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Для політиків літо нинішнього року 
повинне бути гарячим не тільки 
за температурними показниками. 
Більшість із них очікує висока на-
пруга передвиборної боротьби, 
якій вони планують присвятити 
майбутні відпустки.

Серед опитаних tsn.ua політи-
ків лише Михайло Бродський, глава 
Держслужби з питань регуляторної 
політики й розвитку підприємни-
цтва, ще не думав про свої плани на 
літо. А от його колега, глава Антимо-
нопольного комітету Василь Цушко 
зайнятий настільки, що навіть лако-
нічну фразу «буду все літо працю-
вати» сказав не особисто, а передав 
через прес-службу відомства.

Так само мало надій на літню 
відпустку й у лідера комуністів Пе-
тра Симоненка. «Відразу хочу вас 
потішити: я цього року відпочива-
ти взагалі не буду, тому що повинен 
зустрічатися з виборцями, розтлу-
мачувати їм позицію партії», — роз-
повів Петро Миколайович. Далі він 
пояснив, що не тільки вибори спо-
нукають його відмовитися від літ-

нього відпочинку, просто головний 
комуніст країни взагалі не любить 
ледарювати: «Як правило, відпочи-
ваю я дуже мало, просто не люблю 
бездіяльність. Два-три дні у відпуст-
ці — й уже починаю нудьгувати без 
роботи». 

Бютівець Андрій Шкіль підтри-
мує загальний тренд політичного 
літа-2012: «У мене на літо один план 
— вибори, жодних планів на відпо-
чинок немає. Не думаю, що вийде 
хоч на день вирватися». Пан Андрій 
розповів, що має пристрасть до гір, 
особливо до його улюблених Кар-
пат. «Коли випадає вільний час, то 
віддаю перевагу відпочинку в горах, 
тому що сам я зі Львова, з передгір’я 
Карпат. Іноді відпочиваю в Криму. 
Серед улюблених і Трускавець, за 
останні п’ять років жодного разу 
не пропустив. Тому варіанти в мене 
— Трускавець або Крим». Бюдже-
том відпочинку опікується дружина 
Шкіля, сам пам’ятає тільки розцінки 
на путівки у свій улюблений Труска-

вець: «Це в межах 350-500 гривень у 
добу на всю сім’ю». 

Нардеп Тарас Чорновіл не ви-
явився таким фанатичним трудо-
голіком, як його колеги, і все-таки 
планує цього літа порадувати себе 
й своїх рідних подорожжю Євро-
пою. «Що стосується липня, то після 
закінчення пленарних засідань за-
лишиться кілька тижнів, які мож-
на буде використати на відпустку. 
Якщо не буде термінових проблем 
і форс-мажорів, пов’язаних із ви-
борчою кампанією, то, можливо, у 
цей період, як завжди влітку, поїду 
з наметом по Європі. Я щороку от 
уже десять років поспіль виїжджаю 
на кемпінги. В Італії це дає змогу, 
оселившись поблизу моря, відпо-
чивати задешево в цивілізованому 
європейському суспільстві», — роз-
повів Чорновіл. «Наших товстосу-
мів і «нових українців» там не буває. 
Вони всі там, де п’ять зірок. А в кем-
пінгах ти сам собі готуєш, сам про 
себе дбаєш, сам тягаєш за собою свій 
намет. Так відпочивають швейцарці, 
голландці, німці — жителі тих країн, 
де рівень життя вищий, ніж в Укра-
їні», — говорить Тарас Чорновіл, 
розповідаючи про свою пристрасть 
до демократичних умов відпочинку. 
Щодо товариства, у якому він про-
водить відпустку, пан Тарас сказав: 
«Традиційно я подорожую з сім’єю 
— я, дружина й син». «Під час кож-
ної відпустки я не сиджу на морі або 
на якихось озерах, а дуже багато їж-
джу й ходжу», — зізнається нардеп.

Екс-міністр молоді й спорту, а 
нині уповноважений із прав дитини 
Юрій Павленко, розповів про власну 
«класифікацію» поведінки у вільний 
час: «Відпочинок у мене ділиться 
завжди на дві складові: один спо-
кійний, а другий активний. Перший 
тиждень я завжди спокійно відпо-
чиваю, а потім, якщо є ще час, при-
свячую його подорожам, екскурсіям 
або відвідуванню тих місць, де ще 
не був. Традиційно той час, який у 
мене є, два-три тижні, я обов’язково 
з дітьми подорожую по Україні. Що-
року ми «покриваємо» з погляду іс-
торичних пам’ятників або якихось 
досягнень ту або іншу область. Ми 
були на Чернігівщині, Житомирщи-
ні, Черкащині, у Криму. Цього року 
в наших планах — Львівська й Іва-

