Королева Нідерландів
зрікається престолу

Forbes назвав першу жінкумільярдера в Африці

75-річна королева Нідерландів Беатрікс передасть
престол своєму старшому синові, 45-річному принцу Оранському Віллему-Олександру, 30 квітня. Про
це вона сама оголосила в телезверненні до нації.
Беатрікс стала королевою в 42 роки після того, як
її мати королева Юліана також зреклася престолу в 1980 році. Майбутній король Нідерландів
одружений із уродженкою Аргентини Максимою
Соррег’єте, вони виховують трьох дочок.

Американський журнал Forbes назвав старшу
дочку президента Анголи Ізабель душ Сантуш
першою жінкою-мільярдером в Африці. Пані душ
Сантуш, яка виховувалась у Лондоні, розпочала
бізнес, відкривши ресторан у себе на батьківщині,
в Анголі, у віці 24 років. Відомо, що вона має частки в кількох великих португальських компаніях,
їй належить чверть одного з найбільших банків
Анголи, а також інші активи.

Українські чиновники купують за
кошти держбюджету розкішні авто

В 2012 році в «Віснику державних
закупівель» були опубліковані
оголошення про придбання легкових автомобілів державними та
комунальними установами щонайменше на 544 мільйони гривень.
Із цієї суми 387 мільйонів припало
на «швидкі» та санітарні авто. Ще
71 мільйон гривень коштувало
оновлення автопарку міліцейських
підрозділів. Отже, за винятком
медичних і міліцейських авто, залишається щонайменше 83 мільйони
гривень, які пройшли в 2012-му
по автомобільних тендерах інших
установ.
Аналізуючи тендери на придбання легкових авто державними закладами, «Наші гроші» виявили, що
владці приховують інформацію про
свою тягу до розкошів. І роблять це
щонайменше трьома способами: записують придбані легковики «вантажними», не оприлюднюють належним чином дані про закупівлю
та роблять вигляд, що взагалі нічого
не купували.
Перший варіант — із «вантажівкою». Державна авіаційна служба
повідомила в «ВДЗ», що придбала
«вантажний автомобіль» за 666 тис.
гривень. Хоча ціна і відповідала
якійсь вантажівці середнього класу,
відразу виникла підозра: машину
придбали у ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна», яке спеціалізується на автомобілях Volkswagen.
У технічному завданні Державіаслужба теж не стала вказувати, яку
конкретно марку авто вона хотіла.
Проте було докладно розписано
технічні вимоги до транспортного
засобу, які виключають можливість

придбання вантажівки, оскільки не
те що бачити, а навіть чути не доводилося про вантажне авто кольору
«чорний перламутр» із шістьма подушками безпеки, кондиціонером
і задніми датчиками паркування.
Невідомо, скільки таких «вантажнолегкових» випадків залишилося на
совісті чиновників. Бо, як уже йшлося, таємницю «вантажівки» Державіаслужби було розкрито випадково
— через назву фірми-продавця.
Другий варіант — із «недомовками». А приховували відомості про
закуплені машини ті, хто сам має
стояти на сторожі законів (зокрема і
тендерного), — Генпрокуратура.
Законники, які сумлінно риють
землю під Тимошенко, дозволили
собі оновити автопарк на сім мільйонів гривень. У лютому на сайті
«ВДЗ» було розміщено оголошення
про придбання автомобілів на 3,6
мільйона гривень. Але всупереч усім
вимогам тендерного закону ГПУ не
опублікувала конкурсну документацію. Таким чином було приховано
дані про найменування, комплектацію, ціну та навіть кількість придбаних машин. І, мабуть, усе так і залишилося б у мороці недомовок, але
у справу втрутився «Центр протидії
корупції», який за допомогою депутатського звернення Віктора Матчука домігся, щоб Генпрокуратура
опублікувала дані. Лише після цього
стало відомо, що ГПУ купила вісім
седанів Toyota Camry в найрозкішнішій комплектації Premium по 446
тис. гривень за штуку й одну Toyota
Hiace за 331 тисячу.
Третій варіант — «ці руки нічого не купували». За даними «Наших
грошей», це магістральний варіант

