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Сильні світу
Українська еліта купує нерухомість 
ближче до «Межигір’я»
Серед сусідів Президента Віктора 
Януковича в Нових Петрівцях під 
Києвом лідер «Фронту змін» Арсе-
ній Яценюк, харківський бізнесмен 
Олександр Ярославський і брати 
Клички.

Будівельний бум у Нових Петрів-
цях, де знаходиться садиба Янукови-
ча, триває останні три-чотири роки. 
Ціни на землю та житло тут ростуть, 
як і нові котеджі. Про це пише «Се-
годня».

За парканом президентських 
володінь повним ходом продається 
земля.

«На продаж пропонуємо шість 
гектарів у лісі, по сусідству з прези-
дентом. Можете брати хоч сотками 
по 10-15 тисяч доларів, хоч гектара-
ми: тоді можна домовитись і за сім-
вісім тисяч доларів», — розповіла 
ріелтор Тетяна.

«Будинки тут вартують від двох-
сот тисяч до півтора мільйона до-
ларів. Усе залежить від внутрішньої 
обробки. Котедж може бути й неве-
ликим, приміром, 300 «квадратів», 
але всередині все оздоблено мар-
муром, ексклюзивні меблі», — каже 
ріелтор компанії «САН» Анастасія 
Наконечна.

Один із відомих сусідів Прези-
дента — екс-спікер парламенту Ар-
сеній Яценюк. Його цегляний буди-
ночок із українським прапором на 
високому флагштоку знає кожен міс-
цевий житель. Біля входу в садибу 
завжди чергує мікроавтобус охоро-
ни — близько до воріт не підійдеш. 
Особняк екс-спікера розташований 
на тій самій вулиці, що прилягає до 
маєтку Президента.

Серед відомих сусідів і харків-
ський бізнесмен Олександр Ярос-
лавський, який має у Старих Петрів-
цях будиночок на березі моря.

«У мене там невеличка хатка. Ку-
пив її сімнадцять років тому. Є вихід 
до води. Якраз хотів подалі від уся-
кого начальства бути», — сміється 
Ярославський.

Деякі жителі Нових Петрівців 

кажуть, що свій дім тут є й у міні-
стра МНС Віктора Балоги. Та, за 
словами відомого політолога Вадима 
Карасьова, це неправда.

«Запевняю вас, у нього скром-
ний будинок у «Конча-Заспі», ні в 
яких Нових Петрівцях він не живе», 
— каже Карасьов.

Недалеко від «Межигір’я» буду-
ються і відомі боксери Володимир 
і Віталій Клички. Їхній дерев’яний 
котедж зводять на березі Київського 
моря в селі Лютіж. Кажуть, що брати 
замовили сюди спеціальні колоди з 
Австрії. Сам Віталій цієї інформації 
не коментує.

Подейкують, що в цих краях 
бачили й мера Києва Леоніда Чер-
новецького. Щоправда, маєток, де 
бачили міського голову, захований 
далеко в лісі. До того ж його цілодо-
бово охороняли міліцейські підроз-
діли.

«Ви туди навіть близько не піді-
йдете. Ми навіть за грибами у той бік 
уже не ходимо», — розповідали тоді 
місцеві. Щоправда, зараз ця садиба 
вже належить іншому власникові, а 
Черновецького тут давно не бачили.

Недалеко від «Межигір’я» — 

кілька котеджних містечок. Ці вули-
ці поки напівпорожні. Ними ходять 
тільки приїжджі будівельники.

У будинках кожного сусіди Пре-
зидента є свій штат прислуги. Де-
яких кухарів сюди «виписують» із 
французьких ресторанів. Жаб’ячі 
лапки вони не готують, але всі стра-
ви для господарів — винятково з 
французької кухні.

«Подаємо цибулевий супчик, 
рибу, різні соуси, паштети, пироги. 
А моя подруга працює в будинку 
бізнесмена з Західної України, то там 
люблять тільки карпатську кухню», 
— розповіла одна з домогосподарок.

Закрита резиденція «Межигір’я» 
складається з котеджу Януковича, 
куди він запрошував журналістів, 
величезного «клубного будиночка», 
який усе ще зводять, а також кас-
каду басейнів, спортивного клубу з 
тиром, тенісним кортом, боулінгом 
і лазнею. На підході, як зазначає ви-
дання, ще два клуби — для гольфу та 
кінний.

Як відомо, 2 вересня депутати 
встановили нормативну оцінку зе-
мельної ділянки в цій місцевості в 
розмірі 682 гривні за сотку.

ВІП-НАЩАДКИ 

КРАСИВЕ ЖИТТЯ 

КРИЗА ПО-УКРАЇНСЬКИ 

ВІП-ЗНІМОК 

НЕВЖЕ? 