но-Франківська області: ми плану-
ємо в червні або в липні провести 
три тижні в Карпатах». Із розмови 
з Юрієм Павленком зрозуміло, що 
кожну вільну хвилину він присвячує 
своїм дітям: «Я маю двох синів і на-
магаюся, щоб вони щороку мінімум 
три тижні провели на морі. І місяць 
вони гостюють у дідусів і бабусь». Із 
особливим хвилюванням він розпо-
вів про свою малу батьківщину, яку 
відвідує знову ж разом із дітьми: «А 
ще в нас є місце, де ми проводимо 
десь із тиждень. Це село Бурімка в 
Чернігівській області, там зберігся 
будинок мого діда. У ньому ніхто не 
живе, але він збережений, і так часто 
трапляється, що ми збираємося там 
великою сім’єю. Колись я любив там 
проводити канікули, а тепер при-
їжджаю туди зі своїми дітьми». Не 
цурається Павленко й подорожей 
у «теплі краї». «Закордонні поїздки 
поки не плануємо, хоча в попередні 
роки не відмовлялися від закордон-
них курортів. От торік мої діти від-
почивали в Грузії, у Батумі; у поза-
минулому, щоправда, у Криму, а до 
цього — в Хорватії, Франції... Най-
більше сподобалося на Мальдівах», 
— каже він. Бюджет відпочинку 
екс-міністр молоді назвати не зміг, 
оскільки щороку він різний: «Скіль-
ки протягом року ми з дружиною 
заощадимо на відпочинок, стільки й 
витрачаємо потім. Але намагаємося 
на відпочинку дітей не економити». 
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Сильні світу

Для чиновників таємно конфіскували 
розкішні броньовані «Мерседеси» 

Цукерберг проводить медовий місяць у дешевому готелі 

Держава витрачає мільйони на допомогу 
чиновникам і депутатам 

Найдорожчий у Києві будинок належить 
народному депутату

Вже чотири роки українським 
чиновникам заборонено ку-

пувати службові автомобілі, та 
скандали з закупівлями розкішних 
машин регулярно з’являються на 
перших шпальтах газет. 

Останнє «диво» сталося цього 
місяця: Держуправління справа-
ми при Президенті виявило в себе 
матеріалізацію чотирьох броньо-
ваних Mercedes за ціною $400 тис. 
кожен, дізналося «Дзеркало тиж-
ня». До редакції видання потрапи-
ло розпорядження Кабміну №237-
р від 2 квітня. У документі, пише 
газета, уряд зобов’язав передати 
ДУС чотири конфіcкованих мит-
ницею Mercedes-Benz S-600 Guard. 
Судячи з кузовних номерів, усі 
вони 2008 року випуску. А отже, 

коштують набагато дешевше, ніж 
нові, — всього від $350 тис. до $500 
тис. 

Цікаво, що у публічний доступ 
розпорядження не потрапило. 
Його не лише не опублікували, а 
й навіть не засвідчили його номер. 
На прохання журналістів надати 
текст розпорядження секретаріат 
Кабміну відповів відмовою.

Наймолодший у світі мільярдер 
Марк Цукерберг із дружиною 

Прісциллою Чан влаштували собі 
медовий місяць у Римі. 

Хоча свої плани молодята не 
афішували, спокою від папараці їм 
немає. Так, італійські журналісти 
звинуватили засновника Facebook у 
жадібності: вони з’ясували, що він 
не залишає чайових у ресторанах. А, 
за даними британських ЗМІ, Цукер-
берг із дружиною оселились у готелі 
економ-класу. 

«Мільйонер, що не здатний на 

щедрі жести. Мільйонер і його рим-
ські канікули. Мільйонер із при-
страстю до артишоку. Мільйонер, 
який не залишає чайових», — напи-
сала газета Corriere della Sera. Текст 
видання супроводило фотографією 
рахунка подружжя на 32 євро з ко-
шерного ресторану Nonna Betta, роз-
ташованого в центрі Рима. Власник 
закладу розповів, що його гості ви-
глядали закоханими і романтично 
«розділили тарілку равіолі з арти-
шоками на двох». 

Утім, на думку The Daily Mail, 

медовий місяць у пари не вдався: па-
параці зробили знімок молодят під 
час вечері в ресторані Pierluigi, де 
вони сидять із сумними обличчями 
та не дивляться один на одного. Та, 
можливо, припускають ЗМІ, стурбо-
ваність Цукерберга пов’язана зовсім 
не з особистим життям, а з роботою: 
IPO соцмережі Facebook на біржі в 
Нью-Йорку закінчилася провалом. 
Або подружжя просто втомилося 
від насиченої екскурсійної програ-
ми: вони відвідали Ватикан, Сик-
стинську капелу та Колізей. 

Депутати та чиновники не гре-
бують матеріальною допомо-

гою за рахунок бюджету, навіть 
маючи «за душею» мільйонні стат-
ки. 

Найвищі українські чиновни-
ки отримують від держави тисячі 
доларів матеріальної допомоги на 
оздоровлення та вирішення по-
бутових проблем, пише журнал 
«Корреспондент». Видання про-
аналізувало декларації про доходи 
за 2011 рік членів Кабміну, керів-
ництва Адміністрації Президента 
і Нацбанку. 

