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Іноді віп-персони захоплюються 
такими речами, які ніяк не асоцію-
ються з їхнім публічним способом 
життя. 

Президент Віктор Янукович за-
хоплюється дайвінгом. Про це якось 
розповів політик Сергій Ківалов. 
Він навіть подарував главі держави 
на день народження гідрокостюм, 
щоб занурюватись під воду. «Я знаю, 
що президент має цікаве хобі — він 
дайвер. От вирішив подарувати 
йому спеціальний костюм: це літній, 
короткий варіант. Сподіваюся, він 
випробує його в Криму», — пояснив 
Ківалов.   

Колишній президент Віктор 
Ющенко, як відомо, розводить 
бджіл. Недавно в інтерв’ю Weekly.ua 

Віктор Андрійович розповідав, що в 
нього є три пасіки, а бджіл він ласка-
во називає «своїми дівчатками». «Ві-
ктор Андрійович любить активний 
відпочинок — теслювати, різати по 
дереву, ліпити з глини, — розповідав 
племінник екс-президента Ярослав 
Ющенко. — Крім того, його хобі — 
фотографія: любить знімати приро-
ду. З задоволенням читає історичну 
літературу, і, до речі, добре готує — 
пам’ятаю, пригощав нас рагу, куле-
шем, юшкою».   

Недавно при Єлисейському па-
лаці заснований клуб філателістів. А 
все тому, що президент Франції Ні-
коля Саркозі збирає марки. Фран-
цузький глава держави, спілкуючись 
зі своїми колегами з інших країн, 
часто одержує від них нові марки.  
Наприклад, королева Великобрита-
нії Єлизавета II подарувала Саркозі 
набір британських марок, випуще-
них у 2004 році на честь 100-річ-
чя створення Антанти. Експерти 
вважають, що поступово колекція 
Саркозі може стати дуже цінним зі-
бранням.

До речі,  для створення «пра-

вильного» іміджу країни у кожно-
го президента США повинне бути 
якесь захоплення. Нинішній глава 
держави Барак Обама любить бас-
кетбол і гольф. Його попередники 
також вирізнялися зацікавленнями: 
Білл Клінтон грав на саксофоні,  То-
мас Джефферсон пробував себе у 

ролях археолога, письменника, ви-
нороба, кулінара й промислового 
дизайнера, а Ліндон Джонсон любив 
катати гостей на машині-амфібії.

Політик Роман Безсмертний 
любить працювати на землі. У ньо-
го досить великий  сад. А в період, 
коли земля відпочиває, Безсмертний 
вирощує орхідеї. «Усе почалося в 
Білорусі, коли мені подарували орхі-
дею. Зараз у мене велика колекція: 

13 різнобарвних маленьких  і близь-
ко півтора десятка більших орхідей. 
Коли я, наприклад, перенервую або 
втомлений, починаю з ними вози-
тися: пересаджую, обрізаю, щось мі-
няю» — розповів Безсмертний. Крім 
того, у його саду ростуть більш як 
120 видів дерев:  яблуні, груші, ви-
шні, сливи, горіх (фундук, грецький, 
каштан). Серед екзотичних рослин 
Безсмертного є актинідія — україн-
ське ківі, гумми, селекційний барба-
рис  і йошта — суміш аґрусу й смо-
родини.

Голова Верховної Ради України 
Володимир Литвин захоплюєть-
ся футболом, риболовлею, кінним 
спортом. Історична література — ще 
одне хобі спікера парламенту. Навіть 
на день народження йому дарують 
переважно старовинні видання або 
рідкісні книги з історії.  Усі вони зі-
брані в одному кабінеті на дачі, фо-
тографії якої  Литвин виклав у соці-
альну мережу.  
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Сильні світу

  БЕЗ ПОНТІВ 

   ВІП-КОЛЕКЦІЇ  СКАНДАЛ

  ОТО ПОЩАСТИЛО!

