
Українських власників Гданської 
судноверфі в Польщі звинувачу-

ють у спробі тиску на владу країни 
задля отримання коштів. Про це за-
явило Польське агентство розвитку 
промисловості (ARP SA), що володіє 
міноритарним пакетом судноверфі. 

Агентство відзначає, що неодно-
разово зверталося до українських 
акціонерів, що володіють 75-відсо-
тковим пакетом акцій, із проханням 
надати фінансовий звіт за 2012 рік, 
звіт про реалізацію плану реструк-
туризації та бізнес-план подальшого 
розвитку підприємства, проте досі 
не отримало зазначені документи. 

Згідно з повідомленням, на 
9 липня було заплановано збори 
акціонерів Гданської судноверфі, на 
яких могло бути прийнято рішення 

про докапіталізацію компанії. Од-
нак у зборах оголошена перерва до 8 
серпня. Агентство пояснило це тим, 
що мажоритарний акціонер не надав 

необхідної документації. 
«Без фінансового звіту, бізнес-

плану та звіту про використання ра-
ніше отриманої публічної допомоги 
й інформації на тему реалізації пла-
ну реструктуризації мажоритарний 
акціонер унеможливлює прийняття 
рішення про докапіталізацію суд-
новерфі», — зазначив глава ARP SA 
Войцех Домбровський. 

Агентство підкреслює, що ви-
магає від українських акціонерів 
надати детальний звіт про викорис-
тання раніше виділених коштів на 
реструктуризацію компанії в обсязі 
майже 170 мільйонів доларів, і на-
гадує, що невиконання раніше за-
твердженого плану реструктуриза-
ції може призвести до необхідності 
повернути ці кошти. 

9 липня Президент України Віктор 
Янукович відсвяткував свій 63-й 
день народження. Як пишуть 
українські ЗМІ, для свята гаранту 
на дачу в Форосі цистернами до-
ставляли живу чорноморську рибу: 
луфар, сарган і кефаль. А також 
живих устриць, які на президент-
ський день народження замовили в 
однієї з приватних ферм неподалік 
від селища Кацивелі. Вартість однієї 
устриці — 20 гривень. Святковий 
трирівневий торт із фруктами 
і желе спекли для Януковича в 
ресторані одного з ялтинських 
VIP-готелів. Запивали закуски 
гості сухими кримськими винами, 
мускатами, а також винами з Чилі й 
Аргентини. Що стосується міцніших 
напоїв, то на дні народження Вікто-
ра Федоровича були лише імпортні 
марки. Гостей прибуло багато. 

Спеціально для 100 членів фрак-
ції Партії регіонів із Києва орга-
нізували чартерний літак. Очолив 
делегацію голова фракції Олександр 
Єфремов. Зустрічав своїх однопар-
тійців Президент разом із головою 
Адміністрації Сергієм Льовочкіним 
на березі моря. Ще близько ста лю-
дей дісталось у Форос своїм ходом. 

Спікер парламенту Володимир 
Рибак приїхав на машині зі своїм за-

ступником Ігорем Калєтніком і голо-
вою Компартії Петром Симоненком. 
«Ми буквально на п’ять хвилин за-
йшли: подарували Президенту букет 
квітів, потиснули руку і сказали свої 
побажання», — розповів Симоненко. 

Прем’єр-міністр Микола Аза-
ров 9 липня організував неподалік 
президентської дачі нараду з губер-
наторами. Вони також не оминули 
можливості привітати Віктора Яну-
ковича. 

БАРАК ОБАМА, ПРЕЗИДЕНТ 
США 

Святкування 50-річного ювілею 
Барака Обами у 2011 році тривало 
кілька днів. Один із них глава дер-
жави виділив працівникам Білого 
дому, влаштувавши для них пікнік 
у дворі президентської резиденції. 
Сам день народження, 4 серпня, 
Обама святкував у своєму чиказько-
му будинку. 

Дві з половиною тисячі гостей. 
Вечеря. Концерт національного 
надбання Америки — джазово-
го композитора Хербі Хенкока. 
Полум’яна промова Обами, присвя-
чена швидше майбутньому країни, 
ніж власному ювілею. Гості, котрі 
купили VIP-квитки на захід ($36 000 
за штуку), отримували доступ на 

камерну вечерю з іменинником. У 
свій день народження Барак Обама 
показав себе людиною практичною: 
з цього святкового заходу офіційно 
почалася його друга президентська 
кампанія. 

