
Колишній прем’єр Італії Силь-
віо Берлусконі засуджений до 

семи років в’язниці за секс з не-
повнолітньою повією та зловжи-
вання службовим становищем. 
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, вирок на-
буде чинності, якщо Берлусконі 
не вдасться його оскаржити. Крім 
цього, суд у Мілані довічно забо-
ронив 76-річному Берлусконі обі-
ймати державні посади. Суд пока-
рав екс-прем’єра більш жорстко, 
ніж пропонували прокурори: ті 
просили шестирічного ув’язнення. 
Колишній глава італійського уря-
ду всі висунуті проти нього звину-
вачення заперечує. 

Скандал навколо еротичних 
вечірок «бунга-бунга», які вла-
штовувалися на віллі колишнього 
прем’єр-міністра, розгорівся на 
початку 2011 року. Прокуратура 
вважає, що жінки, яких запрошу-
вали в резиденцію Берлусконі на 
ці вечірки, були повіями — части-
ною злочинної системи, створеної 
спеціально для того, щоб догоджа-
ти прем’єру. За даними слідства, 
резиденція Берлусконі постійно 
приймала жінок, залучених до 
проституції. 

Берлусконі відкидає звинува-
чення в тому, що в 2010 році він 
платив 17-річній танцівниці ма-
рокканського походження Карімі 
Махруг за секс-послуги. Сексуаль-
ний зв’язок із жінкою, яка не дося-
гла 18 років, в Італії є криміналь-
ним злочином. 

У травні нинішнього року 
Махруг, що відома як Рубі-Серце-
їдка, заявила на процесі проти по-
мічників Берлусконі, що вигадала 
всі подробиці про еротичні ве-
чірки на віллі італійського лідера, 
якими вона охоче ділилася раніше. 
Махруг відмовилася від свідчень, 
що отримала 187 тисяч євро від 
Берлусконі в якості плати за участь 
у кількох його вечірках. Але, за да-
ними прокурора Ільди Боккассіні, 
Рубі лукавить: із жовтня по гру-
день 2010-го вона, як стверджує 
звинувачення, отримала від Бер-
лусконі 4,5 мільйона євро. 

Що стосується звинувачень у 
зловживанні службовим стано-
вищем, то в ході процесу стало 
відомо, як одного разу Берлусконі 
дзвонив у поліцію і вмовляв звіль-
нити внучку президента Єгипту, 
що потрапила під арешт. 

За «внучку Мубарака», як 
з’ясувалося, видавала себе все та 
ж Махруг. При цьому Берлусконі 
заявив, що в цьому разі не зловжи-
вав службовим становищем. 

В останні роки Берлусконі став 
фігурантом відразу декількох су-
дових процесів. 

У жовтні 2012 року суд Міла-
на засудив його до чотирьох ро-
ків в’язниці за несплату податків, 
проте пізніше скоротив термін за 
амністією до одного року. Спроба 
адвокатів медіамагната домогтися 
повного скасування вироку днями 
зазнала невдачі. 

Крім того, в березні 2013 року 
Берлусконі був засуджений до од-
ного року в’язниці у справі про не-
законне прослуховування, але цей 
вирок ще не набув чинності. 

Головними модницями у Верховній 
Раді негласно вважаються депутат 
від «Батьківщини» Тетяна Донець 
і регіоналка Ірина Бережна. Вони 
обидві цього літа вже прикупили 
кольорові спідниці, пишуть «Вести». 

Гардеробом Ксенії Ляпіної опі-
кується модельєр-японка Боксун. «Я 
давно працюю з Боксун, повністю 
їй довіряю. А у самої придумувати 
немає ні часу, ні натхнення. Ціна її 
вбрання — до двох тисяч гривень», 
— каже Ляпіна. При цьому вона за-
певнила, що не витрачає багато на 
одяг: «Я не бізнесмен, а бюджетник. 
І мій дрес-код не дозволяє носити 
наддорогі речі». 

А ось регіоналка Олена Бонда-
ренко носить усе під настрій. «Усі 
мої спроби приготувати одяг звечо-
ра є провальними. Підготую ввечері, 
наприклад, синю мереживну сукню, 
а вранці є настрій одягнутися в мо-
лодіжні штани. Я не шопоголік. Лю-
блю комбінувати речі різних сезонів 
і віддаю перевагу класиці — якщо 
штани, то чорні або сірі», — зазна-
чає Бондаренко. 

Наталія Новак із «УДАРу» сте-
жить за знижками і купує одяг у 
брендових магазинах середньої кате-
горії. «В основному я купую вбрання 
в брендових магазинах середньої ка-
тегорії на акціях, коли продають дві 
одиниці і третю в подарунок. Одна 
річ коштує 600–800 гривень. Нама-
гаюся потрапити за кордон у сезон 
розпродажів. Бутики мені не по ки-
шені, а на базарі якість речей викли-
кає сумніви», — каже Новак. 

