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Група молодих людей зі Схід-
ної Європи втекли з престиж-

ного італійського нічного клубу 
«Billionaire» на Сардинії, не запла-
тивши за рахунком 86 тисяч євро. 
Таку інформацію днями опублікува-
ло італійське видання «Corriere della 
Sera». Видання зазначає, що «шес-
теро молодих росіян, погулявши в 
престижному італійському нічному 
клубі «Billionaire» на Сардинії, який 
належить відомому італійському 
підприємцю та менеджеру «Фор-
мули-1» Флавіо Бріаторе, спочатку 
випили елітного шампанського на 
суму 86 тисяч євро, а потім утекли 
на яхті, не розрахувавшись».

За даними газети, гості замовили 
90 пляшок шампанського «Cristal» 
вартістю 900 євро кожна. Столик 
було замовлено на ім’я 70-метрової 
яхти «Kismet», на якій і прибули 
молоді люди. Після гучної гулянки 
захмеліла компанія попросила ви-
писати рахунок на капітана судна й 
пообіцяла розрахуватися наступно-
го дня. Однак адміністрація закладу 
грошей так і не дочекалася: гуляки 
просто втекли. Пізніше судно пере-
хопив поліцейський катер. Утікачам 
довелося відповідати на запитання 
поліції, але їх згодом відпустили. 
Утім, згодом те саме видання пові-
домило, що рахунок нічного клубу 
було сплачено українським банком.

Президента Віктора Януковича 
у школі била вчителька з мате-

матики, а екс-прем’єру Юлії Тим-
ошенко важко давалась українська 
мова, пише «Сегодня».

Віктор Янукович учився у 
восьмирічній школі №34 у Єна-
кієвому. У табелі у нього чотири 
четвірки — «кульгали» російська й 
українська мови та літератури. «Їх 
викладала одна вчителька, дуже 
сувора», — розповів якось керма-
нич держави. 

«У 1997 році, коли Віктор Фе-
дорович приїжджав на зустріч 
однокласників, до нього підійшла 
наша вчителька з математики та 
каже: «Ви ж не ображаєтеся за ста-
ре?». Вона підтримувала дисциплі-
ну довгою лінійкою. Янукович від-
повів: «Ну що ви, Ніно Степанівно! 
Зате математику я тепер непогано 
знаю», — згадує його однокласни-
ця Лідія Брагіна.

Товариші по навчанню кажуть, 
що в школі майбутній президент 
любив історію, співав у хорі та мрі-
яв полетіти в космос.

Микола Азаров навчався в ле-
гендарній школі №5 у Калузі (Ро-
сія). У 50-х тут викладав російську 
мову та літературу сам Булат Оку-
джава. Майбутній прем’єр закін-
чив школу зі срібною медаллю — 
четвірка була лише з фізики, хоча 
з цього предмета він був призером 
всеросійської олімпіади. 

Тимошенко закінчила школу 
№75 у Дніпропетровську. За слова-
ми вчителів, училася на п’ятірки. 
У неї була лише одна четвірка — з 
географії. Їй непросто давалася 
мова: українську вона опанувала 
лише у 36 років.

Про шкільні роки Арсенія 
Яценюка відомо досить мало. Він 
закінчив спеціалізовану англій-
ську школу №9 у Чернівцях зі сріб-
ною медаллю. Четвірку отримав із 
математики. За інформацією ЗМІ, 
працювати почав ще в школі: бать-
ко приятеля тримав авторемонтну 
майстерню, і хлопці копалися в 
моторах. 

Психологи кажуть, що майбут-
ній успіх у житті мало залежить від 
оцінок у школі. Мовляв, ті знання, 
які люди отримують за партою, в 
житті їм мало допомагають, тому в 
кожного є шанс стати успішним.

Блондинка, яка на «Бентлі» біля 
легендарного казино Монте-

Карло протаранила одразу чотири 
дорогих авто, виявилася донькою 
голови Державної служби зайня-
тості Володимира Галицького. 
Маргарита Смілянська-Галицька 
є також українською співачкою РІ, 
пише tsn.ua. Усі, хто бачив її ава-
рію, упевнені — блондинка пере-
плутала гальма з газом. Однак РІ 
каже, що це неправда. Дівчина від-
булася легким переляком і радіє, 
що страховка все покрила. «Інак-
ше я не знаю... Нирки би довелося 
продавати чи ще щось», — пожар-
тувала дівчина. Вона також ствер-
джує, що «Бентлі» належить не їй, 

а її близькому другові. Як ствер-
джує батько дівчини Галицький, 
Маргарита «зустрічається з одним 
із олігархів, який їй подарував це 
«Бентлі».
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Сильні світу

ВІП-В’ЯЗНІ 

Де живе західноукраїнська еліта

Газета «Сегодня» з’ясувала, де 
влаштувалась еліта західноукраїн-
ського суспільства, та вирахувала, 
скільки може коштувати їхнє пре-
стижне житло.