 МАЖОРНІ ДІТИ

  ВІП-РОЗЛУЧЕННЯ

Норвезька кронпринцеса їздить 
у палац на велосипеді

Lego випустить 
фігурку королеви 
з короною зі 
справжніх діамантів

Брата Ющенка звинувачують 
у невиплаті боргу в рідному селі

Шуфрич одержав 75 мільйонів 
спадку

Доньки Лазаренка найкраще 
вміють розважатися

Розлучення Сільвіо Берлусконі 
може стати найдорожчим в історії

На  відміну від українських чи-
новників  норвезька кронп-

ринцеса Метте-Маріт їздить на 
роботу на велосипеді.

«Норвезька кронпринцеса 
Метте-Маріт їде на роботу в па-
лац. Без сирен!» — пише на своїй 
сторінці в Facebook користувач 
Рустам Адагамов.

Зазначимо, що 38-річна Мет-
те-Маріт — дружина кронпринца 
Норвегії Хокона, спадкоємця нор-
везького престолу. Вона активно 
займається громадською діяльніс-
тю, є спеціальним представником 
Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/
СНІД.

У Legoland встановлять 10-санти-
метрову модель королеви Єлиза-

вети, включаючи мініатюрну коро-
ну, зроблену зі справжніх  діамантів, 
щоб відзначити ювілей коронації. 

Мініатюрна 10-сантиметрова 
модель королеви Lego буде встанов-
лена в Legoland Windsor наступного 
місяця. На короні мініатюрної мо-
нархині буде 48 маленьких дорого-
цінних каменів.

Спеціально на замовлення юве-
лірного дизайнера Дайни Холу ма-
ленька корона висотою в півтора 
сантиметра зроблена зі срібла, по-
критого родієм, і містить діаманти 
на суму 1200 євро.

Королева Єлизавета ІІ буде си-
діти на балконі з новими фігура-
ми герцога Единбурзького, принца 
Чарльза й герцогині Корнуольскої, 
герцога й герцогині Кембриджських 
та принца Гаррі, повідомляє The 
Daily Telegraph.

Навколо родини екс-президента 
Віктора Ющенка на його «ма-

лій батьківщині» у селі Хоружівка 
спалахнув скандал через грошовий 
борг. Як розповів газеті «Сегодня» 
місцевий підприємець Михайло 
Сергеєв, усе почалося з того, що 
торік комбайни його агрофірми 
за домовленістю збирали врожай 
кукурудзи для фірми брата екс-
президента — Петра Ющенка.

«Це фірма родини колишньо-
го президента Віктора Ющенко, 
точніше, його брата Петра. Отож, 

комбайни зібрали врожай, а гроші 
— більше 200 тисяч гривень — нам 
не заплатили. Директор «Хоружів-
ки» Григорій Осадчий мені прямо 
заявив, що грошей я не побачу», — 
розповів бізнесмен.

«Я зв’язався із прес-
секретарями Петра Ющенка, а 
вони «з’їжджають», що грошей не-
має. Дзвонив і Ірині Ванниковій 
(прес-секретар Віктора Ющенка). 
Після цього дзвінка мені пере-
рахували 40 тисяч», — повідомив 
Сергеєв. «Інші частини суми я теж 
повертав із боями, брав борг на-
віть зерном, схожим на сміття. Але 
вони все одно мені завинили ще 30 
тисяч», — додав підприємець.

У свою чергу помічник народ-
ного депутата Петра Ющенка Оле-
на Конюхова спростувала, що той 
має якийсь стосунок до агрофірми 
«Хоружівка». Селищний голова 
Хоружівки Микола Клименко це 
підтвердив: «Цього року на фірмі 
відбулися зміни, але минулого (на 
момент початку конфлікту) мав».

Заступник секретаря РНБО Не-
стор Шуфрич задекларував 78 

млн. 794 тисячі гривень доходів у 
2011 році. Прибутки чиновника  

складаються із 133 тисяч гривень 
зарплати, 74,7 мільйона гривень 
спадку, 908 тисяч гривень — доход 
від відчуження нерухомого майна, 
3 мільйони — прибуток від відчу-
ження цінних паперів і корпора-
тивних прав. 

Заступник секретаря РНБО 
володіє двома земельними ділян-
ками — 0,1 га і 8 га, житловим бу-
динком площею 53 кв. м і шістьма 
квартирами — 128 кв. м, 65 кв. м, 
68 кв. м, 308 кв. м, 122 кв. м та 83 
кв. м. Також у володінні Шуфрича 
є автомобіль марки «Landrover» 
2008 року випуску, а на рахунках у 
банках — 241,5 тисячі гривень.