Регіоналка Ганна Герман, яка ра-
ніше зізнавалася, що любить якіс-
ний одяг, зокрема «Шанель», тепер 
заявляє, що не експерт у брендах. «Я 
не експерт у брендах, одягаю те, що є 
в гардеробі», — сказала вона. 

Тим часом чоловіки-депутати 
більш консервативні в купівлі одягу. 

Так, Віталій Кличко повідомив, що 
оновив гардероб, придбавши лише 
дві пари літніх штанів і шкарпетки. 
«У мене такий гардероб, що двох 
життів не вистачить його зносити, 
в тому числі і літній, який переваж-
но складається зі спортивного одя-
гу», — зазначив Кличко. Улюблений 
бренд Віталія — Hugo Boss. Він із 
братом були обличчями цієї марки 
багато років. Ціна одного костюма 
Hugo Boss може становити $1,5 тис. 

Спортсмен Ельбрус Тедеєв по-
відомив, що найчастіше купує офіс-
ний одяг. «У мене близько десяти 
костюмів, я не сказав би, що вони 
дорогі. Мені звичніше спортивний 
одяг, наприклад, фірми Bosco — 
партнера НОК (футболки — понад 

400 гривень, костюм — до трьох 
тисяч). Домінують жовто-блакитні 
тони», — зазначив Ельбрус. 

Для опозиціонера Олександра 
Бригинця ніколи з моди не вийдуть 
вишиванки. Колекцію з сорока штук 
він придбав на антикварних ринках, 
а також шив на замовлення. «Чер-
воні штани раніше брав виключно 
за кордоном, нещодавно вони й у 
нас з’явилися. А до літа купив собі 
яскраві шорти за 35 гривень на ба-
рахолці ринку «Петрівка» та вишне-
ві джинси за півсотні — в них буду 
ходити скрізь», — сказав Бригинець. 

Нагадаємо, раніше Рада збіль-
шила кошторис на своє утримання. 
Кожен депутат тепер обходиться 
країні у півмільйона гривень на рік. 
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Сильні світу

Янукович зламав руку 
Народний депутат від Партії регіонів Віктор Януко-
вич-молодший у Раду прийшов у гіпсі. За словами 
сина Президента, це нещасний випадок. Руку він 
зламав на останніх гонках у Пирогові, де перекинув-
ся на своєму «Баггі», пише Цензор.нет. На запитання, 
наскільки серйозна травма, Віктор Вікторович від-
повів: «Серйозна — довелося складати-скручувати». 
Нагадаємо, Янукович-молодший розповідав, як мало 
не зламав палець через обручку. Про це він роз-
казав, відповідаючи на запитання, чому не носить 
обручку. 

Емір Катару зрікся влади 
Емір Катару шейх Хамад бен Халіфа аль-Тані 
зрікся влади на користь свого сина — 33-річ-
ного шейха Таміма бен Хамада аль-Тані. Під 
час звернення до нації, яке транслювалося по 
телебаченню, емір пояснив прийняття такого 
рішення необхідністю покласти відповідаль-
ність за долю країни на нове покоління керів-
ників. За даними деяких ЗМІ, у катарському 
кабінеті міністрів можуть відбутися серйозні 
перестановки. Зокрема, можуть бути призна-
чені нові прем’єр і глава МЗС. 

У Конча-Заспі 
почали будувати 
інтернат для дітей 
української еліти 

Навчальний заклад будуєть-
ся за гроші інвесторів на 9 

га землі по сусідству з держда-
чами, повідомляють «Вести». У 
будівництво планують вкласти 
450 мільйонів гривень і відкрити 
школу вже через два роки. 

Зараз на об’єкті повним хо-
дом працюють бульдозери, які 
вирівнюють майданчик під бу-
дівництво. Школа розрахована 
на 1056 дітей від 3 до 17 років. 
На території заплановані також 
приватний дитсадок і гуртожи-
ток для школярів, які зможуть 
тут жити весь тиждень у дво-
місних кімнатах із комп’ютером. 
Класи мають обладнати за най-
сучаснішими технологіями — 
інтерактивні дошки, новітні 
лабораторії для уроків хімії та 
фізики. У кожного школяра буде 
iPad, щоб отримувати домашнє 
завдання по Мережі, а в спорт-
комплексі заплановані басейн, 
тенісні корти, відкрите футболь-
не і волейбольні поля. 

