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Вони молоді, гарні й багаті. Біль-
шість — завдяки своїм батькам, 
політикам і бізнесменам з мільйон-
ними статками. Деякі з них уже самі 
заробляють собі на життя — во-
лодіють серйозними компаніями, 
які передали їм в управління їхні 
батьки, дорогими й престижними 
бутиками, займаються мистецтвом 
або просто вчаться в найпрестиж-
ніших вузах столиці та Європи.

Багато молодих людей прагну-
ли б познайомитися з такими пер-
спективними нареченими. Проте 
підступитися до них не так просто. 
Вони відвідують тільки дорогі сто-
личні заклади, деяких супроводжує 
серйозна охорона. Крім цього, самі 
батьки просто так не розлучаться зі 
своїми дочками — перш ніж видати 
заміж уважно перевірять претен-
дента на руку й серце свого скарбу. 
Та й самі дівчата одягаються тільки 
в дорогі бренди, їздять на престиж-
них авто, люблять коштовності, тож 
утримувати таку обраницю не про-
сто. 

Женя Тимошенко, 31 рік — зно-
ву завидна наречена. Недавно вона 
розвелася з чоловіком-англійцем 
Шоном Карром, повернувши дівоче 
прізвище. Дочка Юлії Тимошенко 
отримала освіту в Лондоні, займала-
ся в Києві нерухомістю — допомага-
ла, за її словами, інвестувати своїм 
друзям. Також Жені належала «Ва-
ренична» у Дніпропетровську й іта-
лійський ресторан Ciros pomodoro у 
Києві. Ходили чутки, що Женя вже 

не засновник ресторану, але в закла-
ді це спростовували. Експерти оці-
нюють заклад у $1,5 мільйона.

Маргарита Кердіна, 22 роки — 
дочка від першого шлюбу відомої 
моделі й власниці модельного агент-
ства «Карін» Влади Прокаєвої (у 
минулому — Литовченко). Ниніш-
ній чоловік Влади, Сергій Прокаєв, 
власник компанії «Агро-Союз», що 
постачає запчастини до авто й агро-
техніки. Маргарита вчиться в КІМВ 
й по стопах мами в модельний бізнес 
іти не збирається. Вона хотіла б пра-
цювати в PR-агентстві. За неофіцій-
ними даними, дохід сім’ї більший за 
$2 мільйони.

Євгенія Миронова, 27 років — 
дочка екс-заммера Валерія Миро-

нова й відомої галеристки Тетяни 
Миронової, закінчила Київський 
університет права й вуз у Женеві. 
Вона представниця аукціону зі світо-
вим ім’ям Christie’s в Україні, залучає 
туди багатих віп-клієнтів. Миронов 
колекціонує картини українських 
художників, був директором компа-
нії Valmi Automotive, що торгує авто-
запчастинами провідних компаній. 
Зараз він присвятив себе політиці. 
Неофіційно дохід сім’ї більший як 
$2 мільйони.

Інна Лойфенфельд, 21 рік — до-
чка бізнесмена й депутата Київради 
Олександра Лойфенфельда. У мину-
лому він — співвласник «Глобуса», 
проданого іноземцям за $200 міль-
йонів. У рейтингу «200 найбагат-
ших» він на 138 місці, його статки 

оцінюють у $71 мільйон. Інні нале-
жить один із найкрасивіших будин-
ків у Києві — замок Барона, який хо-
чуть продати за $12 мільйонів. Інна 
любить музику й не пропускає жод-
ного фестивалю на Казантипі.

Оля Попова, 19 років — дочка 
глави КМДА Олександра Попова. 
Сім’я живе в трикімнатній квартирі. 
Поки тато заміж видавати Олю не 
прагне: «Вона занадто молода, так 
що заміж не збирається. Оля багато 
читає, у тому числі й філософську 
літературу, захоплюється фото», — 
розповідав Попов. Дівчина прагне 
стати журналісткою й вчиться в 
КІМВ. Судячи з декларації Попова, 
основний дохід сім’ї — його зарпла-
та: за 2010 рік він одержав 210 тисяч 
гривень, а на рахунках у нього 168 
тисяч.