Медіамагнат втратив за рік 
майже 11 млрд. доларів
Статки найбагатшої людини в світі, мексикан-
ського медіамагната Карлоса Сліма, зменшили-
ся за вісім місяців на 10,7 мільярда доларів. Про 
це повідомили аргентинські ЗМІ з посиланням 
на дані журналу «Forbes». Наприкінці лютого ни-
нішнього року імперія комунікаційного магната 
оцінювалась у 74 мільярди доларів, що було 
абсолютним рекордом із часу започаткування 
рейтингу багатіїв. Нині ж Сліма вже майже на-
здогнав засновник «Microsoft» Білл Гейтс.

Папараці зробили перше фото 
доньки Саркозі та Карли Бруні

У Києві розкупили всі «Ferrari» 
— ця новина буквально піді-

рвала Інтернет. 
Аби підтвердити або спросту-

вати інформацію про шалений по-
пит, журналісти «Сніданку з «1+1» 
вирушили до єдиного автосалону 
цієї марки у Києві. Виявилося, що 
«товар» там є, тож кожен охочий 
(із відповідною сумою грошенят) 
може прикупити собі новенький 
спорткар цієї марки. 

«Про цифри ми говорити не 
можемо, одначе те, що продажі пе-
ревершили наші сподівання, — це 
правда», — каже директор із про-

дажу автосалону Маргарита Овча-
рук. 

На елітних «Ferrari» «засвіти-
лися» син мера Києва Степан Чер-
новецький і пасинок екс-голови 
ФДМУ Валентини Семенюк Сам-
соненко Володимир. 

Як бачимо, «Ferrari» — най-
швидший чотиримісний авто-
мобіль вартістю понад 300 тисяч 
євро — в Україні розкуповують, 
немов гарячі пиріжки. Тож навіть 
якщо маєте такі гроші, доведеться 
ставати в чергу, бо на перше пів-
річчя наступного року ці автівки 
вже розкуплені.

Меру Житомира 
куплять авто за 
600 тисяч

ВІП-ЖИТЛО  

Клюєв-молодший живе у палаці з 
колоннами та янголами

Представники біло-блакитної елі-
ти, перший віце-прем’єр Андрій 

Клюєв і його брат-депутат Сергій 
Клюєв, в’ють свої «гнізда» з розма-
хом.

У селі Рудики розташоване зе-
мельне володіння Клюєвих, яке 
розкинулося на 17 гектарах, пише 
«Українська правда».

Згідно з декларацією першого 
віце-прем’єра, у власності старшого 
Клюєва, Андрія, перебуває дев’ять 

гектарів землі. На балансі його дру-
жини — ще два гектари. Тож можна 
припустити, що молодший Клюєв 
(Сергій) володіє шістьма гектарами.

Брат віце-прем’єра видавав до-
чку заміж у Ліхтенштейнському 
палаці у Відні й, вочевидь, вирішив 
збудувати щось подібне в Україні. 
На жаль, сам депутат не захотів по-
казати свою декларацію про доходи. 
А згодом і взагалі заявив, що не хоче 
спілкуватися з «Українською прав-
дою».

Утім, нещодавно виданню вда-

лось отримати фотографії будинку 
Сергія Клюєва. Світлини було зро-
блено декілька років тому одним із 
найманих працівників під час за-
вершального етапу оздоблювальних 
робіт у маєтку нардепа.

Нагадаємо, раніше «Українська 
правда» публікувала знімки вели-
чезного маєтку Андрія Клюєва. За 
декларацією, його площа складає 
2300 «квадратів».

Найбільше мільйонерів 
проживає у Франції
Франція випереджає інші країни Європи за 
кількістю багатіїв. Такого висновку дійшов у 
своєму щорічному дослідженні швейцарський 
банк «Credit Suisse». У цій державі мешкає 2,6 
млн. доларових мільйонерів. Це значно більше, 
ніж у Британії (1,6 млн.), і на 2 млн. більше, ніж у 
Швейцарії (622 тис.). Щоправда, банк зазначає, 
що Німеччина й Англія лідирують за кількістю 
мільйонерів, які мають більше ста мільйонів до-
ларів.

Багатії розкуповують «Ferrari», як 
гарячі пиріжки

Правнучку Горбачова вперше 
показали світові

Тривалий час першу правнучку 
екс-президента СРСР Михай-

ла Горбачова ховали від публіки. 
Проте нещодавно їй виповнило-
ся три роки, і з нагоди такої події 
сім’я вирішила врешті показати 
дитину всьому світу.

