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Презенти вражають своєю ши-
ротою польоту фантазії й матері-
альними можливостями, коли за 
«подарункову справу» беруться 
віп-персони. ТСН написала про 
оригінальні подарунки, які одержу-
вали або дарували відомі люди.

Мабуть, найбільше дарунків 
отримують перші особи країни. Ти-
сячі презентів глав держав зберіга-
ються у Фонді президентів України 
в Національній бібліотеці імені Вер-
надського. Серед них є й цікаві екс-
понати, скажімо, золотий ключ від 
Токіо та металевий пояс, зроблений 
іще в 1869 році й прикрашений ру-
бінами, що були подаровані Леоніду 
Кучмі, а також срібна карта Татар-
стану й кришталева булава, презен-
товані свого часу Віктору Ющенку.

Нинішньому Президентові Ві-
ктору Януковичу під час поїздок 
переважно дарують автентичні речі: 
розписані тарілки, національні вази, 
килими, статуетки, картини, книги 
про історію й культуру країн тощо. 

«Наближені» до гаранта нама-
гаються вразити його особливими 
дарунками. Так, радник Президен-
та Ганна Герман на 60-й день наро-
дження принесла Віктору Янукови-
чу оригінальний презент — лаврову 
гілочку. Нардеп Сергій Ківалов торік 
подарував йому гідрокостюм для 
дайвінгу. 

Чільник країни теж розуміється 
на даруванні. Так, на 8 Березня він 
презентував дружині шарф, який 
привіз аж із Бразилії. А найоригі-
нальнішим публічним дарунком для 
першої леді був виступ глухонімої 
танцівниці з Китаю в день її наро-
дження.

Юлії Тимошенко, коли вона ще 
була прем’єром, організатори ди-
тячого фестивалю «Чорноморські 
ігри» у Скадовську прямо на сцені 
подарували бенгальську тигрицю-

альбіноса. Тигрюля була не першим 
«живим» презентом для лідера опо-
зиції — у її «колекції» уже був йорк-
ширський тер’єр Булат і папуга, 
який, як запевняли дарувальники, 
мав говорити, проте жодного звуку 
від нього Юлія Володимирівна так і 
не почула.

За кордоном «віпам» також да-
рують тварин. Так, онук королеви 
Великобританії принц Вільям не-
давно подарував дружині герцогині 
Кембриджській Кетрін щеня лабра-
дора. Та найнесподіваніший презент 
Кейт Міддлтон одержала від чоло-
віка королеви — 90-річного герцога 
Філіппа. На 30-річчя він вручив Ке-
трін нижню білизну з ефектом збіль-
шення сідниць, переплюнувши саму 
Єлизавету II, яка подарувала тіару з 
особистої колекції.

Вирізнилися й американські по-
літики. «Що подарувати людині, у 
якої є все?» — стенула плечима сена-
торка Мері Ландрі, коли журналісти 
запитали в неї, що б вона презен-
тувала Бараку Обамі з нагоди його 
48-річчя. «Пару шкарпеток, — ска-

зав демократ Мел Вотт. — Бо це за-
вжди гарний подарунок». Можливо, 
так воно і є, та дружина президента 
США Мішель не в захваті від таких 
презентів. Каже, що чоловік і так 
розкидає в будинку шкарпетки. 

Незвичайний подарунок Обама 
одержав від прем’єра Польщі До-
нальда Туска — диск із польською 
грою «Відьмак-2: Убивця королів». А 
в Австралії йому презентували стра-
ховку, за умовами якої його дружині 
повинні виплатити 50 тисяч доларів, 
якщо на нього нападе крокодил.

Спортсмени також мають у своїх 
«скарбничках» ексклюзивні пода-
рунки. Так, Володимир Кличко на 
один із днів народження одержав від 
брата Віталія ексклюзивний мото-
цикл Stinger. Спеціально під розміри 
боксера переробили кермо й деякі 
частини «залізного коня», колеса 
теж виготовляли за спецзамовлен-
ням. Така модель — єдина у світі. 

А на день народження дружини 

Наталії Віталій приніс додому ли-
сого кота. «Подарував їй безшерсте 
кошеня. Й одразу вбив чотирьох 
зайців, бо й жінка, й діти дуже хоті-
ли котика. До цього в нас не було до-
машньої тварини», — пояснив свій 
вибір боксер.

Справжній чоловічий подарунок 
одержав на 50-ліття політик Євген 
Червоненко. «Мені подарували БТР, 
на якому я буду їздити на полюван-
ня, велосипед у стилі ретро та шлем 
«Феррарі». Дружина написала мені 
вірші, а син Альфред подарував ма-
шинку», — зізнався Червоненко.

