
За 2012 рік три тисячі громадян 
задекларували річний при-

буток, який перевищує мільйон 
гривень. Це на тисячу осіб більше, 
ніж у 2011 році, повідомили у Мі-
ністерстві доходів і зборів України. 

Загалом у рамках кампанії до-
ходи задекларувало більш як 630 
тисяч громадян. Сума задекларо-
ваного доходу становить близько 
48 мільярдів гривень, що на 23% 
перевищує показник попередньо-

го року. Дохід у сумі понад один 
мільярд гривень задекларувало 
четверо громадян України: двоє 
мешканців Донецької області, 
один громадянин, який прожи-
ває на Тернопільщині, та ще один 
українець, який мешкає в Києві. 

Нагадаємо, раніше в Міндохо-
дів повідомляли, що у 2012 році в 
Києві зафіксували 1362 мільйоне-
ри, що на 325 більше, ніж роком 
раніше. 

Минулого четверга президент 
із дружиною побували на бале-
ті «Есмеральда» в Державному 
Кремлівському палаці. Після балету 
вони дали інтерв’ю кореспонденту 
телеканалу «Росія-24». Відповіда-
ючи на запитання журналіста, чи 
це розлучення, Людмила Путіна 
сказала: «Так, можна сказати, що це 
цивілізоване розлучення». 

Путін повідомив, що рішення 
про розірвання шлюбу вони з дру-
жиною ухвалили спільно. Він пояс-
нив розлучення тим, що не всі гото-
ві до високого ступеня публічності, 
яка передбачає роль статусу дружи-
ни політика такого рівня. 

«Вся моя діяльність, уся моя ро-
бота пов’язана з публічною сферою, 
з абсолютною публічністю. Комусь 
це подобається, а комусь — ні, але є 
люди, які абсолютно з цим несуміс-
ні», — сказав Путін. 

«Людмила Олександрівна відсто-
яла вахту вісім років, уже дев’ять», 
— додав він. 

Президент заявив, що вони з 
дружиною Людмилою і після роз-
лучення назавжди залишаться 
близькими людьми. У свою чергу 
Людмила Путіна повідомила: «У нас 
дуже теплі стосунки, і я вдячна, що 
він досі підтримує і мене, і дітей. Він 
дуже піклується про дітей, і вони за-
вжди це відчувають». 

Прес-секретар президента Дми-
тро Пєсков повідомив, що Воло-
димир і Людмила Путіни поки не 
оформили розлучення докумен-
тально. «Вони оголосили, що розлу-
чаються, і я не можу сказати, коли це 
буде оформлено офіційно, але це не 
так і важливо, оскільки про рішення 
вже заявили», — сказав Пєсков. 

Офіційне розлучення президен-
та РФ стане першим серед глав дер-
жав у пострадянському просторі. У 
шлюбі Путіни прожили майже трид-
цять років. 

Заява подружжя про те, що їхній 
шлюб буде розірваний, викликала 
величезний суспільний резонанс у 
всьому світі. «Коммерсантъ.ru» на-
водить історичну довідку шлюбо-
розлучних процесів світових лідерів. 

У березні 2001 року завершилося 

розлучення президента Замбії Фре-
деріка Чілуби та його дружини Віри. 
Подружжя прожило разом 33 роки, 
у них було дев’ятеро дітей. Про при-
чини розлучення офіційно не пові-
домлялося. 

У грудні 2002 року прем’єр-
міністр Швеції Ханс Йоран Перссон 
подав на розлучення з дружиною 
Аннікою. У січні 2003 року шлюбо-
розлучний процес був завершений. 
Причин розриву не розголошували. 
Пара прожила в шлюбі трохи менше 
восьми років. Спільних дітей у них 
не було. 

У жовтні 2007 року президент 
Франції Ніколя Саркозі офіційно 
розірвав шлюб із дружиною Сесілі-
єю. Пара розлучилася через одинад-
цять років спільного життя. З жін-
кою Саркозі перестав з’являтися на 
публіці ще в травні 2005 року, коли 
обіймав посаду глави МВС країни. 

У травні 2009 року дружина іта-
лійського прем’єр-міністра Сильвіо 
Берлусконі Вероніка оголосила про 
рішення розлучитися з чоловіком. 
Приводом стали його зради — в ЗМІ 
з’явилась інформація про зв’язок 
73-річного глави уряду з 18-річною 

моделлю Наомі Летіцією. Остаточно 
розлучення було оформлене в 2012 
році. 

