
Дружина екс-віце-прем’єра Сер-
гія Тігіпка Вікторія зізналась, що 

якщо і буде відсилати дітей навчати-
ся за кордон, то краще до Америки, 
ніж до Європи. Про це жінка роз-
повіла у програмі «Світське життя». 
Зараз її дочка Ася навчається у 4-му 
класі у британській школі в Києві. 
Вона вже добре говорить англій-
ською, але соромиться. 

На запитання, чому обрали саме 
британську школу, Вікторія відпові-
ла: 

— Хочу, щоб діти вивчили ан-
глійську мову — це мова міжнарод-
ного спілкування. 

Сама Вікторія начебто володіє 
англійською, та й Сергій Леонідович 

теж потроху вчить. 
— Англійську він став краще 

розуміти, тому що почав активно 
користуватися Інтернетом, причому 
дуже активно, особливо останній рік, 
— розповіла пані Тігіпко. 

Що ж до подальшого навчання 
дітей, то Вікторія швидше відправить 
їх до Америки, ніж до Європи. 

— Я більше тяжію до американ-
ської освіти. Знаєте, протестантська 
релігія з формулою «Працюй — і усе, 
що ти зробиш сам, буде твоє», — по-
ділилася міркуваннями Тігіпко. 

Нагадаємо, старша дочка Тігіпка 
від першого шлюбу Ганна зараз живе 
у Британії, де вийшла заміж за ан-
глійського фінансиста. 

Екс-прем’єр Юлія Тимошенко у 
в’язниці захопилася філософі-

єю і читає Канта. Про це розповіли 
родичі ув’язненої та її однопартій-
ці. 

За словами тітки Тимошенко 
Антоніни Ульяхіної, опозиціонер-
ку пригнічують різні обмеження 
на спілкування з близькими, на 
користування Інтернетом і мо-
більним телефоном, пише «Кор-
респондент». Нардеп від «Батьків-
щини» Сергій Сас стверджує, що 

Юлія Володимирівна долає труд-
нощі завдяки православ’ю. «Вона 
тримається на православній вірі», 
— каже Сас. А ось Арсеній Яценюк 
запевняє, що в лікарні Тимошенко 
захопилася філософією. І навіть зі-
знається, що хоче «підтягнутися» 
до її рівня. «Я подивився на до-
бірку філософії, яку вона читає, 
і сказав, що в принципі мені теж 
потрібно витратити два роки для 
того, щоб підтягнутися», — розпо-
вів політик про один із візитів до 
соратниці. 

Помітив інтерес екс-прем’єра 
до філософських праць і її одно-
партієць Арсен Аваков. За його 
словами, на полиці у Тимошенко 
стоять «Історія західної філософії» 
і твори Іммануїла Канта, які, судя-
чи з численних закладок, ув’язнена 
дійсно читає. Крім того, Аваков 
зазначив, що Юлія Тимошенко 
продовжує гарно виглядати. «Але 
тільки схудла, і косичка стала ко-
ротше», — сказав він. 

Діти українських чиновників майже 
завжди потрапляють у затишні 
державні крісла, теплі офіси або 
ж миттєво відкривають власний 
бізнес, ідеться в сюжеті програми 
«Гроші». 

«Я поєдную роботу і навчання», — 
каже донька міністра оборони Павла 
Лебедєва Юлія. У свої 20 років вона має 
власний глянцевий журнал. 

Юна медіамагнатка зізнається, що 
не обійшлося без татової допомоги, 
але не як міністра, а суто бізнесмена. 
«На перших етапах були витрати, але 
якщо ви натякаєте на тата, то на той 
момент тато ще не був міністром обо-
рони — він займався своїм бізнесом», 
— розповіла Юлія. Вона не приховує, 
що власний журнал — це тільки поча-
ток. У власному бізнесі дівчина тільки 
набирається досвіду для майбутньої 
стрімкої кар’єри, може, навіть на дер-
жавній службі. «Я розумію, що люди не 
відразу стають на високі посади, тому 
я готова починати з чогось, потім уже 
працювати тільки на себе», — розпові-
ла вона. 

А от хто в 24 роки смакує всіма 
принадами високої державної посади, 
то це заступниця голови Національ-
ного депозитарію. Їй довірили роботу 
з цінними паперами. Дівчина кулею 
злетіла по кар’єрних сходах — за рік із 
співробітниці прес-служби виросла до 
заступника голови, потім стало відомо, 
що це дочка міністра економіки Ігоря 
Прасолова — Христина. 

Однак талановитого державного 
управлінця знайти дуже важко, навіть 
в Інтернеті жодного фото. Журналіс-
ти програми «Гроші» під виглядом 
кур’єрської служби поїхали з буке-
том на роботу до дочки міністра, щоб 
привітати з новою посадою і взяти 
інтерв’ю. Проте секретар повідомив, 
що «самого секретного державного 
чиновника» немає на місці. «На жаль, я 
не знаю. Вона може бути через годину, 
через дві. Я вам точно не скажу, її вза-
галі може і не бути», — каже секретар. 

Замовити слівце за свого сина чи 
дочку не забуває жоден депутат чи мі-
ністр, каже політолог Володимир Бон-
даренко. «Син голови Верховної Ради 
Олександр Рибак є керівником дер-
жавної інспекції з будівництва. Сини 
Героїв України Валентина Ландика та 
Бориса Дейча є депутатами Донецької 
обласної ради, великі бізнесмени. Син 
міністра аграрної політики Присяж-
нюка Роман є депутатом Житомир-
ської облради, син Порошенка Олексій 
— депутат Вінницької облради», — 
розповів політолог. 