Подарованого «залізного коня» 
має у своєму гаражі й міністр регі-
онального розвитку, будівництва 
й ЖКГ Анатолій Близнюк. Відрес-
таврований і вдосконалений «Мо-
сквич-407» зі світлим шкіряним 
салоном може розганятися до 220 
кілометрів у годину, хвалиться глава 
відомства.

Відомій супермоделі Наомі 
Кемпбелл російський коханець-мі-
льярдер Владислав Доронін пода-
рував палац у вигляді ока бога Гора 
на одному з турецьких островів. 
Іспанський архітектор створив для 
чорношкірої манекенниці будинок, 
у якому є щонайменше п’ять віта-
лень і 25 спалень. Раніше від олігар-
ха Кемпбелл одержала помешкання, 
що належало американському бас-
кетболісту Шакілу О’нілу, площею 
1806 кв. м і вартістю 16 мільйонів 
доларів. Подейкують, що Владислав 
придбав для красуні й палац Конта-
ріні-Фазан — один із найвідоміших 
історичних палаццо Венеції. Осо-
бняк, побудований у XV столітті, 
стоїть на Великому каналі неподалік 
від площі Святого Марка. Цю бу-
дівлю місцеві охрестили «будинком 
Дездемони» — за переказами, вона 
тут жила до зустрічі з Отелло.
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Мартинюк отримав півмільйона 
зарплати і пенсії, ще й узяв 
матеріальну допомогу

Скільки коштують офіси українських політиків 

Порошенко — найзаможніший 
чиновник України

Банкірові Тимонькіну спалили 
яхту

Сукупний дохід першого віце-
спікера Адама Мартинюка за 

минулий рік становить 487 тисяч 
401 гривню. Про це свідчить його 
декларація про доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового харак-
теру за 2011 рік, оприлюднена на 
сайті Верховної Ради.

Так, зарплатня нардепа за ми-
нулий рік склала 235 тисяч 348 
гривень, матеріальна допомога — 
38 тисяч 837 гривень, а пенсійні 
виплати — 213 тисяч 216 гривень.

«Доходи у дружини у зв’язку з 
відпусткою по догляду за внучкою 
— відсутні», — йдеться у повідо-
мленні.

У прес-службі також зазна-
чили, що сім’я Адама Мартинюка 
«тимчасово проживає на держав-
ній дачі, має квартиру (не прива-

тизовану) загальною площею 85,5 
кв. м».

Згідно з декларацією, депутат 
також є власником земельної ді-
лянки площею 1200 кв. м. Витрати 
на утримання майна сягнули 40 
тисяч 721 гривні.

На вершині рейтингу журналу 
«Корреспондент» за вартістю 

— центральний офіс Партії регіо-
нів. Двоповерховий маєток у центрі 
Києва на Липській, 10 площею 4,5 
тис. кв. м можна продати за $16 млн. 
Офіс регіоналів — режимний об’єкт, 
який цілодобово охороняють озбро-
єні співробітники Служби безпеки. 
Потрапити туди можна тільки за пе-
репусткою чи за домовленістю. 

Друге місце посів БЮТ. Ефек-
тний маєток на Подолі коштує $8,7 
млн. За ступенем закритості офіс 
партії Юлії Тимошенко не поступа-
ється «гнізду» регіоналів: по пери-
метру встановлені камери відеос-
постереження, всюди охорона. 

Завершує трійку лідерів офіс 
партії «Фронт змін». Він також зна-
ходиться на Подолі. Якщо орендо-
вані три поверхи площею 500 кв. м 
продати, вони б принесли своєму 

власнику $1,2 млн. Арсеній Яценюк 
виявився єдиним, хто не відмовився 
показати офіс своєї партії. 

На четвертому місці з-поміж 
найдорожчих партійних офісів — 
приміщення партії «УДАР Віталія 
Кличка». Боксер орендує цілий по-
верх у бізнес-центрі «Парус» на 
Печерську. За нього можна було б 
просити $700 тис. У партії так і не 
змогли відповісти на питання про 
форму власності, вартість оренди і 
показати приміщення. 

Головні осередки ж КПУ та ВО 
«Свобода» взагалі розташовані у 
звичайних квартирах. Комуністи 
займають один поверх житлової ба-
гатоповерхівки біля станції метро 
«КПІ». Свій офіс вони відмовилися 
показати. За оцінками експертів, 
площа приміщення — 160 кв. м, а 
його вартість — $656,7 тис. 

«Свободівці» виявилися най-

скромнішими — вони сидять у 
квартирі площею 50 «квадратів» у 
старому будинку на Богдана Хмель-
ницького, 59в. Така нерухомість  на 
ринку коштує трохи більше $100 тис. 

