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Кличко звозив дітей на мис Канаверал і подарував їм планшети 

Берлусконі платитиме екс-дружині 
шість мільйонів євро щомісяця 

Лідер партії «УДАР» Віталій 
Кличко на зимові свята цілий 

тиждень провів із дітьми та нада-
рував їм дорогої техніки. Про це він 
розповідає у відео, викладеному на 
каналі «УДАР Інфо». Як поділився 
Кличко-старший, він із трьома чада-
ми побував у штаті Флорида, зокре-

ма на мисі Канаверал, звідки здій-
снюють запуск космічних кораблів. 
«Тиждень я присвятив тільки дітям. 
Відвідали мис Канаверал. Колись у 
дитинстві я мріяв стати космонав-
том, і діти мої також мріють. Це, 
знаєте, шлях до зірок…» — розповів 
боксер-депутат. 

Під час цієї тематичної подоро-
жі до США Віталій справді отримав 
задоволення. «Дуже цікаво було по-
бачити космічні кораблі, подивити-
ся, здійснити екскурсію, відпочити з 
родиною», — сказав він. 

Також Кличко розповів, якими 
подарунками вони з його трьома на-
щадками обмінялися на свята. «Діти 
подарували свої малюнки», — по-
відомив він. У свою чергу щедрий 
татусь не поскупився малим на до-
рогі «девайси» — оснастив їх план-
шетами. 

«Дуже просили iPad. І щоб один 
на трьох не дарувати, купив кожно-
му по одному», — зізнався Віталій. 
У Києві популярні нині планшети 
можна придбати приблизно за 6000-
7000 гривень. Отже, на подарунки 
своїм дітям лідер «УДАРу» виклав 
близько 20 тисяч гривень. 

За зізнаннями Кличка, він ла-
гідний і поступливий татко. Бок-
сер запевняє, що жодного разу не 
ставив своїх дітей у куток. «Коли я 
приходжу додому, донька підбігає до 
мене, обнімає, каже: «Тату, я так тебе 
люблю!» — і суворим ти вже не мо-
жеш бути», — поділився люблячий 
батько. 

Нагадаємо, 41-річний боксер-де-
путат Віталій Кличко разом зі своєю 
дружиною Наталією виховує трьох 
дітей: 12-річного Єгора, 10-літню 
Лізу та 7-річного Максима. Наразі 
татусь мріє, щоби його спадкоємці 
вчилися за кордоном, оскільки не 
бачить належного рівня вищої осві-
ти в Україні. Тим паче, що нащадки 
Кличка вільно та без акценту роз-
мовляють чотирма мовами — ан-
глійською, німецькою, російською 
та українською.

Екс-прем’єр Італії Сільвіо Бер-
лусконі буде змушений випла-

чувати своїй колишній дружині 
Вероніці Ларіо по 200 тисяч євро 

у день, повідомив сам мільярдер 
і медіамагнат у телепередачі іта-
лійського телеканалу La 7. «У вас 
неточна інформація. Йдеться про 
200 тисяч у день», — повідомив 
Берлусконі. Він назвав цю поста-
нову суду «рішенням трьох жінок-
суддів, феміністок і комуністок». 

Нагадаємо, раніше місцеві 
ЗМІ повідомили, що 24 грудня суд 
Мілана ухвалив остаточне рішен-
ня щодо поділу майна в рамках 
шлюборозлучного процесу між 
Берлусконі та Ларіо, зобов’язавши 
екс-прем’єра виплачувати колиш-
ній дружині три мільйони євро 
щомісяця, тобто 100 тисяч щодня.

Сам Берлусконі після розриву 
з Ларіо в 2009 році та низки гуч-
них скандалів, пов’язаних із його 
амурними пригодами, тепер під-
тримує близькі стосунки з 27-річ-
ною неаполітанкою Франческою 
Паскале, разом із якою відзначив 
різдвяно-новорічні свята.

