
Народний депутат від «УДА-
Ру» Ірина Геращенко 17 січ-

ня народила сина. Як розповіла 
сама 41-річна породілля, пологи 
пройшли успішно. Лідер партії 
«УДАР» Віталій Кличко приві-
тав Геращенко з народженням 
малюка, побажав їй міцного 
здоров’я та щастя. 

Раніше про те, що нардеп на-
родила, повідомила на Facebook 
її подруга Ольга Герасим’юк. 
«Якщо зранку Іра Геращенко 
не з’явилась у соцмережі, то це 
означає лише одне — у неї наро-
дився син! Я чекаю знайомства з 
цим малим джентльменом, який 
увесь останній час виступав із 
нею в ефірах, редагував тексти, 
бігав на мітинги, проголошував 
промови у ВР. Справжніх чоло-
віків прибуло!» — написала теле-
ведуча. 
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Принц Гаррі розповів, як він убив людину 

Дружина Фірташа вперше показалася 
на публіці 

Відомий велогонщик Ленс Армстронг 
на весь світ зізнався у вживанні допінгу

Нардеп «УДАРу» 
Ірина Геращенко 
стала мамою 
втретє 

Принц Гаррі закінчив свою вій-
ськову службу в Афганістані. 

Він прибув на військову базу на Кі-
прі, щоб відпочити перед вильотом 
на батьківщину. У своєму комента-
рі журналістам Гаррі розповів, що 
вперше вбив людину в азійській 
країні. «Інколи доводиться забрати 
життя, щоб врятувати життя. Якщо 

є люди, які намагаються скоїти зло, 
то наші хлопці виб’ють їх із гри», — 
сказав принц.

Зокрема, будучи пілотом-навід-
ником, йому довелось убити як міні-
мум одного бойовика. Цю інформа-
цію підтвердило і джерело у воєнних 
колах. «Гаррі літав на вертольоті, а 
одне з завдань хлопців — атака. Було 
б неприйнятно відправити на па-
трулювання навідника, який не мав 
боїв із ворогом. Звичайно, Гарі вбив 
бойовика», — зазначив військовий. 

Принц визнає, що його робота 
чергувалась із періодами нудного 
просиджування в очікуванні викли-
ку. В цей час він переглядав DVD-
диски і грав у комп’ютерні ігри. Крім 
того, Гаррі навіть дозволив сфото-
графувати себе у шапочці Санти. 
Королівський нащадок отримував і 
посилки з дому. Його батько якось 
надіслав йому банку меду та короб-
ку величезних кубинських сигар. 

Зазначимо, що британські ЗМІ 
вперше в історії отримали можли-
вість публічно писати про службу 
принца, що могла вплинути на його 
безпеку в Афганістані. 

Дружина відомого українського 
бізнесмена, інвестора, голо-

ви ради Федерації роботодавців 
України вперше з’явилася на пу-
бліці. Благовірна Дмитра Фірташа 
відвідала цьогорічний «Маланка-
фест-2013», який відбувся у Чер-
нівцях. 

Лада Фірташ, яку практично 
не побачиш на людях, вийшла на 
сцену та привітала всіх учасників 
із минулими святами. Вона є за-
сновником і керівником благодій-
ного фонду Firtash Foundation.

Нагадаємо, вона — друга дру-
жина відомого бізнесмена. У по-
дружжя є двоє дітей — семиріч-
на доня Анна та п’ятирічний син 
Дмитро. Від першого шлюбу Фір-
таш має 25-річну дочку Іванну.

Велогонщик Ленс Армстронг 
зізнався, що вживав допінг 

під час усіх семи велобагатоденок 
«Тур де Франс», які він вигравав із 
1999-го по 2005 рік. Про це спортс-
мен розповів у інтерв’ю амери-
канській телеведучій Опрі Вінфрі. 
Армстронг розказав, що вживав, 
зокрема, тестостерон, кортизон і 
гормон росту людини. Відповідаю-
чи на запитання ведучої, велогон-

щик зізнався, що розглядав допінг 
як додаткову перевагу в боротьбі з 
суперниками. 

Нагадаємо, спортсмена викри-
ли у використанні заборонених 
препаратів у ході розслідування, 
проведеного Антидопінговим 
агентством США (USADA) в 2012 
році. Армстронга позбавили всіх 
його титулів і довічно дискваліфі-
кували.