Найзаможнішим чиновником 
вищого рангу став нещодавно 

призначений міністр економіки 
Петро Порошенко. Це випливає з 
рейтингу 200 найбагатших укра-
їнців, складеного журналом «Фо-
кус».

Так, Порошенко з активами в 
розмірі 971 мільйон доларів посів 
19-е місце у списку.

На 22-й сходинці опинилися 
секретар Ради національної без-
пеки Андрій Клюєв і його брат, 
депутат від Партії регіонів Сергій 
Клюєв. Їхні активи оцінюють у 850 
мільйонів доларів. Секретар Ки-
ївради Галина Герега з чоловіком 
Олександром потрапили на 24-е 
місце в списку (843 мільйона до-
ларів).

Активи віце-прем’єра Сергія 
Тігіпка були оцінені «Фокусом» у 
806 мільйонів доларів. Таким чи-
ном, він опинився у 25-му рядку 
рейтингу.

На 27-й позиції — мер Києва 
Леонід Черновецький із активами 
в 724 мільйони доларів.

Перший віце-прем’єр Валерій 

Хорошковський посів 39-е місце 
(392 мільйони доларів), а віце-
прем’єр Борис Колесніков — 51-е 
(284 мільйони доларів).

Законодавчу владу в рейтингу 
представляють 36 нардепів. Окрім 
того, до списку найбагатших укра-
їнців потрапили також 19 депута-
тів місцевих рад.

Видання оцінювало тільки ви-
димі активи компаній на підставі 
офіційних даних, публічної інфор-
мації, консультацій із експертами 
та відомостей, наданих самими 
власниками.

Невідомі спалили яхти голо-
ви правління «Укрсоцбанку» 

Бориса Тимонькіна, а також екс-
президента компанії ТНК-ВР Сер-
гія Лизунова. Про це повідомляє 
«Коммерсантъ-Украина».

У ніч на 30 березня в яхт-
клубі на Київському водосховищі 
двійко невідомих зайшли на базу, 
оглушили 61-літнього охоронця, 
зв’язали його, після чого підпали-
ли дві яхти з однаковою назвою — 
«Катюша-2». Вартість першої до-
відатися не вдалося, а ціна другої 
стартує від $160 тис.

Вітер перекинув полум’я й на 
третє судно, що належить главі 
правління компанії Smartline Ста-
ніславу Ткаченку. За цим фактом 
обласним ГУ МВС порушена кри-

мінальна справа за ст. 194 Кримі-
нального кодексу (навмисне зни-
щення або ушкодження майна).

Один із юристів, що представ-
ляє «Укрсоцбанк» у судах, при-
пустив, що паліїв могли найняти 
представники однієї з компаній, 
яка активно судиться з установою 
з приводу невиплачених кредитів. 

Тимонькін дотримується цієї 
ж версії. «Ми виграли апеляцію й 
готуємося до слухань у Вищому 
господарському суді. Напередодні 
підпалу вони начебто знову заяви-
ли про початок переговорів. Хотіли 
наплювати в душу — і зробили це. 
Я на цій яхті виграв не одну гонку», 
— розповів він.

Нагадаємо, Тимонькін очолює 
«Укрсоцбанк» із 2001 року.

Які подарунки отримують «віпи»

Президент Угорщини через 
плагіат іде у відставку
Президент Угорщини Пал Шмітт оголосив про свою 
дострокову відставку. Це рішення було прийняте 
главою держави у зв’язку з грандіозним скандалом 
навколо його наукової роботи. За словами Шмітта, 
він іде у відставку, оскільки «його особисті пробле-
ми тягнуть Угорщину вниз». Нещодавно спеціальна 
комісія перевірила докторську дисертацію прези-
дента, написану ще в 1992 році. Як з’ясувалося, Шмітт 
просто переклав 200 сторінок чужої роботи і видав їх 
за свої думки. 

На готелі депутатів витратять 
17 мільйонів
Управління справами Верховної Ради витратить 
17,4 мільйона гривень на проживання депутатів 
у готелях «Київ» та «Україна». Про це повідомляє 
«Вісник державних закупівель». Номери в готелях 
Верховна Рада знімає для 142 депутатів. До слова, 
вартість апартаментів для проживання народних 
обранців у готелі така: однокімнатний номер — 400 
гривень на добу, двокімнатний — 480 гривень за 
день.

Офіс регіоналів на вулиці Липська

Наомі Кемпбелл зі своїм мільярдером

Подружжя Обам

Тимошенко з Тигрюлею


