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Володимир Литвин любить повто-
рювати, що не має інших повно-
важень, окрім як керувати сесією 
парламенту. Але насправді він 
перебуває на повному державному 
утриманні. Його оточує державна 
охорона, він живе на державній 
дачі, літає державним чартером та 
їздить кортежем із державних авто-
мобілів, заправлених державним 
бензином. Утриматися від спокус, 
які дає статус, ще не вдавалося 
жодному чиновнику. І чинному 
спікеру також. 

«Українська правда» дослідила, у 
який регіон найчастіше їздить Воло-
димир Литвин із «робочими поїздка-
ми». Не у Львів (один раз) і не в До-
нецьк (нуль разів). Найбільше спікер 
побував у... Новоград-Волинському 
виборчому окрузі Житомирської об-
ласті — дванадцять разів упродовж 
2011 року.

Це лише ті випадки, фотодока-
зи щодо яких оприлюднено на сайті 
Верховної Ради. В кожну таку подо-
рож Литвин брав фотографа парла-
ментського видання «Голос Укра-
їни», який готував репортаж про 
його «робочу поїздку».

Ще більш вражаюча статистика 
за друге півріччя 2011 року — впро-
довж шести місяців Литвин побував 
на Новоград-Волинщині дев’ять (!) 
разів.

Причини такої аномальної кіль-
кості поїздок Литвина відомі — саме 
по Новоград-Волинському виборчо-
му округу він збирається балотува-
тися до наступної Верховної Ради. Й 
інтенсивність його навідувань зрос-
тає з наближенням виборів.

Утім, такі «мандри» Литвина є 
недобросовісною виборчою кампа-
нією, адже мають усі ознаки вико-
ристання адмінресурсу.

І не лише тому, що Литвин і його 
супровід їздили до округу на дер-
жавних автівках, а ці подорожі, що 
не мають жодного стосунку до зако-
нодавчої роботи, оплачувалися чи-
новникам із бюджету. Щоразу спікер 
піднімав на ноги місцеву владу, яка 
замість того, щоб виконувати свої 
обов’язки, мусила супроводжувати 
гостя та вислуховувати його «поба-
жання».

Крім співробітників прес-служби 
і державної газети «Голос України», 
Литвину в цих «відрядженнях» до-
помагають працівники Верховної 
Ради. Зокрема, на багатьох знімках 

поряд зі спікером стоїть керівник 
апарату парламенту Валентин Зай-
чук.

Округ, за яким збирається бало-
туватися Литвин, на останніх пре-
зидентських виборах включав місто 
Новоград-Волинський, одноймен-
ний район, а також Баранівський, 
Ємільчинський і Червоноармій-
ський райони.

На теренах округу знаходиться 
мала батьківщина Литвина, який 
1956 року народився у селі Слобода 
Романівська.

Литвин відвідує цю територію 
за будь-якого, навіть найдрібнішо-
го приводу — огляд амбулаторії, 
святкування десятиріччя школи в 
рідному селі, закладення каменя для 
будівництва сільської церкви.

У серпні-вересні 2011 року Лит-
вин примудрився протягом десяти 
днів здійснити три «робочі поїздки». 
Спочатку в місті Червоноармійську 
він узяв участь у святкуванні Дня 
району й оглянув виставку народних 
умільців (21 серпня), потім побував 
на конференції педагогічних пра-
цівників у Новоград-Волинському 
(26 серпня), а ще через декілька днів 
там же відсвяткував День знань (1 
вересня).

Якщо минулого року «відря-
дження» Литвина в цей район мали 
закамуфльований виборчий харак-
тер, то цього року — вже неприхо-

ваний.
Так, 16 лютого 2012-го Лит-

вин знову відвідав Новоград-
Волинський, а програма «робочої 
поїздки» звелася до роздачі подарун-
ків і відвідин зруйнованої школи.

При цьому «стипендії» та «гран-
ти» Володимир Михайлович розда-
вав від імені фонду «Майбутнє По-
лісся», керівником якого виступає 
син Литвина (або досі студент, або 
щойно випустився), а створено цю 
структуру було менше ніж за рік до 
виборів.

Але на цьому Литвин не зупи-
няється. 22 лютого відбулася ще 
одна його поїздка до Новоград-
Волинського — на зустріч із вете-
ранськими організаціями.

