
Депутата Сейму Литви Альгірдаса 
Патацкаса затримали в одному з 

торгових центрів за підозрою у кра-
діжці соняшникового насіння, пові-
домляє «Лента».

Він нібито спробував вкрасти 
лампочку і пакетик насіння.

Соратник Патацкаса з партії 
«Шлях сміливості», колишній свя-
щеник Йонас Варкала заявив, що в 
крадіжці депутат не винен. Як ствер-
джує Варкала, соняшникове насіння, 
про яке йдеться, належало Патацка-
су. Що стосується лампочки, то її він 
приніс до магазину із собою як зра-
зок, а потім, порівнюючи, переплу-

тав її з магазинною, яку намагався 
прихопити.

Тим часом, сам депутат розповів, 
що його ненадовго затримала полі-
ція, а потім відпустила. Пояснюючи 
подію, парламентарій повідомив, що 
він «любить красти», а також «відчу-
ває таємну ностальгію за радянським 
часом, який неможливо уявити без 
насіння». Він також зазначив, що ра-
ніше крав пляшки з газованою водою 
у Сеймі. 70-річний Альгірдас Патац-
кас кілька разів обирався депутатом 
Сейму. Зазначимо, в 1990 році він був 
одним з підписантів Акту про від-
новлення незалежності Литви.

Як пишуть «Вести», наразі у 
справі про хабарництво сто-

совно колишнього директора 
Державної служби зайнятості Во-
лодимира Галицького допитують 
свідків. Як повідомили в пенітен-
ціарній службі, їх більше 50 осіб 
з усієї України. За даними ДПтС, 
Галицький та його підлеглі, яких 
два роки тому затримали, звинува-
чуючи у хабарництві, не визнають 
своєї провини. 

Держобвинувачі сподівають-
ся, що вирок у справі може бути 
винесено ще до Нового року. Ра-
зом із тим, як повідомили дже-
рела у Лук’янівському СІЗО, екс-
керівник Держслужби зайнятості 
квартирує в камері №14 — триміс-
ній. 

«Для Київського СІЗО, де є ка-
мери на 20-30 осіб, це нечуваний 
комфорт. Сидить колишній голо-
вний з працевлаштування із обви-
нуваченими за економічні злочи-
ни», — кажуть джерела видання. 

За відомостями адміністрації, 
арештант регулярно скаржиться 
на погане самопочуття й періодич-
но просить перевести його в мед-
санчастину. 

Що стосується раціону, то 
чиновник-мільйонер регулярно 
отримує продуктові передачі з ек-
зотичними фруктами, копченос-
тями і шоколадом, тому до тюрем-
ної їжі навіть не торкається.

Нагадаємо, 26 листопада 2011 
року співробітники СБУ затрима-
ли директора Державної служби 
зайнятості Володимира Галиць-
кого та чотирьох чиновників ві-
домства. Вони підозрюються в 
хабарництві та зловживаннях із 
бюджетними коштами. Під час 
обшуків у кількох банківських 
скриньках, які належали затрима-
ним, було знайдено валютні цін-
ності на загальну суму $7,5 млн, 
велику кількість золотих годинни-
ків і коштовного каміння.

Ukrainian Fashion Week — це той 
рідкісний випадок, коли народних 
депутатів можна побачити не в 
діловому вбранні, а, скажімо, в 
чомусь романтичному чи нефор-
мальному.  ТСН вирішив розпитати 
парламентських дам про їхні перші 
дизайнерські вбрання. 

Регіоналка Інна Богословська при-
йшла на модний показ вперше. Заради 
такої події одягла розкішну бордову 
спідницю в підлогу. «Мене сюди донь-
ка витягла», — пояснила Богословська.  
Перша дизайнерська річ Інни Герма-
нівни дуже серйозна — піджак Yves 
Saint Laurent (перша лінія). А от речей  
від українських дизайнерів небагато — 
одна спідниця і одна футболка від Лілії 
Пустовіт. «Але це поки що», — запев-
нила Богословська.

