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Мера Києва Леоніда Черно-
вецького, якого так і не бачи-

ли на роботі після відпустки з 30 
серпня, «засікли» у п’ятизірковому 
готелі «Radisson Blu» на площі Ре-
волюції троянд у центрі Тбілісі. 
На прохання видання «Газета по-
киевски» грузинські журналісти 
перевірили інформацію та підтвер-
дили, що мер Києва живе в Тбілісі 
вже давно й справді зупинився в 
«Radisson Blu».

«Ми дізналися, що номер у пана 
Черновецького зарезервований до 
середини лютого. Він перебуває в 
Тбілісі один, із приватним візитом, 
але в супроводі численної охоро-
ни. Поводиться вкрай обережно 
та практично ніде не буває», — 
сказав шеф-редактор газети «Th e 
Messenger» Заза Гачечиладзе.

Сам готель інформації про сво-
їх постояльців не надає. Цей готель 
— один із найрозкішніших у Тбі-
лісі. Щоправда, зовнішній вигляд 
не особливо вражає — звичайна 
18-поверхова будівля. Але всере-
дині — сучасний дизайн, з вікон 
відкриваються захоплюючі види 
на старе та нове місто. У готелі 249 
хороших номерів, але люкси від-
носно недорогі — до 300 доларів. 

У номерах — окрема їдальня, офіс, 
конференц-зал, міні-кухня. Тому 
вести справи там цілком зручно. 
Раніше повідомлялося, що Черно-
вецький переховується в Грузії, де 
нібито збирається інвестувати в 
економіку цієї країни та зайнятися 
будівництвом готелів. Однак голо-
ва Київської міської адміністрації 
Олександр Попов запевнив, що 
Черновецький «нікуди не зникав» 
і він з ним періодично спілкується 
по телефону. Щоправда, де саме 
перебуває мер, Попов не сказав.

Внучка президента Білорусі 
Олександра Лукашенка зняла-

ся в новому російському серіалі 
«Гадання при свічах». Це роман-
тична історія Попелюшки з екс-
трасенсорними здібностями, яка 

приїхала підкоряти Москву та зна-
йшла у столиці свою любов. 

Зйомки серіалу проходили в 
столиці Білорусі. «Мінськ не так 
напханий рекламою, як Москва, 
— розповів режисер фільму Вадим 
Дербеньов, — і з адміністративної 
точки зору набагато легше. На го-
ловні ролі в серіал були запрошені 
не тільки російські, але й білорусь-
кі актори — Володимир Гостюхін, 
Світлана Кожемякіна. А 12-літній 
Віці Лукашенко дісталася роль 
головної героїні в дитинстві. На 
зйомки Віка приїжджала з охоро-
ною, проте більше нічим свій зо-
ряний статус не підкреслювала, не 
вередувала та професійно викону-
вала свою роботу, передає mk.ru. 

Це вже не перший досвід Віки 
в кіно — до «Гадання при свічах» 
вона встигла знятися в білоруській 
комедії «На спині в чорного кота».
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Сильні світу

ШЛЮБ  

ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ ОДИН 

Пенсії депутатів, банкірів і чиновників 
досягають 130 тисяч
Можновладці коментують пропо-
зицію уряду щодо обмеження мак-
симальних пенсій: на дев’ять тисяч 
гривень пенсії прожити можна. 
Скромно, але можна.

Держслужбовці та народні де-
путати отримують високі до непри-
стойності пенсії. Рекорд — пенсія у 
130 тисяч, яку, за даними опозиції, 
отримує колишній голова Нацбанку 
Володимир Стельмах. Міняти не-
справедливу пенсійну систему влада 
готова лише частково, пише видан-
ня «Корреспондент».

«На дев’ять тисяч гривень пенсії 
прожити можна. Скромно, але мож-
на», — ділиться своїми міркування-
ми про ініціативу уряду обмежити 
максимальний розмір пенсії 12 про-
житковими мінімумами депутат від 
БЮТ Володимир Яворівський.

Як зазначає видання, подібні 
міркування для 75% літніх україн-
ців, чий дохід не перевищує тисячі 
гривень, звучать як знущання. Вони 
і не здогадуються, скільки на заслу-
женому відпочинку отримують їхні 
співвітчизники-владці.

Завісу цієї таємниці трохи від-
крив глава правління Пенсійного 
фонду Борис Зайчук. За його слова-
ми, 107 тисяч колишніх держслуж-
бовців у середньому отримують 
пенсію у розмірі 5,6 тисячі гривень. 

Приблизно трьом тисячам із них 
держава виплачує понад 10 тисяч 
гривень, а шістьом тисячам — понад 
20 тисяч. Однак жодного прізвища 
Зайчук не назвав.