Як розповіли представники 
інвестора, викладацький склад 
наберуть в Європі — Німеччині, 
Швейцарії, Англії. У підсумку 
школярі зможуть отримати два 
атестати — український і євро-
пейський. Окрім англійської та 
німецької мов, діти зможуть ви-
вчати китайську і португальську. 

У світі є 12 мільйонів мільйонерів 

Згоріла резиденція президента Латвії 

Загальний статок доларових 
мільйонерів усього світу за 2012 

рік збільшився на десять відсотків 
— до 46,2 трильйона доларів. Про 
це повідомляє World Wealth Report 
2013. Роком раніше показник ско-
ротився на 1,7 відсотка — до 42 
трильйонів доларів. 

Мільйонерів у всьому світі по-
більшало на 9,2 відсотка — до 12 
мільйонів осіб. На першому місці 
за кількістю багатіїв виявилася 
Північна Америка, яка посунула 
на друге місце торішнього ліде-
ра — Азійсько-Тихоокеанський 
регіон. За минулий рік кількість 

мільйонерів у Північній Америці 
зросла на 11,5 відсотка — до 3,73 
мільйона, тоді як в АТР цей же по-
казник зріс на 9,4 відсотка — до 
3,68 мільйона осіб. 

Північна Америка виявилася 
лідером і за сукупними доходами 
товстосумів — загальні статки 
мільйонерів у цьому регіоні скла-
ли 12,7 трильйона доларів. У АТР 
цей же показник досяг 12 трильйо-
нів доларів. 

Найбільше мільйонерів вияви-
лось у США (3,7 мільйона), Япо-
нії (1,9 мільйона) та Німеччині (1 
мільйон осіб). 

Депутати купують одяг 
на розпродажах і за кордоном 

Законодавицями моди в Раді вважаються Донець і Бережна

Танцівниця Каріма Махруг

Вогонь, який спалахнув мину-
лого четверга в офіційній ре-

зиденції президента Латвії в Ризь-
кому замку, знищив більше 3,2 
тисячі квадратних метрів площі 
будівлі. За словами прес-секретаря 
Державної пожежно-рятувальної 
служби Вікторії Шембель, найбіль-
ше постраждав дах будівлі — виго-

ріло близько 2,4 тисячі квадратних 
метрів. На четвертому поверсі бу-
дівлі знищено 600 квадратних ме-
трів площі, а на третьому — близь-
ко 200 «квадратів». 

Президент Латвії тимчасово 
працює в Будинку Чорноголових 
у Ризі у зв’язку з ремонтом у його 
резиденції. 

Первісток Кейт Міддлтон з’явиться в клініці, 
де народжувала принцеса Діана 

Герцогиня Кембриджська наро-
дить свою першу дитину в тій 

же лікарні, в якій з’явився її чоловік 
принц Вільям. Офіційне оголошення 
про народження майбутнього коро-
ля чи королеви вивісять на воротах 
Букінгемського палацу, розповіли 
журналістам представники королів-
ського двору, пишуть «Новости». 

Появу спадкоємця очікують у 
середині липня. Для пологів Кейт 
вибрала лікарню святої Марії на за-

ході Лондона, де 31 рік тому наро-
дився старший син принца Чарльза 
та принцеси Діани. 

Пологи прийматиме королів-
ський гінеколог Маркус Сетчелл. 
Принц Вільям, як очікується, буде 
присутній на родах. Громадськість 
дізнається про радісну подію лише 
після того, як підписане лікарями 
офіційне повідомлення про наро-
дження дитини під охороною полі-
ції буде доставлено монаршій сім’ї 
та родині Міддлтонів. Тільки тоді 
Букінгемський палац вивісить ого-
лошення про народження майбут-
нього монарха. Ця подія також буде 
ознаменована артилерійським салю-
том із Тауера та Гайд- або Грін-парку. 

З ім’ям дитини все буде склад-
ніше — чітких традицій щодо цього 
не існує. Ім’я принца Вільяма було 
оголошено через тиждень після на-
родження, його молодшого брата 
Гаррі — в день, коли принцеса Діана 
покинула лікарню. Всупереч коро-
лівській традиції, Кейт вирішила не 
оточувати дитину з перших же днів 
численними нянями і навіть відмо-
вилася проводити перший після по-
логів час у палаці. 

Замість цього вона разом із 
принцом Вільямом, який візьме на 
два тижні батьківську відпустку, 
переїде в заміський будинок своїх 
батьків. Допомагати їй у догляді за 
новонародженим, окрім чоловіка, 
буде мати Керол Міддлтон. У батьків 
Кейт пробуде шість тижнів. Дитину 
можна буде побачити в день виходу 
Кейт із лікарні. 

Берлусконі дали сім років в’язниці 

Народні обранці переконують, що витрачають на свої обновки небагато


