
Екс-президент Віктор Ющенко до-
будовує розкішний замок у Кар-

патах. 
Фото об’єкта опублікував іва-

но-франківський портал «Вікна». 
До будівель на березі Женця веде 
дерев’яний місток, тимчасово пере-
городжений від допитливих турис-
тів дерев’яною балкою. Неподалік за 
порядком на території стежать охо-
ронці, виглядаючи з будки контр-
ольно-пропускного пункту.  Кажуть, 
Ющенко навіть сам керує будівни-
цтвом. Кілька капітальних споруд 
уже цілком завершені. Найвища — 
дерев’яна церква. 

Поряд із церквою зведена три-
поверхова споруда, що нагадує 
дерев’яний палац, — із мансардами, 
вежами та галереями. Від будиноч-
ка, в якому, напевно, працюватиме 
ресторан, є вихід на терасу над гір-
ською річкою, на якій стоять столи 
та лави з дерева. Далі, вниз за течією 
річки, — ще одна триповерхова спо-
руда, викладена з каменю та оздо-
блена деревом. Перед будиночком 
— невеличке штучне озерце. Позаду 
— гуцульська колиба. 

За півтора року на облаштування 
судів, президентських резиденцій 
і офісів українських чиновників 
пішло 400 мільйонів гривень. 

Генпрокуратура вирішила тріш-
ки оновитися. І йдеться не про ка-
дрові перестановки. У найближчі 
місяці на ремонт п’яти київських 
офісів відомство витратить 10 міль-
йонів гривень. За ці гроші мають 
облицювати і поштукатурити стіни, 
підлогу, підвісні стелі, замінити две-
рі та сантехніку. 

ГПУ — не рекордсмен у цьому 
плані. З початку 2012 року на ремонт 
і будівництво нових офісних при-
міщень, альтанок і гаражів для своїх 
автопарків українські відомства та 
державні компанії витратили понад 
373 мільйони в нацвалюті (без ура-
хування ремонтів, які коштували 
менше мільйона гривень). Це лише 
вдвічі менше, ніж уряд витратив на 

будівництво соціального житла за 
весь минулий рік (661 мільйон гри-
вень). Ось інше порівняння: ремонт 
офісів Генеральної Прокуратури — 
це плюс одна сільська школа на 520 
місць. Відповідно до тендерної доку-
ментації, її будівництво обходиться 
скарбниці в середньому в 13 мільйо-
нів гривень. 

Бум ремонтів припав на піс-
лявиборчі листопад-грудень 2012 
року, адже до цього державні гроші 
більше витрачали на ремонт доріг, 
спортивних стадіонів і дитячих сад-
ків — усього того, що можна вигідно 
«продати» виборцям у ході передви-
борчої кампанії. 

Лідери за витратами — судові 
адміністрації, Державне управління 
справами Президента, Міністерство 
доходів і зборів (до грудня 2012 року 
— Державна податкова адміністра-
ція) і Нацбанк. 

Відзначилася також Луганська 

обласна адміністрація. Торік вона 
тричі замовляла послуги з ремон-
ту, загальна вартість яких — вісім 
мільйонів гривень. На цьому тлі Мі-
ністерство фінансів, яке на ремонт 
своєї будівлі на вул. Межигірській 
у Києві виділило 800 тисяч гривень, 
виглядає дуже скромно. 

Проаналізувавши дані «Вісника 
державних закупівель» і спеціалізо-
ваного видання «Наші гроші», Forbes 
склав рейтинг 10 найбільш дорогих 
ремонтів, зроблених на замовлен-
ня держорганів. Рахували ремонт 
офісних приміщень (включаючи за-
міну сантехніки та систем кондиці-
онування), державних резиденцій і 
будівництво підсобних приміщень 
(таких як гаражі для міністерських 
автопарків) місцевих і центральних 
органів влади. На топ-10 припадає 
61% усіх витрат на ремонти держус-
танов, або 226 мільйонів гривень, за 
16 місяців.
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Сильні світу

Принц лишив у Діснейленді €15 
мільйонів 
Саудівський принц Фахд аль-Сауд витратив близько 15 
мільйонів євро у паризькому парку розваг. Як повідо-
мляють місцеві ЗМІ, у Діснейленді аль-Сауд відзначав 
отримання диплома. Святкування розтяглося на чотири 
дні. Принц зарезервував для себе та шістдесятьох гостей 
цілі зони парку: вдень, коли для цього призначені спеці-
альні майданчики, а також вранці та ввечері — до і після 
офіційного відкриття для простих відвідувачів. 

Син
Черновецького 
торгує 
нерухомістю 
в Барселоні 

Син колишнього мера Киє-
ва Леоніда Черновецького 

Степан заробляє купівлею-про-
дажем нерухомості в іспанській 
Барселоні. Про це пишуть «Вес-
ти». 

