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Губернатор Харківщини Михай-
ло Добкін заявляє, що заробляє 

трохи більше шести тисяч гри-
вень. Про це він розповів під час 
онлайнової конференції, інформує 
«Сегодня».

За словами Добкіна, його 
«брудна» зарплата за останній мі-
сяць склала 7,8 тисячі гривень, а 
на руки він отримав 6200 гривень.
Ніяких доходів «додатково» губер-
натор не одержує.

«Ми відмовилися від 90-про-
центної надбавки за депутатську 
діяльність. Але задля справедли-
вості скажу, що від цієї надбавки 
відмовлялося й попереднє керів-
ництво області», — заявив Доб-

кін. Преміювати себе губернатор 
також не може, тому що вважає це 
неетичним, і говорить, що відмо-
вився від пережитку радянського 
часу — 13-ї зарплати.

Президент Віктор Янукович під 
час візиту до Японії їхав із То-

кіо в Кіото в окремому вагоні по-
їзда. Для нашої делегації викупили 
там усі місця. Вартість проїзду для 
одного пасажира в першому класі 
— 18 160 ієн (1732 гривень). Усьо-
го місць у вагоні першого класу 
близько шістдесяти, тобто проїзд 
обійшовся в 103 920 гривень. 

Нагадаємо, як розповіли жур-
налісти, що входили до прези-
дентського супроводу, делегації не 
вдалося домовитися з японськими 
владцями про те, щоб через вагон, 
у якому їхав Президент, не ходили 
інші пасажири. Двері по обидва 
боки вагона охорона Януковича 
блокувала на свій страх і ризик.
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Путін будує дачу за мільярд доларів?
Під Новоросійськом будують роз-
кішний палац вартістю щонаймен-
ше мільярд доларів. У пресу про-
сочилася інформація, що маєток 
віддадуть в особисте користування 
Володимиру Путіну.

В Інтернеті з’явилися докладні 
фотографії так званого «палацу Пу-
тіна» під Новоросійськом вартістю 
у мільярд доларів, про будівництво 
якого повідомив президенту Дми-
тру Медведєву підприємець Сергій 
Колесников. Судячи зі знімків, має-
ток практично збудований.

Звернення Колесникова, в якому 
він стверджував, що палац «буду-
ється для особистого користування 
прем’єр-міністра» Володимира Путі-
на, викликало широкий суспільний 
резонанс у Росії. Тоді ж, наприкінці 
грудня, у Мережі виклали фотогра-
фії будинку, зроблені здалеку — там 

було видно тільки дах «палацу».
18 січня були опубліковані більш 

детальні фото у порталі «RuLeaks», 
створеному за аналогією зі скан-
дальним ресурсом «WikiLeaks».

«Редакція «RuLeaks» одержала у 
розпорядження серію фотографій 
палацу, про який нещодавно йшлося 
в пресі. Ми не готові стверджувати, 
чий це палац, ми публікуємо тіль-
ки фотографії самого об’єкта», — 
йдеться в повідомленні на сайті.

Об’єкт, судячи з фотографій, 
практично збудований, ідуть завер-
шальні оздоблювальні роботи.

Величезна двоповерхова будів-
ля, з якої відкривається вид на море, 
прикрашена великими колонами, 
величезними вікнами на першому 
поверсі. У внутрішньому дворику 
розташовано фонтан. Прилеглу те-
риторію займає паркова зона: з мар-

муровими доріжками та підстриже-
ними деревами. 

Всередині «палацу» — кабінет 
із широким представницьким сто-
лом, який прикрашений двоголовим 
орлом. Багато меблів із позолочени-
ми ніжками. Внутрішнє оздоблення 
декороване люстрами, на склепін-
ні купола — фрески, багато меблів, 
ліжко прикрашене балдахіном, ве-
личезні столи.

