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Сильні світу
Литвини забрали у дітей садок?
Дружина голови Верховної Ради 
Тетяна Литвин засвітилася в одно-
му ганебному бізнес-проекті в 
Криму. В селищі Ореанда під Ялтою 
знищили дитячий садок, який 
справно працював, а на його місці 
побудували житловий комплекс 
«Ореанда-плаза» — три багато-
поверхові будинки з рестораном, 
салоном краси, критим басейном, 
тренажерним залом і… вертоліт-
ним майданчиком на даху. Спів-
власницею комплексу є дружина 
спікера. Про це йдеться у матеріалі 
Тетяни Чорновіл, підготовленому 
для «Левого берега».

ХАЙ МАМИ-ТАТИ ДУМАЮТЬ 
ПЕРЕД ТИМ, ЯК ДІТЕЙ 
НАРОДЖУВАТИ

До lb.ua звернулися жителі сели-
ща Ореанда, що входить до Лівадій-
ської селищної ради. Люди поскар-
жилися, що нині на всю Лівадію діє 
лише садочок при школі на 40 місць. 
Чергу доводиться займати з наро-
дження малюка. «Не прилаштуєш 
дитину навіть за хабарі!» — обурю-
валися мами. Вони розповіли, що 
раніше у них був великий гарний 
дитсадок, але його зруйнувала фір-
ма ТОВ «Ренесанс-південь», близька 
до спікера Литвина. «Просимо вас 
порушити це питання, — зверну-
лися до lb.ua батьки з Ореанди. — 
Селищний голова каже, що бюджет 
пустий, а в одному інтерв’ю навіть 
зауважив, мовляв, мами-тати пови-
нні думати перед тим, як дітей на-
роджувати».

Спочатку авторка поставила-
ся до розповідей про причетність 
родини Литвина до місцевого бу-
дівельного буму скептично. Проте 
перевірка засновників фірми, що 
зруйнувала дитсадок, у податковій 
засвідчила, що ореандинці кажуть 
правду. Серед фундаторів ТОВ 
«Ренесанс-південь» справді довго 
фігурувала Тетяна Костянтинівна 
Литвин, яка не може не бути дру-
жиною спікера, адже прописана в 
Києві в тій самій квартирі, що і діти 
Литвина, і сам Володимир Михай-
лович. Внесок пані Тетяни у ста-
тутний фонд спочатку становив 3,5 
млн., а потім зріс до 4,5 млн. грн. До 
речі, в деклараціях спікера за цей 
період (2008-2009 роки) нема жод-
ної згадки, що його благовірна має 
якісь внески до статутних фондів 
підприємств.

ДАМА З СОБАЧКОЮ

Дитсадку не пощастило, бо зна-
ходився він у дуже мальовничій 
місцині — біля Сонячної стежини. 
За часів Російської імперії це було 
місце прогулянок монаршої родини. 
Вище по схилу, де раніше бавилися 
діти, тепер розкинувся житловий 
комплекс «Ореанда-плаза». Місцеві 
іронізують, що він виріс саме тут, 
бо місце запримітила сучасна «дама 
з собачкою» — дружина Литвина з 
плямистим песиком-далматинцем. 
До 2005-го на цій землі знаходило-
ся квіткове господарство санаторію 
«Нижня Ореанда», і між трояндо-
вими плантаціями з однієї сторони 
та тінистим парком із іншої, в петлі 
царської стежини розташовувався 
дитсадочок №18. Доволі великий — 
майже на 700 кв. м, розрахований на 
120 малюків. Дошкільний заклад із 
просторими майданчиками для ігор 
просто неба вважався найкращим 
на всю Ялту. Та навесні 2005-го, коли 
черга в дитсадки Ялти «перевалила» 
за тисячу осіб, саме його стерли з 
лиця землі. І це при тому, що будівля 
не була ні занедбаною, ні аварійною. 
Зі слів мешканців сусіднього будин-
ку, за три роки до знесення в дитсад-
ку зробили капремонт — замінили 
вікна, постелили нову підлогу. Все 
це пішло під знесення за рішенням 
Лівадійської селищної ради, що до-
зволила ТОВ «Ренесанс-південь» 
приватизувати будівлю.

