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Останнім часом народні депутати 
незвичайно реагують на просте 
питання від журналістів: «Котра 
година?». Це питання помітно 
бентежить народних обранців, а у 
відповідь вони рідко повідомляють 
точний час. Про це пише ТСН.

Наприклад, лідер парламент-
ської фракції Партії регіонів Олек-
сандр Єфремов сказав, що в часі 
орієнтується винятково завдяки 
розкладу роботи Верховної Ради, а 
свій годинник так і не показав.

«О 12:00 у нас починається, як 
правило, прес-конференція. Врахо-
вуючи, що вона тільки-но пройшла, 
зараз 12 хвилин на першу. Запитан-
ня про годинник, вважаю, ставити 
неетично. Ви на камеру встигли зня-
ти, тож зможете роздивитись. Я про-
сто не вважаю коректною розмову, 
коли підходять і незнайомій людині 
починають ставити такі запитання. 
Це найпростіший Patek Philippe», — 
відповів регіонал. (За даними жур-
налістів, ціна базової моделі Patek 
Philippe на інтернет-розпродажі —
від 21 тисячі доларів.)

У колеги Єфремова, Тетяни 
Бахтеєвої, теж є годинник, до того 
ж прикрашений діамантами й зо-

лотом, із візерунком ручної роботи, 
проте питання «котра година?» її чо-
мусь дратує:

«Немає. Це дуже несерйозно, со-
нечко. А може, білизну показати? У 
мене ще й п’яти є. Це несерйозно. У 
мене ще ж сумка є», — заявила Бах-
теєва.

Після того, як журналісти ви-
крили пристрасть кількох політиків 
до занадто дорогих аксесуарів, ті 
перестали одягати їх на роботу. Час 
довідуються завдяки недорогим мо-
більним телефонам.

Депутат Ярослав Сухий запев-
няє — годинників у нього тільки 
два. Дзиґар із маятником у будинку 
та недорогий (за парламентськими 
мірками) «Полет» на руці: «Цей го-
динник коштував 500 доларів, мені 
його подарували на 50-річчя, коли 
я щойно став народним депутатом».

Опозиціонер-бютівець Сергій 
Сас теж демонструє годинник нео-
хоче. Каже, вторгував за 300 доларів, 
одначе в Інтернеті такий Rolex — від 
$3 тисяч.

Нунсівець Андрій Парубій чесно 
зізнався, що його «П’єр Карден» — 
підроблений.

Годинник на руці Олега Зарубін-
ського — від Даніеля Рота, його міні- мальна вартість — $20 тисяч.

Ну а про марку золотого хроно-
метра першого віце-прем’єра Вале-
рія Хорошковського журналісти так 
і не довідалися: замість назви бренда 
на них — номерний знак майстра.

Нещодавно «засвітив» свій над-
дорогий дзиґарик нардеп-регіонал 
Юрій Іванющенко. Він носить на 
руці годинник вартістю понад $500 
тисяч. Це зафіксували на фото жур-
налісти.

«Юрій Іванющенко блиснув не 
тільки своєю персоною, а й чудовим 
турбійоном Ulysse Nardin Alexander 
the Great Westminster Carillon 
Tourbillon 780-90, справжнім витво-
ром годинникового мистецтва», — 
написав на своїй сторінці у Facebook 
із зали Верховної Ради український 
журналіст Влад Содель, співробіт-
ник газети «Коммерсантъ».

На циферблаті депутатського 
аксесуара красуються так звані жа-
кемари — рухомі фігурки воїнів, 
рухи яких синхронізовані з роботою 
годинникового механізму. Корпус 
дзиґаря золотий, а ремінь — зі шкі-
ри алігатора.
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роботу й особисте життя
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нерухомістю

Принц Вільям і Кейт відзначили 
річницю весілля в трактирі

Спадкоємцям відомих політиків 
публіка, як правило, приділяє 

особливу увагу. Телеведуча Ксенія 
Собчак іще в ранній юності зро-
зуміла, що її ім’я — прекрасний 
стартовий капітал. Як і внучки 
Михайла Горбачова Ксенія й Анас-
тасія. До них приєдналася й Жан-
на Нємцова. Хоча, на відміну від 
перерахованих вище осіб, дочка 
колишнього віце-прем’єра Бориса 
Нємцова зовсім не намагається за-
воювати титул світської левиці.

