Єлизавета ІІ 60 років на
престолі

Бабуся Обами потрапила
в ДТП

Британська королева святкує «діамантовий» ювілей
перебування на престолі. 60 років тому принцеса
Елізабет Віндзор, герцогиня Единбурзька, перетворилася на Єлизавету ІІ. Вона успадкувала трон від
батька Георга VI, який помер 6 лютого 1952 року.
Єлизаветі ІІ 85 років. Якщо вона залишатиметься
на троні до 2015-го, то стане найбільш витривалим
британським монархом. Рекорд тривалістю у 63
роки належить королеві Вікторії.

Зведена бабуся президента США 91-річна Сара Обама, яка проживає в Кенії, потрапила в ДТП, передає
агентство Франс Прес. Інцидент стався, коли літня
жінка прямувала з міста Кісуму на заході країни в
рідне село Когело. За даними поліції, водій не впорався з керуванням, і автомобіль скотився в кювет.
Медики повідомили, що жінка, котра перебувала
в стані шоку, відбулася тільки синцями. Її виписали
через дві години.

Дочка Черновецького будує палац
за три мільйони

не зможе. «Там місток є, тож вона
просто не пройде, та й не дозволяється тут навіть «моторкам» плавати, хіба що на весловому човнику»,
— кажуть місцеві.
На самій ділянці планують розбити альпійські гірки, встановити
альтанку, облаштувати дитячий
майданчик. За оцінками ріелторів,
такий будинок може коштувати
3-3,5 мільйона доларів.

Будівельники запевняють, що дочка столичного мера тут з’являється
рідко, хоча зарплату їм передають
справно. Кажуть, що зараз Христина
живе в Москві з чоловіком Сергієм
Янчуковим.
У родині Черновецьких переконують, що вони не в курсі про будівництво. «Я нічого про новий будинок Христини не знаю», — сказав
родич мера, депутат Віктор Гринюк.

 ВІП-ВИРОК

Сину голови «Укравтодору» дали умовний термін
за вбивство

Г

оловною пом’якшувальною обставиною для суду у справі Сергія Демішкана, сина голови «Укравтодору» та члена Партії регіонів
Володимира Демішкана, стала його
хвороба. Як пише «Дело», Демішканмолодший надав довідку з Інституту
гематології й трансфузіології АМН
України, де йому поставили діагноз:
«мієломна хвороба, солітарна плазмоцитома».
Київське міське бюро судовомедичної експертизи дало висновок,
що такі хвороби є підставою для
звільнення засуджених від подальшого відбування покарання. «Перераховані захворювання належать до
таких, які становлять загрозу для
життя без надання кваліфікованої
медичної допомоги в умовах спеціалізованої медичної установи та за
умови розвитку загрозливих життю
явищ можуть закінчуватися смертю», — сказано в рішенні Баришівського суду.
Наприкінці минулого року Баришівський суд Київської області засу-

див Сергія Демішкана до умовного
покарання за організацію викрадення й убивство бізнесмена — 62-річного Василя Кривозуба, директора
авіакомпанії «Крунк».
Злочин був скоєний у листопаді
2007 року. У ході слідства було встановлено, що Сергій Демішкан діяв
разом зі своїм кумом Сергієм Левченком і спільним знайомим Олександром Курдіним, мешканцем Донецької області.
Слідство дійшло висновку, що
підсудні ретельно готувалися до викрадення бізнесмена. Вони тривалий
час стежили за його робочим графіком і приготували кілька машин,
аби вивезти у заздалегідь підготовлене місце. Одначе коли бізнесмена
заштовхували в машину, перехожі
звернули увагу на крики й повідомили в міліцію.
За матеріалами справи, бізнесмена відвезли на дачу, розташовану
біля Баришівки (Київська область).
При спробі втечі Кривозуба задушили. Його тіло вивезли у Вишго-

родський район і скинули в Київське
море, прив’язавши до батареї.
У ході слідства й на суді Демішкан повністю визнав свою провину, а
також указував, що злочин був скоєний у стані алкогольного сп’яніння.
Суд, на відміну від слідства, дійшов висновку, що вбивство скоєне
випадково.
Викрадачі збиралися силою змусити бізнесмена віддати їм наявні в
нього літаки Ан-26.
Як повідомляється на сайті
прокуратури Київської області, заступник прокурора області 31 січня оскаржив вирок Баришівського
райсуду у справі про заплановане
викрадення і вбивство. «Підставами оскарження цього рішення суду
стала невідповідність призначеного
покарання тяжкості злочинів. Достатність призначеної міри покарання засудженим перевірить Вищий спеціалізований суд України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ», — наголошується в повідомленні прокуратури.