У березні 2011 року було оголо-
шено про розлучення президента 
Гватемали Альваро Колома і його 
дружини Сандри Торрес. Торрес 
хотіла висунути свою кандидатуру 
на президентських виборах, однак 
конституція Гватемали забороняє 
балотуватися на вищий державний 
пост членам сім’ї та найближчим ро-
дичам чинного глави держави. Роз-
лучення було офіційно оформлене, 
проте суд усе одно не допустив Тор-
рес до виборів. 

У травні 2011 року президент 
Перу Алан Гарсія офіційно підтвер-
див, що вже минуло два роки, від-
коли він розлучився зі своєю дру-
жиною Пілар Норес. Раніше глава 
держави зізнався, що, крім спільних 
із Норес чотирьох дітей, має ще одну 
позашлюбну. 

У березні 2012 року розлучився 
з дружиною Філіппою після 20 років 
спільного життя ще один шведський 
прем’єр-міністр Фредрік Рейн-
фельдт. Вони одружилися в 1992 
році. У пари троє дітей. 
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Сильні світу

У Білорусі нагородили 
матір молодшого сина 
Лукашенка 
У Білорусі нагородили почесною грамотою уря-
ду Ірину Абельську, яка, як вважають білоруські 
ЗМІ, є матір’ю сина Олександра Лукашенка 
Миколи. Жінка працює головним лікарем дер-
жавного закладу «Республіканський клінічний 
медичний центр» Управління справами прези-
дента». Деякий час вона була особистим лікарем 
глави Білорусі. 

Парламент придбав 
лампочки по дві тисячі 
Управління справами апарату Верховної Ради 
уклало угоду з ТОВ «ТД «Світлотехніка» на поста-
чання лампочок на 169 тисяч гривень, інфор-
мують «Наші гроші». Придбано майже 16 тисяч 
лампочок різних видів. Найдорожчими виявилися 
метало-галогенові лампи потужністю 2 кВт — 1,9 
тисячі за штуку. Нагадаємо, це вже друга крупна 
закупівля лампочок для ВР. У жовтні парламент 
придбав їх на 100 тисяч гривень. 

Фуршети 
в Президента 
подорожчали 
до 2,5 мільйона 
гривень 

Державне управління 
справами 30 травня 

уклало угоду з ДП ДУС із 
обслуговування офіційних 
заходів «Гарант-сервіс» на 
забезпечення заходів і офі-
ційних прийомів із участю 
Президента України про-
дуктами харчування на 
суму 2,45 мільйона гривень. 
Про це повідомляється в 
«Віснику державних заку-
півель». 

В обґрунтуванні заку-
півлі, проведеної за некон-
курентною процедурою «в 
одного учасника», не за-
значається, для обслугову-
вання яких саме заходів по-
трібні послуги харчування. 

Це найбільша угода за 
останні три роки між ДУС 
і його дочірнім підприєм-
ством на обслуговування 
президентських прийомів. У 
2012 році послуги харчуван-
ня коштували 2,11 мільйо-
на гривень, у 2011-му — 2,3 
мільйона. 

Суддям повернули надбавки до пенсій 

Піскун може осісти у Франції 

Каспаров вирішив поки не повертатися 
до Росії 

Конституційний Суд України 
(КСУ) визнав неконституцій-

ними деякі положення урядового 
Закону №3668 «Про заходи щодо 
законодавчого забезпечення ре-
формування пенсійної системи». 
Зокрема, суддям повернули дво-
процентну надбавку до пенсії за 
кожен рік роботи понад 20-річний 
стаж і можливість переіндексації 
пенсій. 

«Закон №3668 звузив обсяг 
цього права (на щомісячне дові-
чне грошове утримання суддів. 
— Ред.), встановивши обмежену 

базу для нарахування суддям що-
місячного довічного грошового 
утримання, чим знизив і досягну-
тий рівень гарантій незалежності 
суддів», — ідеться в рішенні. КСУ 
передбачив можливість компенса-
ції пенсій суддям у повному обсязі 
у період дії зазначеного закону. 

Нагадаємо, що у грудні 2011 
року Конституційний Суд дозво-
лив Кабінету Міністрів визначати 
порядок і розмір соціальних ви-
плат залежно від ресурсів Пенсій-
ного фонду. Тому Кабмін вирішує, 
додавати суддям пенсію чи ні. 