Випускниця МДІМВ (МГИ-
МО) подалася у журналістику. 
Жанна Борисівна веде програму 
«Ринки» на каналі РБК-ТБ, а дня-
ми була ведучою на церемонії вру-
чення премії «IT-лідер». 

Нємцова не настільки відома 

публіці, як пані Собчак з її числен-
ними скандалами. Але не виклю-
чено, що така стратегія може ви-
явитись ефективнішою, ніж «піар 
напролом».

Сама Жанна вважає, що ро-
бити кар’єру самостійно в неї ви-
ходить. «У мене відоме й шанова-
не прізвище, але не впливове. Не 
можу сказати, що воно має якусь 
вирішальну роль у моєму житті. 
До того ж не всі знають, що я донь-
ка саме того Нємцова, й не всі мене 
з ним асоціюють», — пояснює ді-
вчина.

На запитання, чому обрала 
економічну журналістику, відпо-
віла: «Я справді на цьому розумі-
юся. Тим паче, що світське життя 
мене не цікавить узагалі. Та й у на-
шій політиці не зовсім зрозуміло, 
що можна висвітлювати. Я люблю 
свою роботу. Мені подобається 
працювати на економічних фору-
мах, брати інтерв’ю в цікавих лю-
дей».

Про своє особисте життя Нєм-
цова розповідати не любить. За да-
ними таблоїдів, у дівчини за пле-
чима невдалий шлюб, тож поки 
вона не квапиться шукати нове 
кохання.

Верховна Рада дозволила суд-
дям і членам їхніх сімей не 

звітувати перед населенням про 
свої доходи та витрати. Відпо-
відні зміни до закону про судо-
устрій і статус суддів були непо-
мітно протягнуті законом про 
деякі зміни Податкового кодексу 
від 24 квітня цього року, пише 
«ЛІГАБізнесІнформ». 

Варто зазначити, що раніше 
судді були зобов’язані публіку-
вати копії податкових деклара-
цій на офіційному веб-порталі 
«Судова влада України». Тепер 
же служителі Феміди здавати-
муть цей документ лише до суду, 
де вони працюють. 

За словами експертів, опри-
люднення декларацій суддів мо-
гло стати одним із небагатьох 
досягнень судової реформи 2010 
року. 

Ця процедура розглядалась 
як ефективний засіб запобіган-
ня корупції, оскільки нескладно 
ініціювати перевірку щодо судді, 
якщо реальне його матеріальне 
становище відрізняється від де-
кларованого. 

«Економічна правда» підрахувала, 
які суми доходів задекларува-

ли українські чиновники за 2011 рік. 
Нижче ми оприлюднюємо рейтинг 
мільйонерів у владі. Найбільше у 2011 
році отримали Борис Колесніков і 
Петро Порошенко. У Валерія Хорош-
ковського найзаможніша родина. А 
Микола Присяжнюк збільшив свої до-
ходи в п’ять разів у той час, коли Дми-

тро Саламатін та Едуард Ставицький 
жили на одну зарплату. 

Зазначимо, що задекларовані 
доходи членів Кабміну мають офі-
ційний характер і не демонструють 
реальної картини. Адже традиційно 
в Україні високопосадовці запису-
ють свої основні багатства на роди-
чів, юридичних осіб, а подекуди й на 
підставних осіб.

Голова Конституційного Суду 
Анатолій Головін заробив у 

2011 році 720 тисяч 211 гривень. 
Про це повідомляє «Вісник Кон-
ституційного Суду України». Так, 
заробітна плата керівника КС ста-
новила 401 820 гривень, грошове 
утримання судді — 134 336, вій-
ськова пенсія — 130 415, проценти 
— 53 640.

У власності Головіна перебу-
ває половина квартири загальною 
площею 80,5 «квадрата», два гара-
жі загальною площею 40,8 м2, зе-
мельна ділянка площею 0,08 га.

На рахунках у банках у Голо-
віна — 868 363 гривні, номінальна 
вартість цінних паперів — 4 258 
гривень.