Проти Саркозі почали нове 
розслідування
Суд Франції санкціонував нове розслідування щодо 
колишнього президента країни: Ніколя Саркозі пере-
вірять на причетність до розголошення даних про 
теракт у Карачі. Предметом розслідування став прес-
реліз, датований вереснем 2011 року, про розсліду-
вання теракту в Пакистані, в результаті якого в травні 
2002-го загинули серед інших 11 французів. Родичі 
загиблих інженерів подали позов проти президента 
за розголошення, оскільки в прес-релізі йшлося про 
незавершене розслідування.
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Легендарний французький гірсько-
лижний курорт Куршевель для 
багатіїв давно перетворився на 
ярмарок марнославства. І найбіль-
шою тут є заслуга наших північних 
сусідів, росіян, які гуляють із не-
ймовірним розмахом. Уже чимало 
років напередодні новорічних свят 
у Куршевель з’їжджаються грошові 
мішки з країн колишнього СРСР. 
Але якщо раніше там відпочивали 
здебільшого громадяни РФ, то нині 
все більше звичайних українських, 
казахських чи молдовських мільйо-
нерів. Вони, звісно, мало відрізня-
ються від своїх російських колег, 
тому їх класично ідентифікують як 
«рашн», пишуть VIP-хроніки. 

Спочатку французи дивувалися 
розмахам гулянок своїх гостей і на-
віть намагались обурюватись, але з 
часом зрозуміли, що це кури, які не-
суть золоті яйця. Тож почали варити 
щі, борщі, навіть вбирати кокош-
ники й сарафани. Це викликало не-
абияку гордість у багатих «совків», і 
вони почали злітатись у Куршевель 
як мухи на мед. І виявилося, що ста-
рим клієнтам, завсідникам курорту, 
стало там незатишно. Вони дедалі 
частіше шукають собі місця на дале-
ких островах. 

Тим часом Куршевель як місце 
зимівлі облюбували собі українські 
олігархи Ігор Коломойський та Ігор 
Суркіс. Приїздять не одні, а цілими 
компаніями. Російські журналісти 
твердять, що вже увосьме бачили 
тут цього року родичку Суркіса 
суперблондинку Ольгу Полякову. 
Також подейкують, що цього року 
нібито тусувались у Куршевелі міль-
йонер і тепер уже депутат-регіо-
нал Олександр Онищенко та брати 
Клички. «Так тихенько, що світські 
спостерігачі не второпали, скільки 
приїхало братів — двоє чи один», — 
зауважили російські журналісти. 

Бачили тут і одного з власників 
торгового центру на столичній Обо-
лоні мільйонера Гаріка Корогодсько-

го. Та не лише його. Але останнім ча-
сом багатії прагнуть не потрапляти 
на очі папараці та радше відпочива-
ють у закритих ресторанах. 

Напередодні Різдва, 6 січня, 
кращі лижники Куршевеля провели 
змагання «Кубок мільйонерів», ка-
таючись із високої гори слалом-ста-
діону. Учасники — в основному юні 
спадкоємці мільйонних імперій. Їхні 
батьки вже не в змозі змагатися, бо 
відпочинок у Куршевелі складається 
з застіль і танців до світанку. 

На Різдво було ще веселіше. Не-
величке гірське містечко стало гос-
подарем уже традиційного фести-
валю Russian Christmas Party, який 
завершився мегапиятиками в міс-
цевих клубах. Особливо відзначив-
ся російський бізнесмен, кандидат 
у президенти Михайло Прохоров, 
який замовив гульню на 100 персон 
і навіть на неї завітав, бо на минулу 
новорічну вечірку на 80 гостей він 
так і не прийшов. 

Ціни на різдвяну п’янку в рес-
торанах були не надто високі як на 
мільйонерів і мільярдерів. Напри-
клад, у «Шале Ле П’єр» просили 

чотири тисячі євро за столик на чо-
тирьох або тисячу за стояче місце з 
шоу-програмою. 

Свята завершились, а «обрані» 
українці й далі святкують на елітно-
му французькому гірськолижному 
курорті Куршевель. Тут вони п’ють 
шампанське за чотири тисячі євро, 
витрачають на один обід 500 євро, 
катаються на лижах за 10 тисяч і жи-
вуть у будиночках за 25 мільйонів 
євро. Однак, за словами французів, 
які працюють на курорті, найбагат-
ших туристів у громадських місцях 
зазвичай не зустрінеш. Сидять вони 
в своїх шале в горах. Оренда такого 
будиночка обходиться в кілька де-
сятків тисяч євро на тиждень. Верх 
престижу — мати тут власний куто-
чок. «Щороку інтерес українців до 
придбання шале в Куршевелі зрос-
тає. Вони приїхали сюди вперше, 
вдруге — і вже хочуть мати тут своє 
житло. Найдорожче шале, яке ми 
продали три роки тому, коштувало 
25 мільйонів євро», — розповів ріел-
тор Олів’є. Проте між ріелторами та 
покупцями існує неписана домовле-
ність — жодних імен не називають.