Схоже, найближчим часом варто 
очікувати черговий «робочий візит» 
Литвина на відкриття якогось сви-
нарника або кіоску в його окрузі.

У такому разі, можливо, до кінця 
кампанії робоче місце спікера кра-
ще перенести прямо до Новоград-
Волинського? Принаймні це було б 
дешевше для тих же ветеранів.

За матеріалом Сергія Лещенка для 
«Української правди» 

P. S. «Українська правда» зверну-
лася до апарату Верховної Ради з про-
ханням повідомити кошторис робо-
чої поїздки до Новоград-Волинського 
та чекає на відповідь.
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Кохана Черновецького взяла його 
прізвище 

Поляки зняли фільм про «короля Харкова» 
Ярославського 

Президент Янукович орендував 
офіс у Межигір’ї

Екс-глава Держфінпослуг у камері 
багато читає та грає в шахи 

Олена Савчук, із якою, за дани-
ми ЗМІ, одружився після роз-

лучення мер Києва Леонід Черно-
вецький, узяла його прізвище. Як 
пише газета «Сегодня», на своїй 
персональній сторінці у Facebook 
Савчук змінила прізвище на Чер-
новецьку, а її фотогалерея попо-
внилася новими знімками, що-

правда, не весільними. 
Сам мер офіційно не коментує 

свій другий шлюб. В останньому 
інтерв’ю він заявив, що це його 
особиста справа. РАЦС також від-
мовляється надавати інформацію 
про одруження Черновецького та 
Савчук, розповів адвокат Іван Бод-
нарук, який подав запит до РАЦСу 
у зв’язку з позовом мера. 

«Мер разом із Оленою Савчук 
подав позов про поширення осо-
бистої інформації. Для формуван-
ня свого захисту нам би дуже до-
помогла офіційна інформація про 
те, що вони одружені. Але РАЦС, 
посилаючись на Конституцію, ска-
зав, що може надати такі відомості 
тільки за запитом суду», — розпо-
вів юрист. 

Нагадаємо, за неофіційними 
даними, Черновецький і Савчук 
нібито розписалися 30 січня. На-
прикінці грудня столичний гра-
доначальник розлучився зі своєю 
дружиною Аліною Айвазовою, з 
якою він познайомився ще під час 
навчання в Харківському юридич-
ному інституті.

Президент ФК «Металіст» Олек-
сандр Ярославський став геро-

єм документальної стрічки «Король 
Харкова». Фільм про українського 
мільярдера зняла польська телеком-
панія TVP1. 

Польським журналістам вдало-
ся зняти резиденцію Ярославсько-
го. Маєток олігарха під Харковом, у 
селищі Мартове, займає 25 гектарів 
і розташований на березі озера. Як 
сказано у фільмі, резиденцію Ярос-
лавського обслуговує 80 осіб, в осно-
вному — мешканці навколишніх сіл. 
Причому це не єдина нерухомість 
олігарха — він також має будинок 
під Києвом і розкішні апартаменти.

«Оцей будинок розміщено на 

понтоні, як і лазню. Тому його мож-
на зсунути й мандрувати на ньому, 
як герой Марка Твена по Міссісіпі», 
— пояснює архітектурну вигадку 
Ярославський.

Також у фільмі показано, як о 
шостій ранку мільярдер у темних 
плавках прямує до басейну в про-
холодну воду. Крім того, зазначаєть-
ся, що олігарх дбає про своє тіло та 
здоров’я — дотримується дієти, за-

ймається йогою та щодня бігає.
Дружина Марина, у дівоцтві 

Свентицька, молодша за Ярослав-
ського на 29 років. Вони виховують 
двох дітлахів. Як повідомляється у 
документальному фільмі, хрещеним 
батьком менших дітей мільярдера 
є одна із найбагатших людей Росії, 
алюмінієвий магнат і друг Путіна 
Олег Дерипаска. 

«Король Харкова», як назвали 
його поляки, любить швидко їздити 
і не соромився показати це інозем-
ним журналістам. Так, під час поїзд-
ки з приміського маєтку до Харкова 
журналістка зробила Ярославському 
зауваження, що той швидко їздить.

«Ми їдемо 120 км/год., не можу 
сказати, що це якась надзвичайна 
швидкість», — сказав олігарх, який, 
певно, давненько не читав Правила 
дорожнього руху України. Мільяр-
дер спокійно порушує ПДР. Каже, 
що даішники його не зупиняють. 