Екс-мер Києва Черновецький 
повернувся у великий бізнес 
Інвестиційна компанія Леоніда Черновецького 
запустила свій офіційний сайт. «Сайт компанії — це 
не просто візитна картка Chernovetskyi Investment 
Group. Він є інструментом ефективної комунікації з 
партнерами та здобувачами інвестицій», — зазначив 
Черновецький. Екс-мер Києва неодноразово заявляв 
про повернення у великий бізнес і створення влас-
ної інвестиційної компанії, фінансовий потенціал 
якої становить близько 750 мільйонів доларів. 
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Поки депутати, пропрацювавши 
всього шість днів, роз’їхалися на 
відпочинок, життя у Верховній Раді 
б’є через край. Одразу в кількох ка-
бінетах здійснюється масштабний 
ремонт для видатних політичних 
діячів сучасності. 

Як пише «Українська правда», 
зараз поліпшують кабінет першому 
віце-спікеру комуністу Ігорю Ка-
лєтніку. Він не захотів працювати в 
умовах, в яких трудився його стар-
ший колега по партії Адам Марти-
нюк. 

Кабінет Калєтніка розміщений 
у особливій режимній зоні Верхо-
вної Ради, куди не мають доступу 
навіть акредитовані журналісти. 
Тож в оцінці масштабів доводиться 
спиратися лише на слова очевидців. 
Вони стверджують, що молодому 
комуністичному діячеві повністю 
перероблюють апартаменти — до 
його кабінету приєднали кабінет ке-
рівника служби спікера парламенту.

Паралельно ремонт триває у 
найкозирнішому комітеті Верховної 
Ради — бюджетному. Він розташо-
ваний на вулиці Банковій. 

Керівник бюджетного комітету 
за статусом — друга-третя людина 
в парламенті. У цьому скликанні в 
омріяному багатьма кріслі опинився 
Євгеній Гєллєр — непублічна особа з 
близького оточення Рината Ахмето-
ва. До обрання депутатом у 2006-му 
Гєллєр значився президентом фут-
больного клубу «Шахтар», а згодом 
отримав соціальне навантаження у 

вигляді фінансування луганської ко-
манди «Зоря».

Очевидно, Гєллєру теж не спо-
добались умови, в яких бюджетним 
комітетом керував його попередник 
— представник фракції Литвина Ва-
лерій Баранов. 

Сьогодні шостий поверх пар-
ламентської будівлі на вулиці Бан-
ковій, де розміщений Комітет із 
питань бюджету, нагадує школу на 
літніх канікулах: усі меблі винесено 
на коридор, підлога затягнута поліе-
тиленом, розтрощено стіни. 

Заради створення нових служ-

бових апартаментів для Гєллєра 
об’єднують три кабінети — №613, 
614 і 615. 

Паралельно ремонт роблять для 
його першого заступника Сергія Бу-
ряка, який до 2010 року був бютів-
цем, на жовтневих виборах переміг 
як самовисуванець, а в новому парла-
менті приєднався до Партії регіонів. 

Кабінет Буряку створюють шля-
хом об’єднання 616-ї та 617-ї кімнат, 
а для його приймальні заберуть час-
тину коридора. 

Новий кабінет регіонала Гєл-
лєра вражає. Крім приймальної та 
звичайної робочої зони, йому спо-
руджують кімнату для відпочинку, 
окрему їдальню з кухнею, окремий 
туалет і навіть окрему душову кабіну. 
Прямо на території Верховної Ради!

Причому під кабінетом Гєллє-
ра немає туалету, тому заради його 
комфорту додатково доведеться 
прокладати каналізацію. 

Про масштаби самооцінки Євге-

нія Борисовича свідчить те, що коли 
бюджетний комітет очолював Петро 
Порошенко, то в нього не було осо-
бистого санвузла. Про американ-
ських конгресменів і членів Бундес-
тагу, які можуть тільки мріяти про 
персональний туалет, нічого і казати. 

«Українська правда» звернула-
ся до Євгенія Гєллєра з приводу ре-
монту в його кабінеті, але протягом 
п’яти днів він так і не відповів. 

В апараті парламенту повідо-
мили, що ремонти в кабінетах Ка-
лєтніка та Гєллєра роблять за їхній 
рахунок. Але як це буде легалізовано 
— зрозуміти складно. Там також від-
мовилися надати на запит видання 
будь-які документи, що стосуються 
перебудови кабінетів. 