 ВІП-СЕКРЕТИ

Кеннеді мав неповнолітню коханку

Н

ещодавно стало відомо, що
американський екс-президент
Джон Кеннеді мав зв’язок із неповнолітньою стажеркою Білого дому.
Екс-коханка Кеннеді написала мемуари, які вже побачили світ. Про це
пишуть ЗМІ з посиланням на «New
York Post».
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 ВІП-ПРОФЕСІОНАЛИ

Новий глава СБУ охороняв Наомі
Кемпбелл

Н

Дочка київського мера Леоніда
Черновецького Христина нібито
будує шикарний будинок у КончаЗаспі. Про це написала газета «Сегодня» з посиланням на місцевих
жителів.
«Це величезний будинок із плоским дахом. Уже більше року там
триває будівництво. Спочатку всі
думали, що буде банк, але, виявляється, котедж», — розповіли місцеві
рибалки. Схему, як відшукати будівлю, намалювали прямо на снігу.
Будинок стоїть недалеко від житла Жені Тимошенко. Видання зазначає, що він поки схожий на торговий
центр. «Який торговий центр?! Це
житловий будинок. Будує його Христина Черновецька, але не продає. На
другому поверсі буде спальня, унизу
— гараж, а посередині — величезна
скляна вітрина. Палац, одне слово»,
— перебиваючи один одного, розповідали робітники.
Візуально площа будинку — не
менше тисячі «квадратів». До парадних дверей веде високий ґанок,
поруч уже залитий фундамент під
будиночок для гостей і хатинку для
охорони. Ділянка, площею приблизно 60 соток, виходить до затоки Козинки, є й власний піщаний пляж,
де будуватимуть лазню, пише видання.
Щоправда, яхта сюди заходити
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Колишня практикантка Білого
дому Мімі Альфорд випустила мемуари, в яких розповіла про стосунки з президентом Джоном Кеннеді.
У своїй книзі Альфорд пише, що
її роман із Кеннеді почався майже 50
років тому — влітку 1962 року. Тоді
вона, студентка коледжу, проходила
практику в прес-службі Білого дому.
Безпосередньо з президентом
дівчина познайомилася у басейні.
Кеннеді тоді було 45 років, Мімі —
усього 19 (за законами США вона
вважалася неповнолітньою).
Того ж дня дівчину разом із двома співробітницями Білого дому запросили до резиденції Кеннеді. Там
президент запропонував Альфорд
піти з ним до спальні дружини, Мімі
не відмовилася.
Авторка запевняє, що Кеннеді
був її першим чоловіком. Їхній роман тривав півтора року. Крім того,
Альфорд розповідає, як Кеннеді

овий глава СБУ Ігор Калінін
у період із 2005 по 2010 рік
працював у охоронній структурі
«Альфа-Щит». Про це пише видання «Остров».
У біографії Калініна, розміщеній на сайті Управління держохорони, немає відомостей про його
роботу в цей період. Компанія
«Альфа-Щит» була створена в 1991
році як охоронне підприємство. У
середовищі охоронних фірм її називають компанією «контори»,
структурою, яку створили колишні співробітники спецслужб,
зокрема спецпідрозділу «Альфа».
Видання зазначає, що сам Калінін
є членом Міжнародної асоціації
ветеранів підрозділів організації
«Альфа».
Крім власне захисних функцій,
«Альфа-Щит» ще займається і навчанням спеціального персоналу.
Зокрема, в його структурі — ліцензований Центр професійнопсихологічної підготовки співробітників недержавних служб
охорони і безпеки, Центр контраварійної підготовки водіїв.
Один із центрів підготовки
компанії довгий час очолював Калінін, зазначає «Остров». «Як глава цього центру він у 2007-2008 рр.
засвітився у вітчизняних ЗМІ, де
давав поради про правила безпеки
зупинки автомобіля або як жінкам
поводитися з вогнепальною зброєю», — пише видання.
Також Калінін займався практичною діяльністю, зокрема охороною віп-персон. Так, під час
проведення конкурсу краси «Міс