Колишній прем’єр-міністр Пав-
ло Лазаренко знову, так би 

мовити, в моді. Його ім‘я «блукає» 
шпальтами газет у контексті спра-
ви про вбивство депутата Євгена 
Щербаня. Тим часом діти Лаза-
ренка «відтягуються» на вечірках в 
Америці, де вони навчалися після 
арешту батька, а також на курор-
тах у Європі. Так, доньки Павла 
Івановича від першого шлюбу 
Катерина і Леся із задоволенням 
викладають у соцмережі свої світ-
лини з різноманітних веселих за-
ходів.

Як відомо, від першого шлюбу 
з 58-річною Тамарою Бровко в Ла-
заренка є троє дітей: 33-річний син 
Олександр та двійнята Катя і Леся. 
У другому шлюбі з перекладачкою 
Оксаною Циковою в опального 
екс-прем’єра народилися сини 
Іван та Антон. Втім, сам Лазаренко 
обмовився на суді в 2009 році, що в 
нього вже... шестеро дітей. 

Нагадаємо, Лазаренко опинив-
ся в американській в‘язниці ще у 
1999 році. Він  відбуває покарання 
за фінансові махінації. Як відомо, 
екс-прем’єр має вийти на волю з 
Лос-Анджелеської тюрми 1 листо-
пада 2012 року.

Процес розлучення колиш-
нього прем’єр-міністра Італії 

Сильвіо Берлусконі з дружиною 
Веронікою Ларіо, який триває уже 
майже три роки, схоже, підходить 
до кінця і обіцяє стати найдорож-
чим в історії, пише газета «Corriere 
della Sera».

За даними видання, колишнє 
подружжя оголосило перемир’я у 
війні за розподіл майна. Ларіо, яка 
прожила з Берлусконі 30 років, із 
них 20 — у законному шлюбі, ви-
магала залишити їй одну з сімей-
них вілл під Міланом — Макеріо. 
Також Вероніка захотіла від чоло-
віка-мільярдера призначити їй алі-
менти в розмірі 3 мільйони євро на 

місяць — це без врахування бага-
томільйонної вартості розкішної 
вілли.

Протягом усіх трьох років піс-
ля подачі заяви на розлучення, 
приводом до якого стала скан-
дальна історія про відвідування 
Берлусконі 18-літньої неаполітан-
ської дівчини, Вероніка Ларіо не 
з’являлася на публіці. Було тільки 
відомо, що вона демонстративно 
з’їхала з вілли Макеріо й жила в 
шикарному готелі в Монце, а по-
тім у квартирі в Мілані. Саме Ла-
ріо привселюдно, через відкритий 
лист у газету «Repubblica», звину-
ватила чоловіка в нездоровому по-
тязі до неповнолітніх дівчат.

Чим займаються президенти 
і політики у вільний час

Королю Свазіленду спонсори 
подарували реактивний літак 
Реактивний літак DC-9 був наданий невідомими в 
користування короля Свазіленду Мсваті III і його 
тринадцятьох дружин. У квітні монарх відсвяткував 
своє 44-річчя. Для проведення свята в той день уряд 
країни зобов’язав населення пожертвувати свою 
худобу. Король Свазіленду, статки якого оцінюються 
приблизно в 100 мільйонів доларів, обійняв 15-у 
сходинку в рейтингу Forbes найбагатших монархів 
світу. При цьому Свазіленд (Африка) вважається од-
нією з найбідніших держав світу.

У мільярдера Уоррена Баффета 
виявили рак
Один із найбагатших людей світу, глава американської 
інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Inc. 81-літній 
Уоррен Баффет повідомив, що хворий раком про-
стати в початковій стадії. У середині липня бізнесмен 
має намір почати двомісячний курс лікування, що 
включатиме променеву терапію. Раніше найбагатші 
американці Баффет і Білл Гейтс стали ініціаторами по-
чину серед мільярдерів, зобов’язавшись при житті або 
після смерті віддати близько половини свого багатства 
на благодійність.
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