Відразу 11 високопоставлених 
чиновників на чолі з Прем’єр-
міністром Миколою Азаровим 
додатково до зарплати попросили 
матеріальну допомогу. Держава 
пішла їм назустріч, виплативши на 
всіх 455 тисяч гривень, або майже 
$57 тис. 

Левову частку цієї суми — 103 
тисячі гривень — отримав глава 
НБУ Сергій Арбузов. Очільника 
Нацбанку не зупинив той факт, що 
в його офіційній декларації зазна-
чений річний дохід у 1,7 мільйона 

гривень. 
Міністр фінансів Юрій Коло-

бов при річному доході в 1,5 міль-
йона гривень отримав 78 тисяч 
гривень на оздоровлення. Попра-
вили своє здоров’я за кошт дер-
жави в 2011-му і Прем’єр Микола 
Азаров, віце-прем’єр і міністр охо-
рони здоров’я Раїса Богатирьова, 
глава МЗС Костянтин Грищенко, 
міністр культури Михайло Кули-
няк і голова Мін’юсту Олександр 
Лавринович. 

Однак основний контингент 
високопосадовців, які потребу-
ють допомоги, сконцентрований 
у Верховній Раді: депутати на ті ж 
цілі можуть отримати раз на рік 
подвійний оклад — близько 30-35 
тисяч гривень. Зважаючи на те, що 
в парламенті 450 депутатів, держа-
ві це влітає у копієчку — від $1,7 
мільйона до майже $2 мільйонів. 
При цьому нардепи, на відміну від 
членів уряду, не зобов’язані опри-
люднювати свої декларації про 
доходи, тому дізнатися, хто з них 
отримав допомогу від держави, не 
можна. 

Унікальний будинок на березі 
Дніпра, на заповідному Труха-

новому острові, тобто у курортно-
му серці Києва, виявився громад-
ською приймальнею народного 
депутата від ПР Дмитра Шенцева. 

Програма «Гроші» вирішила 
з’ясувати, що насправді маску-
ють за депутатською вивіскою, та 
спромоглася під виглядом пред-
ставників вигаданого олігарха, на-
чебто зацікавленого у купівлі ма-
єтку, потрапити всередину вілли. 

За словами київських старо-
жилів, у будинку раніше була раді-
омайстерня столичного річпорту. 
Звідси у післявоєнні часи справді 
координували судноплавство ак-
ваторією Києва. Зараз же будинок 
посеред центрального пляжу сто-
лиці виставлено на продаж. Він 
вважається одним із найдорожчих 
у Києві. 

Ріелтор повідомила, що у бу-
динку наразі живе народний де-
путат, а сама будівля коштує 13 

мільйонів доларів. Журналісти 
назвалися помічниками зацікавле-
ного у купівлі маєтку мільйонера 
й у призначений час приїхали на 
зустріч. Сходами з натурального 
мармуру багатих покупців про-
вели по всіх кімнатах. Будинок 
на пляжі має навіть газ — трубу 
спеціально для нього протягнули 
з іншого берега Дніпра. Також є 
ліфт, чотири спальні, більярдна, 
тренажерна та гімнастична зали. 
Віп-радіорубка також огороджена 
колючим дротом, аби не заважа-
ли курортники, що засмагають 
за парканом. Звісно, узаконити 
жилу п’ятиповерхову будівлю по-
серед пляжу неможливо. Тому за 
документами радіорубку перетво-
рили на яхтклуб. Журналісти без-
ліч разів намагалися поговорити з 
самим Шенцевим, і він таки взяв 
слухавку. Але, почувши питання 
про віллу, попросив зателефону-
вати за годину. Та ні за годину, 
ні пізніше народний обранець із 
журналістами спілкуватися не на-
важився. 

Як українські політики 
проводитимуть літо

Найбагатшою жінкою 
планети стала австралійка 
У рейтингу найбагатших жінок світу від Business 
Review Weekly відбулася зміна лідера. На першу 
сходинку потрапила 54-річна австралійка Джина 
Райнхарт. Вона успадкувала компанію з видо-
бутку корисних копалин Hancock Prospecting, 
засновану багато років тому її батьком Ленгом 
Хенкоком. Статки Джини оцінено в 29 мільярдів 
доларів. Австралійка потіснила лідера минулого 
року Крісті Уолтон — власницю мережі супер-
маркетів Wal-Mart.

Труси королеви Єлизавети 
продали за 18 тисяч доларів
Предмет спідньої білизни королеви Великобританії 
Єлизавети ІІ продали з інтернет-аукціону еВау. Неві-
домий колекціонер виклав за старі та не надто чисті 
труси аж $18 тис. Коштовний предмет виставили на 
продаж спадкоємці угорського аристократа, ювелі-
ра, скульптора та плейбоя Джозефа де Біске Добро-
ні. До його ж рук білизна Її Величності потрапила 
після того, як вона лишила її в приватному літаку під 
час візиту в Чилі в 1968-му.

Павленко відпочиває з сім’єю

«Пляжний» Андрій Шкіль

Тарас Чорновіл


