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У Верховній Раді зареєстровано 
законопроект про скасування 

деяких пільг народних депутатів. 
Його подав бютівець Володимир 
Яворівський. 

Законопроект пропонує віді-
брати в депутатів право на грошо-
ву компенсацію на купівлю квар-
тири (розраховується по середній 
вартості кв. м у Києві) або кварти-
ру для постійного проживання, а 
залишити тільки службове житло 
на час повноважень. До надання 
службового житла депутати змо-
жуть пожити в готелі, але не довше 
трьох місяців. У нардепів прагнуть 
забрати також безкоштовне пар-
кування й поїздки на будь-якому 
виді транспорту (виняток — якщо 
нардеп перебуває у відрядженні, то 
він не повинен купувати квиток). 

Медобслуговування депутатам 
пропонують залишити, як і зараз, 
безкоштовним, а за путівки на 
санаторно-курортне лікування їх 
таки змусять платити. 

Близьких родичів нардепа, 
які теж мали пільги, з закону не 
викреслюють, але скоротили їх 

перелік: тепер депутат не зможе 
забезпечити внуків і діда з бабою 
— тільки батьків, дітей, чоловіка/
дружину та рідних братів і сестер. 

Після закінчення повноважень 
нардепам хочуть суттєво урізати 
виплати. Депутатові, який не зміг 
знайти собі роботу, не будуть пла-
тити повну зарплату з усіма над-
бавками протягом року й по пів-
зарплати — до самої пенсії, якщо 
його стаж більше 25 років. Замість 
цього обіцяють тільки середню 
зарплату без надбавок і тільки 
протягом року. 

При виході на пенсію нардепам 
планують давати не 12, а 10 місяч-
них окладів, якщо в них є стаж ро-
боти в держорганах 10 років. З за-
кону хочуть забрати й норму про 
те, що пенсія виплачується депу-
татові незалежно від того, скільки 
грошей він заробляє після виходу 
на пенсію. У депутатів-пенсіонерів 
хочуть відібрати безкоштовне ме-
добслуговування в лікарнях, до 
яких вони були прикріплені під 
час каденції, та безкоштовний 
транспорт для поїздок до лікаря.

Віктор Янукович — один із най-
бідніших президентів у світі. 

До такого висновку прийшли жур-
налісти українського Центру жур-
налістських розслідувань, зрів-
нявши доходи керівників різних 
країн. За сумою сукупних доходів 
він на третьому місці з кінця спис-
ку. Згідно з офіційними даними, 
український лідер одержує майже 
30 тисяч доларів США в рік і має 
ще 136 тисяч на банківських ра-
хунках.

У двох інших президентів, що 
«випередили» Януковича в ан-
тирейтингу, зарплата ще менша: 
глава Афганістану Хамід Карзай 
задовольняється 525 доларами 
зарплати (набігає 6300 доларів у 
рік) і зберігає майже 20 тисяч «зе-
лених» у банку. На другому ж місці 
— глава Зімбабве Роберт Мугабе з 
18 тисячами доларів зарплати.

До слова, у дослідженні жур-
налісти враховували не тільки 
зарплату, але й інші внески в «сі-

мейні бюджети». Наприклад, бан-
ківський рахунок найзаможнішо-
го президента на планеті — Барака 
Обами — поповнився солідною 
сумою, що додавалася до Нобелів-
ської премії миру за 2009 рік, — 1,4 
мільйона доларів. Загальний річ-
ний дохід Обами склав 5,5 мільйо-
на доларів.
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Сильні світу

ЗАВИНИВ  

VIP-ВЕСІЛЛЯ 

Політика й секс: кохані 
та коханки президентів 
Особисте життя перших осіб 
держави завжди цікавило громад-
ськість. Особливо привертають 
увагу таємні романтичні зв’язки 
президентів і політиків. Коханки 
представників верхівки влади не 
завжди при цьому перебувають у 
тіні. Іноді вони можуть впливати на 
долю країни більше, ніж перші леді.

Моніка Левінскі прославилася 
завдяки зв’язку з екс-президентом 
США Біллом Клінтоном, забезпе-
чивши собі безбідне життя до кін-
ця своїх днів. Моніка працювала в 
Білому домі стажисткою, де вона й 
познайомилася з Клінтоном. Після  
його перемоги на виборах про їхній 
зв’язок довідалася громадськість. 
З’ясувалося, що Левінскі заздале-
гідь продумала план, як спокусити 
Клінтона, щоб заробити на цьому 
скандалі велику суму грошей. Для  
підтвердження того, що в неї був  
«особистий контакт» із президентом 
США, вона вела щоденник зустрічей, 
а також зберегла сукню, в якій за-
ймалася сексом із Клінтоном. Потім 
Моніка видала той самий щоденник. 
Білла Клінтона, у свою чергу, вряту-
вала його власна дружина — Хілла-

рі Клінтон, яка також опублікувала 
книгу про те, як бути дружиною 
президента США. Хілларі розповіла, 
що, по суті, нічого страшного в цій 
зраді немає, і вона готова пробачити 
чоловікові. Те ж саме вона попросила 
зробити американське суспільство.