ВОЛОДИМИР ПУТІН, 
ПРЕЗИДЕНТ РОСІЇ 

У день святкування 60-річчя 
президента Росії Володимира Пу-
тіна (7 жовтня 2012 року) історич-
ними для ювіляра місцями Санкт-
Петербурга пройшов «Ювілейний 
хід». У великих містах країни ви-
ставляли величезні листівки, на 
яких кожен охочий міг залишити 
привітання. У Ростові-на-Дону, на 
мосту, що розділяє Європу й Азію 
(якщо вірити вказівнику, який 
стоїть посеред нього), вивісили ві-
тальне полотно. Плюс над Петер-
бургом повинні були піднятися ди-
рижаблі — своєрідні «маркери» над 
пам’ятними об’єктами, наприклад, 
над Преображенським собором, де 
хрестили нинішнього главу РФ, або 
над пологовим будинком, у якому 
Путін з’явився на світ. 

Художник Олексій Сергієнко 
влаштував у Москві виставку «Пре-
зидент. Доброї душі людина». На 
святкових концертах із нагоди юві-

лею Володимира Володимировича 
виступив увесь золотий фонд пере-
дачі «Пісня року». Альпіністи підня-
лися на одну з вершин Кавказького 
хребта, встановили там портрет Пу-
тіна й оголосили, що тепер гора на-
зивається його ім’ям. 

Сам Володимир Путін зустрів 
свій 60-річний ювілей у вузькому 
колі сім’ї. 

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, 
ФЕДЕРАЛЬНИЙ КАНЦЛЕР ФРН 

Про аскетичність головного 
європейського політика — Ангели 
Меркель — написано сотні, якщо не 
тисячі статей. Живе у звичайній бер-
лінській квартирі, отримує скромну 
платню, має мінімум охорони. Про 
якісь пишні вечірки, хоча б із приво-
ду власного дня народження, навіть 
не йдеться. Три роки тому Меркель 
відзначила своє 56-річчя робочою 
поїздкою до Китаю, де цього святко-
вого дня дозволила собі «розслаби-
тися» — відвідати виставку статуй 
Теракотової армії. 

За рік до цього Меркель узагалі 
відсвяткувала свої 55 років, висту-
паючи на з’їзді Християнсько-демо-
кратичного союзу в Нюрнберзі. За 
кілька тижнів до події Дмитро Мед-
ведєв, що був у той час президентом 

Росії, привітав жінку-політика лля-
ною скатертиною роботи російських 
майстрів. 

РОБЕРТ МУГАБЕ, ПРЕЗИДЕНТ 
ЗІМБАБВЕ 

Роберт Мугабе управляє Зімбаб-
ве з 1987 року. Лідер, який оголосив 
біле населення країни ворогами на-
роду й узагалі провадить расистську 
політику (приміром, представни-
цтвами всіх іноземних компаній у 
Зімбабве повинні керувати тільки 
люди однієї з Мугабе раси), відсвят-
кував своє 89-річчя (21 лютого 2013 
року) з розмахом. 

Два найсильніших футболь-
них клуби країни — Highlanders і 
Dynamos — зіграли на честь пре-
зидента урочистий матч. Слідом 
для Мугабе заспівали всі значущі 
зімбабвійські артисти. Серед по-
дарунків виділялися два — 89-кіло-
грамовий торт, усіяний монетами, і 
«букет» із 89 повітряних куль, який 
глава держави запустив у небо. Жест 
вийшов символічним — на цю ве-
чірку уряд країни спустив $600 000. 
За місяць до заходу міністр фінансів 
Зімбабве виступив із повідомлен-
ням про те, що державна скарбниця 
в буквальному значенні цього слова 
порожня — в ній залишилося $217. 
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Сильні світу

Саудівську принцесу 
можуть посадити 
на 12 років 
Влада Каліфорнії звинуватила саудівську 
принцесу Мешаель Алайбан у торгівлі людьми. 
Після арешту вона вийшла під заставу в $5 млн. 
Тепер їй загрожує до 12 років в’язниці. Злочин 
розкрився, коли 30-річна домогосподарка з 
Кенії, яку утримували в маєтку однієї з дружин 
принца Абдель Рахмана бен Насера бен Абдель 
Азіза Аль Сауда, втекла і звернулася до поліції. 

У Києві «помічник нардепа» закрутив масштабну аферу з орендою 
квартир 

У Києві — нова афера з орендою 
житла. Пропонують зняти квар-

тиру з євроремонтом, причому в 
надійного господаря — помічника 
нардепа. Заплативши 10–11 тис. за 
два місяці, довірливі люди зустрі-
чаються з іще десятком таких же 
квартиронаймачів. Таких випадків 
у різних районах столиці чимало. У 
міліції ж кажуть, що це найбільша 
афера з орендою квартир за останні 
кілька років, пишуть «Вести». 

«Квартира майже в центрі, зро-
блений євроремонт, є плазмові теле-
візори та два нових дивани, вся по-
бутова техніка, проведено Інтернет, 
а коштує на 100–200 гривень дешев-
ше за аналогічне житло в Києві — 
4,5 тисячі», — так описували шахраї 
квартиру неподалік від метро «До-
рогожичі». 

