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Біля дачі Віктора Ющенка в селі 
Микуличин, поблизу курорту 

Яремче в Івано-Франківській об-
ласті, споруджують готельні коте-
джі. Місцеві кажуть, що комплекс 
також буде належати родині екс-
президента. «Це буде готельчик із 
ресторанчиком. Зрозуміло, що для 
віп-персон», — розповів місцевий 
житель.

Будівництво ведеться на тре-
тьому кілометрі дороги, що веде 
від центральної траси через село 
до водоспаду Гук. Зараз тут видно 
дві недобудовані споруди, схожі 
на котеджі. Їх зводять із каменю й 
цільного дерев’яного бруса. Поруч 
запаси будматеріалів — великого 
каменю, цегли, гравію. 

Сама дача Ющенка знаходить-

ся на пагорбі, трохи вище будівни-
цтва. Одна дорога туди веде через 
річку відразу за розгорнутим бу-
дівництвом. Інша — за кількасот 
метрів. На обох в’їздах — шлагбау-
ми та будки з охороною.

Місцеві розповідають, що 
останнім часом Віктор Ющенко 
буває в Микуличині частенько. 
«Раніше на тій дачі чудилося — 
трактор на рівному місці перевер-
тався. Каструлі самі по собі літали, 
— згадав тутешній житель. — А все 
через те, що він стару кузню розі-
брав. Потім покликав священика, 
поставив каплицю біля будинку, 
заклав церкву — й минулося. Тепер 
практично живе тут. Часто гостей 
на водоспад возить. В одного свого 
працівника на весіллі тут був».

Після народження двох дочок — 
Ноа і Міа — футболіст Анатолій 

Тимощук обмежив своє спілкуван-
ня з пресою. Через переживання 
за здоров’я дівчаток він вирішив 
тримати приватне життя у секре-
ті. Та нещодавно гравець німецької 
«Баварії» розкрив таємниці свого 
сімейного життя програмі «Ближче 
до народу».

Під час зйомок футболіст по-
рибалив у приватному господарстві 
під Києвом і готував рибу. Тимощук 
розповів, що любить порибалити, 
але довго сидіти з вудкою на бере-
зі ставка йому нецікаво — треба, 
щоб швидко клювало. «Я не такий 

заядлий рибалка. Не люблю про-
цесу, коли отак стоїш-стоїш, риби 
нема-нема… Мені треба так: кинув 
— риба раз, два, три, чотири. Тоді це 
риболовля!» — поділився він.

Крім того, розказав Тимощук і 
про інше своє захоплення. Виявля-
ється, він любить перекинутись у 
карти. «У Баварії перед кожним мат-
чем ставлять стіл, і всі гравці збира-
ються разом і грають у покер. Такий 
спортивний, щоб трошки була якась 
цікавість, на якийсь «інтерес», ска-
жімо, на євро. Тренер знає», — зізна-
вся Анатолій.

В інтерв’ю футболіст поділився 
і деякими таємницями сімейного 

життя. Так, він зізнався, що за його 
дочками доглядають чотири няні, 
які працюють позмінно. «Є німкеня, 
є з Росії, дві — з України», — розпо-
вів він. За словами футболіста, всіх 
нянь вони з дружиною шукали самі, 
а не через агентства. «Через агент-
ство нічого путнього не знайшли. 
А так через знайомих, через друзів, 
розказали, що шукаємо… Ну, багато 
часу пройшло, поки знайшли нор-
мальних людей, яким можна дові-
ряти, які в принципі влаштовують», 
— розповів він.

Але наявність аж чотирьох по-
мічниць не звільняє Тимощуків від 
нічних чергувань. Як розповів Ана-
толій, дівчатка поки сплять у ліжку 
з батьками: «Одна мала з мого боку, 
друга — з маминого… Прокинулась 
моя та заплакала — погодував. Ось 
такий графік».

На питання, чи виїжджали вони 
вже кудись зі своїми доньками, яким 
лише рік і місяць, футболіст відпо-
вів: «Ну, зараз в Італії, а далі поїдемо 
в Грецію».

