
Судді Вищого господарського 
та Конституційного судів хизу-
ються годинниками за десятки 
тисяч доларів. Чи можна такі цінні 
аксесуари купувати за суддівську 
зарплату? Напевно, так, адже 
українські слуги Феміди не ховають 
свої дорогі прикраси, боячись, що 
їх можуть запідозрити у «лівому» 
фінансуванні. 

Так, суддя Вищого господар-
ського суду, голова ради суддів гос-
подарських судів Олександр Удо-
виченко носить годинник за 41,5 
тисячі доларів. Наручний аксесуар, 
який він продемонстрував під час 
нещодавнього з’їзду суддів, марки 
Vacheron Constantin The Jubile. Якщо 
він зроблений не з білого золота, а з 

платини, то вартість «підскакує» ще 
на п’ять тисяч доларів. 

Суддя Конституційного Суду 
В’ячеслав Овчаренко носить дзи-
ґарик Breguet Marine Chronograph. 

Швейцарський виробник елітних 
годинників пропонує ціну в понад 
32 тисячі доларів. Правда, на ринку 
таку модель можна купити за $27 
тис. У столиці Овчаренко — порів-
няно недавно. Його перевели до КС 
із посади судді провінційного міс-
та Єнакієвого. До Києва переїхав у 
2006-му, коли Янукович удруге став 
прем’єром. Саме в той час, коли 
Овчаренко був суддею у Єнакієвому, 
таємничо зникли кримінальні спра-
ви проти Віктора Федоровича. 

Екс-голова Конституційного 
Суду Андрій Стрижак, який пішов 
у відставку через досягнення пен-
сійного віку, носить годинник Ulysse 
Nardin Dual Time. Коштує така краса 
понад 22 тисячі доларів. 

Ще одна суддя з Донецька, яка 
два роки тому стала суддею КС, На-
талія Шаптала на лівій руці при-
лаштувала модель Ulysse Nardin 
Caprice Diamonds приблизно за 7-10 
тисяч доларів. 

Одіозний колишній голова Пе-
черського райсуду Києва Володи-
мир Колесниченко, якого свого 
часу звільнив Віктор Ющенко, при-

значивши на цю посаду Інну Отрош, 
носить дзиґарик Breguet Classique з 
білого золота вартістю 23,7 тисячі 
доларів. 

А нинішня очільниця цієї судо-
вої установи Інна Отрош обрала для 
себе окуляри від Cartier, що кошту-
ють близько тисячі доларів, і золо-
тий із діамантами годинник Chopard 
La Strada, що вартує понад 12 тисяч 
«зелених».
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Сильні світу

Держсекретар дозволив 
американцям бути тупими 
Держсекретар США Джон Керрі оголосив, що 
американці мають право бути дурними, якщо вони 
цього хочуть. «Наша країна, наше суспільство живе 
ідеєю свободи та терпимості, політичної і релігійної 
— яка б це не була релігія і які б це не були політичні 
погляди. Житель Америки має право бути тупим, 
якщо це його вибір. Він має право відокремлювати 
себе від інших, якщо хоче цього. І ми виявляємо до 
цього терпимість. Я думаю, що це наша гідність», — 
пояснив він.

Найвпливовішою жінкою 
Росії вдруге стала 
Валентина Матвієнко 
Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко 
другий рік поспіль очолила рейтинг найвпли-
вовіших жінок Росії, складений «Эхом Москвы». 
Друге місце посіла віце-прем’єр із соціальних 
питань Ольга Голодець, яка вперше потрапила 
в список, а третю сходинку зберегла за собою 
прес-секретар прем’єр-міністра Дмитра Медве-
дєва Наталія Тімакова. 

Шуфрич дає синам на кишенькові витрати 
мінімальну зарплату 

Екс-голова МНС, народний де-
путат Нестор Шуфрич у свої 46 

років замислився про ще одного 
нащадка. Регіонал, який уже має 
двох синів від різних жінок, мріє 
про дівчинку. Але кого бачить ма-
мою майбутньої донечки, політик 
не зізнається. «Кожен справжній 
чоловік радітиме, якщо у нього в 
житті буде таке щастя, що йому на-
родять дитину. Мені дуже прикро, 
що я досі не маю доньки. Я дуже 
заздрю тим, у кого є донечка», — 
заявив екс-міністр. 

Що ж до виховання двох синів, 
Шуфрич переконаний — з хлопця-
ми треба бути суворим, але спра-
ведливим. Не можна дозволяти па-
рубкам витрачати на себе більше, 
ніж вони можуть заробити. 

Нестор-молодший каже, що 
сповна відчуває виховання батька. 
Щомісяця 17-річний студент еко-
номічного університету отримує 
від татуся кишенькові гроші у роз-
мірі мінімальної зарплатні — 1147 
гривень. Одягом та їжею Шуфрич 
сина забезпечує. Тож витрачати 
кишенькові гроші Шуфрич-молод-
ший може на що заманеться. На 
запитання, що можна на ці кошти 

купити, хлопець відповів: «Щас-
тя». 

