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Мер Києва Леонід Черновецький, 
за чутками, давно зраджував 

свою дружину Аліну Айвазову. Це 
й стало причиною того, що після 
майже 35 років шлюбу Айвазова по-
дала на розлучення. Так пише газета 
«Сегодня» з посиланням на власні 
джерела.

Як подейкують в оточенні мера, 
Черновецький і Айвазова понад сім 
років живуть окремо. Вони буцімто 
навіть прописані у різних будинках 
у Печерську в Києві. Окрім того, за 
чутками, у Леоніда Михайловича 
вже кілька років є коханка. Таємни-
чу обраницю Черновецького звуть 
Олена. Вона нібито дочка одного з 
пасторів «Посольства Божого».

Про коханку Черновецького ка-
жуть, що вона дуже гарна, струнка, 
русява, з натуральним кольором во-
лосся. Олені близько 40 років, і в неї 
є дорослий син від першого шлюбу. 
Подейкують, мер навіть купив ко-
ханці квартиру та дорогу машину. 
Також Черновецький буцімто часто 

їздив із нею за кордон.
Втім, іншою причиною розлу-

чення Черновецького й Айвазової 
вважають бажання мера захистити 
свої гроші. Буцімто мільйонер Лео-
нід Михайлович міг перевести біз-
нес на свою дружину, одночасно з 
нею розлучившись.

Ще за однією з версій, на розлу-
чення Айвазова подала з бажанням 
убезпечити себе особисто і своїх 
дітей від потенційних проблем чо-

ловіка. «Розлучення — це вимуше-
ний крок для порятунку всього. 
Розлучення потрібне Айвазовій для 
того, щоб її ніхто та ніколи не чіпав. 
І якщо пришлють їй повістку, вона 
скаже, що вона не дружина Черно-
вецького і не знає цю людину. Вона, 
до речі, з 1 квітня не була в Україні. 
Хоча жити вона хоче тут», — розпо-
вів близький друг сім’ї.

Як відомо, зазвичай розлучення 
оформлюють у РАЦСах. До суду по-
дружжя іде лише в тому разі, якщо 
виникають суперечливі питання, 
наприклад, майнові. Це ще один до-
каз того, що подружжя вирішило 
поділити майно.

Нагадаємо, Леонід Черновець-
кий значиться у сотні найбагатших 
людей України. Цього року україн-
ський «Форбс» оцінив його статки у 
745 мільйонів доларів (15-е місце зі 
100). Але опоненти Черновецького 
запевняють, що мер набагато замож-
ніший, мовляв, його статки можна 
оцінити у кілька мільярдів доларів.

Завершилося будівництво най-
дорожчого будинку в світі, який 

обійшовся анонімному замовнику 
в 12,2 мільярда доларів.

Будинок, побудований компа-
нією «Exklusiv Haus» під керівни-
цтвом архітектора Стюарта Хьюза, 
розташовується на ділянці пло-
щею 2442 кв. м на березі Цугського 
озера в Швейцарії.

Площа житлових приміщень 
особняка — 752 квадратних метри. 
Ще 388 кв. м займає тераса, а 245 
кв. м — винні льохи. У будинку є 
чотири гаражі та підвал.

На будівництво було витраче-
но близько 200 тонн золота й пла-

тини, а підлога викладена плиткою 
з метеоритним каменем і справ-
жніми кістками тиранозавра, який 
жив 65 мільйонів років тому.

Лідер кримських комуністів Ле-
онід Грач має власний погріб, 

у якому зберігаються найкращі 
кримські вина та коньяки. У його 
колекції є навіть вина столітньої 
витримки. Сам Леонід Грач міцних 
напоїв не робить, власноруч готує 
лише «кизилівку» — настоянку з 

кизилу, який росте тільки у Крим-
ських горах. А з вин віддає перева-
гу «Мадері» 50-річної давності.

Як наголошує знавець, у ви-
нній справі велике значення має 
рік урожаю, враховуються соняч-
ність при дозріванні винограду 
та середньодобова температура. 
«Моя колекція вина безцінна. 
Ось, наприклад, кілька років тому 
об’єднання «Масандра» продало на 
аукціоні «Сотбіс» 50-річну пляшку 
свого виробництва — «Мускат бі-
лий Червоного каменю» — за 25 
тисяч фунтів стерлінгів. А в мене 
є столітні масандрівські вина, — 
хвалиться депутат. — Щодо смаку, 
то найвдаліше вино — «Херес», 
1986 року. Це напій для гурманів. 
У ньому, як кажуть, є всі барви».

Відомості.UA

№ 34 (569)

18 - 24 серпня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Сильні світу

НЕПРИЄМНА НОВИНА 

Олександр Тимошенко намагався вмовити 
дружину виїхати за кордон і няньчити онуків   
Колишня прем’єрка Юлія Тимошен-
ко у СІЗО багато часу витрачає на 
кулінарію, вдома поводиться, як 
кішечка, а живе разом із чоловіком. 
Про це її благовірний Олександр 
Тимошенко розповів у інтерв’ю 
«Українській правді».