Олександра Червоненко, 24 
роки — дочка відомого політика-
гонщика, екс-заммера Києва, ни-
нішнього помічника міністра МНС 
Євгенія Червоненка. Закінчила 
Лондонський університет, вивчала 
бізнес і фінанси. Керує татовою фір-
мою «Червоненко Рейсинг» та івент-
агентством, яке організовує приват-
ні заходи. Відкрила бутик елітного 
одягу Bоgner. Улюблене місце відпо-
чинку — Монако. Гардероб обнов-
ляє в Лондоні, а їздить на червоному 
«Рендж Ровері». Саша зізналася, що 
чоловік повинен забезпечувати гід-
ний рівень життя дружині й дітям. А 
от сам Євгеній Червоненко якось об-
мовився, що віддасть дочку за того, 

хто пройде в нього тестування один 
на один і відповість, на кому він 
одружиться: на ньому чи на дочці. 
«Я вже не тільки не олігарх, але й не 
«ультралайт». Нічим, окрім спорту й 
гонок, зараз не займаюся. А моя до-
чка працює й сама себе забезпечує, я 
нею пишаюся», — сказав Червонен-
ко. Експерти оцінюють статки сімей-
ства в $1 мільйон. 

Ніна Васадзе, 26 років — дочка 
відомого автомобільного бізнесме-
на, співвласника корпорації «УкрАв-
то» та народного депутата Таріела 
Васадзе. Сама Ніна закінчила КІМВ 
й уже робить успіхи в бізнесі. Зараз 
вона очолює наглядову раду «УкрАв-
то» та керує фінансами представни-
цтва Mersedes-Benz в Україні. Через 

те, що доводиться багато працювати, 
в одязі Ніна віддає перевагу діловим 
костюмам, які підбирає в «Пасажі» й 
у бутиці своєї подруги Юлії Магдич 
S4astie. У рейтингу «200 найбагат-
ших людей України» («Фокус») Тарі-
ел Васадзе посів 48 місце зі статками 
в $229,4 мільйона.

Юлія Воронова, 20 років — до-
чка від першого шлюбу відомого ки-
ївського бізнесмена, власника «Арт-
фонду» Ігоря Воронова. Раніше він 
володів страховою компанією «Кре-
до-класик», яку продав. Також його 
пов’язують із рестораном «Фелліні». 
Зараз Воронов вкладає гроші в мис-
тецтво. За підтримки його фонду в 
Києві були показані роботи Дега, а 
сам він володіє великою колекцією 
скульптур Родена (їх у нього близь-

ко 20). Юля має пристрасть до сумок 
і туфель на високому каблуці. Їх у неї 
в гардеробі повно, а з одягу віддає 
перевагу маркам Hermes і Chanel. У 
рейтингу «200 найбагатших людей 
України» («Фокус») Воронов потра-
пив на 66 місце. Припускають, що 
він має $250 мільйонів статків.

Карина Злочевська, 21 рік — до-
чка екс-голови Держкомрезерву й 
нинішнього міністра екології Ми-
коли Злочевського, одного з найба-
гатших міністрів Кабміну. До цього 
він займався бізнесом, пов’язаним із 
нафтовидобуванням. Карина вчить-
ся в КІМВ на дипломата, а до цього 
закінчила Британську міжнародну 
школу в Києві. Її можна зустріти в 
модних столичних нічних клубах. 
Сама Карина перебірлива у виборі 
нареченого, їй складно догодити, 
навіть якщо шанувальник дарує 101 
троянду й путівку на курорт. Дівчи-
на любить діаманти й не проти зі-
грати в казино. За 2010 рік її батько 
задекларував 15 мільйонів гривень 
доходу.

