
Народні депутати законодавчо за-
боронили курити практично скрізь 
— у ресторанах, готелях і навіть у 
самій Верховній Раді. Щоправда, 
обмеження набудуть чинності тіль-
ки через півроку після підписання 
закону Президентом. А це означає, 
що у курців ще є час позбутися 
шкідливої звички й адаптуватися 
до нового законодавства. ТСН.ua 
з'ясував, хто з політиків намагаєть-
ся подолати згубну звичку, а хто 
вже кинув.

Бютівець Володимир Яворів-
ський, який сам кинув палити 10 ро-
ків тому, запевняє, що в цьому немає 
нічого складного. А всі розмови про 
те, як важко кинути курити, за його 
словами, брехня. «Я палив багато 
років. Коли був студентом, здавало-
ся, що якщо цигарка в зубах, то всі 
дівчата твої. А якщо ще пишеш вірші 
й носиш вузькі штани, то взагалі... А 
потім я звик, що тільки-но сідаю за 
друкарську машинку, повинна бути 
сигарета. Став професійним кур-
цем», — розповів депутат. 

Кинув Яворівський курити в 
серпні 2002 року, коли перед відльо-
том у Канаду в депутатській кімнаті 
«Борисполя» вирішив випити філі-
жанку кави з некурящим Орестом 
Климпушем (перший міністр тран-
спорту України, посол). «Там було 
заборонено палити, висіла табличка 
«Nо smoking». Орест мені каже: «Во-
лодю, давай вип’ємо кави». Я п’ю, а в 
мене весь час рука тягнеться до ки-
шені, щоб закурити. І в один момент 
я подумав: що зі мною коїться?! Ось 
переді мною сидить людина, спокій-
но п’є каву, а я смикаюсь і нічого без 
цигарки не можу. Я, нікому нічого не 
кажучи, непомітно беру пачку сига-
рет і викидаю в урну. І сказав собі: 
все, я більше не палю!» — розповів 
бютівець. 

А ось у однопартійців Володи-
мира Олександровича так відразу 
кинути курити не виходить. Завсід-
ник парламентської курилки Василь 
Кравчук зізнався, що і хотів би ки-

нути, але занадто нервує... «Ну як 
при цій владі можна кинути курити! 
Ви подивіться, що вони творять! Тут 
рука сама за сигаретою тягнеться!» 
— сказав нардеп. 

Регіонали, мабуть, заспокоюють 
собі нерви якимось іншим чином. 
У курилці Верховної Ради помічали 
тільки Леоніда Кожару, Владислава 
Забарського і, мабуть, усе... «У нас 
курців дуже мало, — пояснює регіо-
нал Володимир Макеєнко. — Ні я не 
палю, ні Волков, ні Ельбрус Тадеєв, 
ні Єфремов, ні Чечетов, ні Рибак, ні 
Звягільський... От коли був Тарас 
Чорновіл, то курив за всіх». 

Цікаво, що сам Тарас Чорновіл 
себе завзятим курцем не вважає. «Я 
курю не так уже й багато. Просто не 
ховаюся. Зараз деякі депутати хо-
дять не в нашу курилку, де їх бачать 
журналісти, а кудись за ложу уряду. 
Їм же треба бути правильними, іде-
альними. Істинний арієць ганебних 
зв’язків і звичок не має», — пожар-
тував нардеп. 

Утім, навіть Чорновіл планує ки-
нути курити. Проте не за раз, а поти-

хеньку, не поспішаючи. «Що більше 
будуть боротися проти куріння, то 
довше у мене цей процес триватиме. 
Бо я не звик бути конформістом. По-
трібно боротися за здоровий спосіб 
життя, який несумісний із постій-
ним курінням. Люди, які займають-
ся спортом, як правило, не курять. 
А у нас усе навпаки, у нас пробують 
створити якісь чергові заборони. 
Ніби забули, до чого призвів у Аме-
риці сухий закон у 30-40-х роках. 
Тільки мафія розкошувала і коруп-
ція», — переконаний народний об-
ранець. 

Депутат від НУ-НС Володимир 
Ар’єв хоч і кинув палити більше 
півроку тому, але теж не підтримує 
тотальну заборону куріння. «Чому 
ми завжди кидаємося в крайнощі? 
Можна було б посилити відпові-
дальність власників кафе та ресто-
ранів за поганий поділ на зону для 
курців і тих, хто не палить, за відсут-
ність витяжки. Потрібно дати право 
людям обирати, заборонити — за-
вжди легше», — написав депутат на 
своїй сторінці в Facebook. 
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Власниця гіпермаркетів «Епіцентр» купує киян за дешеві пайки

Єлизавета ІІ змусила Кейт Міддлтон 
кланятися

На ремонт своєї вілли для утіх Берлусконі 
витратив 5,6 мільйона євро

У Швейцарії помер найстаріший 
мільярдер світу

Лукашенко сам одягає й годує молодшого 
сина Колю

Секретар Київради Галина Герега 
в Деснянському районі столиці 

(Троєщина, Лісовий мікрорайон) 
підкуповує виборців продовольчи-
ми пайками. 