Утім, пише видання, схоже, гла-
ва правління Пенсійного фонду не 
розповів не лише це, але й пікант-
ніші подробиці. Якщо вірити офі-
ційній заяві нардепа Олега Ляшка, 
в «щасливій шестірці» є й колишні 
держслужбовці. Пенсія Володими-
ра Стельмаха, екс-глави Нацбанку, 
складає, за словами парламентаря, 
рекордні 130 тисяч гривень.

Ще один момент, який Зайчук не 
став пояснювати, — чому рік тому 

пенсіонерів, яким держава щомісяч-
но виплачує більше 20 тисяч, за його 
ж словами, було шість десятків, тоб-
то вдесятеро більше, ніж їх нібито є 
зараз.

За даними «Корреспондента», 
близько тисячі колишніх нарде-
пів отримують приблизно 15 тисяч 
гривень. Трохи більше — 18 тисяч 
— отримує екс-президент Леонід 
Кравчук. Але це не межа. За слова-
ми колишнього члена Кабміну Юлії 
Тимошенко, що не побажав нази-
вати своє ім’я, максимальна пен-
сія, яку отримує один із депутатів 
Верховної Ради, становить 25 тисяч 
гривень. Пенсія Олександра Мороза 

— 38 тисяч.
Не менше за колег-парламентарів 

отримують і деякі судді Конститу-
ційного Суду. Але рекордсменом за-
лишається Національний банк. Як 
з’ясувало видання, зарплата Олега 
Дащенка, колишнього виконавчо-
го директора з питань готівково-
грошового обігу НБУ, сягала близько 
70 тисяч гривень, тобто його пенсія 
становить приблизно 50 тисяч.

Втім, пише видання, народні об-
ранці — не найзаможніші пенсіоне-
ри країни. З ними на рівних конку-
рують керівники силових структур. 
Наприклад, ще в 2005 році тодішній 
глава МВС Микола Білоконь нараху-
вав собі 14 тисяч гривень на місяць 
(за тодішнім курсом — три тисячі 
доларів).

Солідно забезпечений, судячи 
з зарплати екс-глави СБУ Валенти-
на Наливайченка (у 2007 році вона 
дорівнювала 19 тис. грн.), і колиш-
ній керівний склад цього силового 
відомства. При тому розрахунку 
розміру пенсій, який застосовують 
в Україні до держслужбовців, вони 
можуть розраховувати як мінімум 
на 15 тисяч. Нагадаємо, перед Новим 
роком Кабмін підготував законо-
проект, що обмежує максимальний 
розмір пенсій 12-ма мінімальними 
пенсіями — 8808 гривень.

VIP-СПАДКОЄМЦІ 

VIP-РОЗЛУЧЕННЯ  

VIP-ПРОПАЖА 

Данилишин працюватиме в 
Академії наук Чехії 
Екс-міністр економіки Богдан Данилишин роз-
глядає можливість працевлаштування в Акаде-
мії наук Чеської Республіки. В інтерв’ю «Газете 
по-киевски» він зазначив, що може викладати в 
цій установі макроекономіку та міжнародну еко-
номіку. Він підкреслив, що для того, аби одержати 
можливість виїжджати в інші країни з Чехії, йому 
потрібно виконати основні вимоги програми 
міжнародного захисту, одним із пунктів якої є 
працевлаштування.

У Польщі Януковичу 
подарували коней
Президент Польщі Броніслав Коморовський по-
дарував Президентові України Віктору Януковичу 
пару коней гуцульської породи. Гуцульський кінь 
— в’ючно-верховий — з гірської частини захід-
них областей України. Коні цієї породи невеликі 
на зріст, міцної статури, відрізняються міцною 
конституцією, довголіттям. Вони можуть пройти по 
вузьких гірських стежках до ста кілометрів на добу, 
несучи в’юк вагою 100-150 кілограмів. 

Олександр Мороз

Володимир Стельмах

Леонід Черновецький 
переховується в Тбілісі 

Донька Клінтона 
розлучається?

Єдина доця екс-президента США 
Білла Клінтона Челсі, кажуть, 

хоче розлучитися.
30-річна Челсі, яка лише влітку 

минулого року вийшла заміж за дав-
нього друга, банкіра Марка Мезвін-
ські, збирається анулювати шлюб.
Принаймні про це запевняє джере-
ло, наближене до родини Клінтонів, 
пише «Th e Showbiz Spy» з посилан-
ням на «National Enquirer».

«Челсі попросила матір і батька, 
щоб ті, якщо можуть, допомогли їй 
отримати розлучення», — каже ін-
форматор. «Вона вбита горем, але 
не боїться кінця шлюбу. Челсі тепер 
жалкує, що вийшла заміж», — дода-
ло джерело.