Зате у представниці «Батьківщи-
ни» Олени Кондратюк дизайнерського 
одягу вітчизняного виробництва —- 
вагон і маленький візок. «З Лілею Пус-
товіт ми знайомі з 1996 року. В перший 
раз Ліля мені зшила сукню, коли я була 

вагітна (дуже комплексувала і хотіла 
сховати), а другий раз, коли я вийшла 
з декрету», — розповіла Олена. Втім, 
на модний показ Кондратюк прийшла 
у романтичному вбранні від Вікторії 
Гресь. «Цей рожевий светр купила на 
зимовому розпродажу», — похизу-
валась вона. Перша дизайнерська річ 
Кондратенко — це трикотажний ком-
бінезон, який пошила їй львівська по-
друга. «Це був 1992 рік. І це було дуже 
круто. Зараз ця моя подружка працює 
в галереї і займається арт-бізнесом», — 
каже депутатка. 

Перша дизайнерська річ депута-
та 6-го скликання Ольги Герасим'юк 
— це дивовижне урбаністичне плат-
тя від Ірини Каравай «Риби в місті». 
«Воно і досі в мене є. І що цікаво, я 
його сьогодні витягла, подивилась на 
нього, чи можна ще його носити. І ду-
маю, ще можна», — каже Ольга. Таких 
«безчасових» речей від українських 
дизайнерів у Герасим'юк дуже багато.  
«Лише трохи докуповую взуття від ін-
ших брендів», — розповіла вона. Втім, 

на модний показ Герасим'юк одяглась 
дуже casual —- плащ і сукня кольору 
хакі від Лілії Пустовіт.   

Подружка Герасим'юк «ударівка» 
Ірина Геращенко теж виглядала досить 
буденно. Першою  дизайнерською річ-
чю Ірини став сірий костюм від Вікто-
рії Гресь. «Він у мене досі висить в шафі, 
але я в нього не влажу», — пожалілась 
вона. Виявилося, що свою подругу ди-
зайнера Вікторію Гресь Геращенко знає 
навіть довше, ніж своїх дітей. «Сьогод-
ні я рада, що вона іменитий дизайнер. 
І мені дуже приємно підтримати твор-
чість Віки своєї скромною персоною. 
Коли ти купуєш якусь річ, ти цим са-
мим показуєш, що поділяєш політику 
цього бренду і політику цієї марки. Я 
український політик і я хочу показати, 
що, купуючи українські речі, я підтри-
мую в такий спосіб українську моду. Це 
не коштує дорожче, ніж якісь брендо-
ві речі іноземного виробництва.  Але 
мені приємно, що тут стільки ручної 
роботи, є бачення, фантазія і сучасний 
погляд прекрасного українського ди-
зайнера», — каже Геращенко. 
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Сильні світу

Французького депутата 
оштрафували за 
кудкудакання
Французького депутата Філіпа Ле Рея оштрафували 
на 1,3 тисячі євро за те, що він кудахкав на засіданні 
парламенту під час виступу його колеги жінки. Про 
це пише The Guardian. Інцидент поновив питання про 
сексизм у парламенті. У 2012 році депутати-чоловіки 
свистом і вигуками зустріли міністра-жінку, яка була 
одягнена у сукню. Пізніше вони пояснювали, що 
таким чином висловили захоплення її красою.

Принц Гаррі одружується?

Литовського депутата запідозрили у 
крадіжці соняшникового насіння

Найбагатшою жінкою Естонії стала дружина московського 
чиновника

Володимир Путін купив віллу в Іспанії?

Ляшко розповів, як програв Литвину в 
карти своє авто 

Подейкують, у наступному році 
королівська родина Великої 

Британії святкуватиме радісну по-
дію. 29-річний принц Гаррі дозрів 
до одруження та захотів діточок. 
Про це друзі його обраниці, Крес-
сіди Бонас розповіли виданню 
«The Telegraph». 24-річна дівчина 
мала побоювання щодо шлюбу з 
принцом, але йому вдалося її пере-
конати.

Родина Крессіди — шляхетна 
та богемна, і це також подобаєть-
ся Гаррі. Сім’я має прямий зв’язок 
із королем Едвардом VII. Мама 
дівчини є дочкою шостого графа 
Хау. Одна зі зведених сестер дівчи-
ни Гаррі, Пандора, працює дизай-
нером аксесуарів у Вів’єн Вествуд. 
До слова, Крессіда має ще одну 
сестру, Ізабеллу, і саме через неї в 
обраниці Гаррі може не скластися 
теплих стосунків з Кейт Міддлтон.

