
З нагоди приїзду президента Ро-
сії в Суздаль, усі будинки в місті 

загорнули в банери з зображенням 
цих же будинків, тільки відремон-
тованих. Про це повідомляють ро-
сійські блогери. 

«На початку листопада убогі 
будинки в Суздалі загорнули в ба-
нери. На банерах були намальовані 
не тільки фасади, а й квіткові гор-
щики, кішки і навіть зелене листя 
дерев. (Чому не зобразили у вікнах 
щасливі обличчя суздальців?) Про 
такі банальні приготування, як 
фарбування парканів і ремонт до-
роги, навіть говорити не варто», — 
написав користувач 1gatta_felice.

Як наголошується в записі, все 
це відбувалося «в очікуванні візиту 
Путіна, який мав приїхати 7–8 лис-
топада для участі у всеросійській 
тусовці голів місцевого самовряду-
вання». «Однак цар-батюшка так і 
не удостоїв Суздаль і глав якогось 
«самоврядування» своєю появою», 
— йдеться в повідомленні. 

«Скільки ж бюджетних коштів 
на цю показуху було витрачено?! 
(Питання прокуратурі.) На ви-
падок розслідування — знімки 
упакованих розвалюх», — додав 
1gatta_felice. 

Управління адмінбудинків Гос-
подарсько-фінансового депар-

таменту Кабміну уклало угоду з 
«Укрндіпроектреставрацією» на 
розробку проекту капітального 
ремонту Будинку Уряду України. 
Про це пишуть «Наші гроші» з 
посиланням на «Вісник держзаку-
півель». Вартість угоди становить 
1,5 мільйона гривень. 

Як зазначається, деталі ре-
монту поки не повідомляються. 

Відомо тільки, що в його рамках 
запланували часткову реставра-
цію великої зали засідань. Про-
ект ремонтно-будівельних робіт 
має бути розроблений до кінця 
2014-го. Тендер провели за не-
конкурентною процедурою «в 
одного учасника», посилаючись 
на відсутність конкуренції, за-
свідчену експертним висновком 
Мінрегіонрозвитку, будівництва 
та ЖКГ. 

Цього року молодий мільярдер 
Сергій Курченко купив у Бориса 
Ложкіна United Media Holding. 
Найвідоміші видання компанії — 
«Кореспондент», «Forbes», «Теле-
неделя», «Комсомольська правда в 
Україні», «Аргументи і факти в Укра-
їні», «Фокус», «Команда», «Футбол». 
Радіостанції: «Наше радіо», «Авто-
радіо», «Європа Плюс», «Ретро FM». 

Як тільки стало відомо про до-
строкове закриття угоди з купівлі 
медіахолдингу, головні редактори і 
кілька журналістів написали заяви 
на звільнення з видань «Кореспон-

дент» і Forbes. 
Хто ж такий Сергій Курченко і 

як він зміг стати мільярдером у 20 
із лишком років? Уперше його ім’я 
опинилось у центрі уваги після того, 
як нікому не відомий Курченко ку-
пив у знаменитого олігарха Олек-
сандра Ярославського футбольний 
клуб «Металіст». Саме на сайті ФК 
і опублікована офіційна біографія 
Сергія Курченка. Згідно з нею, він 
народився 21 вересня 1985 року в 
малозабезпеченій родині в Харко-
ві. Навчався у звичайній середній 
школі, захоплювався карате. Ствер-
джується, що Курченко з 16 років 

працював у компанії «Експогаз» і за 
два роки пройшов шлях від кур’єра 
до заступника комерційного ди-
ректора, який курував напрямок 
дрібнооптової торгівлі. Одночасно 
майбутній «газовий король» навчав-
ся у Харківському політехнічному 
інституті за напрямом «Економіка і 
підприємництво». 

У 19 років Курченко залишив 
«Експогаз» і заснував власний біз-
нес. «Отриманий досвід і залуче-
не фінансування дозволили йому 
здійснити низку успішних інвес-
тиційних проектів на первинному 
будівельному ринку та на земельно-
му ринку в Харківській області», — 
йдеться у біографії бізнесмена. 

2008 року Курченко здобув по-
вну вищу освіту за спеціальністю 
«Інтелектуальна власність» і пере-
їхав до Києва. А вже у 2009-му ство-
рив «ГазУкраїна». 

Зазначається, що паралельно з 
розвитком бізнесу з 2009 по 2011 рік 
він навчався в Юридичній академії 
ім. Ярослава Мудрого, здобувши 
другу вищу освіту за спеціальністю 
«Правознавство». 