Після публікації в «Українській 
правді» апарат Верховної Ради по-
ширив заяву щодо того «покращен-
ня», яке настане для деяких парла-
ментарів унаслідок ремонту. 

«Повідомляємо, що нині, згідно 
з заявами першого заступника Голо-
ви Верховної Ради України І. Г. Ка-
лєтніка, голови Комітету з питань 
бюджету Є. Б. Гєллєра, деяких ін-
ших народних депутатів, надано 
дозвіл на проведення косметично-
го ремонту в їхніх кабінетах їхнім 
коштом, — ідеться у заяві. — При 
цьому зазначаємо, що будь-які ре-
монтні роботи з розширення кабі-
нетів за рахунок інших службових 
приміщень, як про це йшлось у по-
відомленнях деяких ЗМІ, не прово-
дяться». 

Чиновники повідомляють від-
верту неправду від імені найвищого 
законодавчого органу держави. При 
цьому вражає, як легко їх у цьому 
можна викрити і як затято вони це 
роблять, будучи впевненими у влас-
ній безкарності. 

Щодо правового боку справи. В 
Україні вже півтора десятиліття діє 
Закон «Про джерела фінансуван-
ня органів державної влади», який 
чітко вимагає: «Органи державної 
влади здійснюють свою діяльність 
винятково за рахунок бюджетного 
фінансування в межах, передбаче-
них законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік».

Таким чином, або апарат Верхо-
вної Ради фактично вводить в оману 
і державні кабінети перебудовують 
під примхи нових господарів усе-та-
ки за кошти порожнього бюджету, 
або ремонти роблять за приватні 
гроші нардепів, але нехтують зако-
ном.

За матеріалами «Української 
правди»

Стросс-Кан виплатив покоївці півтора 
мільйона доларів 

Екс-глава Міжнародного валют-
ного фонду Домінік Стросс-

Кан у рамках позасудового врегу-
лювання претензій виплатив 1,5 
мільйона доларів покоївці нью-
йоркського готелю, яка звинувачу-
вала його в зґвалтуванні. 

Як відомо, 63-річний Стросс-

Кан і 33-річна Нафіссату Діалло 
досягли мирової угоди наприкінці 
минулого року. Раніше газета New 
York Post уже виплатила покоївці 
неназвану суму як компенсацію за 
розповсюдження про неї компро-
метуючої інформації. 

Нагадаємо, Стросс-Кан був за-
триманий у Нью-Йорку 14 травня 
2011 року на підставі заяви про 
спробу зґвалтування. 19 травня 
він пішов із посади директора-
розпорядника МВФ. Криміналь-
ну справу проти нього закрили 
23 серпня 2011-го після того, як 
прокуратура заявила, що покоїв-
ка, ймовірно, збрехала, оскільки 
неодноразово раніше дурила різні 
органи. 

Сильні світу
Гілларі Клінтон може втратити зір 

Державний секретар США Гіл-
ларі Клінтон ризикує втрати-

ти зір. Як розповів інформатор із 
оточення сім’ї Клінтонів, через 
згусток крові в мозку в Гілларі пе-
ріодично трапляються відключен-
ня свідомості та втрата пам’яті. А 
додаткова діагностика показала, 
що Клінтон може мати рідкісне 
ускладнення оптичного нерва, що 
може призвести до сліпоти. «Вона 
тримає діагноз у таємниці та нама-
гається з’ясувати, що робити далі. 

Тим часом Білл і Челсі (донька) 
дуже занепокоєні. Вони не можуть 
повірити, що це відбувається», — 
додало джерело. 

Гілларі Клінтон опинилась у 
лікарні напередодні Нового року. 
В неї виявили тромб у голові. По-
передньо, на початку грудня Клін-
тон перенесла кишкову інфекцію. 
Через викликане хворобою зне-
воднення вона знепритомніла й, 
упавши, отримала струс мозку, що  
викликав утворення тромбу. 

У Верховній Раді назріває 
туалетний скандал 

Донька президента 
«Формули-1» роздягнулась
Старша дочка британського мільярдера та прези-
дента автомобільних перегонів «Формула-1» Берні 
Екклстоуна Тамара показала своє тіло. 28-річна 
брюнетка, модель і телевізійний коментатор узяла 
участь у відвертій фотосесії. Зйомки проходи-
ли минулого тижня у Лос-Анджелесі. Наразі не 
уточнюється, для якого саме журналу оголилася 
Тамара. На фото спадкоємиця мільярдів позує у 
бікіні та на височезних підборах. 


