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Американський журнал «Форбс» 
поцікавився, чим жили й на що 
витрачали свої гроші діти найбагат-
ших людей світу в 2011 році.

ПЕТРА ЕККЛСТОУН

Дочка президента «Формули-1» 
Берні Еккслтоуна Петра придбала в 
2011 році найдорожчий будинок у 
Лос-Анджелесі за 85 мільйонів дола-
рів. У особняку, що раніше належав 
Кенді Спеллінг, дружині покійного 
продюсера Аарона Спеллінга, є 27 
спалень і 14 ванних кімнат.

КАТЕРИНА РИБОЛОВЛЄВА

22-річна донька російського 
олігарха Дмитра Риболовлєва Катя 
заплатила 88 мільйонів доларів за 
квартиру в самому серці Манхетте-
на.

ХОЛЛІ БРЕНСОН

Дочка Річарда Бренсона, засно-
вника корпорації «Вірджін», відгу-
ляла гучне весілля на приватному 
острові свого батька в грудні. До 
слова, Річард здає острів за 34 тисячі 
фунтів у добу. 

ДЖОРДЖИНА БЛУМБЕРГ

Молодша дочка Майка Блумбер-
га, мера Нью-Йорка, вирізнилася 
цього року тим, що написала книгу 
про кінний спорт, у якій також по-
ділилася своїми переживаннями з 
приводу життя в «золотій клітці».

ГОВАРД БАФФЕТ

Син одного із найбагатших ін-
весторів Уоррена Баффета успадку-
вав цього року інвестиційний фонд 
Berkshire Hathaway. Про це стало ві-
домо після того, як Девід Сокол, що 
раніше претендував на крісло глави 
компанії, відмовився від поста через 
невідомі причини.

АННА АБРАМОВИЧ

Після розриву з бойфрендом 
Миколою Лазарєвим, з яким, як го-
ворили, дівчина встигнула навіть за-
ручитися, Анна повернулася до сім’ї. 
Новий етап у своєму житті вона 
пов’язала з переїздом в окремий 
будинок: 19-літня Анна оселилася в 
невеликому котеджі з трьома спаль-
нями. Будиночок, подарунок тата й 
мами, перебуває на території спіль-
них володінь її батьків, він був пере-
роблений у житлове приміщення зі 
стаєнь і виглядає дуже скромно. 
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Молодший син міністра юстиції 
заробляє 350 євро в годину

Українських VIP-ів легко обкрадають на мільйони 

Довгий перевіряє підлеглих 
на детекторі брехні?

Принц Вільям подарував дружині 
цуценя

Син Шуфрича зізнався, що кар’єру 
йому забезпечив батько 

Сім’я Путіна є найбагатшою у світі

Колишню дружину 
Симоненко 
поселив на 
держдачі

Молодший син відомого по-
літика й міністра юстиції 

Олександра Лавриновича Максим 
очолює юридичну фірму й заро-
бляє 350 євро в годину, йдеться в 
сюжеті ТСН. На роботі в нього й 
диван, і подушка з власними іні-
ціалами, і килимок для йоги. Він 
успішний юрист, керівник відомої 
юридичної компанії. 

Максим Лавринович каже, 
що майже живе на роботі. «Коли 
працюєш до третьої ночі, іноді 
хочеться відпочити, їхати додому 
вже несила... Коли прокидаюся, їду 
додому, щоб переодягнутися, зно-
ву їду в офіс. Це те, що необхідно 

для того, аби бути успішним», — 
вважає він. 

Хоча Максим не пішов за 
батьком у політику, татовим пріз-
вищем користується. Його фірма 
так і називається — «Лавринович 
і партнери». Пояснює, що це право 
заслужив працею. 

Він уже давно не звертає уваги 
на розмови про батьківське про-
тегування. Увесь шлях від кон-
сультанта в турфірмі до керівника 
юридичної фірми пройшов само-
стійно. На першу роботу влашту-
вався ще на 1 курсі — юристом у 
туристичній фірмі, а вже на 5-му 
надавав юридичні консультації 
п’ятьом компаніям. 