Наостанок футболіст розповів 
про те, де він збирається жити після 
закінчення кар’єри. «Не знаю, ще не 
вирішив, де житиму. Та все-таки я 
думаю, що не те щоб для мене, про-
те для моїх дітей і моєї сім’ї краще 
жити в Європі», — зізнався Анато-
лій Тимощук.
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Сильні світу

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК 

Янукович показав обраним журналістам 
своє помешкання у Межигір’ї  
Президент України Віктор Янукович 
минулого тижня зустрівся з жур-
налістами деяких вітчизняних ЗМІ, 
щоб поговорити про конституційну 
реформу й показати свою резиден-
цію у Межигір’ї. На вході медійників 
пропустили через детектор металу, 
вилучили мобільні телефони й по-
везли на мікроавтобусі по величез-
ній резиденції.

Віктор Янукович відразу ж за-
явив, що до всієї цієї території він 
стосунку не має. За словами Пре-
зидента, йому належить тут тільки 
невелика частина, що обгороджена 
окремим забором.

На вході — охорона. Усеред-
ині — житловий будинок, відкритий 
басейн (метрів 20 у довжину), сауна 
з прибудовою й альтанка, а також 
клумби й фонтан. Поруч гуляють 
сірі журавлі, які зовсім не бояться 
людей.

У цілому територія гарна (ліс 
навкруги, берізки, сосни, квіти). Бу-
динок також непоганий — чотири 
просторі кімнати (близько 260 ква-
дратів житлової площі), пише «Лі-
вий берег».

Президент під’їхав трохи пізні-
ше за журналістів, вибачився за за-
тримку і запросив прогулятися. До 
маєтку прибудовано гарний балкон, 
усередині з’явилися нові меблі, об-
ладнана дитяча — сюди приїжджа-
ють онуки Януковича.

На першому поверсі — гарна ві-
тальня й зал із каміном. Правда, за 
словами Президента, каміном він 

віднедавна не користується, бо у 
трубі оселилася родина сов.

«Один раз ми побачили, що в 
камін упало совеня. Але ми його 
встигли врятувати. Стали розбира-
тися — виявилося, що родина сов у 
трубі в нас заселилася. Ну, що нам з 
ними робити — нехай живуть. Вони 
нам не заважають. Летять полювати 
кудись, потім повертаються», — роз-
повів Віктор Федорович.

Кухня досить професійно облад-
нана — з великими електроплитами. 
«Самі готуєте?» — поцікавилися 
журналісти в Президента. «Тут біль-
ше Людмила Олександрівна», — від-
повів він. 

За кілька десятків метрів від бу-
динку Януковича — басейн, трохи 
вище — альтанка (де потім і про-
ходило спілкування з журналіста-
ми). Ще вище — стежка з пеньків 
у гірку завдовжки метрів 50. «Я по 
цих пеньках щоранку десять разів 
нагору, десять разів униз бігаю, — 
говорить Президент. — А потім — у 
басейн і 5 км пропливаю. Я присту-
паю до фізичних занять о 6 ранку й 
закінчую десь за чверть восьма. І так 
щоранку», — поділився гарант.

«А взимку теж плаваєте в басей-
ні?» — поцікавилися журналісти. 
«Так, і взимку теж, — відказав Яну-

кович. — У нас басейн накривається 
спеціальним роллетом. Це дозволяє 
підтримувати в ньому температуру 
близько 20-22 градусів. Звичайно, 
коли дуже сильні морози, то від пла-
вання утримуюся, але таке буває не-
часто».

Біля басейну знаходиться сауна, 
а за нею на двох закритих вуликах 
стоїть дерев’яна міні-хатинка. Усе-
редині — ліжко. Як пояснив Януко-
вич, є думка, що бджоли створюють 
особливе поле, яке позитивно впли-
ває на організм людини. І дві години 
сну в такій хатинці рівнозначні 8 го-
диннам у звичайній спальні.

Розмова журналістів із Прези-
дентом протривала більше 2,5 годи-
ни.

