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Дружина принца Вільяма, 
герцогиня Кембриджська 

перестала носити перстень із 
сапфіром, який належав матері 
принца. Минулого тижня молоде 
подружжя відкривало онкологіч-
ний центр у Лондоні, після чого 
дружина спадкоємця знову опи-
нилась у центрі скандалу. Вияви-
лося, Кейт проґавила каблучку з 
сапфіром, яка належала принцесі 
Діані. Як розповідають праців-
ники центру, герцогиня зайшла 
в будинок із перснем на пальці, а 
от вийшла вже без нього. Понад 
те, замість дорогої обручки на 
руці Кейт Міддлтон поблиску-
вало скромне тоненьке кілечко. 
Пліткують, що вона могла згу-
бити каблучку, коли гуляла по 
онкоцентру. Якщо це виявиться 
правдою, то Кейт може добряче 
перепасти на горіхи від королеви 
Єлизавети.

Старший син найбагатшого 
українця Рината Ахметова 

23-річний Дамір одружується на 
дочці сербського «цукрового ко-
роля» Міодрага Костича — 20-річ-
ній Діані.

Як повідомляє «БЛИК Секрет», 
пишна церемонія запланована на 
наступний рік, коли дівчина закін-
чить університет.

До речі, парочка зараз разом 
живе в Лондоні. До столиці Ве-
ликобританії закохані переїхали 
зі Швейцарії, де вони навчалися 
в одній з кращих приватних шкіл 
світу.

Відмітимо, що Дамір і Діа-
на зустрічаються вже п’ять років. 
Серйозні стосунки молодих людей 
підтвердили батьки дівчини.
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Сильні світу
Пообідати у Верховній Раді дешевше, 
ніж у студентській їдальні
На їдальню для депутатів щорічно з 
держбюджету витрачають близько 
1,5 млн. грн.

Їдальня в будівлі Ради завжди 
дивує низькими цінами. Так, на-
приклад, бутерброд із сьомгою тут 
коштує дев’ять гривень, маринована 
капуста з маслинами — 3,3 грн., со-
лянка — 8,73 грн., апельсиновий сік 
— 2,5 грн. П’ять гривень вартує для 
народних обранців картопляний са-
лат із кальмарами, повідомляє ТСН.

Найдорожча страва в меню — 
осетер. За сто грамів відвареної риби 
потрібно заплатити майже 70 гри-
вень. Нардепи також можуть поїсти 
голубців за 15 гривень, котлет за 13 і 
битків за сім.

Але навіть за таких цін деякі від-
відувачі їдальні скаржаться на якість 
обслуговування, брудний посуд і на-
віть на «ліві» цукерки.

Журналісту програми «Сніданок 
із «1+1» Роману Вінтоніву вдалося 
ознайомитися з книгою скарг і про-
позицій парламентського буфету.

«Поки пив каву, побачив у ку-
точку споживача книгу скарг і про-
позицій. Узяв. Почитав. І сфото-
графував усі сторінки з записами», 
— пише журналіст у своєму блозі в 
«Live Journal».

ЗАХОПЛЕННЯ ДОБКІНА

Роман зазначає, що здебільшого 
записи у книзі, яку ведуть приблизно 
з початку 2000-х, — хвалебні. Одним 
із перших тут відзначився Михайло 
Добкін — коли ще був народним де-
путатом. Усім працівникам їдальні 
він залишив своє «спасибі за смачну 
їжу, якісне обслуговування та добрі 

посмішки».
А ось лідер партії «За Україну!» 

В’ячеслав Кириленко пропонує пре-
міювати працівниць їдальні Раїсу 
Власенко й Ірину Кондратенко.

Нинішній голова Верховного 
Суду Василь Онопенко, будучи ще 
депутатом, також відзначився в 
книзі скарг і пропозицій. «Гарний 
настрій депутата — запорука при-
йняття якісних законів», — іронізує 
у своєму записі Онопенко.

ЛОЖКА ДЬОГТЮ

«Вважаю невідповідним рівень 
обслуговування. Відсутні цінники, 
вітрина не відполірована, посуд во-
логий, прилавкова стінка брудна», 

— пише в єдиному по-справжньому 
негативному відгуку один із відвід-
увачів.

