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8 червня стартує довгоочікуване 
Євро-2012. Напередодні ТСН.ua 
дізнавався, хто з українських «ві-
пів» придбав заповітний квиток на 
стадіон, а хто буде вболівати вдома 
на дивані.

Бютівець 
Андрій Пав-
л о в с ь к и й 
не піде на 
стадіон із 
політичних 
мотивів, із 
солідарності 
з канцле-
ром ФРН 
А н г е л о ю 
Меркель. Та 
й узагалі, 

він стадіони не любить. «У мене не-
приємні спогади. Якось у дитинстві 
батько повів на стадіон. І в мене пря-
мо над головою пролетіла порожня 
пляшка. Відтоді я стадіони не лю-
блю».

Н а р д е п 
Олег Ляшко 
проти стаді-
онів нічого 
не має, але 
туди од-
наково не 
піде — буде 
вболівати з 
людьми, «які 
не мають 
можливості 
купити дуже дорогі квитки». «Я буду 
з людьми дивитися футбол на вели-
ких екранах на Хрещатику, на Троє-
щині або ще десь. Там, де люди, там і 
я», — сказав депутат. 

До слова, ціни на квитки за євро-
пейськими мірками у нас не такі вже 
великі — варіюються в межах від 30 
до 600 євро. Найдешевші ж будуть 
коштувати на 50% менше, ніж на 
Євро-2008 в Австрії й Швейцарії. 
Крім того, квитки третьої категорії 
на фінал обійдуться всього в 50 євро.

В т і м , 
н у н с і в ц я 
Г е н н а д і я 
М о с к а -
ля ціни на 
квитки вза-
галі не ці-
кавлять. Він 
не піде на 
стадіон ви-
н я т к о в о … 
через гос-
т и н н і с т ь . 

«Мене на стадіоні не буде. Я своїм 
місцем поступаюся гостям Євро-
2012. А то, з огляду на непрозору 
схему продажу квитків, вийде, що 
тільки одні кияни будуть. Нехай 
приїдуть ті, хто прагне подивитися 

матч в Україні», — оптимістично 
відповів Геннадій Геннадійович.

Але далі 
за всіх у 
своєму не-
бажанні йти 
на стадіон 
зайшов ві-
ц е - с п і к е р 
Микола То-
менко. Він 
в и р і ш и в 
створити в 
п а р л а м е н -
ті нефор-

мальне об’єднання під назвою «За 
український футбол проти влади й 
корупції». «Ми прагнемо продемон-
струвати, що не солідарні з владою. 
Тому я мобілізовую депутатів. Це ве-
лика кількість людей, які відмовля-
ються ходити на стадіон, якщо там 
буде присутнє керівництво України. 
Будемо вболівати разом із україн-
ським народом. Із українськими 
прапорами, у футболках. Думаю, що 
абсолютна більшість опозиційних 
фракцій мене підтримає», — заявив 
Томенко. 

А от 
депутати з 
Партії регі-
онів хочуть 
піти, та не 
можуть. «У 
мене серед-
ульший син 
хоче піти, 
але квитків 
немає, і я не 
знаю, де їх 
купити. Я б хотів сходити на якийсь 
матч. Але поки квитки дістати не 
можу», — поскаржився ТСН.ua гла-
ва регламентного комітету Володи-
мир Макеєнко. 

З а т е 
п е р ш и й 
п р е з и д е н т 
України Ле-
онід Крав-
чук про все 
подбав за-
з д а л е г і д ь . 
Леонід Ма-
карович по-
х в а л и в с я , 
що піде на 
всі матчі з 

участю української збірної. Квитки 
йому через Інтернет замовив по-
мічник іще в лютому. «А ви як дума-
ли? Квитки розподіляє УЄФА, вони 
іменні. І в УЄФА не дивляться, хто 
депутат, а хто не депутат. А всі одер-
жують на загальних підставах. Ніхто 
на блюдечку нікому квитки не при-
несе», — завірив перший президент. 

Керівник Головного управління 
Адміністрації Президента з питань 

судоустрою Андрій Портнов, вияв-
ляється, також затятий футбольний 
уболівальник. Причому до цього 
виду спорту в радника Віктора Яну-
ковича душа лежить із самого дитин-
ства. Тож і на матчі Євро-2012 Порт-
нов, як то кажуть, лижі гострить.

«Звичайно, я футбольний вболі-
вальник зі стажем. На матчі Євро-
2012 взяв два квитки: на гру наших зі 
Швецією і на півфінал», — розповів 
у інтерв’ю Андрій Портнов.