За даними російських журналіс-
тів, автором викривального листа 
президенту про корупцію в оточенні 
прем’єра дійсно виявився партнер 
пітерських друзів Володимира Пу-
тіна бізнесмен Сергій Колесников. 
Він веде спільний бізнес зі знайо-
мими Володимира Володимировича 
— Миколою Шамаловим і Дмитром 
Горєловим.

Прес-секретар Путіна Дмитро 
Пєсков раніше заявив, що прем’єр 
не мав і не має жодного стосунку до 
спорудження цього будинку.
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У Колеснікова — інфаркт
Віце-прем’єр, міністр інфраструктури Борис 
Колесніков вранці 24 січня переніс інфаркт. Про 
це повідомив його прес-секретар Юрій Громниць-
кий. Борис Колесніков був доставлений до клініки 
Феофанія (Київ), після надання медичної допомоги 
стан пацієнта оцінюється як стабільний. У зв’язку 
з тим, що сталося, робочий візит віце-прем’єра у 
Брюссель, запланований на 25 січня, скасовано. В 
ході цього робочого візиту Колесніков мав намір 
обговорити питання підготовки до Євро-2012 з 
представниками Європейської комісії.

Горбачов відсвяткує 
80-річчя з Шерон Стоун
Екс-президент СРСР Михайло Горбачов замовить 
на свій 80-й день народження селебрітіз. Так, 
вітати політика з ювілеєм будуть зірки першої 
величини — Брайян Феррі, Кетрін Дженкінс, Лара 
Фабіан, Дмитро Хворостовський, екс-«Spice Girls» 
Мел Сі, група «Scorpions», Андрій Макаревич, Ігор 
Крутой. А от ведучою концерту стане актриса 
Шерон Стоун. Музична гулянка на честь 80-річчя 
Горбачова запланована на 30 березня в лондон-
ському Королівському Альберт-холі.

Добкін розповів, скільки заробляє 
губернатор

Окремий вагон обійшовся 
Януковичу в 103 тисячі гривень 

Італійська преса шукає наречену 
Берлусконі

Після заяви італійського 
прем’єра про те, що після 

розлучення в нього з’явилися ста-
більні любовні відносини, всім 
хочеться довідатися, хто ж ця щас-
ливиця.

«Хто вона, наречена Сільвіо 
Берлусконі?» — після заяви голови 
Ради міністрів це питання обгово-
рюється й у перукарнях, і в пала-
цах влади. Букмекери приймають 
ставки: член парламенту котується 
як 1,85, модель — 3, шоу-діва — 4, 
адвокат — 4,5, суддя — 5,5, дочка 
глави держави — 8», — пише одне 
з видань.

Веб-видання «Novella 2000» 
склало каталог кандидатур. «Серед 
усіх жінок, близьких до прем’єра, 
слід шукати одну, не скомпромето-
вану вечірками «Бунге-Бунге», за 
віком не молодшу його дочок», — 
пише видання.

Рейтинг очолює 49-річна Дані-
ела Сантаке, заступник міністра з 
реалізації програм уряду, котра в 
останні дні заявила: «Я знаю про 
цей зв’язок більше року... Та я не 

думаю, що він розкриє ім’я». За 
нею йде Роберта Боназія, 1984 року 
народження, учасниця конкурсів 
«Міс Італія» та «Міс Паданні». Її 
ім’я спливло в перехопленій теле-
фонній розмові між передбачува-
ними організаторами й учасни-
ками вечірок Леле Мору, відомим 
телевізійним імпресаріо, й Еміліо 
Феде, керівником служби новин 
телеканалу «Retequattro», що на-
лежить Берлусконі. У рейтингу 
знайшлося місце й для 25-річної 
Франчески Паскале, провінційного 
радника партії «Народна свобода» 
у Неаполі, члена парламенту Марії 
Розарії Россі (38 років), а також 
для 34-річної Айші Каддафі, ад-
воката й дочки лівійського лідера, 
яку називають «Клаудія Шиффер 
пустелі», та Дар’ї Павлової, 47-річ-
ної вдови російського магната, су-
сідки Берлусконі в Сардинії.

