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Депутати-сумісники обходять-
ся державі щонайменше в 2-3 

мільйони гривень. Про це пише 
журнал «Корреспондент». Як пові-
домляється, 13 депутатів Верховної 
Ради, більшість з яких представ-
ляють Партію регіонів, порушу-
вали і порушують Конституцію, 
суміщаючи мандати та високі дер-
жавні пости. Така рекордна кіль-
кість сумісників — тринадцять — 
з’явилася у минулому році.

Як пише видання, сумісники 
прогулювали пленарні засідання, 
передавали в постійне користу-
вання свої депутатські картки для 
голосування і, на думку багатьох 
своїх колег, банально наживалися 
за рахунок бюджету.

«Частина сумісників користу-
ються і депутатськими пільгами, 
і привілеями, належними їм як 
високим держслужбовцям», — за-
явив нардеп Василь Кравчук. Се-
ред таких привілеїв — службовий 
транспорт, відпочинок у спецсана-
торіях і штат особистих помічни-
ків. За словами Кравчука, цілком 
можливо, що деякі депутати при-
мудряються отримувати зарплату 
відразу в двох місцях.

Але документально підтверди-
ти таку підприємливість народних 
обранців неможливо. Голова про-
фільного регламентного комітету 
Володимир Макеєнко відмовився 
спілкуватися з журналістами на 

цю тему. Видання самостійно під-
рахувало можливі збитки, яких 
зазнав держбюджет, утримуючи 
депутатів-сумісників. За найбільш 
консервативними оцінками, ця 
категорія нардепів обійшлася дер-
жаві в 2,4 млн. грн. Голова про-
фільного підкомітету з питань 
забезпечення діяльності парла-
менту, який на прохання журна-
лістів звернувся до бухгалтерії 
парламенту, не зумів дізнатися, чи 
отримують сумісники депутатську 
зарплату. Та якщо припустити, що 
гроші їм нараховували регулярно, 
приблизно по 15 тисяч гривень на 
місяць, виходить, що вони за весь 
час незаконно полегшили держав-
ну кишеню на 1,2 мільйона.

Якщо врахувати також те, що 
кожному депутату держава опла-
чує роботу чотирьох помічників 
(у середньому на кожного по 3-4 
тисячі гривень), сума автоматично 
збільшиться вдвічі. Плюс витрати 
на службові автомобілі, на яких 
їздять депутати-чиновники. Тоб-
то збитки державі можна оцінити 
приблизно в 2,5-3 млн. грн.

Проте, як повідомляється, ни-
нішні сумісники написали заяви 
про складання повноважень. Та-
ким чином, вони убезпечили себе 
від загрози потрапити до суду. 
Заяви тим часом лежать у Раді та 
чекають, доки їх затвердять, проте 
цього чомусь не відбувається.

Модель і актриса Таша де Вас-
конселос стверджує, що з 

нею фліртував сам принц Чарльз. 
За словами 42-річної жінки, спад-
коємець британського престолу 
просив у неї «приватне дефіле» 
під носом у своєї коханої Камілли 
Паркер-Боулз.

Все це відбувалося ще у да-
лекому 1999-му році на одному 
з приватних вечорів, пише «Th e 
Daily Mail».

Де Васконселос розповіла, що 
все почалося з посмішки принца. 
Протягом вечора Таша ловила по-
гляди Чарльза на своєму намисті 
та ногах. 

«Ти чудова. Ти не проти роз-
глянути варіант приватного дефі-
ле тільки для мене?» — трохи зго-
дом спитав принц. Жінка каже, що 
була збентежена словами Чарльза. 
Тим паче, що все це він сказав у 
присутності коханої Камілли та 
жінок, обвішаних діамантами. Де 
Васконселос запевняє, що відхи-
лила пропозицію спадкоємця пре-
столу. Ще під час одного світсько-
го заходу принц Чарльз похвалив 
сукню Таші.