ВИБІР 

ВИГІДНІ СТОСУНКИ 

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВЛАДИ 

Готель Верховної Ради 
купив буфет із платиною
ДП «Готельний комплекс «Київ» Управління 
справами апарату Верховної Ради за результата-
ми тендерів уклав угоди на придбання меблів і 
світильників на суму 901 тис. грн. Про це повідо-
мляється у «Віснику державних закупівель». ТОВ 
«ДизАр» надасть десять чайних столиків і один 
буфет. Згідно з технічним завданням закупівлі, 
обновки будуть декоровані фольгою зі срібла та 
платини. А на виготовлення меблів підуть масив 
бука та тюльпанове дерево.

Ющенко майже поселився в селі 
в Карпатах і будує там котеджі

Останнім часом заступник гене-
рального директора НТКУ Ва-

лід Арфуш перестав з’являтися на 
публіці разом зі своєю дружиною 
Лідою Петровою. А одного дня на 
двох різних вечірках (на вечірці 
журналу «Мaxim» і на презентації 
«ELLO TV») Валіда помітили з ін-
шою супутницею. Пара мило роз-
мовляла, періодично трималася за 
руки й поводилася, як закохані.

Але недовго незнайомка за-
лишалася невпізнаною. Білявка 
виявилася Лізою Кенігсхофер-
Юрушевою — управляючою 
бутик-готелем «Рив’єра». Її батько 
Леонід Юрушев — із найбагатших 
людей України. У рейтингу «Фо-
куса» «Топ-200 багатіїв 2010 року» 
він зайняв 10-те місце зі статком у 
810 мільйонів доларів.

63-річний Леонід Юрушев — 
засновник банку «Форум», влас-
ник будівельної компанії «Яросла-
вів вал» і компанії «Скандинавія». 
Мільйонер із грецької діаспори 
Донбасу в останні роки живе на іс-
торичній батьківщині предків. Але 
його незрима присутність відчува-

ється в різних сферах. Найбільш 
помітні нинішні проекти бізнесме-
на, пов’язані з нерухомістю. При-
діляє час і політиці. За зізнанням 
Арсенія Яценюка, Юрушев був 
одним із тих, хто фінансував його 
передвиборчу кампанію. Разом із 
тим, Леонід Юрушев не відмовляє 
в допомозі своїм землякам із Доне-
цька й підтримує Партію регіонів: 
у його шикарному столичному го-
телі «Intercontinental» розташову-
вався штаб кандидата в президен-
ти Віктора Януковича.

Після закінчення кар’єри Анатолій Тимощук 
залишиться жити у Європі

Президент Аргентини набила 
на голові ґулю 

Президент Аргентини Крістіна 
Фернандес де Кіршнер потра-

пила в лікарню після того, як на 
зустрічі зі своїми прихильниками 
вдарилась об огорожу та поранила 
голову.

Інцидент стався в науково-
дослідному інституті Буенос-
Айреса після заходу, що проходив 
там. 58-річна Крістіна Фернандес 
де Кіршнер зненацька послизнула-
ся та вдарилася головою об ґрати. 
У результаті в неї невелике садно, 
поріз і гематома.

Главу Аргентини терміново 
доставили в столичну лікарню, де 
зробили томографію мозку. До-
слідження не виявило порушень. 
Одначе лікарі рекомендували їй 
спокій. 

Нещасний випадок із пре-
зидентом Аргентини стався на-
ступного дня після того, як вона 
повідомила про свій намір бало-

туватися на другий строк на вибо-
рах, які пройдуть 23 жовтня цього 
року. За даними соціологічного 
опитування, Кіршнер легко на них 
переможе.

Брати Вінклвосси дали спокій 
Марку Цукербергу
Нарешті судова тяжба між близнюками Кемероном і 
Тайлером Вінклвоссами та засновником «Facebook» 
Марком Цукербергом завершена. Брати вже сім 
років судяться зі знайомим по Гарварду й бізнес-
партнером Цукербергом, заявляючи, що він скорис-
тався їхньою ідеєю про створення соціальної мережі. 
Зараз близнюки офіційно припинили справу, відмо-
вившись від апеляції, і пристали на умови угоди 2008 
року. Як компенсацію Вінклвосси мають отримати 20 
млн. дол. готівкою і 45 млн. в акціях «Facebook».

Валід Арфуш «вкрутив» дочку 
будівельного мільярдера 