Те л е в е -
дуча Лідія 
Таран, яка 
колись на-
віть вела 
ф у т б ол ь н у 
п р о г р а м у, 
змалку за-
хоплюється 
цим видом 
спорту. «Я 
уболіваю за 
збірну Укра-

їни. Якщо наші на якомусь етапі ви-
летять, то ще не знаю, за яку коман-
ду вболівати, але точно не за Росію. 
Буду визначатися в процесі чемпіо-
нату. Квитків немає, але в мене є гар-
ні друзі, які можуть мені їх організу-
вати. Принаймні сподіваюся на це. Я 
залишаюся в Києві, і футбол стане 
головною розвагою червня», — каже 
Таран.

Плавець 
Денис Си-
лантьєв зі-
знався, що 
не є затятим 
у б олів а ль-
ником, хоча 
стежить за 
грою фут-
б о л ь н о г о 
клубу «Шах-
тар». Сам у 
футбол грати не пробував, хіба що 
як аматор. «Звичайно, я буду диви-
тися Євро-2012. Квитків, на жаль, у 
мене немає, тому буду або з друзями, 
або вдома з сім’єю», — каже Силан-
тьєв. Денис буде вболівати «за Укра-
їну, а там як піде».

Рестора-
тор Микола 
Т и щ е н к о 
теж серед 
ш а н у в а л ь -
ників фут-
болу. Каже, 
колись у 
д и т и н с т в і 
й сам ганяв 
м’яча. «Фут-
бол буду 
дивитися на 

стадіоні з друзями. Вболіватиму за 
Україну, а якщо вона вилетить, то за 
Іспанію», — розповів він.
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Сильні світу

Своєму тримільйонному передплатникові 
в Twitter Чавес подарував будинок

Кличко-молодший 
любить маленьких 
кухарок

У Лаврі будують готель для Кирила?

Принц Вільям розповів про особисте 
життя

Аваков осів у Італії, бо його родина 
має у цій країні сирний бізнес

Президент Венесуели Уго Чавес, 
відомий своєю щедрістю сто-

совно власних читачів у «Твіттері», 
подарував тримільйонному перед-
платникові будинок. Щасливицею 
виявилася 19-літня жителька ве-

несуельського курортного ост-
рова Маргарита на ім’я Наталія 
Вальдів’єсо.

«Тепер у неї, завдяки боліварі-
анському уряду, буде новий буди-
нок, що демонструє любов Чавеса 
до свого народу», — заявив міс-
цевим журналістам кандидат від 
партії влади на пост губернатора 
курортного острова Карлос Мату. 

Сама Наталія, якій вчасно на-
тиснута кнопка «Читати» в Twitter 
принесла новий будинок, розчули-
лася й зізналася в безмежній лю-
бові до Уго Чавеса.

Нагадаємо, свій акаунт у со-
ціальній мережі Twitter президент 
Венесуели завів 27 квітня 2010 
року. Влітку минулого року він 
подарував комп’ютер юнакові зі 
штату Тачіра, який став його дво-
мільйонним «фоловером».

Абсолютний чемпіон світу з бок-
су в надважкій вазі Володимир 

Кличко відкрив таємницю про свої 
смаки щодо жінок. Як повідомляє 
«ТСН.Особливе», майбутня дружи-
на Володі має бути низенького зрос-
ту. Й обов’язково — вміти смачно 
готувати. «Багато дівчат невисокого 
зросту скаржаться: мені б так хоті-
лося бути моделлю і бути високою, 
але ж це не найголовніше! Найкраще 
в житті — в маленьких упаковках», 
— з посмішкою заявив Кличко. «А 
ось якщо дівчата не вміють готувати 
— це, звичайно ж, великий мінус», 
— додав Володя. 

Нагадаємо, що найміцніші сто-
сунки у молодшого Кличка були з 
американською акторкою — Хейден 
Пенеттьєрі — нижчою за нього май-
же на півметра.

На території Києво-Печерської 
лаври ведеться таємниче бу-

дівництво.
Між 53-м корпусом, який на-

зивають архієрейським готелем, і 
галереєю від Ближніх до Дальніх 
печер споруджується невідомий 
об’єкт із бетону, пише «Тиждень».

Вже зведено три поверхи. Це 
тільки те, що видно над землею. 
Скільки поверхів під землею — 
невідомо. Об’єкт споруджується 
швидкими темпами. Залучено ба-
гато робітників.

«Найімовірніше, будується 
новий готель, можливо, навіть 
резиденція для патріарха Кирила. 
Дізнатися щось конкретно про бу-
дівництво ані в самій Лаврі, ані у 
відповідних інстанціях, що мали 
би знати про це, «Тижню» не вда-
лося. Ні в прес-службі УПЦ МП, 
ні в прес-службі Лаври відповісти 
на запитання «що будують?» не 
змогли. В прес-службі Лаври пові-

домили, що дадуть відповідь лише 
на письмовий запит, але за який 
термін, не змогли повідомити», — 
йдеться в статті.

Так само нічого не знають про 
будівництво і в Києво-Печерсько-
му заповіднику, і в Міністерстві 
культури, під патронатом якого 
нині перебуває святиня. 