«Чарльз підійшов до мене, щоб 
сказати, яка гарна в мене сукня. 
Вважаю, що це був спосіб нагадати 
мені, що він, як і раніше, зацікавле-
ний в тому, що під сукнею. Камілла 
не сказала мені жодного слова за 
весь вечір», — згадує модель.

Представник принца Чарльза 
прокоментував слова де Васконсе-
лос так: «Ми ніколи не коментуємо 
приватні бесіди».
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Сильні світу

СКАНДАЛ 

ВТЕЧА?  

Як депутати новорічні свята гуляли
Новорічно-різдвяні канікули добі-
гли до кінця, втім, ще надовго лиша-
ють по собі післясмак — для когось 
приємний, для когось не дуже.

Не надто втішно розпочався 
2011-й рік для депутата з Партії регі-
онів Тараса Чорновола. Регіонал і від 
шампанського плювався, і у ДТП по-
трапив. Чорновіл, за його зізнанням, 
планував узимку поїздити Європою, 
але застряг на Львівщині.

«Не доїжджаючи до кордону у 
Львівській області, зіткнувся з реаль-
ністю — на дорозі була ожеледиця. 
Машину добре крутонуло, розбив 
трохи капот. На щастя, залишився 
цілий і неушкоджений. Який уже тут 
настрій — розвернувся та поїхав до-
дому», — зітхав Чорновіл, розповіда-
ючи про свої пригоди «Сегодня».

До речі, святий Миколай поклав 
депутатові під ялинку фотоапарат.

«На Новий рік вирішив по-
балувати себе баночкою червоної 
ікри. Причому на бутерброди встиг 
купити останню булку хліба. А ще 
промахнувся з шампанським. Купив 
французький брют, а він виявився 
гидотою, краще б наше «Советское» 
взяв», — зізнався він.

Веселіше — у чоловічій компа-
нії — зустрів у ресторані Новий рік 

«депутат-скандал-2010» Олег Ляшко.
«Була чоловіча компанія. На 

столі, як і у всіх, були шматок сала, 
часничок і горілка. Ну і, звичайно, 
олів’є, куди без нього!» — розпо-
відає Олег Валерійович, який торік 
став зіркою інтернет-відео.

До речі, у рік Кролика й Кота 
товариші Ляшка догодили йому осо-
бливою іграшкою.

«Друзі подарували іграшкового 
зайця. Вдома у мене живе ротвей-
лер, тож кота завести не можу. Ось 
плюшевий заєць буде талісманом на 
цей рік», — каже позафракційний 
депутат.

За словами Ляшка, гуляка з нього 
не вийшов, і до другої ночі він пішов 
по-англійськи, не прощаючись. А на 
Різдво Олег Валерійович лишився 
вдома. Натомість до нього прийшла 
колядувати його дев’ятирічна пле-
мінниця.

«Подарував їй гроші, люстерко 
та браслет, правда, звичайний, не зо-
лотий. Більше ніхто не приходив. Як 
рідкісний птах долітає до середини 
Дніпра, так рідкісний колядник до-
береться до квартири депутата», — 
сміється Ляшко.

А от регіонал Нестор Шуфрич 
відзначив Різдво в Ужгороді. Ком-

панію екс-міністру з надзвичайних 
ситуацій склали його батько, брат 
Олександр, старший син Сашко й 
інша рідня. За словами депутата, 
на це свято він обов’язково йде до 
церкви. До речі, Новий рік він також 
зустрів в Ужгороді з рідними.

«Була купа подарунків. Цього 
разу Дід Мороз приніс нам багато 
електроніки — айподи, комп’ютери, 
телефони», — зізнався задоволений 
біло-блакитний мачо.

А ще Шуфрич поділився спога-
дами: як одного разу ледь не довело-
ся зустрічати Новий рік у полі.