При зустрічі з потенційними на-

ймачами господар помешкання ви-
глядав дуже переконливо: роздавав 
візитки з телефоном і пропонував 
звертатися, якщо буде потреба. 

«Хазяїн назвався помічником 
нардепа, казав, що є співзасновни-
ком ресторану на Печерську і воло-
діє мережею заправок. Ми переві-
рили всі його документи: паспорт, де 
була вказана прописка в цій кварти-
рі, документи про право власності, 
техпаспорт. Потім підписали дого-
вори про оренду й заплатили 11 250 
гривень — по 4,5 тисячі за перший і 
останній місяці оренди та 2250 — за 
послуги ріелтора. Нам дали ключі, 
і 11 липня, як і було домовлено, ми 
приїхали в квартиру заселятися», 
— розповіла жертва шахрая. Але ви-
явилося, що житло дівчата зняли не 
самі. За словами дівчини, буквально 
за годину туди набилося 14 інших 

винаймачів, кожен із яких заплатив 
по 11 тисяч гривень і залишився ні 
з чим. 

Як виявилося, таким чином зда-
валися квартири й в інших районах 
столиці. 

Клініка українських «віпів» витратить 
із бюджету 4,5 мільйона на майстер-класи 
німецьких лікарів 

Клюєву купили автівку за півмільйона 

Апарат РНБО України 4 липня 
за результатами тендера уклав 

угоди на придбання двох легкових 
автомобілів за 748 тисяч гривень. 
Про це повідомляє «Вісник дер-
жавних закупівель». 

У компанії «Порше Інтер Авто 
Україна» за 498 тисяч придбано 
універсал із дизельним двигуном 
об’ємом 2900 куб. см і восьмисту-
пеневою коробкою передач. За да-
ними сайту компанії, під ці вимоги 
підходить Volkswagen Touareg. 

Ще одну машину вартістю 250 
тисяч гривень придбано у фірми 
«Єврокар», яка спеціалізується на 

автомобілях Škoda. Цей седан із се-
миступеневою коробкою передач 
має бензиновий двигун об’ємом 
1790 куб. см. Легковик було придба-
но коштом державного бюджету. 

Як святкують дні народження світові лідери

Клінічна лікарня «Феофанія» 
уклала угоду з Університет-

ською клінікою Фрайбурга на по-
слуги з обміну досвідом вартістю 
4,55 мільйона гривень. Про це по-
відомляється в «Віснику держав-
них закупівель». 

Гроші виділено на проведення 
телемостів із фахівцями клініки, 
яка «входить до трійки кращих 
клінік Німеччини», йдеться в об-
ґрунтуванні закупівлі. 

Німецькі лікарі в режимі ре-
ального часу надають лікарям 
«Феофанії» майстер-класи росій-
ською мовою та консультації щодо 
встановлення діагнозу та визна-
чення методик лікування хворих. 

Також у «Феофанії» з 2011 року 
працює Всеукраїнський радіохі-
рургічний центр, оснащений ПЕТ-
КТ виробництва фірми Siemens. У 
свою чергу до складу Університет-
ської клініки м. Фрайбург входить 
радіологічна клініка, яка є науко-
вою базою фірми Siemens. Із того 

часу українська здравниця щоріч-
но платить німецькій близько пів-
мільйона євро за послуги дистан-
ційного обміну досвідом. 

«Феофанія» налагодила співп-
рацю з німцями у 2006 році для 
«надання медичної допомоги на 
рівні світових стандартів» у об-
слуговуванні «прикріпленого на-
селення, в тому числі народних де-
путатів України й осіб, щодо яких 
здійснюється державна охорона». 

2013 року «Феофанія» провела 
тендери на 235,83 мільйона гри-
вень. Так, 182,25 мільйона коштує 
угода з «Київміськбудом» на ка-
премонт із переоснащенням ліку-
вального корпусу №3. 

Лише за рік на обладнання, 
обслуговування та ремонт клініч-
ної лікарні «Феофанія» Держу-
правління справами, що здійснює 
лікування нардепів і осіб під дер-
жавною охороною, з держбюджету 
витратили понад 300 мільйонів 
гривень. 

Поляки хочуть, щоб Тарута прозвітував, куди дів $75 мільйонів 
із бюджету країни 

Нацбанк покращує свою 
баню за 28 мільйонів 
НБУ уклав угоду з «Київбудінвестом» на 
переоснащення та придбання обладнання для 
фізкультурно-оздоровчого комплексу. Вартість 
угоди склала 28,39 млн грн. Про це повідомляє 
«Вісник державних закупівель». Передбачається 
монтаж системи СПА, устаткування для басейну, 
систем «тепла підлога», водоочищення та 
кондиціювання. Також Нацбанк запланував, щоб у 
центрі було цифрове телебачення. Роботи мають 
виконати протягом півроку. 