Королева Британії шукає посудницю, 
але платитиме їй мало 

Британська королева шукає до-
свідчену посудницю для миття 

кухонного начиння. Зарплату про-
понують невелику, проте мити та-
рілки після званих обідів потрібно 
буде й у вихідні, й на свята, а ще 
мінімум три місяці на рік прово-
дити в роз’їздах, супроводжуючи 
королівську сім’ю з однієї резиден-
ції в іншу. Натомість жити дозво-
ляється просто в Букінгемському 
палаці. 

«Помічник на кухні з миття 
посуду» — так виглядає оголо-
шення, що з’явилося на сайті мо-
наршої резиденції. Інформацію 
про нові вакансії королівська сім’я 
оприлюднює завжди, дотримую-
чись принципів відкритості ринку 
праці. 

Той, хто бажає влаштуватися 
на посаду, повинен бути пункту-
альним, мати поступливий харак-
тер, уміти працювати в команді, 
бути надійною людиною. Трудити-

ся доведеться по 40 годин на тиж-
день. Перевага вакансії у тому, що 
не треба сплачувати за проживан-
ня: пропонують оселитися просто 
в палаці. Платня (за місцевими 
мірками) дуже скромна — 14 000 
фунтів стерлінгів у рік, тобто мен-
ше двох тисяч доларів на місяць.

Сильні світу

У Британії показали перший офіційний 
портрет Кейт Міддлтон 

Національна портретна галерея 
представила перший офіцій-

ний портрет герцогині Кембридж-
ської Кейт Міддлтон, який увійде в 
офіційне зібрання музею. Портрет 
пензля Пола Емслі був написаний 
за кілька місяців. На картині Кейт 
зображена усміхненою, з розпу-
щеним волоссям, у платті британ-
ської марки Whistles. 

Відомо, що вона позувала ху-
дожнику, який використовував 
олійні фарби та лак, двічі. Крім 
того, Емслі зробив серію фотогра-
фій Кейт, за якими також працю-
вав над портретом. 

Картина 11 січня була вистав-
лена в Національній портретній 
галереї, яка виступила замовни-
ком твору. Кейт, яка вивчала істо-
рію мистецтв у Сент-Ендрюському 
університеті, брала участь у виборі 
художника і залишила кілька по-
бажань щодо портрета. Зокрема, 
саме вона хотіла, щоб Емслі зо-
бразив її природною, а не «офіцій-
ною».

Герцогиня Кембриджська ра-
зом із принцом Вільямом перши-
ми побачили портрет уранці 11 
січня і зустрілися на 10 хвилин із 
художником і його сім’єю. За да-
ними британських ЗМІ, Кейт дуже 
сподобався портрет, вона назвала 
роботу Емслі дивовижною. Принц 
Вільям також відгукнувся про твір 
мистецтва надзвичайно тепло, за-
значивши, що картина просто пре-
красна. 

Перший офіційний портрет, 
імовірно, став подарунком на день 
народження герцогині. Адже дня-
ми вагітна Кейт Міддлтон відсвят-
кувала свій 31-й день народження 
в Уельсі, де її чоловік проходить 
службу пілота військового ряту-
вального вертольота. Журналісти 
дізналися, що уродини пройшли 
за тихою сімейною вечерею в сіль-
ському котеджі. Королівське по-
дружжя знімає цей будинок поруч 
із військовою частиною принца 
на острові Англсі. Раніше моло-
да пара святкувала свої дні на-
родження у модних лондонських 
нічних клубах і ресторанах. Зараз 
Кейт і Вільяму не до розваг, адже 
народження первістка очікується 
в червні–липні 2013 року. 

Українські багатії гуляють на зимові 
свята у французькому Куршевелі 

Депутата Європарламенту 
засудили за корупцію 
Колишній міністр внутрішніх справ Австрії та 
екс-депутат Європарламенту Ернст Штрассер 
засуджений Віденським судом до 4 років в’язниці. 
Приводом для порушення кримінальної справи 
стали відеозаписи, зроблені в 2010 і 2011 рр., де 
політик вимагає гроші за сприяння у прийнятті 
«потрібних» поправок у законопроектах, які роз-
глядає Європарламент. Ернст хотів отримувати 
за свої «послуги» 100 тис. євро у рік. Підставними 
«замовниками» були журналісти The Sunday Times. 