Як повідомляє видання, на 
сайті офіційного бюлетеня іс-
панського комерційного реєстру 
є фірма Cherd Investment, засно-
вник якої — Степан Черновець-
кий. Капітал підприємства ста-
новить 203 тисяч євро, а основна 
його діяльність — купівля, про-
даж, управління й експлуатація 
всіх видів нерухомості. Офіс 
розміщений в елітному районі 
іспанської столиці — на вули-
ці Естіва Террадас. Квадратний 
метр житла тут коштує 3200 
євро, відзначає джерело. 

Депутат Київради Віктор 
Гринюк, родич Черновецьких, 
заявив, що про бізнес Степана 
нічого не знає, а в оточенні екс-
мера припускають, що той не 
збирається вертатися в Україну. 

Курченко розповів, 
як заробив свій 
перший капітал

Новоявлений 27-річний україн-
ський олігарх Сергій Курченко 

розповів, що свій перший капітал 
заробив на перепродажу нерухомос-
ті. Про це він сказав в інтерв’ю жур-
налу «Корреспондент». 

«Я почав працювати кур’єром 
у компанії «Експогаз» у 15 років. 
Компанія займалася газом, мере-
жею заправок, установкою газового 
обладнання. З 16 до 20 років я був 
менеджером із продажу. Тобто 11 
років правильно, активно, систем-
но займався роботою», — зазначив 
Курченко. 

Він також заявив, що перший 
капітал заробив на перепродажу не-
рухомості. 

«Це були роки, коли нерухомість 
за рік зростала (в ціні) на 200-300%. 
Банки кредитували всіх. Тоді зви-
чайний позичальник, як я, міг брати 
кредити навіть під 7-8%», — пояснив 
Курченко. 

За словами підприємця, у 2004 
році він почав бізнес, маючи 200 ти-
сяч доларів, зароблених в «Експога-
зі» та частково взятих у кредит, а в 
2008-му його бізнес уже мав оборот 
у 300 мільйонів доларів. Основний 
напрямок — продаж нафтопродук-
тів. 

«Паралельно виникали різні до-
даткові бізнеси — біржі, логістичні 
компанії і т. д.», — розповів олігарх. 

10 найдорожчих ремонтів, замовлених 
державними органами 

Витрати на ремонт офісів, будівництво літніх резиденцій і гаражів із початку 2012 року в млн. грн.

Політики розповіли про свої шкільні успіхи 

Минулої суботи пройшли ви-
пускні вечори. Українські по-

літики розповіли ТСН, як свого часу 
вчились у школі. 

Н а р о д -
ний депутат 
Петро По-
р о ш е н к о 
н а в ч а в с я 
у школі на 
«відмінно» і 
мав автори-
тет серед од-
нокласників. 
«Із сьомо-
го-восьмого 
класу я вже 
був лідером 
усієї школи, а якщо щось десь тра-
плялося, то всі чогось, не знаю чому, 
одразу йшли до Порошенка», — роз-
повів нардеп. Але така активність у 
житті класу та школи вплинула на 
атестат політика. «Я в школі завжди, 
всі 10 років, був відмінником, але не 
отримав золоту медаль через те, що 
класний керівник не поставила мені 
зразкову поведінку», — зізнався 
парламентар. 

А от де-
путату від 
«Батьківщи-
ни» Андрію 
Ш е в ч е н к у 
погана пове-
дінка не ста-
ла на заваді. 
«В мене була 
золота ме-
даль. Добре 
вчився, хоча 
мав репута-
цію хулігана. 

Дуже часто задирався до вчителів. 
Мені завжди було що сказати, в мене 
була своя думка. Я не соромився її 
висловлювати», — заявив Шевченко. 

Народний обранець від Партії 
регіонів Нестор Шуфрич у школі 
навчався добре. «Якщо я не поми-

ляюсь, мав 
чотири або 
шість четві-
рок. І з цим 
з а к і н ч и в 
школу. Я 
вважаю, що 
знати все на 
«відмінно» 
неможливо. 
Те, що тобі 
ближче, ти і 
маєш знати 
досконало. Якщо ти гуманітарій, то 
вчи історію, літературу. Відчуй, що 
твоє, і на тому сконцентруй свої зу-
силля», — вважає депутат. 

Із точни-
ми науками 
не склалось 
і в народної 
обраниці від 
«Св о б оди» 
Ірини Фарі-
он. «У школі 
я не була від-
мінницею. В 
школі, мені 
здається, з 
алгебри, гео-
метрії були 

четвірки, а решта — п’ятірки», — зі-
зналася Фаріон. 

А от лі-
дера Пар-
тії регіонів 
Олександра 
Є ф р е м о в а 
можна вва-
жати зразко-
вим учнем. 
«Я вчився 
дуже добре. 
З а к і н ч и в 
технікум із 
ч е р в о н и м 
дипломом. І всі навчальні заклади, 
які закінчував, я закінчував із від-
знакою. В мене не було жодної чет-
вірки», — похизувався Єфремов. 