Даяна Самарцева, 19 років — 
онучка екс-спікера ВР Олександра 
Мороза. Вчиться в Лондоні, закін-
чила коледж у Брайтоні за фахом 
«Дизайн інтер’єрів», вступила до 
університету, вивчає бізнес. Її мама, 
молодша дочка Мороза Руслана, 
володіє трьома салонами краси, а 
вітчим Давид Сарія, за чутками, за-
ймається інвестиціями й постав-
ками обладнання для атомної про-
мисловості. Неофіційно доходи сім’ї 
оцінюють до $1 мільйона.
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  РЕЙТИНГ 

Ющенко будує новий дім

Син польського прем’єра їздить на трамваї Дружина Медведєва шокувала 
італійців

У списку 
найбагатших людей 
планети вісім 
українців

У селі Нові Безрадичі, що за 30 
км від Києва, — справжній 

переполох: чекають «хазяїна», бо 
через кілька місяців екс-президент 
Віктор Ющенко нібито таки по-
кине держдачу в Конча-Заспі та 
приїде на свій хутір. Наразі тут 
закінчується велике будівництво, 
щоправда, селяни нарікають, що 
«пан» захопив дорогу, якою рані-
ше користувалися місцеві жителі, 
пише «Сегодня». 

«Там будується чотири будин-
ки — два великих і два менших. 
Сім’я ж у нього велика — діти, 
онуки. Він уже викупив чотири 
будинки у сусідів, але старі хати 

не розвалив, тримає там своє гос-
подарство. Обмовився, що на-
весні вже переселиться. Буває тут 
кожного дня, стежить за будівни-
цтвом, а все літо тут жила його 
сім’я», — розповів «Сегодня» один 
із сусідів. 

Потрапити в маєток екс-
президента неможливо. Звер-
нувши з головної дороги Нових 
Безрадичів управо, через триста 
метрів впретеся у ворота. Зразу ж 
вибігає охоронець із рацією, але на 
питання, де будинок Ющенка, зни-
зує плечима: «Такого не знаю». До-
рога до президентської «хвіртки» 
залита свіжим асфальтом, стоять 
ліхтарі, незгірші, ніж у столиці. За 
словами односельців, у господар-
стві у Ющенка є коні, поні, коро-
ва, кози, вівці, гуси, кури, індики, 
павичі. У старих хатах колишніх 
селян тепер живуть гуси, качки, 
кури й облаштовано пасіку. Там і 
стоянка для сільськогосподарської 
техніки — різні трактори, косарки, 
вантажівка. Найбільший будинок 
біля ставка практично готовий до 
прийому господарів. 

Син прем’єра Польщі Дональда 
Туска Міхал — не рівня нащад-

кам українських політиків. Хлопець 
працює журналістом та їздить на 
громадському транспорті. Про це 
написала у своєму Facebook жур-
налістка «Корреспондента» Кріс-

тіна Бердинських. Син польського 
прем’єр-міністра працює у місцевій 
газеті Gazeta Wyborcza.

У коментарях вона також дода-
ла, що син Туска їздить на роботу на 
трамваї.

Для порівняння, старший син 

Президента Віктора Януковича 
Олександр — власник низки компа-
ній, зокрема, у будівельному бізнесі. 
Його статки у 2011-му році журнал 
«Корреспондент» оцінив у 1 мільярд 
40 мільйонів гривень. Молодший 
син Януковича — народний депутат.

Дружина екс-президента Росії 
Світлана Медведєва шокува-

ла мешканців італійського спа-
курорту. Жінка приїхала відпочи-
вати та зняла п’ятизірковий готель 
повністю. Про це пише «NEWSru.
com» із посиланням на італійську 
пресу та блогерів.

Дружина тепер уже колиш-
нього президента Росії Світла-
на Медведєва прибула до Італії, 
щоб провести майже тиждень у 
п’ятизірковому спа-курорті Мон-
текатіні-Терме, що у Тоскані.

Але одного номера жінці ви-
явилося замало — вона зняла весь 
готель. Щоправда, комплекс відпо-
чинку закритий до початку сезону. 