Російський опозиціонер Гаррі 
Каспаров не має наміру най-

ближчим часом повертатися до 
Росії, бо боїться потрапити під 
слідство за участь в опозиційному 
русі. Про це він заявив на прес-
конференції в Женеві, де отриму-
вав нагороду за правозахисну ді-
яльність. 

Політик сказав, що періодично 
навідувався до Росії, поки в кінці 
лютого йому не стало зрозуміло, 

що він може потрапити під про-
цес проти політичних активістів, 
цитує ВВС. 

«Зараз у мене є серйозні сум-
ніви, що якщо я поїду до Москви, 
то зможу повернутися назад. На 
якийсь час я утримаюся від поїз-
док до Росії», — сказав Каспаров. 

Опозиціонер і екс-чемпіон сві-
ту з шахів Гаррі Каспаров у 2012 
році був обраний до Координацій-
ної ради російської опозиції.

Як розлучалися перші особи 

Колишній Генеральний Проку-
рор України Святослав Піскун, 

імовірно, проситиме про політич-
ний притулок у Франції. Про це 
повідомляють джерела «Тиждень.
ua» у Парижі. За інформацією ви-
дання, Піскун виїхав із України 
через Латвію. Джерела також ка-
жуть, що він активно продає своє 
майно в Україні.

Нагадаємо, у березні у ЗМІ 
з’явилися повідомлення про те, 
що Святослав Піскун разом із ро-
диною емігрував із України через 
нібито тиск, який чинить на нього 
Генеральна Прокуратура у зв’язку 
з новим провадженням у справі 
ЄЕСУ. Сам колишній глава ГПУ 
заперечив цю інформацію. Він по-
яснив, що за кордоном перебуває 
для реабілітації після складної 
операції. 

У свою чергу Генеральна Про-
куратура України заявила, що не 
має жодних кримінальних прова-
джень проти Святослава Піскуна. 

Як відомо, Піскун у 2005 році, 
обіймаючи посаду Генпрокурора, 
закрив справу ЄЕСУ проти Юлії 
Тимошенко. 

У травні 2012 року Генераль-
ний Прокурор Віктор Пшонка за-
явив, що не виключає, що Піскун 
може бути притягнутий до кри-
мінальної відповідальності за за-
криття справи ЄЕСУ. 

Де проведуть канікули діти політиків 

Українські батьки зараз у роздумах, 
куди відправити дитину на канікули. 
Деякі політики з цим питанням уже 
визначились і поділилися планами з 
«Фокусом». 

Хоча для нащадків голови фракції 
«УДАР» Віталія Кличка вакації ще не 
почалися, бо навчаються в міжнарод-
ній школі за іншою програмою, татко-
боксер уже визначив, де його діти від-
починуть улітку. 

«Канікули ми вже розпланували. 
Я вирішив, що наука не завадить і 
влітку. Я вже знайшов один «бойскаут 
кемп» — це такий табір для бойскаутів 
у Канаді», — поділився Кличко. 

Депутат від Партії регіонів Олена 
Бондаренко також обговорила плани 
на відпочинок зі своєю 14-річною до-

чкою Поліною. 
«На канікули вона сама для себе 

розписала план. Вона вирішила само-
стійно вивчати англійську мову та му-
зику. Донька грає на гітарі, саксофоні 
та на фортепіано. Вона сама вирішила, 
що поїде на свою малу батьківщину — 
в Донецьк. А потім зі своїм молодшим 
братом і бабусями поїдуть на море... 
На Азовське або Чорне», — розповіла 
Бондаренко. 

Син лідера партії «Свобода» Оле-
га Тягнибока Гордій закінчив десятий 
клас. Канікули хлопець проведе в та-
борі з поглибленим вивченням англій-
ської та німецької мов. 

«Що стосується канікул, я б із ве-
личезним задоволенням відправив 
його в навчальний табір. Думаю, трьох 
місяців достатньо для того, щоб удо-
сконалити свою англійську та німець-
ку», — сказав Тягнибок. 

В Україні нарахували три тисячі 
мільйонерів і чотирьох мільярдерів 

Президент Росії Володимир Путін і Людмила Путіна оголосили, що їхній 
шлюб завершений 