Екс-віце-прем’єр уряду РФ Бо-
рис Нємцов фігурує у великому секс-
скандалі через те, що дві його секре-
тарки — Наталя Самійленко й Ольга 
Пекло заявили, що були відібрані 
на спеціальному кастингу саме для 
нього з метою надання «сексуальних 
послуг». До того ж Нємцова часто 
бачили в стриптиз-клубах. Ще коли 
він працював на Нижегородському 
телебаченні, у нього почався роман 
із Катериною Одинцовою, яка від 
нього народила дитину. Але на цьо-
му етапі їх відносини й зупинилися. 
Через кілька років, коли Нємцов уже 
був одружений і вступив на посаду 
віце-прем’єра, зв’язок із Одинцовою 
відновився. А через кілька місяців 
з’явилась інформація, що Нємцов і 
Одинцова таємно одружилися. Ці 
чутки ходили дуже довго, але по-
тім не підтвердилися. Зараз Нємцов 

формально одружений зі своєю пер-
шою дружиною Раїсою. Вона знає 
про його походеньки, та дивиться 
на це філософськи, мовляв, «раз не 
можна втримати велелюбного чоло-
віка, нехай гуляє собі на втіху, і не 
треба поливати його брудом».

Серед коханок президента Гру-
зії Михайла Саакашвілі часто на-
зивають політика Майю Надирадзе 
та його колишнього прес-секретаря 
Маріку Верулашвілі. Але головним 
скандалом став зв’язок із Аланою 
Гаглоєвою. Одночасно з дружиною 
Саакашвілі — Сандрою Рулловс — 
від Саакашвілі, за чутками, також 
завагітніла його колишня Алана. 
Зрештою, коли історія вже була 
оприлюднена, Михайло Саакашвілі 
вирішив видати вагітну Гаглоєву за 
губернатора Шидо-Картли Михай-
ла Карелі. Проте 20-річну дівчину 
статус коханки цілком влаштовував, 
адже вона фактично жила за рахунок 
президента. Коли офіційна дружина 
Саакашвілі народила йому сина, іс-
торія з конфліктом про сексуальні 
пригоди президента Грузії нібито 
закінчилася. Свою коханку Алану 
Гаглоєву Саакашвілі відправив зі 
столиці жити в невелике місто.

Довгий час ходили чутки про 
роман російського прем’єра Володи-
мира Путіна й колишньої гімнастки 
Аліни Кабаєвої. Історія обростала 
все новими й новими подробицями. 
Наприклад, виникали версії, що екс-
президент прагне відправити свою 
дружину Людмилу в монастир, аби 
нічого не перешкоджало його ро-
ману. Потім активно поширювали-
ся плітки, що Кабаєва народила від 
Путіна дитину. Проте нещодавно 
Аліна заявила, що хлопчик, якого 
всі вважають її сином, насправді її 
племінник Арсеній. Раніше газета 
«Московский корреспондент» пові-
домляла про вінчання Аліни Каба-
євої та Володимира Путіна. Згодом 
газета була закрита.

Особисте життя президента 
Франції Ніколя Саркозі й до зустрічі 
з Карлою Бруні шокувало виборців. 

Бурхливий роман із топ-моделлю 
призвів до різкого падіння рейтин-
гу президента. До зв’язку з Карлою 
Бруні Саркозі двічі був одружений 
і мав безліч паралельних романів на 
стороні. Про головну причину свого 
рішення розлучитися друга дружина 
Сесілія розповіла: «Він бабій і скна-
ра». До речі, Саркозі подарував своїй 
новій пасії каблучку, яку йому по-
вернула Сесілія, і Карла не сороми-
лася позувати у цій прикрасі перед 
об’єктивами фотокамер. Мати пре-
зидента про нове захоплення свого 
сина сказала так: «Я сподіваюся, що 
він не одружиться втретє». Проте ця 
пара зіграла весілля. Тепер більшість 
французів вважають, що Карла Бру-
ні — це козир для Саркозі, тому що 
вона робить його ближчим до на-
роду. В пресі часто пишуть, що пара 
на грані розлучення. Та нещодавно 
Саркозі й Бруні заявили, що задума-
лися про народження спадкоємця.

За матеріалами «РИА Новости»
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ДАВНО ПОРА  

Син Януковича стане 
власником банку
Син Президента Віктора Януковича Олександр стане 
прямим власником 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський 
банк розвитку». Цю інформацію підтвердило інфор-
моване джерело в банку, пише «ЛІГАБізнесІнформ». 
Як повідомило джерело, Янукович до цього був 
опосередкованим власником банку, тобто власни-
ком підприємства (ТОВ «Донснабтара»), яке було 
офіційним засновником «ВБР». Головою правління 
цього банку є мати голови Нацбанку Сергія Арбузо-
ва Валентина Арбузова.