А от старший син Нестора Іва-
новича Олександр іще два роки 
тому казав, що кар’єрою завдячує 
батькові. Крім того, що він носить 
брендові костюми, то ще й є пер-
шим віце-президентом ужгород-
ського футбольного клубу «Говер-
ла». 

Сестра Кейт Міддлтон видаватиме 
корпоративний журнал супермаркету 

Наомі Кемпбелл стала сусідкою Рината Ахметова 

Азія стала лідером за кількістю 
мільярдерів 

Піппа Міддлтон, молодша се-
стра герцогині Кембридж-

ської Кейт Міддлтон, підписала 
контракт із британським супер-
маркетом. Родичка дружини прин-
ца Вільяма вестиме щомісячну 
колонку для журналу Waitrose 
Kitchen. У своїй колонці, яка нази-
вається Pippa’s Friday Night Feasts, 
Піппа буде давати читачам поради 
щодо організації вечірок і розпові-
датиме про кулінарію. 

Коментуючи повідомлен-
ня про свою нову роботу, Піппа 
Міддлтон заявила, що нетерпля-
че чекає виходу квітневого номе-
ра журналу, на обкладинці якого 
з’явиться вона сама. 

Раніше 29-річна Піппа працю-
вала в компанії своїх батьків, які 
заробляють організацією вечірок. 
У 2012 році вона опублікувала 
книгу Celebrate, присвячену різ-
ним рецептам та ідеям для свят. 

Ця збірка була розкритикована че-
рез те, що містила надто очевидні 
та примітивні поради. 

Російський олігарх Владислав До-
ронін купив своїй коханій — су-

пермоделі Наомі Кемпбелл — найдо-
рожчу лондонську квартиру. 

Півроку витратили західні жур-
налісти, щоб дізнатись імена влас-
ників апартаментів у найдорожчому 
житловому комплексі британської 
столиці — One Hyde Park. Зрештою 
їм вдалося «розсекретити» щаслив-
чиків, якими виявилися російський 
олігарх Доронін і найбагатша люди-
на України — Ринат Ахметов. 

Саме це гніздечко на десятому 

поверсі Доронін придбав для Наомі. 
Щоправда, покупку він оформив на 
себе. 

З вікон помешкання відкрива-
ється чудовий панорамний вид на 
Гайд-парк. У комплексі є величез-
ний басейн, кінотеатр, тренажерна 
зала, сауна, гольф-тренажер, винний 
льох, парковка, передбачене також 
обслуговування номерів. 

Придбати тут апартаменти мо-
жуть тільки найбагатші люди плане-
ти, адже один квадратний фут про-
дається за 6 тисяч фунтів стерлінгів. 

Азія названа регіоном-лідером 
за кількістю доларових мі-

льярдерів, найбагатшим із яких 
виявився Лі Ка-Шин (на фото) з 
Гонконгу зі статком у $32 мільяр-
ди, наголошується в рейтингу 
багатіїв щомісячного журналу 
Піднебесної Hurun Report. За під-
рахунками видання, в Азії живе 
608 доларових мільярдерів, за нею 
у рейтингу розташувалися Північ-
на Америка з 440 мільярдерами та 
Європа (324).

Серед країн перше місце за 
кількістю заможних людей діста-
лося США (409 мільярдерів), друге 

— Китаю (317), третє — Росії (88). 
У першу десятку потрапили також 
Німеччина, Великобританія, Ін-
дія, Швейцарія, Бразилія, Тайвань, 
Франція і Туреччина (Париж і Ан-
кара розділили десятий рядок). 

Найбагатшою людиною плане-
ти, за версією Hurun Report, є мек-
сиканець Карлос Слім із гаманцем 
на $66 мільярдів. На другій схо-
динці опинився американський 
інвестор Воррен Баффет ($58 мі-
льярдів), третє місце дісталось 
іспанцеві Амансіо Ортезі ($55 мі-
льярдів).

У першу десятку також по-
трапили Білл Гейтс, Бернар Арно, 
Ларрі Еллісон, Лі Ка-Шин, брати 
Чарльз і Девід Кохи, а також Ліліан 
Бетанкур. 

Загалом у списку Hurun Report 
перераховані 1453 бізнесмени зі 
статком, що перевищує мільярд 
доларів. Їхній загальний капітал 
журнал оцінив у $5,5 трильйона. 
Автор рейтингу Руперт Хугверф 
підкреслив, що на одного бізнес-
мена зі списку припадають двоє, 
багатство яких не вдалось оціни-
ти. Таким чином, за його відомос-
тями, на планеті сьогодні близько 
чотирьох тисяч доларових мільяр-
дерів. 

Українські судді виставляють напоказ 
годинники за десятки тисяч доларів 

Голова скандального Печерського суду

Овчаренко приїхав у Київ із Єнакієвого

У Шаптали годинник із діамантами

Стрижак носить на руці $22 тисячі 

Колесниченко любить біле золото

Удовиченко перевершив усіх колег