«Я тоді вчився у випускному 
класі. Ми відзначали Новий рік у 
приятеля у селі за 12 кілометрів від 
Ужгорода. Поїхали туди на таксі. 
Але оскільки була сильна заметіль, 
таксист висадив нас за кілометр від 
пункту призначення. Далі їхати було 
неможливо. Щоб зрізати дорогу, ми 
пішли через поле, і, звісно, заблука-
ли. Будинок ми знайшли буквально 
за кілька хвилин до півночі», — зга-
дує регіонал.

На Заході святкував і секретар 
Київради Олесь Довгий. Подейку-
ють, що на Різдво він їздив до бабусі 
до Львова. А після цього Лесик узяв 
«невелику відпустку» для поїздки, як 
кажуть у його оточенні, в Європу.

ПОЗИЦІЯ  

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ  

КОНТАКТИ 

ЗАКОНИ НЕ ДЛЯ ВСІХ  

Барак Обама втрачає вагу
Президент США скинув більше 13 кілограмів. 
49-річний політик втрачає вагу, і відбувається це 
стрімко. Невідомо, як ставиться до цих чоловікових 
метаморфоз затята поборниця здорового спосо-
бу життя Мішель Обама. Подейкують, що жінка 
останнім часом перебуває не в найкращому гуморі 
— через те, що не отримала запрошення на весілля 
британського принца Вільяма. Причиною стало те, 
що наречений ще не є спадкоємцем престолу, тож 
його свято не вважається офіційною подією.

Лукашенко працевлаштував 
екс-президента Киргизії? 
Президент Білорусі працевлаштував екс-
президента Киргизії Курманбека Бакієва, який 
сховався в Мінську після держперевороту у себе 
на батьківщині. Як повідомляють киргизькі ЗМІ, за 
розпорядженням Лукашенка Бакієв, екстрадиції 
якого домагається чинна влада Киргизії, призначе-
ний директором білоруського військового заводу. 
Офіційного підтвердження інформації про працев-
лаштування екс-президента Киргизії поки немає.

Олег Ляшко

Нестор Шуфрич

Депутати-сумісники коштують 
державі мільйони гривень

Ющенко не втрачає 
зв’язку з Януковичем

Екс-президент України Віктор 
Ющенко регулярно спілкуєтьcя з 

Президентом Віктором Януковичем.
Про це в інтерв’ю «Україні молодій» 
сказала прес-секретар екс-глави дер-
жави Ірина Ванникова.

«Вiктор Андрiйович регуляр-
но спілкується з усіма впливовими 
політиками в Україні — це факт. 
Зокрема, має телефонні розмови і 
з Віктором Януковичем. І в цьому 
нема ніякої таємниці. Це нормальні 
речі, діалог влади й опозиції мусить 
бути», — зазначила прес-секретар.

За її словами, Ющенко спілку-
ється з президентом Грузії Михай-
лом Саакашвілі, екс–президентами 
США та Литви — Білом Клінтоном 
і Валдасом Адамкусом та ін.

Прес-секретар також розповіла, 
що для Ющенка стала особистою 
трагедiєю загибель його друга — 
екс-президента Польщі Леха Качин-
ського. 

Принц Чарльз намагався 
спокусити модель?

У телефоні нардепа засікли 
пікантну есемеску

Під час засідання Верховної 
Ради один із народних об-

ранців, стомившись від законот-
ворчого процесу, відволікся на 
написання повідомлення цікаво-
го змісту. Судячи з уривків СМС, 
нардеп просить «підготувати хо-
рошу команду актрис», аби «зніма-
ти фільм». 

Такі висновки можна зробити 
на основі фото, яке виклав на влас-
ній сторінці у «Facebook» користу-
вач під ніком Kot Grishin, — пише 
ТСН.