Нагадаємо, Берлусконі є фі-
гурантом сексуального скандалу. 
Він обвинувачується в інтимних 
відносинах із «значною кількістю» 
молодих повій.

Азаров добирається на роботу по зустрічній смузі

Автівка сина Фельдмана потрапила 
в ДТП: загинули п’ятеро

19 січня біля міста Ізюма авто-
мобіль «Porsche Cayenne» 

сина нардепа Олександра Фель-
дмана зіштовхнувся з «Renault 
Duster», у результаті чого загинули 
п’ятеро людей. Про це повідомляє 
прес-служба ДАІ. 

Водій «Porsche Cayenne» не 
впорався з керуванням і виїхав на 

зустрічну смугу, де й зіштовхнувся 
з «Renault». Відомо, що «Porsche» 
їхав із Ізюма в Харків. У результаті 
ДТП обоє водіїв і троє пасажирів 
автівки «Renault» загинули на міс-
ці. Зараз ведеться слідство. 

Як з’ясувала медіагрупа 
«Об’єктив», за кермом «Porsche» 
перебував житель Харкова, 1974 
р. н., водій (за іншою інформацією 
— помічник) родини Фельдманів. 
У «Renault» перебували жителі Ар-
темівська й Артемівського району 
Донецької області — троє чолові-
ків (1981, 1973 і 1961 років наро-
дження) та 40-річна жінка. Хто був 
за кермом цієї машини — невідо-
мо. Джерела «Об’єктива» ствер-
джують, що під час зіткнення на 
спідометрі «Porsche» була зафіксо-
вана швидкість понад 200 км/год.

Трьох хвилин, на які перекривають 
рух для кортежу Миколи Азарова, 
у ранковий час достатньо, щоб за-
купорити два мости через Дніпро.

Живе Микола Янович на держав-
ній дачі в Конча-Заспі, і його шлях 
на роботу проходить через Столич-
не та Понаддніпрянське шосе, буль-
вар Дружби народів, вулиці Мазепи 

(колишня Січневого повстання) і 
Грушевського.

Журналісти «Левого берега» за-
фіксували, як Прем’єр добирається 
до роботи. О 8:24 даішники зайняли 
вихідні позиції. Через дві хвилини 
перекрили підходи до моста Патона: 
з’їзд із бульвару Дружби народів на 
набережну, прямий проїзд із моста 
на бульвар, заїзд із набережної на 
бульвар. Трохи далі — біля Паркової 
дороги — даішник зупинив потік ав-
томобілів від станції метро «Дніпро» 
в напрямку Видубичів, звільняючи 
зустрічну смугу для кортежу.

Потік машин на Понаддніпрян-
ському шосе убік центру не зупи-
няли. О 8:27 почулося виття сирен, 
з’явився кортеж. Співробітник ДАІ 
в першій машині з пасажирсько-
го сидіння висунув руку з жезлом і 
показував машинам — звертай до 
узбіччя.

Та автівки рухалися так щіль-
но, що звертати було нікуди. Біля 

розв’язки моста Патона кортеж виї-
хав на зустрічну смугу, обігнув затор 
та заїхав на бульвар Дружби наро-
дів, далі помчався по вулиці Мазепи 
нагору, до Лаври.

У супроводі Миколи Яновича 
було п’ять машин, ще чотири, як 
виявилося пізніше, застрягли в за-
торі та відстали на півхвилини. Сам 
Прем’єр проїхав у броньованому 
«Мерседесі». «Швидкої допомоги» в 
«азаровському» кортежі немає.

Для порівняння, Президент Ві-
ктор Янукович пересувається в од-
ному з двох однакових автомобілів, 
аби не було зрозуміло, в якому він 
їде.

Як тільки Азаров проїхав, авто-
мобілісти традиційно почали обу-
рено сигналити. Пустили транспорт 
через півхвилини, о 8:30.

Нагадаємо, раніше Державтоін-
спекція України обіцяла скоротити 
пробки на дорогах під час прохо-
дження урядових кортежів.


