
Білоруський лідер отримав па-
родійну премію за заборону 

публічних аплодисментів, а також 
за те, що білоруські правоохорон-
ці заарештували за оплески одно-
руку людину. 

Як відомо, церемонія оголо-
шення лауреатів Шнобелівської 
премії (Ig Nobel Prize), що прису-
джується за наукові досягнення, 
«які спочатку викликають сміх, а 

потім примушують замислитися», 
відбувається в Гарвардському уні-
верситеті. 

Якщо говорити про Нобелів-
ську премію миру, то цього року на 
неї номіновано рекордну кількість 
кандидатів — 259, із яких 50 — ор-
ганізації. 

Згідно з правилами Нобелів-
ського комітету, список номінан-
тів тримають у таємниці протягом 
50 років після вручення. Проте 
вже відомо, що серед претенден-
тів, наприклад, є колишній прези-
дент США Білл Клінтон. 

Нобелівська премія миру була 
заснована 1901 року. В перший рік 
вручення на неї було номіновано 
136 кандидатів. Лауреата вибирає 
комітет із п’ятьох осіб. Серед зна-
менитих лауреатів премії — Барак 
Обама, Далай-лама, Ясір Арафат, 
Альберт Гор, Генрі Кіссинджер та 
інші. 

Нобелівська премія миру 2012 
року присуджена Європейському 
Союзу. 

Під час Міжнародного книжко-
вого форуму видавців у Льво-

ві Віктор Зварич, син засудженого 
екс-судді Ігоря Зварича, презенту-
вав першу книгу батька «Суддя-
комуніст» із трилогії Mein Kampf 
in Ukraine. 

Як розповів директор видав-
ництва «Саміт-книга» Ігор Степу-
рін, тираж накладу «Mein Kampf 
in Ukraine. Книга перша. Суддя-
комуніст» — 2000 примірників, із 
яких 300 належать авторові. 

Книгу на форумі продають за 
60 гривень. Отже, гонорар автора 
становить 18 000. 

Як розповіли видавці, книгу 
надрукували буквально в останні 
дні перед презентацією. На Фо-
румі видавців уже продали понад 
200 примірників. Як розповів син 
екс-судді Віктор Зварич, його бать-
ко вже почав роботу над наступ-
ними двома книжками трилогії. 

«Татові дозволили писати у 
тюрмі, умови були не надто ком-
фортні, але він упорався. Він на-
писав книгу в червні, у липні до 
нас дійшов рукопис поштою, і ми 
поспішали видати до форуму. Ар-

хівні документи, рішення суду і 
фото родини збирали за його вка-
зівкою вже ми. У книзі — багато 
інформації про родину, про діяль-
ність батька у комуністичні часи, 
звернення до преси, іноземних по-
слів, правозахисників», — сказав 
Віктор Зварич. 

Нагадаємо, 20 вересня 
2011 року Оболонський районний 
суд Києва засудив колишнього 
суддю й голову Львівського апе-
ляційного адміністративного суду 
Ігоря Зварича до 10 років позбав-
лення волі за отримання хабарів 
на суму 963 тисячі гривень. 

У чотирьох депутатських санаторі-
ях, які фінансують із бюджету, від-
почивають переважно помічники 
депутатів і колишні нардепи. 

Про це свідчить статистика, яку 
надав апарат Верховної Ради у відпо-
відь на інформаційний запит, пише 
журналіст Сергій Андрушко у блозі 
на «Українській правді». 

Імена та прізвища помічників 
і всіх депутатів, які відпочили ко-
штом платників податків, апарат ВР 
не надає. Причина відмови — інфор-
мація не узагальнена й аналітично 
не оброблена, йдеться у матеріалі у 
рамках кампанії громадського руху 
«Чесно». 

За даними Андрушка, серед цих 
депутатів — екс-спікер Володимир 
Литвин, лідер фракції Партії регіо-
нів Олександр Єфремов і комуніст 
Олександр Голуб. 

Цього року Єфремов провів у 

«Нижній Ореанді» вісім днів. Лит-
вин цього літа відпочивав у парла-
ментському санаторії 13 діб, а Голуб 
— 23. 

За останніх три роки у парла-
ментських санаторіях відпочили 407 
колишніх нардепів, 271 помічник де-
путата і 215 чинних парламентарів. 
За серпень цього року інформація 
відсутня. 

Найпопулярніше місце для піль-
гового відпочинку серед нардепів 
та їхніх помічників — санаторій 
«Дюльбер» у Криму: за три роки 
(не враховуючи серпень 2013-го) 
там відпочило 611 представників 
цих категорій, із них — 118 чинних 
депутатів. Вартість відпочинку там 
залежно від сезону та номера коли-
вається від 400 до 1200 гривень за 
добу. Депутатам і їхнім помічникам 
релаксацію оплачує держбюджет. 

Далі за популярністю йде са-
наторій «Нижня Ореанда»: там 

відпочили за вказаний період 242 
парламентських і долучених до пар-
ламенту осіб.

Для порівняння, в оздоровчому 
комплексі «Затока» (Херсонська об-
ласть) за три роки відпочив лише 
один помічник народного депутата.

Український парламент також 
утримує для відпочинку депутатів 
пансіонат матері і дитини «Таврій-
ські зорі» у Херсонській області. 
Втім, відповідно до наданої статис-
тики, за останніх три роки жоден 
народний обранець не з’явився там, 
зате відпочило 33 помічники парла-
ментарів. 