Отже, Ореанда лишилася без 
дитсадочка. А що громада отримала 
взамін? Смішно та сумно водночас! 
Натомість Лівадія отримала «потуж-
ний інвестиційний проект» від ТОВ 
«Ренесанс-південь» — реконструкцію 
північного крила Лівадійської школи 
№14 для облаштування там дитсадка 
на… 40 осіб. До того ж новий заклад 
для дошкільнят розмістили в еколо-
гічно небезпечному районі: лівадій-
ська школа збудована на крутому 
схилі, тож її територія — бетонні 
тераси, з’єднані сходами. Також ві-
домо, що інвестиційні зобов’язання 
«Ренесанс-півдня» сягали трохи біль-
ше двох мільйонів гривень. 

Отже, у січні 2005 року селищна 
рада дала товариству з обмеженою 
відповідальністю дозвіл на оренду 
земельної ділянки (1,3 га) на 49 років 
за символічну щорічну плату.

Після цього наймачі швидень-
ко, доки ніхто не встиг оскаржити 
рішення, зруйнували приміщення 
дитячого садочка. А натомість по-
чалося спорудження трьох багато-

поверхівок «Ореанда-плази». При 
цьому підприємці не злякалися 
«розлому», через який нібито й був 
закритий садочок...

Власниками новобудов, згідно з 
базою податкової, стали: Коверник 
Ольга Іванівна з Дніпропетровська, 
Карнаух Сергій Дмитрович — крим-
ський політик, Кунченко Олег Ми-
колайович із Ялти, а також Тетяна 
Костянтинівна Литвин — дружина 
спікера. Всі вони володіли в цьому 
комплексі рівними частками, що ви-
мірювалися спочатку 3,5 млн., а по-
тім 4,5 млн. грн.

Пізніше частина Тетяни Литвин 
перейшла членові партії її чоловіка, 
колекціонеру гвинтокрилів Івану 
Атаманенку. Ореандинці вважають, 
що він лише прикриває інтереси спі-
кера в цьому проекті. Адже до того 
він був директором ТОВ «Ренесанс-
південь» — саме така його посада 
вказана у виборчому списку Блоку 
Литвина на виборах 2007-го року.

ЧИ ЗНАЛИ ЛИТВИНИ, 
ЩО ЛИШАЮТЬ ДІТЕЙ БЕЗ 
САДОЧКА?

Авторка матеріалу намагалася 
з’ясувати, чи справді Литвини зна-
ли про брудний бік справи. Чи були 
причетні до руйнування дитсадка? 
Чи, може, спікеру просто не пощас-
тило, і його дружина купила частку 
в бізнесі з поганою історією?

Та як не крути, така версія не 

здається логічною. Вона розбива-
ється об один факт. Річ у тому, що 
територію «Ореанда-плази» складає 
не лише земля дитсадка, а й ділянка 
в 33 сотки, де раніше знаходилося 
квіткове господарство санаторію 
«Нижня Ореанда». Згідно з листом 
заступника прокурора АРК Олексія 
Домнікова від 2005 року, який опи-
нився в руках авторки, стало відо-
мо, що оздоровниця «добровільно 
відмовилася» від цієї ділянки на 
користь ТОВ «Ренесанс-південь». 
Тобто депутатський санаторій від-
дав землю без жодної користі для 
себе якраз у той час, коли спікером 
був Володимир Литвин! Таке рішен-
ня ніяк не могло бути ухвалене без 
відома Володимира Михайловича.

Цілком можливо, це рішення й 
було внеском Литвина, за який його 
дружина отримала свою частку при-
міщень в «Ореанда-плазі». Причому 
це був не єдиний внесок. Другим 
і, безумовно, ще кориснішим став 
пляж: у тому ж 2005 році депутат-
ський санаторій віддав у оренду 
ТОВ «Ренесанс-південь» 30 соток 
пляжу на власній території (згід-
но з договором від 14.02.2005 року, 
рег. №040500100014). Отже, політик, 
який дуже любить говорити про мо-
раль, не міг не бути в курсі «малень-
кого» бізнесу своєї дружини, який 
не лише «відкусив» шматок від влас-
ності Верховної Ради, а й залишив 
без садочка дітей Лівадії.

