
ликих статків, особливо вихідців із 
Радянського Союзу, пише іспанська 
Vanitatis.

«Серед тих, хто не встояв перед 
чарами цього містечка, і Володимир 
Путін. Як стало відомо виданню, він 
веде перемовини про купівлю влас-
ності у шикарному житловому комп-
лексі «Ла Сагалета» (La Zagaleta) на 
Коста-дель-Соль», — пише корес-
пондент Ампаро де ла Гамору.

Він припускає, що Путін прагне 
стати в Марбельї «монархом без ко-

рони», адже в Росії його владу «по-
чинають ставити під сумнів».

«Путін вподобав Марбелью через 
розповіді екс-мера Москви Лужкова 
про місцеві дива, — запевняє видан-

ня. — Сам Лужков має в цьому жит-
ловому комплексі маєток із мислив-
ськими угіддями, де саджає фруктові 
дерева й розводить бджіл. Це місце 
настільки подобається Лужкову, що 
він уже задумав побудувати щось 
подібне на марокканському узбе-
режжі. Рубль скоро і туди добереть-
ся», — коментує журналіст.

Щоправда, на заваді може стати 
популярність: власники тутешніх 
маєтків обирають майбутніх сусі-
дів голосуванням. Так, Іглесіасу-
старшому, Шакірі й Девіду Бекхему 
через їхню надмірну популярність 
було відмовлено в праві купити тут 
нерухомість. «Камери відеоспос-
тереження є навіть на деревах. Тут 
конфіденційність оплачують за ці-
ною діамантів», — пише газета.

Син президента Франції Ніко-
ля Саркозі П’єр потрапив до 

однієї з клінік Одеси з харчовим 
отруєнням. Про це повідомив 
представник головного управлін-
ня Міністерства внутрішніх справ 
у Одеській області. Через день 
його доставили у Францію чартер-
ним рейсом. 

За даними співрозмовника, у 
Саркозі харчове отруєння серед-
ньої тяжкості. 

Представник Одеської міської 
станції швидкої медичної допомо-
ги повідомив, що «швидку» синові 
президента Франції не викликали. 

За інформацією одеських ЗМІ, 
напередодні П’єр Саркозі відіграв 
діджейський сет на приватній за-

критій вечірці в одеському клубі 
«Чайковський», а вранці йому ста-
ло погано.

Товариство мисливців і рибалок 
«Кедр» узяло в оренду 8,8 тис. 

га мисливських угідь між Алуштою 
і Гурзуфом у Криму, в тому числі 
знамениту Ведмідь-гору (мис Аю-
Даг). Про це пише Дмитро Гнап у 
блозі на «Українській правді».

Довгострокова оренда вели-
чезного шматка узбережжя Криму 
не принесе бюджету жодної копій-
ки. Як повідомив начальник Рес-
комлісу Криму Ігор Кацай, згідно 
з Земельним кодексом України, 
орендатори лісових угідь звільнені 
від плати за користування ними.

Згідно з повідомленням видан-
ня Алуштинської міськради «Алу-
штинский вестник», «піші туристи 
зможуть і надалі відвідувати ліс і 
гори на території «Кедра», але в 
організованому порядку, в супро-
воді єгерів або екскурсоводів, аби 
ті захищали ліс від недобросовіс-
них туристів… Місцеві мисливці 
зможуть безкоштовно отримувати 
картки для полювання на території 
«Кедра», якщо відпрацюють кілька 
трудоднів для розвитку угідь мис-
ливського клубу».

Громадська організація «То-
вариство мисливців і рибалок 
«Кедр» заснована в 2008 році гу-
бернатором Черкащини Сергієм 
Тулубом, головою «Укравтодору» 
Володимиром Демішканом і міні-
стром енергетики Юрієм Бойком. 
Це товариство зареєстроване в с. 
Нові Петрівці під Києвом.

Десять чиновників «Нафтогазу» 
«з’їдає» в рік 77 мільйонів

Дружина Обами накупила 
елітних трусів на 50 тис. дол.
Дружину президента США Мішель Обаму «засікли» 
в одному з бутиків елітної нижньої білизни відомої 
торговельної мережі Agent Provocateur. За даними 
журналістів, вона витратила там 50 тисяч доларів. Як 
пише The Daily Telegraph, на шопінг Обама вирушила 
в компанії другої дружини еміра Катару Шейхи Мози. 
Тим самим зробивши крамниці неабияку рекламу: 
після того, як модний бутик відвідали Обама і Моза, 
продажі цієї торгової мережі в США зросли одразу 
на 12,5%. 

Гендиректор Королівського 
банку відмовився від бонусу
Гендиректор Королівського банку Шотландії (RBS) 
Стівен Хестер вирішив відмовитися від річного 
бонусу в 1,5 млн. доларів, повідомляє банк. Це рі-
шення Хестер прийняв через критику, яка звучить 
з боку політиків на адресу банкірів. Також Хестер 
відмовився від 3,6 млн. акцій банку. Британський 
уряд три роки тому, намагаючись врятувати банк 
від кризи, видало RBS як фінансову допомогу 45 
млрд. фунтів стерлінгів.