Також цей клієнт скаржиться на 
цукерки «Фереро Роше» та називає 
їх «лівим товаром». Крім того, цьо-
го відвідувача, що підписався пріз-
вищем «Палаш», не влаштовує, що 
використаний посуд вчасно не при-
бирають, а столи сервірують тільки 
в кінці робочого дня. «Ревізор» до-
дав, що йому довелося розшукува-
ти книгу скарг і пропозицій — вона 
була захована.

Ще одну скаргу залишив депутат 
від БЮТ Андрій Шевченко. Він ви-
словив побажання, щоб після по-
лудня по п’ятницях вибір страв у 
їдальні був багатшим.

ВІП-ПОПОВНЕННЯ 

РОДИЧАННЯ 

ВІП-БЕРЕЖЛИВІСТЬ 

ВІП-ЗГУБА 

ВІП-ПОКУПКИ  

Прем’єра Таїланду 
атакували хакери
Прем’єр-міністр Таїланду Йінглак Чинават ви-
рішила видалити свій акаунт на сервісі мікро-
блогів «Twitter», після того як стала жертвою 
атаки хакерів. У міністерстві інформації Таїланду 
пояснили, що зловмисники зламали сторінку 
глави уряду й опублікували на ній повідомлен-
ня, в яких розкритикували її роботу. «Якщо вона 
не може вберегти навіть свій акаунт на «Twitter», 
то як вона може захистити країну?» — йдеться в 
повідомленні невідомого хакера.

Кейт Міддлтон 
втратила перстень 
принцеси Діани? 

Тоомас Ільвес виступив проти 
підвищення йому зарплатні. 

Закон, що передбачає збільшення 
зарплат чиновників Естонії, при-
йняли ще в 2009-му. Проте депута-
ти вирішили, що набуття ним чин-
ності слід відкласти до 2012 року. 
Під час обговорення бюджету на 
2012 рік міністр фінансів Юрген 
Ліги запропонував іще раз від-
строчити вступ закону в дію.

«З боку уряду було б безвід-
повідально збільшувати витрати 
на персонал, коли держбюджет 
складений із дефіцитом», — за-
значили в прес-службі Кабміну. Та 
депутати запобігти підвищенню 
своїх зарплат не можуть (згідно з 
естонським законодавством, вони 
можуть ухвалювати рішення щодо 
зміни зарплат — збільшення або 
зменшення — лише стосовно пар-
ламенту наступного скликання). 
На цьому фоні в уряді вирішили, 
що президентська платня також 
повинна бути підвищена. Як ви-
словився прем’єр Андрус Ансип, 
«не може бути так, щоб перша осо-
ба держави отримувала менше, ніж 

друга — спікер парламенту». Пре-
зидент нині одержує 5050 євро на 
місяць (без компенсацій), а голова 
парламенту — 4701 євро (а з 2012 
року матиме 5200 євро зарплатні).

«Президент Ільвес не згодний 
із підвищенням зарплати глави 
держави, не вважає правильним 
робити щодо себе виняток і реко-
мендує парламенту внести відпо-
відні виправлення», — зазначив 
прес-секретар глави держави.

Зарплати високопосадовців у 
Естонії були заморожені кілька ро-
ків тому на тлі економічної кризи.

Син Ахметова одружується 
з дочкою сербського цукровара

ВІП-ПРИКРАСИ 

Людмила Янукович прийшла до 
вчителів у годиннику за $30000

Дружина Президента України 
Людмила Янукович прийшла 

на врочисті збори з приводу Дня 
працівників освіти, який проходив 
у Донецькому національному ака-
демічному музично-драматичному 
театрі, у золотому годиннику.

Перша леді надягла дзиґар мар-
ки «Breguet» «Reine de Naples» вар-
тістю близько тридцяти тисяч до-
ларів. Згідно з даними офіційного 
сайту «Breguet», годинник «Reine de 
Naples» виготовлений із 18-каратно-
го білого золота. Циферблат оздо-
блений 128 діамантами (близько 0,83 
карата).