У фільмі також показано особис-
тий літак Ярославського, який стоїть 
на території Харківського аеропорту 
«завжди готовий до зльоту». У ньо-
му є місця для восьми пасажирів.

Президент України проводить 
робочі зустрічі на території 

резиденції в Межигір’ї, повідоми-
ли в прес-службі глави держави.

Рішення про облаштування 
офісного приміщення безпосеред-
ньо біля місця проживання при-
йняли у зв’язку з потребою Пре-
зидента працювати будь-коли — у 
робочий, неробочий час, вихідні 
та святкові дні. Йдеться також про 
уникнення складнощів, що вини-
кають на дорогах Києва через рух 
кортежу, особливо в «годину пік».

Офісні приміщення для роботи 
Президента України було облад-
нано нещодавно. До цього глава 
держави користувався кабінетом 
і вітальнею в своєму будинку, що 
«не відповідало належному рів-
ню організації роботи та вимогам 
протоколу».

Для орендування офісних при-
міщень ДУС уклало угоду термі-
ном до 2020 року з можливістю 
щорічної пролонгації. Згідно з до-
говором, у користування Янукови-

чу надаються повністю обладнані 
для роботи офісні кімнати. Також 
ДУС забезпечило орендовані при-
міщення спецзв’язком і канцеляр-
ськими товарами.

Угода передбачає, що Прези-
дент використовуватиме для робо-
чих нарад три кімнати загальною 
площею 128,8 квадратного метра: 
кабінет, приймальню з робочим 
місцем для помічника та кімнату 
для зустрічей.

Колишній глава Держфінпослуг 
Василь Волга, який утримуєть-

ся під арештом у тримісній камері 
Лук’янівського СІЗО, на спартан-
ську обстановку з туалетом у ви-
гляді дірки в підлозі не скаржить-
ся. 

Як пише «Газета Киевская», 
про сусідів Волга висловлюється 
лаконічно: сидять за «тяжкими» 
статтями, хлопці непрості, але ці-
каві. У камері багато читає, грає 
в шахи. Ув’язнений як колишній 
офіцер-підводник заявляє, що за-
вів там флотські порядки з графі-
ком прибирання, прання, готуван-
ня та провітрювання. 

А ось аферист Олександр 
Волконський-Шахов, колишній 
директор «Еліта-центру», сидить 
у Лук’янівському СІЗО в одиночці 
з холодильником і телевізором на 
спецпостах по сусідству з політи-
ками та довічниками. Швейцар-
ська влада зажадала, аби Шахову 
створили комфортні умови, й су-
воро за цим стежить. 

Ще один VIP-в’язень, колиш-
ній бютівець Віктор Лозінський 

відмінно влаштувався в палаті 
тюремної медсанчастини СІЗО. 
За інформацією захисту, в нього 
хворе серце. Як пише газета, з його 
справою відбуваються дивні речі 
— Апеляційний суд Києва тіль-
ки в середині березня (практично 
через рік) планує розглядати його 
апеляцію на вирок. А от сам екс-
нардеп усерйоз сподівається, що 
йому скоротять термін відсидки.

Литвин зачастив на Житомирщину 
за бюджетні гроші

Шведська принцеса народила 
первістка
Шведська кронпринцеса Вікторія та її чоловік стали 
батьками. В них народилася дівчинка. Принцеса 
Вікторія народила в ніч із 22-го на 23 лютого. Зріст 
малечі — 51 см, а вага — 3 кг 280 г. Наразі мати та її 
новонароджена дочка почуваються добре. Вікторія 
та Даніель Вестлінг одружилися в Стокгольмському 
соборі 19 червня 2010 року. Після укладення шлюбу 
колишній інструктор із фітнесу Вестлінг отримав 
титули принца та герцога Вестерготландського.

Тимошенко номінували 
на Нобеля
Екс-прем’єра Юлію Тимошенко номіновано на 
Нобелівську премію миру. Тимошенко — одна 
з 241 номінанта, пише The Daily Telegraph. Крім 
колишньої прем’єрки, на премію номіновано також 
екс-президента США Білла Клінтона та колишнього 
канцлера Німеччини Гельмута Коля. Також серед 
номінантів — американський вiйськовий Бредлi 
Меннiнг, який передавав Wikileaks секретні до-
кументи. 