Нагадаємо, Челсі та Марк здру-
жилися ще в підлітковому віці у 
Вашингтоні й обоє вчилися в Стен-
фордському університеті. А побра-
лися вони 31 липня минулого року. 

Американські ЗМІ оцінюють 
вартість цього весілля від двох до 
п’яти млн. дол. Один лише букет для 
нареченої обійшовся в 250 тисяч.

Внучка Лукашенка стала зіркою 
російського серіалу

Коханка Берлусконі виходить 
заміж

Марокканка Каріма ель-
Махруг нещодавно опинила-

ся в центрі скандалу: італійського 
прем’єра Сільвіо Берлусконі зви-
нуватили в сексуальному зв’язку 
з неповнолітньою на той момент 
«дівчиною за викликом», а також 
у зловживанні посадовими повно-
важеннями. Прем’єр нібито ви-
зволив її з поліції, куди дівчину 
доставили за підозрою в крадіжці. 
Обоє заперечують обвинувачення 
у свою адресу.

Наразі 18-річна танцівниця 
нічного клубу Каріма, вона ж Рубі, 
готується через три тижні до ве-
сілля. За словами Рубі, в місті Ге-
нуї, де вона живе разом зі своїм 
41-річним нареченим Лукою Ріс-
сом, пройде цивільна церемонія 
одруження, а потім в червні відбу-
деться вінчання в церкві. Після ве-
сілля дівчина планує відновитись 
у виші та більше не повертатися до 
минулого, пише видання «Spiegel 
Online».

Коментуючи в інтерв’ю італій-
ській газеті «Repubblica» чутки про 
те, що Берлусконі має справжній 
«гарем» із молоденьких красунь, 

Каріма ель-Махруг висловила 
співчуття прем’єрові, мотивуючи 
його поведінку «самотністю, від 
якої він прагне позбутися». При 
цьому вона підкреслила, що в суді 
виступає в ролі свідка.

Від Берлусконі останнім часом 
дистанціювалася навіть Католиць-
ка церква, а опозиція говорить про 
«ганьбу». А от прості італійці про-
довжують залишатися на стороні 
прем’єра.

Юру Єнакіївського позбавили 
дозволу на проживання в Монако

«Сірий кардинал Партії регіо-
нів» нардеп Юрій Іванющен-

ко, більш відомий під іменем «Юра 
Єнакіївський», визнав, що не має 
будинку або квартири ні в Києві, 
ні в Монако. Тільки в Єнакієво-
му. Про це він розповів у інтерв’ю 
журналу «Корреспондент».

За словами дочки Іванющенка 
Яни, яка також була присутня під 
час запису інтерв’ю, родина лише 
орендує апартаменти в Монако. «У 
нас навіть у Києві немає будинку 
та квартири. Наш будинок у Єна-
кієвому», — каже Яна.

«Я ніколи постійно не жив 
у Монако. Так, 12 років тому у 
мене був дозвіл на проживання. 
Та я порушив його умови. Згідно 
з правилами, маючи посвідку на 
проживання, потрібно мешкати в 
Монако не менше шести місяців. 
Моє ж там перебування за рік ледь 
перевищувало 1,5 місяця. Тож піс-
ля цього інциденту мене сім років 

узагалі не пускали в Монако», — 
сказав Іванющенко.

А переїхали вони туди, за сло-
вами Яни, лише тому, що середній 
син Арсен захотів грати у футбол. 
Як відомо, там він учився в спеці-
алізованій футбольній школі, віді-
грав за одну з місцевих футболь-
них команд.

ЗМІ, зокрема донецький ре-
сурс «Остров», раніше докладно 
розповідали про будинок пана Іва-
нющенка в Єнакієвому. На тери-
торії цього особняка є навіть своя 
церква, яку дочка нардепа Яна чо-
мусь називає каплицею.

Зараз у цьому будинку прожи-
ває дружина Іванющенка з молод-
шим сином Давидом. Найближчим 
часом вони все ж хочуть переїхати 
у Київ. Як зізнався сам Іванющен-
ко, у майбутньому він планує ку-
пити нерухомість у столиці.

Юрій Іванющенко спростував 
інформацію про свою причетність 
до кримінального світу. Коменту-
ючи заяви екс-глави МВС Юрія 
Луценка про те, що Іванющенко 
очолював організовану злочин-
ну групу, депутат сказав: «Знаєте, 
чого я зрозуміти не можу? Чому ж, 
якщо у когось була така компро-
метуюча інформація, вони стільки 
років мовчали?». 

Коментуючи інформацію про 
те, що Президент Віктор Януко-
вич призначив його своїм «нагля-
дачем», Іванющенко заявив: «Це 
абсурд і вигадки Луценка». Разом 
із тим він визнав, що його родина 
має причетність до ринку «7-й кі-
лометр» в Одесі. 

Микола Білоконь