Мер Львова Андрій Садовий із 
дружиною Катериною та чотирма 
синами живуть у квартирі в, мабуть, 
найпрестижнішому районі міста 
— на вулиці Рудницького. Їхнє дво-
рівневе 150-метрове житло займає 
два останні поверхи 6-типоверхівки, 
а вікна виходять на парк із Алтай-
ськими озерами.

Мер Івано-Франківська Віктор 
Анушкевичус живе на шостому по-
версі дев’ятиповерхівки на вулиці 
Південний Бульвар біля міського 
озера та гуртожитків медуніверси-
тету. У висотці працюють трена-
жерний зал і кабінет анонімних ал-
коголіків. Анушкевичус скаржиться 
на нових сусідів по поверху, мовляв, 
кидають недопалки та горланять 
пісні після 10-ї вечора.

Губернатор Львівської області 
Михайло Цимбалюк уже дев’ятий 
місяць, із дня призначення, живе в 

орендованій «двушці» в центрі міста 
— біля Галицького райвідділу міліції 
Львова. Каже, що на роботу часто 
ходить пішки — до обладміністра-
ції неспішним кроком хвилин 15. 
За 60 «квадратів» у польському бу-
динку платить на місяць три тисячі 
гривень. Губернатор каже, що шукає 
нову квартиру побільше, щоб до 
нього могла приїхати дружина (до 
Львова його перевели з Тернополя, 
де в нього є великий двоповерхо-
вий будинок за містом). За словами 
Цимбалюка, якось його відвідала ро-
дичка з Бостона й жахнулася, що він 
живе, як на вокзалі.

У тернопільського мера, 
представника «Свободи» й екс-
податківця Сергія Надала, крім три-
кімнатної квартири в місті, є три-
поверховий будинок у селі Байківці 
на 400 «квадратів». За розкішними 
воротами, прикрашеними кованим 
виноградом, бежевий красень із ба-
шточкою, увінчаною флюгером у ви-
гляді кота.

За словами свободівця, для бу-
дівництва він узяв кредит під заста-
ву міської квартири. Плюс підсоби-
ли батьки благовірної та канадська 
рідня. Вілла записана на дружину 
Олену. Надал каже, що особисто 
брав участь у будівництві, й буди-
нок обійшовся йому в 160 тисяч до-
ларів, хоча ріелтори вважають, що 
він коштує щонайменше 400 тисяч 
доларів.

Лідер ВО «Свобода» Олег Тяг-
нибок із дружиною Ольгою, донь-

ками Яриною-Марією, Дариною-
Богданою, сином Гордієм і рудою 
спаніелькою Чарою живе у Львові в 
престижному австрійському будин-
ку в провулку між Личаківською та 
Короленка.

Елітне житло в 116 «квадратів» 
дісталося головному націоналісту 
від бабусі. Сім’я живе на першому 
поверсі й обладнала собі в підваль-
чику ще одну кімнату, яку товари-
ші свободівця жартома називають 
«Криївка».

Колишній мер Львова, екс-
міністр регіонального розви-
тку при уряді Тимошенко Василь 
Куйбіда прописаний у звичайній 
дев’ятиповерхівці у Львові на вулиці 
Панча, недалеко від центру. Але час-
тіше його бачили в котеджі на вулиці 
Генерала Чупринки — це по сусід-
ству з нинішнім мером. У триповер-
ховому особняку його житло займає 
поверх. Куйбіда колись запевняв, що 
квартира ця — тещина. Кажуть, що 
у екс-мера ще є будинок за містом, у 
Брюховичах.

Будинок мера Тернополя

СКАНДАЛ 

СІМЕЙНІ ЧВАРИ 

ВІП-ДИТИНСТВО  

Юлія Тимошенко у шкільні роки

З Іспанії комуніст Мартинюк 
летів бізнес-класом 
Минулої суботи Адама Мартинюка та шістьох 
осіб, які були з ним, помітили в аеропорту 
Барселони, пише «ТаблоID». Віце-спікер, його 
дружина, дочка, зять, онучка та ще один чоловік 
і жінка збиралися відлітати у Київ. Мартинюк і 
компанія летіли бізнес-класом, де квиток вартує 
щонайменше тисячу євро. З Барселони комуніст 
летів із напханими валізами. Понад те, багаж віце-
спікера через вагу навіть не пройшов контроль у 
аеропорту.

Квартира Садового 

Як українські «віпи» вчились
у школі

У Колорадо відбудеться весілля 
нащадків двох славнозвісних 

родин Америки — внучки колиш-
нього президента США Джорджа 
Буша-старшого Лорен і сина зна-
менитого модельєра Ральфа Лоре-
на Девіда. Пишна церемонія має 
стати американським еквівален-
том королівського весілля, що від-
булося цьогоріч у Великобританії.