Ющенко добудовує у 
Карпатах замок 

Судові адміністрації

Державне управління справами та ремонт «Синьогори»

Державна податкова служба

Національний банк

Мінеконміки

Нафтогаз

МВС

113,6

93,8

39,4

34,9

11,2

10,7

8,7

  Продам. Курчат породи: брама, 
кохінхін, фавероль, араукана. (050) 
1523601

  Продам. Цуценят німецької вівчар-
ки з відмінним родоводом. (050) 
6202570; (066) 6114730

  Продам. Кролі різних порід. (050) 
1984464, Володимир 

  Продам. Бджоли, вулики. (067) 
8976280

  Продам. Курчат породистих, вели-
ких порід та кролів з великих порід. 
Можливий обмін на зерно. (097) 
9753051

  Продам. Свині, ВРХ - вага 450-500кг. 
(067) 3320024

  Віддам білих та триколірних коше-
нят у добрі руки. (0332) 797735

Різне

  Продам. Плиту "Гефест-1200С", б/в, 
у відмінному стані, 2 в експлуатації, 
60х60х85см, ел/підпал конфорок і ду-
ховки, газ-контроль, гриль, терморе-
гулятор, механічний таймер, 1950грн. 
(050) 6746647; (096) 4996508

  Трелювальну лебідку лісову, вироб-
ник Польща, до МТЗ-82, ЮМЗ та а/м 
ЗІЛ-131. (063) 2562256

  Продам. Нові та б/в: холодильники, 
морозильні камери, газові плити, 
витяжки, з Німеччини та Голландії. 
(050) 1621061

  Продам. Холодильник б/в, 55х125, 
Німеччина, 400грн; плиту газову, 50см, 
300грн; телевізор "Панасонік", 500грн. 
(095) 1822617

  Продам. Ліжко двоспальне, б/в у 
хорошому стані. (050) 6202570; 
(050) 7116535

  Продам. Шафу для магазину або 
дому, б/в, у відмінному стані, бежево-
го кольору, шир.3.40м, вис2м. (096) 
2422083

  Продам. Меблі офісні, нові, 
комп'ютерну техніку. (050) 5284668

  Продам. Стіл комп'ютерний, б/в, 
довж. 1.30м. Швейна машина "По-
дільськ", ножний привід, з полірова-
ною тумбою, б/в. Морозильна камера 
1992р., б/в. (099) 6466078

  Продам. Кухню (фасад з натураль-
ного дуба), б/в, у хорошому стані; 
офісні меблі: столи, тумби, пенал для 
одягу, стільці. (050) 3341507

  Продам. Кухню 2.10м, у хорошому 
стані, фабрики "Нова", колір золотис-
тий дуб; м'який куточок кухонний, 
плиту газову Білорусь, витяжку. 
(0332) 719673; (050) 2578548

  Продам хлібопічку ORION OBM-
27G потужність 650 Вт. 13 програм 
випічки, макс. розмір хлібця – 1 кг. 
LED-дисплей. Функція збереження 
температури готової випічки 60 хви-
лин. Ціна – 250 грн.  (097)827-33-79 
(м. Луцьк).

  Продам. Дитяче ліжечко, ванночку 
з підставкою, пеленальний столик, 
набір меблів з дитячої кімнати, все в 
хорошому стані. (050) 5967584

  Продам. Пилку торцювальну 
"De Walt 717XPS", площа перерізу 
88х320мм, висота плінтуса 152мм, 
9000грн. (095) 5348095

  Продам. Торгівельне обладнання 
б/в, (вітрини, прилавки). (050) 
5500925; (097) 4449899

  Продам. Коляску "Гуд Бебі", червону, 
універсал, у хорошому стані, термі-
ново, 1500грн, торг. (068) 5121555; 
(095) 1815691

  Продам. Обладнання для пекарні: 
піч, тістоміс, розстойка, форми для 
хліба, візки, борошнопросіювач, 
столи. Або здам в оренду. (050) 
5461385

 ПРОДАЄМО ТА ЗДАЄМО В ОРЕН-
ДУ МЕТАЛОШУКАЧІ, НИЗЬКІ ЦІНИ, 
ВЕЛИКИЙ ВИБІР. WWW.MADZHAK.
COM (095) 8288066; (098) 0353350

  Продам. Верстат для нарізання 
чашок в оциліндрованих колодах, з 
фрезами, діам. 15, 18, 20см, 6000грн.  
(096) 5419477; (099) 7082353

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, самовивіз. 
Ліц. АВ №501444 від 24.11.09р.; 

АБ№580658 від 22.02.2011р.; Ліц 
АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 