Апарат Верховної Ради інфор-
мував, що цього року на утримання 
чотирьох санаторіїв парламенту піде 
88 млн грн. Для порівняння: цього 
року на лікування онкохворих дітей 
за кордоном, завдяки змінам у бю-
джеті, виділять 50 млн грн. 
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Сильні світу

Рада накупила зимової гуми 
по 27 тисяч за колесо 
Автобаза Управління справами апарату Верховної 
Ради за результатами тендера уклала угоду на при-
дбання зимових шин для автомобілів на 226 тисяч 
гривень. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням 
на «Вісник державних закупівель». Як зазначається, 
придбано, зокрема, чотири шини 245/700 R470 для 
«Мерседеса» по 24,7 тисячі гривень за штуку. 

Ющенко тепер відкриває фаст-фуди 

Лукашенко став лауреатом Шнобелівської 
премії миру 

Голова ДУС розширяє свій маєток у «Пущі-Водиці» за рахунок 
держземель 

Екс-президент Віктор Ющенко з 
дружиною Катериною в Києві 

прийшли на відкриття чергового 
ресторану швидкого харчування 
KFC. Компанію подружжю склала 
також голова Народної демокра-
тичної партії Людмила Супрун. 

Високі гості у фаст-фуді без-
платно пригощалися курячими 
ніжками з соусом. При цьому 
дружина Ющенка брала курятину 

руками, а колишній глава держави 
примудрявся їсти виделкою. 

Нагадаємо, нещодавно Віктор 
Ющенко відвідав футбольний 
матч збірних України й Англії. 
Екс-президент сидів у VIP-ложі з 
Віктором Януковичем, Леонідом 
Кучмою та Леонідом Кравчуком, 
а перед грою встиг пообійматися з 
Ринатом Ахметовим. 

Керівник Державного управління 
справами (ДУС) Андрій Кравець 

звів великий будинок на місці дер-
жавної дачі у «Пущі-Водиці» та роз-
ширяє межі свого маєтку за рахунок 

державних земель. Про це пише Те-
тяна Чорновол у своєму блозі. 

У 2007-му, коли Віктор Януко-
вич обіймав посаду керівника уряду, 
а Андрій Кравець працював заступ-
ником міністра Кабміну, останній 
домігся виділення йому двох кім-
нат у державній дачі №9 у комплексі 
«Пуща-Водиця». 

Після виділення йому кімнат 
Кравець зніс стару держдачу і почав 
будівництво розкішного будинку. 
«Після закінчення будівництва Кра-
вець, як і інші можновладці-інвес-
тори державних дач, оформив при-
ватну власність на свою віллу без 
будь-яких виплат у держбюджет», 
— зазначила журналістка. 

Крім того, вона з’ясувала, що 
«Кравець нині збільшує земельну ді-
лянку свого маєтку за рахунок лісу 

державної «Пущі-Водиці». 
Щорічно на утримання комплек-

су державних дач «Пуща-Водиця», 
де розміщений приватний маєток 
Кравця, з держбюджету виділяється 
понад 15 млн грн. Із цієї суми, зокре-
ма, оплачується робота охоронців, 
садівників і прибиральниць. 

Крім цього, ДУС надає мешкан-
цям держдач різні пільги за держав-
ний кошт. Наприклад, у 2007 році 
Кравець отримав право сплачувати 
за свої дві кімнати лише 30% кому-
нальних платежів. А з 2011-го ДУС 
почало закуповувати для комплексу 
«Пуща-Водиця» за кошти держбю-
джету послуги таксі. Тоді на це було 
виділено 830 тис. грн. 

Нагадаємо, Андрій Кравець очо-
лив ДУС у 2010 році, після обрання 
Віктора Януковича Президентом. 

У державних санаторіях відпочивають 
помічники депутатів 

Санаторій «Дюльбер» — найпопулярніше місце для пільгового відпочинку серед 
усіх колишніх і чинних депутатів та їхніх помічників

На графіку вказано, скільки депутатів 
відпочило за останніх три роки

Балога одружив сина-мільйонера 

25-річний син нардепа Вікто-
ра Балоги Андрій відгуляв у 

Мукачевому весілля. Обраницею 
старшого сина нардепа стала юрист, 
головний спеціаліст реєстраційної 
служби Мукачівської райдержадмі-
ністрації Едіта Гелетей. 

Знімками з весілля похизував-
ся сам Балога-старший. Він виклав 
фото з вінчання на свою сторінку в 
соцмережі та написав: «Діди, бабки, 
сім’я і ми, батьки, дякуємо Богу, що 
сьогодні наші діти — син Андрій 
і невістка Едіта — створили нову 
українську сім’ю. Хочеться, щоб 
вони і всі люди на світі були щасливі 
та здорові все життя». 

На весілля молодятам на їхнє 
прохання дарували іграшки та кни-
ги: вони планують віддати подарун-

ки до дитбудинку. 
Нагадаємо, Андрій Балога був 

завидним нареченим. У свої 25 він 
уже мільйонер: володіє великим 

торговим центром у Мукачевому та 
цегельним заводом у селі Іванівка 
Мукачівського району, мережею су-
пермаркетів на Закарпатті. 

Екс-суддя Зварич у тюрмі почав писати 
книги 

0
2011 2012 2013

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Колишні депутати

Помічники депутатів

Чинні депутати

Годинник губернатора 
коштує, як половина його 
річного доходу 
Дніпропетровський губернатор Дмитро 
Колєсніков прийшов на зустріч із німецьким 
консулом Детлефом Вольтером із годинником 
вартістю в половину його річного доходу. Хро-
нометр Zenith Cronomaster XXT Open Grande 
Date коштує майже $12 тис., що, згідно з по-
датковою декларацією губернатора, становить 
половину його річного доходу за 2012 рік. 