Україна-Всесвіт — 2008» у Києві він забезпечував безпеку топмоделі Наомі Кемпбелл, директора
конкурсу Олександри Ніколаєнко
та її чоловіка Філа Раффіна. Крім
того, компанія «Альфа-Щит» навчала охоронців Віктора Януковича, коли той був іще лідером Партії
регіонів.
«Двоє охоронців-водіїв лідера Партії регіонів Віктора Януковича тренуються в «Драйв-клубі
«Альфа-Щит», що на території
столичного Центрального авторинку. Курс для водіїв-охоронців у
клубі складається з восьми занять
по дві години. За кожну людину
потрібно заплатити 8160 грн.», —
посилається «Остров» на «Газету
по-українськи».
Начальник навчального центру
клубу Юрій Пилипенко відмовився називати прізвища політиків,
чиї водії проходили тут навчання.
«Відомо, що готували їх для Секретаріату Президента, Служби
безпеки, Міністерства внутрішніх
справ, для Віктора Ющенка, коли
той очолював Нацбанк», — пише
газета.

 ВІП-НАЩАДОК

Андрій Ющенко робить бізнес
на нерухомості у Західній Україні

С

ин екс-президента Віктора
Ющенка Андрій не думає про
політичне майбутнє. Про це він
розповів Катерині Осадчій у програмі «Світське життя».
За словами Андрія, цей Новий
рік він святкував не з батьком. Експрезидент разом з більшою частиною родини зустрічав свято на
Західній Україні, натомість Андрій
разом із дружиною Єлизаветою

був у Нью-Йорку. «Ми зібралися
невеличкою компанією і відсвяткували у маленькому ресторані»,
— розповів Андрій.
Як зазначила Єлизавета, вони
з чоловіком вирішили: це останній
Новий рік, який вони святкують
без маленької дочки.
На питання, чим наразі займається син екс-президента, Андрій
Ющенко розповів, що продовжує
займатись бізнесом, який базується на Західній Україні. «В мене
нерухомість там. Я, скажімо так,
здаю її в оренду», — зазначив він.
Андрій також наголосив, що
бажання йти в політику в нього
немає. «В мене є приклад батька,
я бачу, що з ним зробила політика,
і, чесно кажучи, мені шкода його.
Собі та своїй родині такого майбутнього я б не дуже хотів», — зазначив Андрій.

 ВІП-ПОБАЧЕННЯ

пропонував їй наркотики. «Я сиділа навпроти нього в їдальні, коли
один із гостей приніс жменю жовтих
капсул і запропонував їх присутнім. Президент запитав мене, чи не
хочу я спробувати наркотик, який
стимулює роботу серця та нібито
підвищує сексуальну активність. Я
відповіла «ні», проте він наче не чув
цього, схопив капсулу і змусив мене
вдихнути носом її вміст», — пише
у книзі спогадів колишня коханка
Кеннеді.
Останнє побачення Кеннеді з
Мімі Альфорд відбулося 5 листопада 1963 року на Манхеттені, всього
за тиждень до вбивства президента.
Дівчина тоді повідомила йому, що
збирається вийти заміж, одначе Кеннеді відповів, що все одно має намір
із нею зустрічатися.
Після загибелі Джона Мімі стала
працювати адміністратором у пресвітеріанській церкві.

У Шустера — нова дама серця

Д

нями в одному зі столичних
клубів телеведучого Савіка
Шустера помітили з загадковою
білявкою, яку він ретельно приховував від телекамер. Шустер
навіть посварився з оператором,
який намагався зняти його разом
із дамою.
Так само Савік грубо відмовив у інтерв’ю телеведучій Каті
Осадчій, повідомляє «Медіаняня».
Шустеру вдалося відбитися від
уваги преси. Втім, дружина Валіда
Арфуша Ліда Петрова випадково
бовкнула кілька слів про нову подружку Савіка.
Віце-президент Національної
телекомпанії Арфуш із дружиною
нещодавно повернулися з Дубаю.
Ведуча програми «Світське життя»
поцікавилася, чи не небезпечно
для вагітної жінки відпочивати в

екзотичних країнах. «Треба знати
місця. От наші друзі, наприклад,
дівчина Савіка… Ну, в Савіка є дівчина — це вже не таємниця. В неї
у літаку була алергія від креветок.
Тобто треба знати місця, куди ходити», — зауважила Ліда.
Причому Арфуш намагався
якось змінити тему, адже, вочевидь, знає, як Шустер намагається
приховати подробиці свого особистого життя.
«Ми відпочивали самі. А Ліда,
коли втомлюється, починає марити», — спробував врятувати ситуацію Валід.
Що ж до Савіка Шустера, то
він, як відомо, два роки тому припинив стосунки з продюсером
Ольгою Невською, заради якої, за
чутками, розійшовся з дружиноюіталійкою.