Члени королівської сім’ї не-
часто роздають інтерв’ю. Але 

на честь ювілею бабусі, королеви 
Єлизавети II, принц Вільям зро-
бив виняток. У бесіді з представ-
ником каналу ABC Його Високість 
розповів про плани на майбутнє, 
кохану дружину й тугу за матір’ю.

В інтерв’ю Вільям завірив жур-
налістку, що вони з дружиною ма-
ють намір створити повноцінну, 
міцну сім’ю. Але поки говорити 
про спадкоємця зарано. На запи-
тання, наскільки правдиві чутки 
про вагітність Кетрін, які регуляр-
но з’являються в таблоїдах, принц 
із посмішкою заявив: «Від мене ви 
нічого не довідаєтеся. Мій рот на 
замку».

Тим часом опитування соціо-
логічної служби Ipsos MORI по-
казало, що вперше за десятиліття 
принц Чарльз обійшов старшого 
сина, принца Вільяма, у списку 
кандидатів на британський пре-
стол. Популярність старшого сина 
королеви та його дружини Каміли 
після їхнього весілля в 2005 році 
значно виросла. Зараз більше по-
ловини населення Британських 
островів хоче, щоб 63-літній 
Чарльз зійшов на престол після 
своєї матері. 

Для Вільяма наразі набагато 
актуальнішим є питання, продо-
вжувати службу військовослуж-
бовця чи розпочати повноцінне 
здійснення обов’язків престоло-
наслідника. «Я усе ще намагаюся 

вирішити, — зізнався принц. — Це 
непросто, оскільки мені дійсно по-
добається служити пілотом, і я б 
із задоволенням продовжив. Але 
пресинг із боку мого статусу до-
сить сильний, знайти баланс не-
ймовірно важко».

Він також розповів, що на сво-
єму весіллі уперше зі смерті матері 
в 1997 році відчув сильну тугу за 
нею. «Я... я подумав, як би було до-
бре, якби вона зараз була жива... 
Вона була б рада за нас обох... Як 
шкода, що вона ніколи не поба-
чить Кейт», — сказав Вільям.

Екс-губернатор Харківщини Ар-
сен Аваков, якого в Україні ого-

лосили в розшук, разом із дружи-
ною знімає апартаменти у Римі й 
провадить активну громадську ді-
яльність. Крім того, втікач із Укра-
їни роздає інтерв’ю італійським 
ЗМІ, спілкується з євродепутата-
ми, подорожує Італією і дивиться 
історичні фільми.

Розкішно жити колишньому 
губернатору дозволяє успішний 
бізнес: його родина володіє у Римі 
компанією Mozarella di Bufala, яка 
займається виготовленням моца-
рели — сиру з молока буйволиць. 

Аваков не захотів говорити 
про фінансові обороти підпри-
ємства, запевняючи: бізнес неве-
ликий, але дає йому можливість 
відмовитися від соціальної допо-
моги у сумі 417 євро на місяць, 
що передбачено урядом Італії для 
біженців.

«Італія зараз у суворому режи-
мі економії. Тому з мого боку не 
може бути й мови про отримання 
матеріальної допомоги. Я й так по-

чуваюся непогано, а спілкування 
з місцевою владою обмежується 
формальною бесідою з адвоката-
ми», — розповів екс-чиновник.

За його словами, в Італії він ви-
трачає «не дуже багато», проте все 
необхідне у нього є. «У Римі я ку-
пив Merсedes-Benz А-класу (орієн-
товна ціна — 22 тисячі євро) — не-
великий, але зручний автомобіль. 
Комп’ютер у мене також є. Тож 
зараз витрачаємо тільки на їжу та 
гарні книжки», — сказав Арсен 
Аваков.

Як українські «віпи» вболіватимуть 
на Євро-2012 

Олігарх Прохоров хоче йти  
в мери Москви 
Російський олігарх Михайло Прохоров, який посів 
третє місце на виборах президента РФ, націлився 
на посаду мера Москви. За інформацією газети 
«Коммерсантъ», Прохоров уже вирішив, що бра-
тиме участь у виборах. Це підтвердили і джерела 
в його оточенні. Напередодні мер Москви Сергій 
Собянін запропонував передбачити в законі про 
вибори мера норму про те, що на цю посаду мо-
жуть претендувати самовисуванці. Повноваження 
Сергія Собяніна закінчуються в 2015 році.

Екс-президента Єгипту 
засудили до довічного 
ув’язнення
Суд у Каїрі засудив екс-президента Єгипту Хосні 
Мубарака до довічного ув'язнення. Як повідо-
мляє Бі-Бі-Сі, суд визнав його винним у причет-
ності до вбивства демонстрантів під час торішніх 
громадських заворушень. На думку суду, Муба-
рак віддав наказ стріляти по протестувальниках. 
Обвинувачення вимагало для колишнього пре-
зидента смертної кари.


