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Кількість грошей колишньо-
го президента Єгипту Хосні 

Мубарака та його оточення на 
швейцарських рахунках становить 
десятки мільйонів доларів. Про 
це заявив прес-секретар Міністер-
ства закордонних справ Швейцарії 
Штефан фон Бєлов.

«Нам поки що невідомо, отри-
мані ці гроші в результаті закон-
них операцій чи ні», — заявив 
фон Бєлов. За його словами, у разі, 
якщо з’ясується, що суми на ра-
хунках були отримані злочинним 
шляхом, долю грошей визначать 
«компетентні судові органи».

Інформацію про стан рахунків 
колишніх єгипетських чиновників 
і родичів Мубарака в швейцар-
ський МЗС передали банки, упо-
вноважені в таких випадках визна-
чити приналежність грошей.

Рахунки екс-глави Єгипту та 
його соратників у Швейцарії були 
заморожені через кілька годин піс-
ля відходу Хосні Мубарака у від-
ставку 11 лютого. Цей запобіжний 
захід торкнувся дванадцяти осіб: 
Мубарака, його найближчих роди-
чів і чотирьох екс-міністрів.

15 лютого влада Єгипту звер-
нулася до США, Великобританії, 
Франції та Євросоюзу з прохан-
ням заморозити рахунки колиш-
ніх чиновників адміністрації екс-
президента, причому у Франції та 
США підкреслили відсутність у 
запитах імен Мубарака та членів 
його сім’ї. 

Раніше голова Єврогрупи (ор-
ганізації країн єврозони) Жан-
Клод Юнкер висловив готовність 
заморозити європейські рахунки 
Мубарака на прохання єгипетської 
влади. Швейцарія не входить ні до 
Євросоюзу, ні до Єврогрупи.

Бельгійський принц Лоран, мо-
лодший син короля Альберта 

Другого, позбувся водійських прав 
за перевищення швидкості під час 
керування автомобілем.

Принц порушив правила до-
рожнього руху в Брюсселі, де їхав 
зі швидкістю 82 км/год. на ділянці 
з обмеженим швидкісним режи-
мом у 50 км/год., за що поліцією 
був тимчасово позбавлений водій-
ських прав.

Сам член бельгійської королів-
ської сім’ї давати будь-які комен-
тарі відмовився. У прокуратурі 
Брюсселя, у свою чергу, не підтвер-
дили, проте й не спростували ін-
формацію про вилучення у прин-
ца Лорана водійських прав.
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Сильні світу

УЛЮБЛЕНЕЦЬ  

VIP-ЗЛОЧИН 

Як нащадки українських VIPів 
дипломи отримують
Мажорний столичний Інститут між-
народних відносин КНУ ім. Т. Г. Шев-
ченка (КІМВ) 15 лютого випустив 
своїх магістрів. Цього року серед 
випускників син екс-міністра вну-
трішніх справ Василя Цушка Вадим, 
дочка екс-міністра агрополітики 
Мар’яна Мельник, онучка колиш-
нього президента Леоніда Кравчу-
ка Маша та дочка екс-міністра МЗС 
Євгенія Огризко.

Як пише «Газета по-киевски», 
привітати випускників приходив за-
ступник міністра закордонних справ 
Віктор Майко. Він вибачився за від-
сутність міністра, який у цей день 
«плідно працював із Гілларі Клін-
тон», і сердечно привітав магістрів, 
назвавши їх колегами.

Екс-міністр закордонних справ, 
член наглядової ради Нацбанку Пе-
тро Порошенко багато ностальгу-
вав. А на завершення своєї промови 
пообіцяв створити на базі КІМВ со-
цмережу крутішу за «Фейсбук». По-
рошенко сам закінчив цей же вуз, 
тож подумує об’єднати випускників 
інституту по всьому світі.

Володимир Огризко, який ра-
ніше також очолював міністерство 
закордонних справ, прийшов на ви-
пуск заради своєї доньки Євгенії.

Женя Огризко стала дипломова-
ним політологом-міжнародником. 
Диплом їй вручав особисто батько. 
Можливо, коли-небудь їй пощас-
тить, як синові Порошенка Олексію, 
якого тато відправив очолювати 
торгову місію у Шанхай.

«Я дуже щаслива! Сьогодні від-
святкуємо це у ресторані... Хоч 
справжніми фахівцями ми стали 
лише сьогодні, та більшість одно-
групників — давно. Наприклад, я з 
третього курсу працюю на телекана-
лі «1+1» фахівцем зі зв’язків з гро-
мадськістю», — розповіла Євгенія 

Огризко.
А одногрупниця сина Василя 

Цушка сказала пару слів про нащад-
ка екс-міністра. За її словами, Вадим 
Цушко у виші родинними зв’язками 
не хизувався.