В цілому уривок повідомлен-
ня, який вдалося розгледіти на 
світлині, виглядає наступним чи-
ном (мовою оригіналу): «...всего 
где-то через недельку буду осно-

вательно дней несколько. Готовь 
хорошую команду актрис. Будем 
снимать фильм». Прізвище депу-
тата, який пише повідомлення на 
телефоні, не повідомляється. Про-
те варто зазначити, що відправник 
СМС займає місце депутата на ім’я 
Геннадій. Такий висновок можна 
зробити, якщо придивитися до 
верхнього правого кута фотогра-
фії. Серед 450 народних обранців 
ймення Геннадій мають лише чет-
веро, а саме — регіонали Васильєв 
і Самофалов, бютівець Задирко та 
Москаль із фракції НУНС. Втім, 
від людини, зображеної на фото, 
останнього відрізняє зачіска. У 
пана Москаля, як відомо, на голові 
небагато волосся.

Лужков попросив посвідку на проживання в Латвії

Ахметов хоче, щоб Янукович 
декларував свої видатки

Тільки двоє людей із парламент-
ської більшості проголосували 

за проект закону, який передбачав 
обов’язкове декларування доходів 
і витрат вищих посадових осіб, а 
також їх близьких. Цей законопро-
ект під авторством депутата Арсе-
нія Яценюка передбачає створен-
ня системи боротьби з корупцією, 
нагадує газета «Дело». 

Зокрема, документ передбачає 
декларування вищими посадови-
ми особами, які уповноважені ви-
конувати функції держави та орга-
нів місцевого самоврядування, всіх 
витрат на суму більше  100 неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян (тобто більше 1700 грн.). 
До таких витрат прирівнювалися і 
ті товари, які особа отримує безко-
штовно або в користування. Проте 
Верховна Рада провалила цей за-
кон. «За» проголосували лише 118 
депутатів із 410 зареєстрованих у 

сесійній залі. 
Партія регіонів, від голосів 

якої залежав успіх проходження 
законопроекту, відмовилася його 
підтримати. Винятком стали два 
депутати — Ринат Ахметов і Юрій 
Воропаєв. Обидва проголосували 
«за». Як повідомлялося, 17 грудня 
2010 року Верховна Рада скасувала 
весь пакет антикорупційних зако-
нів, який повинен був набути чин-
ності з 1 січня 2011 року. 

Юрій Лужков, колишній мер Мо-
скви, звернувся з проханням 

про отримання посвідки на прожи-
вання в Латвії, повідомило в неділю 
ввечері латвійське телебачення.

За даними журналістів, Лужков 
подав відповідні документи до лат-
війського посольства в Росії напри-
кінці грудня 2010 року. Підставою 
для отримання посвідки на прожи-
вання екс-мер вказав інвестиції в 
банк «Rietumu banka» в розмірі 200 
тисяч латів (близько 11,5 мільйона 
рублів за поточним курсом ЦБ РФ). 
Крім того, у Лужкова є нерухомість 
у балтійській республіці — він во-

лодіє складськими приміщеннями в 
Юрмалі.

Міністр внутрішніх справ Латвії 
Лінда Мурціеце розповіла, що влада 
перевіряє походження коштів, ін-
вестованих Лужковим у латвійський 
банківський сектор. Перевірка про-
водиться у співпраці з російською 
стороною. «Правоохоронні органи 
перевіряють й іншу інформацію 
щодо Лужкова, і, думаю, що тих чи 
інших юридичних причин буде до-
статньо, щоб знайти підстави та від-
мовити в дозволі на проживання», 
— сказала міністр.

Як нагадують у зв’язку з цим 

місцеві ЗМІ, раніше Лужков неодно-
разово допускав недружні вислов-
лювання щодо Латвії. Так, у серпні 
2010 року він заявив, що російська 
мова має стати в республіці другою 
державною.

Юрій Лужков, який обіймав 
посаду мера Москви вісімнадцять 
років, був звільнений президентом 
Дмитром Медведєвим наприкінці 
вересня 2010 року з формулюван-
ням «у зв’язку з втратою довіри». 
За даними деяких інтернет-ЗМІ, 
наприкінці минулого року Лужков 
подав документи на отримання бри-
танської візи.

Тарас Чорновіл