«Секретар Київради, власниця 
мережі будівельних гіпермаркетів 
«Епіцентр» і кандидат у парламент 
по округу №215 у Києві Галина Ге-
рега підкуповує виборців продо-
вольчими пайками. До складу про-
дуктового набору входить: цукор 
— 1 кг, рис круглий — 1 кг, борошно 
пшеничне — 1 кг, згущене молоко — 
1 банка, шпроти — 1 банка, печиво 
«Мрія» — 1 пачка, бісквіт «Шоко-

ладний замок» — 1 штука, ручка з 
написом «Галина Герега» — 1 штука, 
блокнот із магнітом на холодильник 
— 1 штука, агітаційна брошура «З 

добром до людей», — пише на своїй 
сторінці в Facebook приватний під-
приємець Юрій Андрєєв.

Цінність продуктового пайка, 
що Герега дарує виборцям, викликає 
сумніви: «Найдешевші й сумнівної 
якості шпроти в Києві продаються 
в гіпермаркетах «Метро». Саме їх 
роздає у своїх продовольчих пайках 
пані Герега», — додає Андрєєв. 

При цьому мільярдерка Галина 
Герега у Київраді відома своїми ви-
шуканими костюмами, які купує за 
кордоном або шиє на замовлення й 
доповнює ювелірними виробами, 
часто-густо — з діамантами.

Нещодавно оновлені протоко-
ли, схвалені королевою Єли-

заветою, понизили Кейт Міддлтон 
у королівській ієрархії. Незважаю-
чи на те, що це майбутня короле-
ва, колишня простолюдинка Кейт 
повинна виявляти знаки поваги 
«принцесам по крові». 

Це означає реверанси в бік 
тих, хто народився у королівській 
родині, тобто принцесам Беатріс 
та Євгенії. Ба більше — кланяти-
ся Кетрін муситиме і на публіці, і 
віч-на-віч. Утім, це правило діяти-
ме тільки в тому разі, якщо поряд 
нема її чоловіка, принца Вільяма. 

За його відсутності Кейт та-
кож повинна вклонятись іншим 
жінкам «блакитної крові», з-поміж 
яких, зокрема, принцеса Анна та 
принцеса Олександра, двоюрідна 
сестра королеви. 

Незалежно від того, чи при-
сутній її чоловік, вона має зроби-

ти реверанс королеві та герцогу 
Единбурзькому, принцу Уельсько-
му. Однак, коли йдеться про гра-
финю Ессекську Софію, то поклін 
приймає вже Кейт.

Екс-прем’єр Італії Сильвіо Бер-
лусконі, попри гостру еконо-

мічну кризу, яку переживає країна, 
витратив 5,6 мільйона євро на ре-
конструкцію своєї вілли «Чертоза» 
на Сардинії, повідомили місцеві 
ЗМІ. Було опубліковано балансо-
вий звіт компанії Idra Immobiliare, 
на яку записані три улюблені ві-
лли мультимільйонера, де, зокре-
ма, зазначається, що «у комплексі 
«Чертоза» були завершені рекон-
струкція будови за назвою «Нура-
ге», а також будівництво чотирьох 
нових житлових об’єктів». Ідеться 
про створення нового розважаль-
ного комплексу.

«Кажуть, що на віллі знову від-
буваються вечірки, які так не по-
добаються міланським суддям, — 
так звані «бунга-бунга», — пише 
газета Libero, натякаючи на скан-
дальний судовий процес за обви-

нуваченням Берлусконі в сексу-
альних зв’язках із неповнолітніми 
повіями.

«Чертоза», де розташова-
ні амфітеатр у римському стилі, 
футбольне поле, штучне озеро з 
островом і навіть спеціально ство-
рений вулкан, не раз опинялась у 
центрі гучних скандалів. 

Зокрема, у липні минулого 
року відомий сардинський фо-
торепортер Антонелло Дзаппа-
ду подав у місцеву прокуратуру 
офіційну заяву про порушення 
норм природоохоронного законо-
давства на віллі. І саме Дзаппаду 
в травні 2009 року спровокував 
початок останнього скандалу на-
вколо Берлусконі. Тоді він опублі-
кував фотографії, на яких були зо-
бражені напіводягнені чоловіки й 
жінки на віллі «Чертоза», зокрема, 
неповнолітні дівчата.