«У нашій тихій місцевості пе-
реполох. Учора за кілометр від 
мене в п’ятизірковий готель у 
Монтекатіні-Терме у супроводі 
охорони в’їхала Світлана Воло-
димирівна Медведєва. Готель був 
знятий пані Медведєвою до 21 бе-
резня», — пише у своєму блозі ро-
сійський журналіст Андрій Маль-
гін, який живе в Італії. Одначе, за 
даними місцевої преси, Медведєва 
пробуде в готелі до 11 березня.

За даними журналіста, прибут-
тя високої гості готував особисто 
посол Росії в Італії Олексій Мєш-
ков. Він протягом кількох днів 
приїжджав до готелю, щоб осо-
бисто перевірити всі деталі май-
бутнього перебування Медведєвої.

«Прибуття іноземного гос-
тя такого високого рангу стало 
результатом роботи сім’ї Пуччі 

(керують готелем із 1960 року) та 
мера Монтекатіні-Терме Джузеппе 
Белланді», — пише місцева газета.

Схоже, дружину колишнього 
російського президента чекає не-
забутній відпочинок.

«Знову знайти бадьорість і 
свіжість можна в розслаблюючій 
атмосфері новітнього SPA-центру 
площею понад 800 квадратних ме-
трів. Неперевершена майстерність 
шеф-кухаря навіть найвимогливі-
ших гурманів вразить оригіналь-
ними способами приготування 
страв тосканської кухні», — йдеть-
ся на сайті готелю.

Крім того, журналіст Джон 
Хелмер на сторінках свого сайту 
зазначає, що вартість перебуван-
ня в президентських апартаментах 
цього готелю становить 600 євро 
за добу.

За оренду всіх номерів, де про-
живатиме охорона, доведеться ви-
класти 12000 євро щодоби. І це не 
рахуючи харчування й інших по-
слуг.

Український олігарх Ринат Ахме-
тов посів 39 місце в списку най-

багатших людей планети. Його стат-
ки становлять 16 мільярдів доларів 
за версією журналу Forbes, повідо-
мляє «Українська правда».

Як повідомлялося, перше місце 
в списку зайняв 72-річний мекси-
канський мультимільярдер Карлос 
Слім, чиї статки оцінюються в 69 
мільярдів доларів. Друге місце в 
рейтингу посів засновник компа-
нії Microsoft Білл Гейтс, його статки 
оцінили в 61 мільярд доларів. На 
третьому місці — американський фі-
нансист Уорен Баффет зі 44 мільяр-
дами доларів. 

Серед українських олігархів, 
які потрапили до списку журналу, 
також Віктор Пінчук (4,2 мільярда 
доларів — 255 місце), Ігор Коломой-
ський (3 мільярди доларів — 377 міс-
це), Геннадій Боголюбов (2,8 мільяр-
да доларів — 418 місце).

Найбажаніші наречені України

Закарпатський губернатор 
носить годинник за 200 тисяч 
Голова Закарпатської ОДА Олександр Ледіда під час 
розширеного засідання Кабінету Міністрів, присвяче-
ного новим соціальним ініціативам влади, «засвітив» 
годинник вартістю понад 200 тисяч гривень. Дзиґар 
Admiral’s Cup Challenge Regatta швейцарської фірми 
Corum вирізняють фірмові деталі — 12-гранний рант 
і подвійні прапорці міжнародного морського коду, 
що виконують роль годинних маркерів. 40-міліме-
тровий корпус виконаний із 18-каратного червоного 
золота. 

Король Марокко отримує на 
кишенькові витрати $40 млн. 
Автори книги «Король-хижак» розкрили осо-
бисті статки та витрати марокканського монарха. 
На кишенькові королю Марокко Мохаммеду VI з 
державної казни виділяється понад 40 мільйонів 
доларів. Тільки на їжу для своїх чотириногих ви-
хованців монарх витрачає 1,5 мільйона доларів на 
рік. Як стверджують автори книги, Його Величність 
не зупиняється перед жодними витратами в той 
час, коли п’ять мільйонів марокканців живуть на 1 
долар у день. 

Ніна Васадзе

Женя Тимошенко Юлія Воронова

Євгенія Миронова

Олександра Червоненко