Олександр Тимошенко навідріз 
заперечив чутки про те, що давно не 
живе з дружиною.

«...Ми з Юлею живемо разом, 
Жужа — окремо. Хоч я розумію, 
що людям цікаво. Знаю, що є багато 
статей про те, що ми вже розійшли-
ся, розлучилися й у нас зовсім різні 
сім’ї. Ні, цього немає. І я впевнений, 
що не буде», — наголосив він.

Той факт, що його рідко побачиш 
у товаристві жінки з косою — у театрі 
чи в кіно, скажімо, Тимошенко пояс-
нює так: «Це все офіційні зустрічі. А 
я дуже не люблю офіційних тусовок. 
Я втомлювався від цього ще за часів 
ЄЕСУ. Тоді у нас була охорона... Звіс-
но, в Юлі — вдвічі більше. Коли ж я 
звільнився від охоронців, почалось 
інше життя! Я став вільний».

Удома, за словами Олександра, 
його сім’я спілкується кількома 
мовами, зокрема після появи зятя-
британця. «Після появи Шона наша 
сім’я стала тримовною: балакаємо й 
українською, і російською, і англій-
ською», — зазначив він.

А Юлія Володимирівна, за сло-
вами чоловіка, у домашніх умовах 
нагадує кішку й анітрохи не авто-
ритарна.

«Ні. Можливо, саме тому, що 
дуже втомлюється на роботі. Вдо-
ма вона, як кішечка. Багато хто не 
вірить. І кажуть: «А як удома?». Я 

відповідаю: «Та все нормально». До-
дому вона приходить відпочивати. 
Дуже спокійна, тож удома голос не 
підвищується ні на кого», — запев-
нив він.

До слова, Олександр Тимошенко 
розповідає, що його дружина дійсно 
бігає кроси по десять кілометрів.

«Правда! Я вам чесно кажу. У нас 
поруч із будинком є галявина. І там 
коло, я якось порахував, приблизно 
1950 метрів. Так от, коли в неї не-
має часу, вона пробігає три кола. Це 
близько шести кілометрів. А у ви-
хідні, коли є час, — чотири-п’ять кіл. 
Ну, охорона з нею теж бігає. І собака. 
Пес, до речі, не витримує», — розпо-
вів бізнесмен.

Сам Олександр, за його словами, 
раніше теж займався різними ви-
дами спорту. «А останнім часом бі-
гаю і ходжу до залу. Та нині я після 
операції, тож бігати не можна. Тому 
зараз — тільки ходжу по кілька кіло-
метрів», — пояснив він.

Тимошенко також зізнався, що у 
нього є будівельний бізнес за кордо-
ном, у Канаді, куди він часто їздить. 
Щоправда, останні сім місяців у 
зв’язку з операцією нібито не виїж-
джав.

До речі, як запевнив Олександр, 
він не раз пропонував дружині ви-
їхати за кордон і спокійно собі жити. 
Створюється враження, ніби й ону-
ків їм дочка Євгенія (Жужа) не на-
роджує через скажений темп життя 
тут, в Україні.

«Ви знаєте, я вже не пригадую, 
яку незліченну кількість разів я їй 
казав: «Юлічка, от ми прожили тут 
уже понад п’ятдесят років. Ну, може, 
хоч трохи для себе та для сім’ї по-
живемо? Може, якось заспокоїмося? 
У нас є дочка, нехай вона спокійно 
народить. У нас будуть онуки. Є 

змога пожити в іншій країні — бла-
гополучно, без нервів і стресів». Це 
було мільйон разів!» — наголосив 
Тимошенко.

Та відповідь, за його словами, за-
вжди була одна й та ж: «Якщо ви хо-
чете десь жити, їдьте. У тебе є бізнес, 
то займайся ним там, де хочеш. А я 
залишаюся тут. У мене тут є інші за-
вдання, і я хочу їх вирішити».

Чоловік екс-прем’єрки розпо-
вів також, як вона проводить час у 
Лук’янівському СІЗО: «По-перше, 
багато часу йде на приготування їжі. 
По-друге, спілкується з сусідками по 
камері. Вони їй розповідають про 
своє життя. Розпитувань практично 
немає — і так усе відомо. По-третє, є 
телевізор, який показує хоча б кіль-
ка програм. До того ж адвокати пе-
редають їй роздруківки з інтернет-
видань».

А от із харчуванням у Юлії Воло-
димирівни в СІЗО, зі слів її чоловіка, 
складнувато.

«Як і минулого разу, вона їжу з 
їдальні СІЗО не їсть. Ми намагає-
мося щось передавати. За інструк-
цією, нічого домашнього та того, 
що швидко псується, передавати не 
можна. Хоча, наприклад, ковбасу 
вона і так не їсть», — поділився Тим-
ошенко.