Тепер, за офіційною інформаці-
єю, група Курченка контролює 20% 
ринку скрапленого газу в Україні та 
«посіла лідируючі позиції на рин-
ку нафтопродуктів України». «Для 
формування стійких каналів збуту 
група з початку 2011 року присту-
пила до створення власної збутової 
мережі АЗС на території України та 
на ринках Центральної Європи», — 
написано у довідці. 
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1111Резиденція прем’єра Франції 
виставить на аукціон 
колекцію вин 
Торги, організовані аукціонним домом Drouot, про-
йдуть 6 грудня. Всього Матіньйонський палац планує 
пустити з молотка майже півтори тисячі пляшок. 
Стартова ціна варіюється від 15 до 5,5 тисячі євро. Від-
значимо, що до топ-лотів належать «Шато Мутон-Рот-
шильд» урожаю 2000 року і «Ла-Таш» урожаю 1990-го. 
Матіньйонський палац уперше розпродує частину 
своєї винної колекції. 

Чиновники замовляють в елітному дизайнерському салоні 
шпалери по 600 євро 

Клієнтами столичного елітного 
салону дизайну є міністри та 

співробітники силових структур. 
Про це не на камеру програмі «Гро-
ші» розповіла власниця салону Оле-
на Антонович. 

За її словами, є фабрики, які ви-
пускають рулон шпалер за ціною 600 
євро. Крім того, покупці часто про-
сять встановити камені Swarovski, 
які вставляють у підсвітку для хама-
мів. «Дуже багато використовується 
панно з мозаїки. Ціна такого може 

доходити до 350 тисяч євро», — по-
відомила вона. 

Останні замовлення депутатів 
також шокують своєю вишуканістю. 
Зокрема, в будинок народного об-
ранця площею 900 квадратних ме-
трів із величезною територією, яка 
виходить до озера, замовляли про-
дукцію найдорожчих фабрик. 

«Я тут можу здогадуватися про 
підсумкову вартість, але вона пере-
вищувала кілька мільйонів доларів», 
— додала Олена Антонович, яка від-

мовилась назвати прізвище багатія.
При цьому вона зізналась, що 

дизайнерські ремонти роблять пе-
реважно для силовиків і міністрів. 
Водночас Антонович відмовилась 
навіть говорити, хто є її клієнтами. 

«Яка держава, такі й клієнти. Ми, 
звичайно, робимо і міністрам, і пер-
шим особам держави, і силовикам. 
Але про це не можна говорити. Теле-
фон завтра буде на прослуховуванні. 
Вони ж усе слухають», — зазначила 
директор елітного салону дизайну. Тимошенко увосьме очолила топ-100 

найвпливовіших українок 
До приїзду Путіна в Суздаль будинки 
загорнули в банери 

Нардепи, 
злітавши на матч 
Франція – Україна, 
замовили перельоти 
ще на 900 тисяч 

Рейтинг 100 найвпливовіших 
жінок України восьмий рік по-

спіль очолила екс-прем’єр Юлія 
Тимошенко. Його склав журнал 
«Фокус». Друге і третє місця у 
списку посіли Ірина Акімова й 
Олена Пінчук. Вони також збере-
гли свої минулорічні позиції. 

Як зазначає видання, впливо-
вість більшості учасниць рейтингу 
обумовлена або державною по-
садою, або родинними зв’язками. 
Таких жінок у списку — третина. 

Перша десятка найвпливові-

ших українок у 2013 році за версі-
єю «Фокуса»: 

1) Юлія Тимошенко, лідер 
ВО «Батьківщина»; 2) Ірина Акі-
мова, перший заступник глави 
Адміністрації Президента; 3) Оле-
на Пінчук, засновник фонду «Ан-
тиСНІД», голова наглядової ради 
телегрупи StarLightMedia; 4) Олена 
Лукаш, міністр юстиції; 5) Вален-
тина Арбузова, голова правління 
Всеукраїнського банку розвитку; 6) 
Тетяна Бахтеєва, народний депутат 
(ПР), голова Комітету ВР із питань 
охорони здоров’я; 7) Раїса Богати-
рьова, міністр охорони здоров’я; 8) 
Олена Притула, головний редактор 
інтернет-газети «Українська прав-
да»; 9) Юлія Льовочкіна, нардеп 
(ПР); 10) Галина Герега, заступник 
Київського міського голови — се-
кретар Київської ради.

Управління справами Верховної 
Ради України уклало угоду з 

ДАП «Україна» на послуги з авіа-
перевезення державних офіційних 
делегацій вартістю 900 тис. грн, по-
відомляє «Вісник державних заку-
півель». 