Молодша онучка Михайла Гор-
бачова Анастасія Вірганська (вона 

працює шеф-редактором відомого 
інтернет-порталу) на своїй сторін-
ці у «Facebook» розмістила фото-
графію з племінницею.

Усі друзі відзначають, що три-
річна Олександра Горбачова дуже 
схожа на свого батька — Дмитра 
Пирченкова, колишнього кон-
цертного директора співака Авра-
ама Руссо.

Коли дівчинка народилася, на 
сімейній раді було вирішено, що 
вона продовжить рід Горбачових і 
носитиме знамените прізвище.

Молода мама — старша внуч-
ка Горбачова Ксенія — народжу-
вала Сашу в Німеччині, в лікарні 
округу Місбах. Ксенія та її чоловік, 
які живуть «на дві країни», вже не 
перший рік знімають там невели-
кий будинок.

Депутати вирішили урізати собі 
пільги

Щоб оптимізувати витрати на 
державне управління, Рада 

доручила уряду проаналізувати 
правове регулювання пільг депу-
татів і подати пропозиції про зміни 
в закон «Про статус народного де-
путата». При цьому законопроект 
має передбачати впровадження 
норми про забезпечення депутатів 
винятково службовим житлом і 
скасування положень про надан-
ня нардепу житла для постійного 
проживання або грошової ком-

пенсації замість цього. 
Також пропозиції Кабміну по-

винні передбачати скасування без-
коштовного забезпечення парла-
ментарів путівками в санаторії та 
на курорти, виплати матеріальної 
допомоги колишньому депутату, 
а також обмеження безоплатного 
проїзду народних обранців.

Якщо це буде зроблено, то еко-
номія складе від 80 (за підрахунка-
ми комітету) до 140 (за розрахун-
ками Мінфіну) мільйонів гривень.

Житомирському міському 
голові Володимиру Дебою 

виділили 600 тисяч гривень для 
придбання службового автомо-
біля. На засіданні міськради було 
вирішено, що ці гроші внесуть 
до статутного фонду комуналь-
ного підприємства управління 
автомобільних шляхів міськра-
ди. Потім на них придбають 
легковик для мера. Про це пише 
gazeta.ua.

«Я вдячний депутатам, які в 
умовах жорсткого антикоруп-
ційного законодавства зрозумі-
ли та підтримали пропозицію 
щодо автомобіля», — сказав Де-
бой в інтерв’ю після засідання 
міськради. 

Також він пояснив, що авто-
мобіль «Шкода», на якому він 
зараз пересувається, має вже по-
над 300 тисяч кілометрів пробігу, 
тому видатки на його утримання 
та ремонт занадто високі. 

Натомість редактор Першого 
житомирського інформаційного 
порталу Вадим Шевчук упевне-
ний, що обранці громади не зна-
ли, за що голосують.

«Питання про купівлю ав-
томобіля на сесії міськради не 
порушували — говорили про 
внесення змін до бюджету. Це 
питання не винесли окремо, а 
внесли в загальну частину. Де-
путати проголосували за зміни 
пакетом», — прокоментував 
Шевчук. 

У ЗМІ з’явилася перша фотогра-
фія дочки президента Франції 

Ніколя Саркозі та його дружини 
Карли Бруні. На фото відображе-
но, як Карла виносить дівчинку, 
загорнуту в темно-синю ковдру, 
з паризької клініки Мюетт. При 
цьому обличчя дитини не видно. 
Потім перша леді Франції сідає з 
малям на руках у лімузин і їде в 
напрямку фамільного особняка, 
розташованого в кількох кварта-
лах від клініки, повідомляє «Daily 
Telegraph». Раніше Бруні не раз за-
являла, що не робитиме знімки не-
мовляти, і тепер численні папараці 
намагаються не проґавити жодної 
можливості, щоб сфотографувати 
маленьку доньку Саркозі.

«Я зроблю все, щоб захистити 
малечу, навіть якщо мені доведеть-
ся бути безжальною», — сказала 
Карла.

«Я ніколи не показуватиму фо-
тографії дитини, не виставлятиму 
її напоказ», — говорив Саркозі.

Нагадаємо, що Карла народила 

дівчинку 19 жовтня. Глава держа-
ви дізнався про радісну подію у 
Франкфурті, де разом із канцле-
ром Німеччини Ангелою Меркель 
обговорював порятунок єврозони. 
Саркозі став першим президентом 
Франції, у якого народилася дити-
на під час виконання обов’язків 
глави республіки. Джулія стала 
четвертою дитиною Саркозі. У 
нього є троє синів: П’єр і Жан від 
першого шлюбу та Луї — від друго-
го. У Бруні також є син Орельєн.

Будинок Яценюка