За словами чоловіка, Юля Во-
лодимирівна не вегетаріанка, та до 
цього близька: «Ні, проте близько 
до цього. Швидше рибу їстиме, ніж 
м’ясо. А зараз їсть усе легке. Переда-
вали їй сухофрукти, свіжі фрукти, 
овочі, воду, хліб. Нічого особливо-
го».

Крім того, леді Ю склала цілий 
список книг, які просила їй переда-
ти. Тут і Харукі Муракамі, і Василь 
Шкляр, і Маріо Варгас Льоса, і Ан-
тон Чехов, і Умберто Еко.

ВІП-ХОБІ 

СКРОМНІСТЮ НЕ СТРАЖДАЄ 

РОЗКІШ 

Кастро подарував Чавесу 
військовий джип
Лідер кубинської революції Фідель Кастро 
подарував президенту Венесуели Уго Чавесу вій-
ськовий джип, на якому вони обидва в 2005 році 
здійснили поїздку Кубою. Чавес проходив на Кубі 
з 8 серпня другий курс хіміотерапії проти раку. У 
зв’язку з інтенсивним лікуванням Чавес помітно 
схуд і облисів. Одначе він не втратив оптимізму, 
заявивши, що збирається продовжувати керувати 
країною принаймні до 2013 року. 

Найдорожчий будинок у світі 
коштує понад 12 млрд. доларів

Міністр екології та природних 
ресурсів України Микола 

Злочевський, окрім автопарку за-
хмарної вартості, має у своєму ар-
сеналі й недешевий годинник.

На засіданні Кабміну міністр 
Азарова «засвітив» дорогий годин-
ник «Cartier» із білого золота, пише 
gazeta.ua. Годинник Злочевського 
— це «Cartier Tank Americaine». 
В одному з інтернет-магазинів це 
щастя можна придбати майже за 
25 тисяч доларів, тобто майже за 
200 тисяч гривень.

«Cartier Tank Americaine» вва-
жається одним із шедеврів годин-
никового мистецтва. Його корпус 
зроблений із 18-каратного білого 
золота. Годинник має ремінець зі 
шкіри крокодила та посріблений 
циферблат. А восьмигранна завод-
на головка прикрашена гранова-
ним синім сапфіром. І навіть якщо 
Злочевський вирішить пірнути на 
30-метрову глибину, його золотий 
годинник не постраждає.

Якщо зважати, що заробітна 
плата Злочевського у 2010 році 
склала 207,524 тисячі гривень, то 
на свій понтовий «Cartier» він мав 
би витратити майже весь свій річ-
ний заробіток. Щоправда, у міні-

стра ще й матеріальної допомоги 
трохи було — 34,85 тисячі гривень 
— так, на кишенькові витрати. Та 
й торік Злочевський отримав до-
хід від продажу земельної ділянки, 
який склав 15,023 мільйона гри-
вень. Загалом, згідно з податко-
вою декларацією, сукупний дохід 
Миколи Злочевського у 2010 році 
склав 15,256 мільйона гривень. А 
от коштів на рахунку чиновника 
немає. Як відомо, Злочевський во-
лодіє будинком площею 922 кв. м 
і квартирою — 265,6 кв. м. Їздить 
міністр, як писав «ТаблоID», на 
«Rolls-Royce Phantom», який може 
коштувати близько 550-650 тисяч 
доларів. Окрім того, у гаражі чи-
новника «пиляться» «Bentley» та 
BMW-750. Також міністр має чо-
вен.

Комуніст Грач має унікальну 
колекцію кримських вин

У Кейт Міддлтон був викидень?!

Герцогиня Кембриджська та 
принц Вільям нещодавно пере-

жили страшну трагедію, після якої 
Кейт Міддлтон не може завагіт-
ніти. Подейкують, що в Кейт не-
щодавно стався викидень. За чут-
ками, коли це трапилося, принц 
перебував далеко від молодої дру-
жини. «Погане здоров’я Кейт може 
суттєво вплинути на її здатність до 

зачаття», — розповіли друзі коро-
лівської родини. 

Незважаючи на викидень, 
Кейт і Вільям роблять усе, аби впо-
ратися з трагедією. У наближених 
до королівського сімейства колах 
шепочуться, що герцогиня мусить 
завагітніти в найближчі дев’ять 
місяців. Інакше це викличе шквал 
невдоволення в монаршій сім’ї.

ВІП-РОЗЛУЧЕННЯ  

Дружина Черновецького подала на розлучення

Януковичу укріплять 
береги на 60 мільйонів
На укріплення берегів у селищі Форос 
виділено шістдесят мільйонів гривень. 
Про це повідомляє «Вісник державних 
закупівель». Закупівля проведена в одного 
учасника. Гроші отримає установа «28-е 
управління начальника робіт», яка за 152,3 
мільйона гривень відремонтує державні 
резиденції в Криму.

Міністр екології носить золото 
з сапфіром за $25 тисяч