Як пише видання, в 2007 році 
Кейт та принц Вільям тимчасово 
розійшлися саме через його захо-

плення Ізабеллою.
«Крессіда казала, що Кейт не 

в захваті від її стосунків з Гаррі. 
Крессі та Ізабелла надзвичайно 
близькі, куди вона, туди і Белла», 
— сказала приятелька Бонас.

У 2011-му Ізабеллу було офі-
ційно запрошено на весілля Ві-
льяма з Кейт, але лише на саму 
церемонію в Вестмінстерському 
абатстві, а не на урочисті прийоми, 
що відбулися потім. У 2013 році Із-
абелла вийшла заміж за сина мі-
льярдера Річарда Бренсона.

Естонський рейтинг Äripäev опу-
блікував імена найбагатших лю-

дей країни. Єдиною жінкою в списку 
виявилася колишня модель Тетяна 
Лікcутова — дружина московсько-
го чиновника. Влітку цього року її 
чоловік, глава Департаменту тран-
спорту Москви Максим Лікcутов, 
переписав на дружину весь свій 
бізнес і власність в Естонії. Основне 
його комерційне підприємство — 
інвестиційний холдинг Transgroup 
Invest, якому належить ТОВ «Транс 
Групп АС» — найбільший залізнич-
ний оператор Росії. Також Тетяні 

Лікcутовій належить італійський 
ресторан Gianni в центрі Талліна. 

Російські політологи відзна-
чають, що інформацію рейтингу 
необхідно перевірити, але, якщо 
вона виявиться вірною, до Максима 
Лікcутова можуть виникнути пи-
тання. Федеральний закон РФ від 7 
травня 2013 забороняє відкривати 
і мати рахунки, зберігати готівкові 
грошові кошти та цінності в іно-
земних банках за межами Російської 
Федерації особам, які займають дер-
жавні посади РФ, їхнім неповноліт-
нім дітям і дружинам.

Президент Росії Володимир 
Путін придбав в 2012 році 

віллу на узбережжі Іспанії за 15 
мільйонів фунтів стерлінгів, пише 
DailyMail. За словами журналістів,  
вілла президента Росії розташо-
вана в районі Сагалета неподалік 
від Марбельї. По сусідству з пре-
зидентом Росії знаходиться ві-
лла британського музиканта Рода 
Стюарта і колишнього мера Мо-
скви Юрія Лужкова , пише журнал 
Forbes.

Іспанська резиденція розта-
шована на ділянці площею 18 ти-
сяч квадратних метрів. У будин-
ку площею чотири тисячі кв. м є 
спа-центр, тренажерний зал, два 
басейни і кінотеатр. З вікон вілли 
відкривається прекрасний вид на 
Середземне море. На території по-
ряд з будинком знаходяться теніс-
ний корт, боулінг-клуб, поля для 
гольфу, приватна стайня, гараж на 
10 машин та парковка на 22 маши-
но-місця.

Народний депутат Олег Ляшко 
розповів, як він програв екс-

спікеру Верховної Ради Володими-
ру Литвину свою машину. Депутат 

запевнив — Литвин затятий кар-
тяр. «Я свій автомобіль двічі про-
спорив. Спочатку сперечалися, що 
на одному з округів наш кандидат 
виграє вибори, і я програв. Але 
машину так і не віддав. А мину-
лого року програв цю ж машину 
колишньому спікерові Ради в кар-
ти. Литвин ще той картяр! Тепер, 
коли бачить мене, весь час питає, 
де його «коник». Тепер я змушений 
від нього ховатися», — бідкається 
«радикальний» політик. Ляшко 
пояснив, що просто не може від-
дати Литвину програну машину, 
пише «Сегодня».

Жінки-депутати хизувались модними 
дизайнерськими речами 

Інна Богословська

Олена Кондратюк

Ірина Геращенко

Екс-глава Держслужби зайнятості сидить у 
тримісному «номері» та їсть делікатеси

На майно екс-міністра 
економіки наклали арешт
Румунська прокуратура видала ордер на арешт майна, 
включаючи банківські рахунки і понад 60 тисяч акцій, 
екс-міністра економіки Румунії Адріана Відяну, який 
звинувачується в підриві національної економіки. Про 
це повідомило Управління по боротьбі з організованою 
злочинністю і тероризмом.  Загальний об'єм нанесеного 
державі збитку, за попередніми даними, оцінюється в 62 
мільйони євро.