Саркозі з дружиною хоче емігрувати
до Британії

Е

кс-президент Франції Ніколя
Саркозі разом із дружиною-моделлю Карлою Бруні натякнув про
намір емігрувати у Великобританію.
За даними французької преси,
колишній президент планує відкрити в Лондоні інвестиційний фонд.
Це нібито допоможе йому перебратися до Британії і уникнути 75-відсоткового податку на доходи для
багатих французів, уведення якого
планує нинішній уряд соціалістів.
Як написало видання Mediapart
із посиланням на анонімні джерела
у фінансових і промислових колах,
Саркозі веде переговори про створення фонду та планує вкласти в
нього до одного мільярда євро (1,3
мільярда доларів).
Докази попередньої роботи зі
створення фонду нібито були виявлені поліцією в документах на
комп’ютері екс-президента, вилученому у зв’язку з розслідуванням
справи про можливе незаконне фінансування його виборчої кампанії
спадкоємицею L’Oreal Ліліан Бетанкур.
До речі, колишньому главі республіки заборонено залишати країну через слідчі заходи.
Саркозі обіймав пост президента Франції з 2007 року до травня

поповнення чиновницьких гаражів
розкішними автомобілями. На всі
100% його використало Державне
управління справами Президента.
Журналістам потрапив до рук текст
урядового розпорядження, яким
Кабмін безкоштовно передав ДУСі
чотири броньованих Mercedes-Benz
S-600 Guard. Безоплатно, тому що
ці броньовики 2008 року випуску
були конфісковані митниками. Зрозуміло, що хтось за ці авто все-таки
платив. І, мабуть, дуже грубі гроші,
бо навіть уживані автомобілі цієї
марки коштують від $350 тисяч за
штуку. Якби уряд продав їх на нормальному аукціоні, то можна було б
отримати хоча б мільйон доларів на
щось справді потрібне для українців,
наприклад, на тисячу комп’ютерів
для шкіл.
Хто і скільки платив насправді,
невідомо, бо розпорядження уряду
не містять такої інформації, а документи про перерозподіл благ на
користь чиновників приховують у
нашій країні ретельно. Якби не доброзичливці, що «злили» інформацію журналістам, то суспільство не
дізналось би про ці броньовики. І кореспонденти навряд чи почали б відслідковувати їхню подальшу долю. А
вона вкрай «жирна». Для цих «Мерсів» було придбано зимову броньовану «резину» по 28 тисяч гривень
за колесо. Тож вартість комплекту з
запаскою для однієї машини склала
140 тисяч гривень. Стільки коштує
новеньке авто Suzuki Splash або два
«Ланоси». Нема жодних сумнівів у
тому, що описаний випадок із броньованими «Мерседесами» є лише
верхівкою айсберга.
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Сильні світу

Брат Обами також вирішив стати
президентом

C

тарший зведений брат президента США Барака Обами
Малік, що проживає у Кенії, теж
вирішив іти в політику — він висунув свою кандидатуру на виборах
у Кенії, які відбудуться в березні.
«Тут, на нашій землі, нам також потрібен Обама, оскільки таким чином наші народи зможуть
стати ближчими один до одного.
Сам факт, що Барак Обама став
президентом США, відкрив багато перспектив для всіх. Моєму
братові вдалося зламати «тверду
стіну». Ніхто не може сказати, що
ми чогось не можемо, оскільки ми
темношкірі, або тому, що ми африканці. Я хочу, щоб наші зв’язки
розвивалися і щоб люди побачили,
що в Африці можливо досягти такого ж прогресу, як і в Америці»,
— заявив Малік Обама.
У разі свого обрання на посаду губернатора політик обіцяє
сприяти будівництву нових доріг і
лікарень, інженерних комунікацій
для подання води й електроенер-

гії, а також стимулювати розвиток
малого бізнесу. Крім того, Малік
Обама каже, що має намір поборотися і за посаду президента Кенії
на наступних виборах, які повинні
відбутись у 2017 році.