ПЛЯЖ ДЛЯ КЛІЄНТІВ 
ЛИТВИНА

З пляжем для мешканців 
«Ореанда-плази», щоправда, не од-
разу все склалося чудово. Зі зміною 
спікера в 2006 році почалися про-
блеми з проходом і проїздом до моря 
через режимний об’єкт — санаторій 
Верховної Ради «Нижня Ореанда». 
Проте нині всі проблеми вирішені. 
В єдиному реєстрі судових рішень за 
серпень 2010 року можна знайти ми-
рову угоду між Головним управлін-
ням апарату Верховної Ради й ТОВ 
«Ренесанс-південь». Тепер мешкан-
цям елітних новобудов дозволяєть-
ся гуляти та їздити парком «Ниж-
ньої Ореанди», спускатися ліфтами 
санаторію до моря та користуватися 
пляжем «у районі насосної станції 
очисних споруд». Звучить не дуже, 
але авторка побувала на тому пляжі 
та переконалася, що насправді жод-
них очисних споруд поблизу немає, 
а лише насосна станція, яка качає 
воду кудись далеко нагору.

В своїх рекламних проспектах 
«Ореанда-плаза» називає цей орен-
дований у Верховної Ради пляж 
власним. Цитую: «Ореанда-плаза» 
имеет собственный пляж, гранича-
щий с «Золотым пляжем» Ореанды, 
протянувшийся на 400 с лишним 
метров и считающийся лучшим на 
крымском побережье».

Причому, згідно з мировою 
угодою, пляж, який орендує това-
риство, перебуває в господарсько-
му управлінні санаторію «Нижня 
Ореанда». Тобто за гроші Верховної 
Ради там прибирають і вирощують 
квіточки. А «Ренесанс-південь», у 
свою чергу, зобов’язується ремонту-
вати берегоукріплювальні споруди. 
Проте з ними, як пересвідчилась 
авторка, в депутатському санаторії і 
так усе гаразд, отож ТОВ «Ренесанс-
південь» може собі дозволити не ви-
трачатися.

Отже, підіб’ємо підсумки: маю-
чи в співвласниках дружину спікера, 
можна легко вирішити всі проблеми 
з доступом до моря. Причому ви-
рішити з шиком, адже не кожний 
житловий комплекс у Ялті має влас-
ний пляж завдовжки «400 з лишком 
метрів». А в Ореанді це взагалі про-
блема! Певний час людей безпере-
шкодно пускали на службовий пляж 
санаторію Верховної Ради, проте 
останніми роками адміністрація 
здравниці вимагає гроші. Причому 
немалі — сто гривень із людини.

За матеріалом Тетяни ЧОРНОВІЛ

ЗМІНА ПРАВИЛ  ВІП-ЗАБАВИ 

Колотнеча у Раді увійшла 
до топ-7 кращих бійок
Фото бійки у Раді під час ратифікації Харків-
ських угод у 2010-му році потрапило у топ-7 
кращих політичних бійок за версією «The 
Guardian». У фотогалереї, зокрема, є знімок, 
на якому зафіксовано один із найжорстокіших 
епізодів під час сутички у Верховній Раді.
Серед інших бійок, на які звернув увагу «The 
Guardian», — баталії у російській Держдумі, у 
парламентах Південної Кореї, Тайваню, Італії 
тощо.

У Президента Віктора Януковича є 
привід захвилюватися. Хто його 

знає, що ще, крім розваг на комбай-
нах, риболовлі та співів по радіо, 
практикують його російські сусіди.

Так, стало відомо, що Адміні-
страція Президента Росії замовила 
для себе олов’яну фігурку Віктора 
Януковича. Лишається сподіватися, 

що Медведєв із Путіним поки що 
не захопилися магією Вуду. На сайті 
Студії Арсентьєва «Русский Витязь» 
з’явилося зображення олов’яного 
Януковича, пише «Українська прав-
да».

Як зазначено на тому ж таки сай-
ті, фігурку Президента України зро-
блено на замовлення Адміністрації 
Президента Росії та виконано в єди-
ному екземплярі. Висота скульптури 
30 см, що відповідає масштабу 1:6. 
Скульптор фігурки Януковича — 
Ярослава Ударцева, художник — Га-
лина Сичова. 