Його перші гонорари сягали 25 
доларів у годину, сьогодні — 350 
євро. На відміну від більшості ді-
тей заможних і відомих батьків, 
Максима рідко можна зустріти на 
світських вечірках. Зате він щора-
зу потрапляє до списку найбажа-
ніших женихів України — йому 33 
і він досі холостяк. Каже, що поки 
для нього найголовніше — кар’єра. 
Тому заради неї готовий пожерт-
вувати усім, зокрема й особистим 
життям.

У котеджному містечку «Золоті во-
рота» за Конча-Заспою, де меш-

кають чиновники та правоохоронці, 
під самий Новий рік прокотилася 
серія зухвалих пограбувань.

Як ідеться в сюжеті ТСН, за два 
місяці вісім елітних будинків по-
страждали від зловмисників. За да-
ними правоохоронців, загальна сума 
збитків перевищує мільйон доларів.

Колишній голова НАК «Надра 
України», а нині безробітний Олек-
сандр Пономаренко чесно зізнався 
міліції, що у нього винесли сейф, у 
якому було 300 тисяч євро, 10 кіло-

грамів золотих зливків, 100 тисяч 
доларів, два пістолети та два швей-
царських годинники.

«Можу тільки сказати, що нічого 
не знайшли, а більше жодних комен-
тарів давати не буду», — сказав він.

Сусід Пономаренка, нинішній 
заступник голови податкової служ-
би Олег Матвєєв теж позбувся 400 
тисяч доларів і ювелірних виробів. 
Крадії пробралися в його будинок, 
зламавши металопластикові двері 
на першому поверсі.

«Злодії, що грабують VIP-
будинки, як правило, знають, де ле-

жать якісь коштовності, де сховані 
сейфи, де сигналізація, як знешко-
дити собак», — розповів керівник 
прес-служби міліції у Київській об-
ласті Микола Жукович.

Цього сезону серед пропаж — 
пістолети, шуби, зливки, годинни-
ки, установчі документи та платіжні 
картки.

Одначе правоохоронці не мають 
офіційних заяв про пограбування та 
реальних сум украденого. У міліції 
підозрюють, що люди занижують 
обсяги збитків, щоб у них потім не 
запитали, звідкіля такі статки.

Екс-секретар Київради Олесь До-
вгий добре завчив уроки Леоніда 

Черновецького про перевірку підле-
глих на детекторі брехні — усі охочі 
працювати в його виборчому штабі 
мусять пройти через поліграф.

Про це пишуть «Коментарі» з 
посиланням на джерело в оточенні 
Довгого. Зокрема, перевірка на де-
текторі брехні є обов’язковою для 
тих, хто збирається працювати в 
штабі Олеся Довгого на майбутніх 
парламентських виборах. 

«Це не якась примха, що зали-
шилася в Олеся з часів роботи з Чер-
новецьким. Він і сам проходив тест 
на поліграфі, коли входив у команду 
Леоніда Михайловича. Олесь просто 
хоче підстрахуватися й убезпечити 
себе від можливих «зливів» зі свого 
ж штабу», — підкреслив співрозмов-
ник видання. 

Як відомо, перевіряти чиновни-
ків столичної мерії та комунальних 
підприємств на детекторі брехні ще 
в 2006 році запропонував Леонід 
Черновецький. Зокрема, у квітні 

2006 року столичний мер заявив, що 
візьме до себе в заступники тільки 
тих, хто у присутності журналіс-
тів пройде тестування на детекторі 
брехні. 

Нагадаємо, сам Черновецький 
також проходив тест на поліграфі та 
навіть потрапив через це у скандал 
із педофілами. 

9 січня королівська сім’я скромно 
відзначила за закритими двери-

ма 30-річчя Кейт Міддлтон. 
Всенародна улюблениця одер-

жала на день народження від чо-
ловіка особливий подарунок — 
цуценя лабрадора. «Маля дуже 
миле. Герцога та герцогиню бачили 
в компанії з ним уже кілька разів. 
Цуцик увесь час бігав за ними, й 
вони багато сміялися», — повідо-

мило джерело.
Нагадаємо, королева Єлиза-

вета приготувала для винуватиці 
торжества тіару зі своєї особистої 
колекції, а принц Вільям, окрім 
цуценяти, подарував коханій дру-
жині дорогий годинник і картину. 
До слова, підготовкою свята в сти-
лі 1980-х із караоке та костюмами 
займалися сестра Кейт Піппа й 
принц Гаррі.