«Цушко отримав червоний ди-
плом бакалавра, а зараз його серед 
відмінників-магістрів не було. Бать-
ка його я жодного разу не бачила — 
Вадим родиною не козиряв», — каже 
одногрупниця Цушка-сина Юлія 
Найда.

Натомість із червоним дипломом 
закінчила вуз онучка екс-президента 
Маша Кравчук.

«Маша ще скромніша. Я чула, 
вона працювала у якійсь газеті», — 
додала екс-студентка Найда про іме-
ниту внучку.

Сам Кравчук у коментарі газеті 
повідомив, що вже привітав онуку 
з закінченням інституту з червоним 
дипломом.

«Побажав, щоб у неї і далі все в 
житті було на червоній доріжці. Я б 
хотів, аби вона розуміла свою місію 
не тільки як громадянина країни, 
але й як жінки — продовжувати рід 
Кравчуків. Я переконаний, що жін-
ка прийшла у це життя не заради 
кар’єри, а щоб нести життя», — ска-
зав екс-президент.

Заразом він поділився, що на на-
ступних вихідних організує сімейні 
збори: «У суботу зберемося всією 
сім’єю за столом — обговоримо 
проблеми, подумаємо, як їй краще 
реалізувати свої здібності та талан-
ти. Головне — не поспішати. Думаю, 

місяць-два вона буде визначатися».
«Я знаю, що внучка захоплюва-

лася журналістикою, навіть писала 
у районну газету. Можливо, й далі 
піде цим шляхом. Про зарплату ду-
мати не варто. Головне — щоб робо-
та була до душі», — зауважив Крав-
чук.

При цьому, за словами Леоніда 
Макаровича, йому важливо, щоб 
про внучку не казали дурного. «Я 
хочу, щоб люди не говорили, що 
роботу та зарплату Маша отримала 
тому, що вона моя онука. Тому я не 
знаю жодного її викладача, та й на 
її навчання ніяк не впливав», — за-
певнив він так, ніби самі викладачі 
не знали, чию онуку вчать.

До речі, за дипломами КІМВ ви-
пускники виходили в мантіях. Тому 
відзначитися вбранням нікому не 
вдалося. А ось гулянку вирішили 
влаштувати знатну. Так, за словами 
однієї з колишніх студенток, у вівто-
рок увечері всі випускники виріши-
ли поїхати гуляти в один із найдо-
рожчих клубів столиці.

«Ми вже замовили для цього лі-
музини — на все про все скидалися 
по тисячі гривень. Але інші групи, 
чула, збирали по $300», — додала ді-
вчина.

Нагадаємо, серед відомих ви-
пускників КІМВ значаться нині екс-
міністри закордонних справ Борис 
Тарасюк, Геннадій Удовенко, Воло-
димир Огризко, президент Грузії 
Михайло Саакашвілі, а з молодшого 
покоління — син екс-президента Ві-
ктора Ющенка Андрій.

ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ 

ОФІЦІЙНО 

Депутатам накупили 
диванів і крісел на два 
мільйони
Державний готель «Київ» закупив крісла і дивани 
на 1 мільйон 770 тисяч гривень. Про це інформує 
портал державних закупівель. Згідно з повідо-
мленням про результати закупівлі, вартість одно-
го крісла складає 5,7 тисячі гривень за штуку, а 
одного дивана — більше 50 тисяч гривень. Як ві-
домо, у готелі виділяються номери для народних 
депутатів, які не мають житла у Києві.

Ющенко до кінця літа 
житиме на державній дачі
Екс-президент Віктор Ющенко має з’їхати з 
державної дачі в Конча-Заспі тільки в серпні 2011 
року. Згідно з постановою Кабміну, прийнятою ще 
за Леоніда Кучми, держдачу за екс-президентом 
закріпляли рівно на рік. У той же час, як пише газе-
та «Сегодня» з посиланням на високопоставлене 
джерело в АП, «стосовно Ющенка була прийнята 
інша постанова, згідно з якою держдача за екс-
президентом закріплюється на 18 місяців».

Леонід Кравчук з онукою

Швейцарія розкрила стан 
рахунків Мубарака

У принца Бельгії відібрали 
водійські права 

Для британського прем’єра 
знайшли нового кота 

У лондонській резиденції бри-
танських прем’єр-міністрів на 

Даунінг-стрит, 10, з’явився новий 
крисолов — кіт Ларрі. Тварину, як 
і планувалося, взяли в одному з 
британських притулків для кішок 
і собак.