Німецького міністра освіти позбавляють
ученого ступеня через плагіат

Д

юссельдорфський університет імені Генріха Гейне почав
процедуру анулювання наукового
ступеня міністра освіти і наукових

досліджень Німеччини, представниці партії ХДС Аннетте Шаван.
Учена рада врахувала рекомендації комісії з присудження вчених
ступенів, яка провела попередню
перевірку кандидатської дисертації Аннете Шаван на плагіат.
Учена рада, що здійснює процедуру анулювання ступеня, 14 голосами «за» при одному, що утримався, висловилася за проведення
процедури.
Голова комісії професор Бруно
Блекман підкреслив, що результат
перевірки залишається відкритим.
Наступне засідання ради відбудеться 5 лютого. Дисертацію під
назвою «Особистість і совість» політик захистила у 1980 році.

Голова КМДА Олександр Попов після
28 років шлюбу вирішив повінчатися

За матеріалами «Наших грошей»

Мільярдер
Дональд Трамп
хоче купити New
York Times

В

2012-го, коли програв суперникусоціалісту Франсуа Олланду. Після
відставки він заробляє публічними
виступами, які обходяться тим, хто
його запрошує, в 150 тисяч британських фунтів (близько 240 тисяч доларів) на годину.

ідомий мільярдер Дональд
Трамп розглядає можливість
купівлі однієї з найвпливовіших
американських газет The New
York Times. Жодних деталей
про переговори між Трампом і
сім’єю Сульцбергера, що володіє
контрольним пакетом акцій видання, поки не повідомляється.
Чутки про можливу зміну власника The New York Times ходять
уже давно. Серед імовірних покупців називали, зокрема, мера
Нью-Йорка Майкла Блумберга.
При цьому з повідомлення
незрозуміло, йдеться про покупку знаменитого газетного бренда чи всієї мультимедійної видавничої компанії The New York
Times Company, яка контролює,
крім нью-йоркської газети, видання The International Herald
Tribune і The Boston Globe, інтернет-сайти і мобільні додатки.
Створена в 1851 році як регіональне видання, The New York
Times на сьогодні є однією з найбільш популярних і впливових
газет у світі.

Г

олова Київської міської адміністрації Олександр Попов після
28 років шлюбу дозрів до вінчання
зі своєю дружиною Іриною. Здійснити обряд подружжя збирається
на початку лютого. Місце і точну
дату вінчання тримають у таємниці. «Так, ми зібралися повінчатись.
Але це наша з Іриною особиста подія, тому я не можу розповісти подробиць», — сказав Попов.
В оточенні Попова кажуть, що
Олександр Павлович — дуже віруюча людина. Тож вони з дружиною
удвох прийшли до рішення, що
їхній шлюб, навіть через стільки
років, повинен бути освячений на
небесах. У рідному місті Попова
Комсомольську живе його духовний наставник. Крім того, голова КМДА багато років допомагає
Свято-Миколаївському собору, а
роботи місцевих учнів-іконописців висять у нього в квартирі в
Києві.
Кажуть, що на вінчання приї-

дуть близькі Попова, а також друзі
та колеги. Після ритуалу планують
невеликий бенкет.
Олександр Попов познайомився зі своєю майбутньою дружиною
Іриною у 24 роки, у 1984-му. «Я
тільки повернувся з армії в Комсомольськ. Іра працювала в Будинку
культури, там я її і помітив. Вона
і зараз дуже красива, а тоді зовсім
була красуня. Вона мені відразу
сподобалася», — згадав Київський
міський голова.
«А познайомилися вже в компанії у друзів, відзначали якесь
свято, приходжу, а там ця гарна
дівчина. Звичайно, запросив її потанцювати і взяв телефон. Наш
роман тривав приблизно півроку.
І одного разу я набрався мужності
і сказав: «Іра, виходь за мене заміж», — розповів Попов.
Ірина відповіла «Я згодна», а
за місяць вони одружилися. У сім’ї
Попових двоє дітей — син Дмитро
та дочка Ольга.