23-річний син регіонала Не-
стора Шуфрича Олександр 

чесно говорить, що зараз його всім 
забезпечують батьки. Олександр 
ходить у брендовому костюмі. Зі 
студентської лави він потрапив 
одразу в перші віце-президенти 
ужгородського футбольного клубу 
«Говерла». 

Олександр — один із тих, хто 
зізнається, що кар’єрний ріст йому 
забезпечує батько. «Більшість ре-
чей, які я нині маю, оскільки тіль-
ки недавно почав працювати, мені 
подарували батьки й рідні. Тому я 

їм дуже вдячний», — каже депу-
татський син.

Російський прем’єр-міністр Во-
лодимир Путін за час перебу-

вання при владі створив імперію, 
вартістю 130 мільярдів доларів. 
Про це повідомляє «Фокус» із по-
силанням на британську газету 
Th e Sunday Times і чеську Lidové 
noviny.

Чеське видання віддало так 
званому «клану Путіна» перше 
місце в рейтингу найбагатших сі-
мей світу.

Згідно з даними газет, статки 
російського прем’єра та його рід-
них перевищують 130 мільярдів 
доларів, що на 56 мільярдів більше 
активів офіційного лідера рейтин-
гу журналу «Форбс» мексикан-
ського магната Карлоса Сліма.

Видання відзначають, що Пу-
тін протягом перебування при 
владі зумів створити фінансову ім-

перію, до управління якою залучив 
багато родичів і друзів. У сімейну 
справу входять племінники Путіна 
Михайло Путін і Михайло Шело-
мов, дружина Володимира Путіна 
Людмила, його брат Ігор.

На держдачі в «Конча-Заспі», 
яка закріплена за лідером 

КПУ Петром Симоненком, живе 
його колишня дружина. Про це 
розповів колишній глава крим-
ського обкому Компартії Леонід 
Грач.

«На цій державній дачі меш-
кає його колишня дружина. Пев-
но, Симоненко собі так міркує: 
залишу-но стару дружину на 
держдачі за кошт держбюджету, 
аби лишень мовчала, а молоду 
задовольню маєтком під Києвом 
із ділянкою землі понад гектар», 
— каже політик.

«Але мене ж хвилює не юри-
дичний бік цього питання, а мо-
ральний. Бо що то за комуністи 
такі, коли, по суті, за рахунок по-
грабованого народу жирують?» 
— обурився комуніст і додав, що 
державну дачу в «Конча-Заспі» 
також має віце-спікер парламен-
ту Адам Мартинюк.

Як витрачають гроші діти мільярдерів 

Дитина назвала Лукашенка 
дурнем
Скандальний випадок стався в Жодинському ди-
тячому будинку під час візиту президента Білорусі 
Олександра Лукашенка. Роздаючи подарунки на 
новорічному ранку, білоруський диктатор узяв на 
руки одну дівчинку. Мала показала йому свій малю-
нок будиночка. Лукашенко у своїй звичній манері 
запитав у дитини: «Гарний будиночок, хочеш собі там 
квартиру?». Дівчинка не розгубилася й запитала: «Ти 
що, дурень?». Подейкують, здригнулися всі виховате-
лі й численна свита, включаючи самого Лукашенка.

Син Януковича хоче купити 
«5 канал»
Син Президента Олександр Янукович хоче купити 
«5 канал». Про це повідомили джерела «Української 
правди». За словами співрозмовника видання, 
Янукович-молодший схиляє Петра Порошенка до 
переговорів про продаж телеканалу. За останньою 
інформацією, Порошенко, який збирається повер-
нутись у політику через «мажоритарку» у Вінниць-
кій області, повідомив, що не збирається продавати 
«П’ятий канал».