Найбагатший довгожитель, 
швейцарець Уолтер Хефнер, 

який входив у список мільярдерів 
Forbes, помер на 101 році життя.

Бізнесмен покинув цей світ 19 
червня, та про його смерть стало 
відомо лише минулого тижня, ін-

формує Bloomberg Businessweek. 
До останнього дня він регулярно 
з’являвся в офісі своєї компанії в 
Цюріху.

Станом на березень 2012 
року статок Хефнера оцінював-
ся в $4,3 млрд. Він найбільший 
утримувач акцій IT-компанії CA 
(раніше — Computer Associates). 
До того ж його родині належить 
автомобільна дилерська мережа 
Automobil und Motoren AG — най-
більший у країні постачальник ма-
шин Volkswagen, Seat, Skoda і Audi.

Після смерті Хефнера найста-
рішим мільярдером планети став 
96-річний онук знаменитого аме-
риканського магната Джона Рок-
феллера, Девід Рокфеллер.

Як українські політики борються 
зі шкідливими звичками 

Прес-секретар Ющенка 
розжилася на годинник із 
рожевого золота
Прес-секретар третього президента України Вікто-
ра Ющенка Ірина Ваннікова на прес-конференції 
шефа «засвітила» дорогий годинник. Вартість 
такого виробу фірми Omega досягає 26 тисяч до-
ларів. Циферблат виготовлено з рожевого золота, 
ремінець — зі шкіри алігатора. Втім, дзиґар Ван-
нікової трохи відрізняється від оригіналу Omega, 
тож можна припустити, що це лише копія.

Стросс-Кан подає до суду 
на ЗМІ за втручання у 
приватне життя
Екс-голова Міжнародного валютного фонду До-
мінік Стросс-Кан та його дружина Анна Сінклер 
подають до суду на французький журнал Closer, 
який написав, що подружжя розлучається. 
«Незабаром звернення буде передано до суду 
Парижа», — йдеться у заяві адвокатів пари. В 
оточенні Стросс-Кана й Сінклер чутки про роз-
рив їхніх стосунків поки не коментують.
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Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко недавно побував із 

візитом у Венесуелі. На зустріч із 
колегою Уго Чавесом він уже тра-
диційно взяв із собою молодшого 
сина Колю. 

Микола Лукашенко народив-
ся в 2004 році. Однак офіційно 
інформацію про те, що у біло-
руського президента є третій син, 
підтвердили лише кілька років по-
тому. Після цього Лукашенко став 
брати дитину на офіційні зустрічі, 
а також на військові навчання. Зо-
крема, хлопчик був присутній на 

зустрічах батька з президентами 
Вірменії й України. 

Глава держави присутність 
молодшого сина на таких важли-
вих заходах пояснює просто — 
хлопчину нема на кого залишити. 
«Мені, звичайно, він додає клопо-
ту. Бо ні одягти, ні погодувати його 
ніхто не зможе — тільки я», — за-
значив якось Лукашенко.

Щодо матері Миколки, то пре-
зидент лишень сказав, що вона 
«працює лікарем». Законна ж дру-
жина Бацьки Галина живе в селі 
Рижковичі Могильовської області, 
вона не супроводжує чоловіка на 
офіційних заходах, бачиться з ним 
рідко. У пресі зринали здогадки, 
що мати Колі — Ірина Абельська, 
яка була особистим лікарем Лука-
шенка.

Ще в 2007 році президент Біло-
русі заявив, що ні старшого сина, 
ні середульшого в спадкоємці не 
готує. «Якщо говорити про спад-
коємця, найменшенького буду го-
тувати», — зазначив тоді Лукашен-
ко, додавши, що його меншенький 
— «унікальна людина».

Сильні світу

Міністра юстиції 
Чехії звільнили за 
непомірні фінансові 
запити

Прем’єр-міністр Чехії Петро Не-
час відправив у відставку міні-

стра юстиції Іржі Поспішила. Офі-
ційною причиною такого рішення 
стали надмірні фінансові запити 
міністра для свого відомства. Перед 
звільненням Поспішил звернувся 
до Нечаса з вимогою збільшити бю-
джет міністерства на кілька сотень 
мільйонів крон. Ішлося про мільярд 
крон ($48 мільйонів). Коментуючи 
відставку свого підлеглого, Нечас 
назвав його вимоги неприйнятни-
ми. Після відставки Поспішил має 
намір піти працювати гідом у музей.