У конкурсній документації вка-
зано, що авіаперевезення потрібні 
ВР у жовтні–грудні. Та для кого саме 
замовлено послуги авіапідприєм-
ства і куди летять «державні офіцій-
ні делегації», не зазначено. 

Раніше парламент замовив 
ДАП «Україна» послуги з авіапере-
везень у квітні–грудні цього року 
на суму 4,46 млн грн. Ця угода була 
укладена відповідно до Орієнтовно-
го плану міжнародних обмінів Вер-
ховної Ради на 2013 р., затверджено-
го розпорядженням голови ВР №456 
від 14.01.2013 р. Нагадаємо, 19 лис-
топада збірна України з футболу 
програла Франції матч за вихід до 
фінальної частини чемпіонату сві-
ту–2014. За даними видання, на цей 
матч до Парижу чартером полетіло 
понад 80 нардепів. 

Харківський 28-річний олігарх скуповує 
найбільші медіа України 

 ДОВІДКА

Учасниць рейтингу оцінювали 
найбільш впливові чоловіки 
країни, яким необхідно було об-
рати 100 найвпливовіших жінок 
у політиці, бізнесі, науці, спорті, 
шоу-бізнесі та медіа. Експерти оці-
нювали претенденток за п’ятьма 
критеріями: можливість впливати 
на державні рішення, бізнес-
вплив, вплив на громадську 
думку, особиста популярність і 
родинні зв’язки. 

Кім Ір Сену переливали кров молодих 
людей, щоб він дожив до 120 років 

У КНДР існувала спеціально ві-
дібрана команда лікарів, яка 

намагалася домогтися того, щоб 
колишній лідер країни Кім Ір Сен 
дожив до 120 років. Як повідомляє 
південнокорейська газета «Чосон 
ільбо», про це оповідає в своїй 
книзі колишня керівниця цієї ме-
дичної групи Кім Со Ен, яка втекла 
на Південь. 

За словами Кім Со Ен, Кім Ір 
Сен почав перейматися пробле-
мою продовження власного життя 
у 65 років. У 1977-му він зібрав ко-
манду з найкращих лікарів країни 
і поставив перед ними це завдан-
ня. Вони вивчали вплив на довго-
ліття понад 1700 трав, які вико-
ристовуються в східній медицині, 
розповідає «Лента».

Медики також вважали, що 
продовжити життя лідера зможе 
правильне харчування і сміх. Тому 
Кім Ір Сен нібито постійно слухав 
виступи артистів, які його весели-
ли. Для такого роду розваг запро-
шували також дітей. 

При цьому здоров’ю Кім Ір 
Сена це не надто допомагало. У 
кінці 1980-х він страждав від це-
ребрального атеросклерозу. А в 
78 років став вимагати, щоб йому 
постійно переливали кров мо-
лодих донорів, що в підсумку, на 
думку автора книги, змінило групу 
його крові з AB на B і погіршило 
стан здоров’я.

Кім Со Ен із 1982 по 1992 рік 
працювала виключно над продо-
вженням життя північнокорей-

ського лідера і керувала групою 
лікарів, об’єднаних цією ж метою. 
Потім вона втекла на Південь. У 
книзі лікарки, якій зараз 65, не 
тільки спогади про Кім Ір Сена, а й 
її роздуми, як продовжити життя. 
Вона дійшла висновку, що потріб-
но відмовитися від шкідливих зви-
чок, дотримуватися дієти і багато 
сміятися. 

Кім Ір Сен фактично одно-
осібно керував КНДР із 1948 по 
1994 рік. Він є творцем державної 
ідеології Північної Кореї — чучхе. 
Помер у 1994 році у віці 82 років. 
Його син, Кім Чен Ір, керував кра-
їною після нього і до своєї смерті в 
2011 році у віці 70 років. Зараз при 
владі в КНДР перебуває онук Кім 
Ір Сена Кім Чен Ин, якому близь-
ко 30 років (точних даних про дату 
його народження немає).

Тільки проект ремонту Кабміну коштує 
1,5 мільйона 

Онук Президента ходить 
у державний дитячий садок 
Народний депутат Віктор Янукович-молодший від-
дав трирічного сина Іллю в державний дитсадок. 
«Так, він записаний у звичайний садочок. Дуже 
радий, що Ілля — правильний хлопець, із усіма 
знаходить спільну мову. До речі, я як тато відзначаю, 
що, як тільки син потрапив у садок, він став дуже 
активно розвиватися. Йому все цікаво — і машинки, 
і малювання», — розповів нардеп. А ще додав, що 
сина вчать говорити трьома мовами — українською, 
російською, англійською. Сильні світу