Дохід родини голови КС у 2011 
році становив 86 294 гривні. Та-

кож родина має другу половину 
квартири, «інше нерухоме майно» 
загальною площею 106,5 квадрат-
ного метра та земельну ділянку 
площею 0,18 га. Сума коштів на 
рахунках сімейства у банках ста-
новить 303 182 гривні.

Жодних відомостей про маши-
ни у декларації немає.

Герцог і герцогиня Кембридж-
ські Вільям і Кейт відзначили 

річницю свого весілля вечерею 
в сільському трактирі. Як пише 
Daily Telegraph, принц Вільям і 
Кейт Міддлтон були гостями на 
традиційному весіллі шкільної по-
други герцогині. Після офіційного 
одруження гості ввечері 29 квіт-
ня прибули в трактир у графстві 
Саффолк. Там вони й заночували 
в одному з орендованих номерів 
готелю.

Увечері під час святкування 
знаменита на весь  світ пара пила 
шампанське, а на ранок замовила 

традиційний англійський сніданок 
— яєчню з беконом.

Кейт одягла на весілля подру-
ги скромну блакитну мереживну 
сукню, придбану рік тому. В ній 
герцогиню уже бачили під час офі-
ційного візиту в Канаду, яку вона 
відвідала з чоловіком у 2011 році.

Раніше Букінгемський палац 
офіційно повідомляв, що жодних 
особливих торжеств на честь річ-
ниці весілля Вільяма й Кейт не 
буде. Також поширювалася інфор-
мація про те, що принц має намір 
приготувати дружині святкову ве-
черю.

Вітчизняні політики мають пристрасть 
до дорогих годинників

Дональд Трамп-молодший 
учетверте стане батьком
Дональд Трамп-молодший і його дружина Ванесса 
чекають на свою четверту дитину. Про це щасливий 
тато оголосив через Twitter. «У мене й Ванесси є гар-
ні новини. Ми очікуємо появу дитини номер чотири 
восени! Не можу дочекатися!» — пише Трамп. Нага-
даємо, пара побралася в 2005 році. Нині подружжя 
виховує п’ятирічну Кай Медісон, трирічного Джона 
та семимісячного Трістана Мілоша.

Абрамович став власником 
картини за $120 мільйонів 
Не встигла облетіти світ новина про те, що картина 
норвезького експресіоніста Едварда Мунка «Крик» 
була продана на торгах Sotheby’s за рекордні майже 
$120 мільйонів, «видали» ім’я можливого новоспе-
ченого власника полотна. Ним міг стати російський 
олігарх Роман Абрамович. Зазначимо, ціна картини 
стала абсолютним світовим рекордом на твори мисте-
цтва. Раніше найдорожчим вважалося полотно Пабло 
Пікассо «Оголена, зелене листя та погруддя», продана 
у 2010 році за $106,5 мільйона.

№ Міністр
Дохід 

за 2011 рік

Сукупний 
дохід сім’ї 
за 2011 рік

Заощадження та інвестиції (грн)

1 Б.Колесніков 166,44 млн 169,86 млн
141,878 млн - Колеснікова
52,3 млн - у сім’ї

2 П.Порошенко 86,605 млн 86,65 млн
192,262 млн – на рахунках
17,191 млн - у цінних паперах
25,123 млн - внески в капітал компаній

3 С.Тігіпко 26,911 млн

1,241 млн - на рахунках
20,9 млн - внески в капітал підприєцмств
615,466 тис. - внески сім’ї в капітал під-
приємств

4 М.Присяжнюк 7,96 млн 8,55 млн
546 тис. - на рахунках
6,931 млн - у цінних паперах

5 В.Хорошковський 6,66 млн 44,5 млн
52,819 млн - у Хорошковського
342,354 млн - у сім’ї

6 Ю.Колобов 1,511 млн 1,877 млн 1,343 млн - на рахунках

7 М.Азаров 837,264 тис. 910,538 тис.
1,368 млн - на рахунках в Азарова
182 тис - у дружини

8 Д.Табачник 768,271 тис. 1,262 млн
5,903 млн на рахунках у Табачника
2,32 млн - у його дружини