Жака Ширака судитимуть 
навесні
Суд над екс-президентом Франції Жаком Шираком 
розпочнеться 7 березня. Слухання відбуватимуть-
ся у двох справах про створення ним фіктивних 
робочих місць. Шираку «світить» до десяти років 
в’язниці та 150 тисяч євро штрафу. Тим часом у 
Франції ширяться чутки, що в екс-президента 
хвороба Альцгеймера. Втім, колишня перша леді 
країни Бернадетт Ширак заявила, що її чоловік не 
хворий і постане перед судом. Суд над Шираком 
триватиме до 8 квітня.

Володимир Путін і Аліна Кабаєва

Ніколя Саркозі і Карла Бруні

У депутатів хочуть забрати пільги

Янукович — бідний: зарплата 
лідера становить $30 тисяч

У Росії склали список 
правопорушень Путіна

Журнал «Esquire» склав список 
порушень закону прем’єром 

РФ Володимиром Путіним. У пе-
релік потрапили порушення, які 
він скоїв не тільки на посту прези-
дента та прем’єра, але й на початку 
політичної кар’єри.

Згідно зі списком, Путін три-
чі порушив правила дорожнього 
руху. Приміром, одного разу по-
літик не пристебнувся та не вклю-
чив фари, а іншого — не надягнув 
шолом під час їзди на триколісно-
му мотоциклі. Крім того, одного 
разу автівка, в якій перебував Пу-
тін, збила п’ятирічного хлопчика. 
Випадок стався в 1997 році, коли 

Володимир Путін обіймав посаду 
начальника Головного контроль-
ного управління президента Росії.

У житті політика були й менш 
трагічні події. «Esquire» пише про 
те, що Путін у відрядженні в Ні-
меччині відвідував еротичне шоу, 
хоча це суперечило моральному 
кодексу, прийнятому КПРС. Також 
він, нехтуючи правилами безпеки, 
пересувався на теплоході, пере-
буваючи в розташованій на борту 
рятувальній шлюпці.

Щодо притягнення Путіна до 
відповідальності виступали лідер 
КПРФ Геннадій Зюганов і юрист 
Олексій Навальний. Претензії 
Зюганова стосувалися порушення 
передвиборної агітації, а Наваль-
ний указував на те, що прем’єр 
незаконно літав на Бе-200 під час 
гасіння пожежі. Путін не був по-
караний за жодним із цих пунктів. 
У 2001 році він підписав указ, згід-
но з яким перша особа держави не 
може бути притягнута до карної й 
адмінвідповідальності за злочини, 
зроблені за час перебування на 
посаді. Отже, Путін не може бути 
покараний за нетяжкі правопору-
шення, які допустив, будучи пре-
зидентом.

Клюєв влаштував дочці елітне весілля у палаці Відня 

Стали відомі подробиці весілля 
доньки брата віце-прем’єра Ан-

дрія Клюєва, депутата від Партії ре-
гіонів Сергія Клюєва. Весільне відео 
дівчини з клану Клюєвих виклав на 
своєму сайті один із кращих фото-

графів світу та власник процвітаючої 
фото- і відеостудії Роберт Баласко. 

Церемонія відбулась у Відні, у 
Ліхтенштейнському палаці. Як пише 
«Сегодня», дочка регіонала Сергія 
Клюєва Ольга народилась у 1993 
році. Якщо весілля було у 2009-му, 
виходить, що брат віце-прем’єра вів 
дочку до вівтаря, коли їй було лише 
16 років. До того ж на відео видно, 
що Ольга Клюєва йде під вінець вже 
на енному місяці вагітності. У дівчи-
ни видніється чималенький окру-
глий живіт. 

До речі, у венах зятя Сергія Клю-
єва тече «екзотична» кров. Про це 
свідчить як зовнішність нареченого, 
так і його ім’я — Каве (Каві, Kaveh). 
Та й окрім українських танців, гостей 

Клюєва розважали й заморськими. 
Варто відзначити, що сама шлюбна 
церемонія Ольги та Каве відбулась 
у залі «Sala Terrena», що на першому 
поверсі Ліхтенштейнського палацу. 
А їли й пили гості молодят вже у залі 
площею у 600 квадратних метрів під 
назвою «Hercules Hall» — це найбіль-
ша світська зала у стилі бароко у Від-
ні, як зазначається на сайті музею.

На сайті Верховної Ради Сергій 
Клюєв значиться керівником гру-
пи з міжпарламентських зв’язків із 
Австрійською Республікою. Крім 
того, він є головою підкомітету з 
банківської діяльності Комітету ВР 
з фінансів і банківської діяльності, 
а також членом Спеціальної контр-
ольної комісії ВР з приватизації.

Михайло Саакашвілі з родиною