«Reine de Naples» — це водоне-
проникний годинник із автоматич-
ним механізмом, із малою секунд-
ною стрілкою та покажчиками фаз 
місяця. Циферблат із візерунком 
ручної роботи виготовлено з посрі-
бленого золота й світло-блакитного 
натурального перламутру. Задня 
кришка — з сапфірового скла. 

На спеціалізованих сайтах із 
продажу оригінальних елітних дзи-
ґарів вартість цієї моделі становить 
у середньому 30 тисяч доларів. На-
томість зарплата шкільного вчителя, 
що працює на ставку, заледве пере-
вищує 1000 гривень на місяць.

Березовський і Абрамович 
ділять гроші 
В Лондоні почалася «судова битва року» — процес 
над колишніми друзями і партнерами, а нині непри-
миренними ворогами Борисом Березовським і Ро-
маном Абрамовичем. А не поділили одні з найбагат-
ших жителів Великобританії, ясна річ, гроші. Борис 
Абрамович стверджує, що в 2003 році під тиском 
продав Роману Аркадійовичу свою долю в компанії 
«Сибнефть» за безцінь. Тепер Березовський хоче від 
власника ФК «Челсі» $5,5 мільярда. ЗМІ зазначають, 
що олігархи могли б домовитись і без суду.

Президент Естонії не захотів 
підвищувати собі зарплату

Внучку Кучми назвали Веронікою

Онучку екс-президента Леоні-
да Кучми назвали Веронікою, 

повідомили у фонді його зятя Ві-
ктора Пінчука. Мати й дитина 
почуваються добре, зазначили в 
прес-службі Пінчука. Отже, екс-
президент утретє став дідом. До-
чка Кучми Олена Пінчук мала на-
родити в жовтні, та поповнення в 
родині трапилося раніше. У Фонді 
Пінчука, який очолює бізнесмен, 
поздоровляти шефа не будуть. 
«Спочатку ми збиралися, хотіли 
скинутися й придбати якийсь по-
даруночок маляті, — кажуть пра-
цівники організації, — але Віктор 
Михайлович попрохав нічого та-
кого не робити».

Нагадаємо, раніше Олена мала 
прізвище Франчук — по першому 

чоловікові Ігореві Франчуку, си-
нові екс-глави Ради Міністрів АР 
Крим. Змінила вона його лише в 
2010 році, хоч на той час уже вісім 
років була у шлюбі з Пінчуком. 

Пліткувати про вагітність Оле-
ни почали ще влітку — востаннє 
вона з’явилася на людях у червні 
на Венеційському бієнале й була 
одягнена в простору блузку, хоча 
звичайно віддає перевагу вбран-
ням «по фігурі».

Старшому президентському 
онукові Роману 20 років, він закін-
чив Українсько-Британську школу 
в Києві, коледж Sevenoaks School в 
Англії й торік вступив до універ-
ситету в США, де, за його слова-
ми, хотів би лишитися працювати. 
Внучці Кучми Каті вісім років.

Власник «Нашої Ряби» купив 
«Porsche» за $600 тисяч

Один із найбагатших українців 
за версією «Фокуса», співвлас-

ник «Миронівського хлібопродук-
ту» та засновник ТМ «Наша Ряба» 
Юрій Косюк їздить на ексклюзив-
ному авто, яке обійшлося йому 
приблизно в $600 тисяч.

У 2010 році журнал «Корес-
пондент» оцінив активи Косюка 
в $1,3 мільярда, що є абсолютним 

рекордом українського аграрного 
ринку. Сам же бізнесмен оцінює 
свої статки в $2 мільярди.

Тож не дивно, що саме Ко-
сюк став власником унікального 
«Porsche Panamera Moby Dick» у 
тюнингу від «Edo Competition». 
На цій мажорній автівці «батько» 
«Нашої Ряби» «розсікає» по Києву. 
Фахівці припускають, що сталевий 
кінь, із урахуванням розмитнення 
й інших витрат, обійшовся багаті-
єві майже в $600 тисяч.

Експерти з тюнингу кажуть, 
що «Moby Dick» може розганятися 
до 100 км/год. за чотири секунди 
та досягати максимальної швидко-
сті у 340 км/год.

Подейкують, що такої автівки 
немає більше ні в кого у світі.

ВАРТІСТЬ ВЛАДИ 