Представники Даунінг-стрит 
заявили, що в розпліднику для без-
домних тварин підтвердили здат-
ність Ларрі виловити всіх пацюків, 
що завелися в резиденції. За сло-
вами співробітників притулку, кіт 
дуже любить бігати за іграшковою 
мишкою, що свідчить про добре 
розвинений інстинкт мисливця. 
В розпліднику також повідомили, 
що на користь Ларрі свідчить і той 
факт, що до того, як чотирилапий 
потрапив у притулок, він жив на 
вулиці та сам дбав про своє про-
годування.

Необхідність у новому кото-
ві на Даунінг-стрит виникла піс-
ля того, як в об’єктив телекамери 
BBC потрапив пацюк. Політичний 
оглядач телерадіомовної корпо-
рації вів репортаж біля будинку 

англійського прем’єра, а гризун у 
цей час пробігав поруч із порогом 
резиденції. Незабаром щур потра-
пив у кадр іншого телеканалу.

Невдовзі після цього пред-
ставники прем’єрської резиденції 
оголосили про те, що найближ-
чим часом у будинку обов’язково 
з’явиться кіт. Попередницею Ларрі 
на посту штатного крисолова була 
кішка Сібіл. Вона вмерла в 2009 
році.

Убили колишнього свата Ющенка 

Колишній сват екс-президента 
Ющенка Ігор Гончар був уби-

тий у власній квартирі. Його вби-
ли ще в середині грудня, одначе 
Міністерство внутрішніх справ 
довго не оприлюднювало інфор-
мацію про вбивство, повідомляє 
«Комсомольская правда».

«Чоловік лежав у калюжі крові 
посередині кухні у своїй київській 
квартирі на проспекті Маяков-
ського. Поруч валявся закривав-
лений кухонний ніж. Експертиза 
показала: Ігор Гончар помер від 
удару лезом у горло, а також трав-
ми голови», — йдеться в статті.

Як тільки вбивство Ігоря Гон-
чара було зареєстровано, на ноги 
поставили всю міліцію району. 
Опитували сусідів, мешканців 
найближчих будинків, друзів і зна-
йомих покійного. Знайшлися свід-
ки, які згадали, що за день до смер-
ті Гончар вертався додому не один, 
а з якимось чоловіком. Наступного 
дня слідчі кримінального розшуку 
з’ясували особу 44-річного грома-
дянина. Ним виявився приятель 
покійного. Докази вказували на те, 
що саме він скоїв убивство.

«Цей чоловік прийшов до Гон-
чара в гості. Вони сиділи на кухні, 
пили. Потім між ними зав’язалася 
суперечка, яка переросла у бійку. 
Після чого затриманий схопив 
зі стола кухонний ніж і вдарив 
ним Гончара в горло. Смерть на-
стала миттєво. Наступного дня 
підозрюваний був арештований», 
— розповідають у столичній мілі-

ції. Арешт підтвердив і син Ігоря 
Гончара Михайло, колишній зять 
Віктора Ющенка. Версію про по-
грабування одразу ж виключили: 
всі коштовні речі, у тому числі й 
гроші, були на місці. Ігор Гончар 
був директором департаменту з 
контролю за виробництвом та 
обігом спирту, алкогольних напо-
їв і тютюнових виробів податко-
вої. Його кар’єрний ріст відбувся 
стрімко завдяки протекції сина 
—  колишнього чоловіка однієї 
з дочок екс-президента Віктора 
Ющенка. Директором департамен-
ту ДПАУ сват Ющенка став одра-
зу після помаранчевої революції. 
Правда, довго на своїй посаді про-
триматися не зміг. У серпні 2008-го 
його зловили на хабарі — 20 тисяч 
доларів за отримання ліцензії на 
продаж спиртного. Під час обшуку 
в будинку Гончара виявили ще 400 
тисяч доларів, походження яких 
він пояснити не зміг. Справа за ха-
бар так і не закрили.

Родина Гончарів уже кілька 
років з’являється в кримінальних 
хроніках країни. В 2006-му році 
сина Ігоря Гончара Михайла обви-
нуватили в тому, що він зі своєї ки-
ївської квартири стріляв по вікнах 
будівлі комітетів Верховної Ради. 
Одна куля потрапила в крісло де-
путата від Партії регіонів Юлії 
Ковальової. Тоді ж з’ясувалося, 
що Михайло Гончар — колишній 
чоловік Віталіни Ющенко та бать-
ко онуки екс-президента Ярини-
Домініки.

Женя Огризко (ліворуч) з сестрою

НАЙБАГАТШІ РОСІЯНИ 