Однак, як виявилось, екс-
президент США Джордж Буш-

старший і його дружина Барбара 
не будуть присутні на весільній 
церемонії онуки. Їхній представ-
ник підтвердив, що Буш із дружи-
ною зараз у штаті Мен, і вони не 
збираються в Колорадо. Поки не-
відомо, чи прийдуть на урочистос-
ті Джордж Буш-молодший, який 
є дядьком Лорен, і його дружина 
Лора, а також їхні дочки Дженна 
та Барбара.

Причиною, через яку глава 
клану Бушів відмовляється при-
йти на весілля, став конфлікт із 
матір’ю Лорен Шерон. У 2003 році 
вона розлучилася з Нілом Бушем 
після 23 років спільного життя 
через його зради. Розрив відносин 
супроводжувався серією судових 
баталій, які завдали прикрощів 
усій родині. Представники сімей-
ства Бушів не приховували своєї 
ворожості до Шерон.

До слова, мати нареченої при-
йде на церемонію зі своїм другом 
Дмитром, який є кузеном принца 
Югославії.

Лорен Буш, якій зараз 26, і її 
наречений познайомилися в 2004 
році в Нью-Йорку після вечірки в 
Метрополітен-музеї. Лорен у той 
час була студенткою Прінстон-
ського університету.

Дівчина займається дизайном 
сумок,  а виручені гроші жертвує 
на добродійність — голодуючим 
дітям. Девід Лорен, якому йому 39 
років займається сімейним бізне-
сом. 

Донька чиновника влаштувала 
найдорожчу ДТП у Монако

Ходорковського покарали за пачку 
сигарет

Адміністрація карельської ко-
лонії, де відбуває покарання 

колишній глава ЮКОСа Михайло 
Ходорковський, наклала на нього 
два стягнення. Про це повідомля-
ється на сайті прес-центру Ходор-
ковського та його партнера по біз-
несу Платона Лебедєва, інформує 
lentа.ru.

Першу догану Ходорковський 
отримав за «незаконне відчуження 
речей на користь інших засудже-
них». Ідеться про те, що він поді-
лився цигарками з ув’язненим.

Крім того, адміністрація зви-
нуватила екс-главу ЮКОСа в «не-
сумлінному ставленні до праці» 
та «перебуванні в неналежному 
місці без дозволу». В повідомлен-
ні вказується, що Ходорковський 
прийшов у кабінет майстра, щоб 
сказати, що не може виконати за-
вдання через відсутність зварника. 
Позаяк майстра на місці не вияви-
лось, ув’язнений вирішив дочека-
тися його, за що й був покараний. 
Адвокат колишнього нафтового 
магната переймається, що догани 

можуть стати причиною відмови в 
умовно-достроковому звільненні. 
У 2008-му в’язню вже відмовили, 
керуючись схожими підставами.

Михайло Ходорковський звер-
нувся з проханням про умовно-
дострокове звільнення ще в трав-
ні — одразу після вироку суду, що 
призначив їм із Лебедєвим по 13 
років колонії за економічні зло-
чини. Позаяк строк підсумувався з 
попереднім (у 2005 році Ходорков-
ський і Лебедєв уже були засудже-
ні до восьми років), до середини 
2011-го вони вже відбули полови-
ну покарання. Лебедєв також звер-
нувся з проханням про УДЗ. Мос-
ковський суд не встиг розглянути 
клопотання ув’язнених, оскільки 
їх вивезли в колонію. У результа-
ті заяву Ходорковського відпра-
вили в Сегежу, а заяву Лебедєва 
— у Вельськ. 27 липня Вельський 
районний суд відмовив Лебедє-
ву в УДЗ через те, що той згубив 
тюремну робу. Коли розглянуть 
клопотання Ходорковського, поки 
невідомо.

НАДЗВИЧАЙНИЙ ВИПАДОК 

«Мажори» зі Східної 
Європи «кинули» 
італійську дискотеку 
на 86 тисяч євро

Помешкання Куйбіди

Орендоване помешкання Цмбалюка

Житло Тягнибока

Весілля дочки Черновецького 
відкладається
На початок вересня було заплановане шикарне 
весілля Христини Черновецької та московського 
бізнесмена Сергія Янчукова. Та урочистості відкла-
даються. «Те, що цієї осені вже не планується якесь 
масштабне святкування, це точно», — розповів друг 
сім’ї Черновецьких. «Подію відклали через те, що 
на цю дату не вдається зібрати всіх близьких Христі 
людей», — пояснив інформатор.

Джордж Буш-старший відмовився 
прийти на весілля внучки 