Як зазначає «Остров», останнім 
часом у середовищі політичної еліти 
Росії стало модно замовляти мініа-
тюрні фігурки себе, своїх політич-
них або бізнесових партнерів. Так, у 
тій же студії Арсентьєва Адміністра-
ція Президента Росії вже замовляла 
статуетки глави РФ Дмитра Медве-
дєва, прем’єра Володимира Путіна 
та президента Білорусі Олександра 
Лукашенка.

До слова, мінімальна вартість 
фігурки за індивідуальним замов-
ленням розміром 30 см складає 15 
тисяч доларів.

Британія 
змінила правила 
наслідування 
престолу

ЩЕДРІСТЬ  

Берлусконі витратив на жінок 
три мільйони євро

Італійський прем’єр-міністр Сіль-
віо Берлусконі витратив на гар-

неньких танцівниць, актрис і теле-
ведучих близько трьох мільйонів 
євро. Інформацію, одержану з бан-
ківських документів, оприлюднило 
видання «La Repubblica», пише «Th e 
Telegraph».

Про це стало відомо за день піс-
ля того, як Берлусконі на зустрічі з 
європейськими лідерами в Брюс-
селі представив пакет реформ, по-
кликаних поліпшити скрутний стан 
італійської економіки. Зокрема, він 
запланував спростити процес звіль-
нення службовців і на два роки під-
вищити пенсійний вік. До слова, ін-
формація про банківські транзакції 
прем’єра спливла в ході розсліду-
вання справи іншого політичного 
діяча, координатора партії «Народ 
свободи» Деніса Вердіні, якого зви-
нувачують у корупції.

Документи доводять, що у пе-
ріод між січнем 2007-го та червнем 
2008-го Берлусконі витратив на сво-
їх друзів і соратників, включаючи 
свого брата Паоло, видавця газети 
«Il Giornale», 17 мільйонів євро.

Із цієї суми на жіноцтво в 

прем’єра пішло 2,7 мільйона євро. 
Додаткові 337 тисяч політик витра-
тив на коштовності. Зокрема, 135 
тисяч євро отримала від Сільвіо 
росіянка Раїса Скоркіна, на той час 
працівниця елітного нічного клубу 
Сардинії.

220 тисяч відхопила колишня 
«Міс Литва» Раса Куліте, яка вела 
шоу на італійському телебаченні, а 
ще 275 тисяч Берлусконі віддав своїй 
похресниці, акторці Ізабеллі Орсіні, 
яка стала дружиною принца Бельгії.

Страхування одного 
нардепа коштує 10 тисяч 
Верховна Рада оголосила про проведення за-
купівлі послуг зі страхування життя й здоров’я 
народних депутатів України, повідомляє «Вісник 
державних закупівель». Очікувана вартість стра-
ховки складе 4,432 млн. грн., тобто приблизно 10 
тисяч гривень на кожного з 450 парламентаріїв. 
Ліцензію на здійснення обов’язкового держстра-
хування народних депутатів мають «Страхова 
компанія «Брокбізнес» і НАСК «Оранта». Строк 
надання послуг: жовтень — грудень 2011 року.

У Медведєва замовили Януковича 
за 15 тисяч доларів

Вперше за триста років у 
Британії зрівняли в пра-

вах на трон чоловіків і жі-
нок. Якщо у принца Вільяма 
першою народиться донька, 
вона буде королевою.

Рішення було ухвалене 
на саміті країн британської 
Співдружності націй, що 
пройшов у австралійському 
місті Перт, передає BBC. 

Крім того, було скасовано 
заборону на вступ монархів у 
шлюб із католиками. Останні 
три століття у Британії діяв 
Акт про престолонасліду-
вання, ухвалений ще в 1701 
році, за яким молодші брати 
мають пріоритет права на 
престол перед старшими се-
страми. 

До речі, саме через те, що 
в Єлизавети II немає братів, 
вона й зійшла на престол. 
Одначе якби у неї був брат, 
нехай навіть набагато молод-
ший, то він би став королем 
Великобританії.