І це далеко не весь список тих чи-
новників, хто вже подбав про майбутнє 
своїх дітей. Українські суди теж стали 
хорошим місцем для своїх. Наприклад, 
юна дочка заступника Генерального 
Прокурора Євгена Блажівського Окса-
на вже стала суддею. Журналісти нама-
галися застати «юридичного вундер-
кінда» на роботі в понеділок о десятій 
ранку, коли всі чиновники працюють, 
проте їм це не вдалося. Зокрема, на за-
питання, чи є Оксана Блажівська на 

місці, кореспондентам заявили: «Ні, 
тільки письмово». Застати суддю вда-
лося лише з третьої спроби — у залі за-
сідань. Однак відповідати на запитан-
ня журналістів Блажівська не захотіла. 

Слід зазначити, що сестра Оксани, 
Наталія Блажівська, теж із молодо-
го віку виявила талант до суддівства. 
Вона вже працює в розкішному окруж-
ному адміністративному суді. 

А ось найгучнішим скандалом із 
«обдарованими» на високих посадах 
нещодавно стала історія з Черкас — 
23-річна Ольга Сисоєва за свій юний 
вік встигла кілька тижнів посидіти в 
кріслі директора філармонії. Місцеві не 
повірили у вроджену геніальність но-
вого керівника і підняли скандал, тому 
дівчині дали іншу посаду. Тепер вона 
керуватиме управлінням у міськви-
конкомі. «Два відділи молоді та спорту 
були об’єднані в загальне управління в 
липні. Інформації щодо того, чи ство-
рювалося це для Сисоєвої або під Си-
соєву, немає», — повідомила директор 
департаменту освіти Черкаської місь-
кради Марина Баклаєва. 
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1111Міноборони продасть майна 
на мільярд доларів 
Міністерство оборони України планує до 2018 року на 
продажі нерухомого майна виручити від 6 до 9 мільяр-
дів гривень. Про це повідомив глава відомства Павло 
Лебедєв. Чиновник при цьому зазначив, що реалізація 
нерухомого та іншого надлишкового майна, включа-
ючи близько 28 тисяч одиниць озброєння і військової 
техніки, буде здійснюватися через систему відкритих 
і публічних аукціонів, а отримані кошти використають 
для будівництва житла військовослужбовців. 

Ющенко так і не звільнив держдачу, 
а Саакашвілі залишив державне 
помешкання ще до виборів 

Тігіпки віддають перевагу іноземній освіті 

Фірташ пограбував український бюджет на два мільярди доларів? 

Рибак похвалився, що сам платить 
за комуналку в «Конча-Заспі» 

Екс-президент Віктор Ющенко 
продовжує жити на державній 

дачі на території будинку відпо-
чинку «Конча-Заспа». 

Про це повідомили у Держав-
ному управлінні справами у відпо-
відь на запит журналіста «Україн-
ської правди» Сергія Лещенка. 

«Інформуємо, що Ющен-
ко В. А. продовжує користуватися 
державною дачею в «Конча-Заспі», 
— йдеться у відповіді. Як відомо, 
переїзд екс-президента з держав-
ної дачі в приватну його дружина 
Катерина анонсувала ще 1 вересня 
2011 року. 

30 вересня 2013 року син Ві-
ктора Ющенка Андрій заявив, що 
його батько нарешті з’їхав із дер-
жавної дачі у «Конча-Заспі», утри-
мання якої коштує українським 
громадянам 30 мільйонів гривень 
на рік. 

Тим часом друг Віктора Ющен-
ка грузинський президент Михай-

ло Саакашвілі звільнив помеш-
кання, надане державою, ще до 
закінчення своїх президентських 
повноважень. Грузинські ЗМІ на-
передодні виборів показали, як 
президент збирає особисті речі й 
допомагає нести їх до машин. Те-
пер Саакашвілі з родиною житиме 
в бабусиній квартирі. А та в свою 
чергу переїде до його матері. 

Дружина глави Грузії Сандра 
Руловс розповіла журналістам, що 
переїжджати на нове місце про-
живання їм допомагають її батьки 
з Голландії. «Зараз уже залишило-
ся не так багато речей перевезти. 
Хоча все це трохи важко», — зізна-
лася вона і додала, що бабця її чо-
ловіка подарувала йому земельну 
ділянку, яку виставили на продаж, 
і гроші будуть спрямовані на ство-
рення президентської бібліотеки, 
про будівництво якої Саакашвілі 
нещодавно заявив. 

Компанія бізнесмена Дмитра Фір-
таша відсудила у «Нафтогазу» 

газу на 2 млрд дол., ідеться в статті, 
розміщеній на «Українській правді».

Як відзначає видання, процес 
відбирання газу в «Нафтогазу» на 
користь ЗАТ «Укргаз-Енерго» за-
вершився у 2013 році, в результаті 
чого компанія Фірташа відсудила у 
НАК майже 5 млрд куб. м палива, 

які нібито вона закачала в сховища 
в 2006 році. Причому суд навіть не 
взяв до уваги аргумент, що за цей 
газ «Нафтогаз» заплатив «УГЕ» ще в 
2008-му. 

Спочатку Госпсуд Києва 
зобов’язав «Укртрансгаз» віддати 
«УГЕ» «безпідставно придбане май-
но» — 4,862 млрд куб. м газу, потім 
постановив забрати майже весь цей 
обсяг у «Нафтогазу» для передачі че-
рез «Укртрансгаз» фірмі Фірташа. 

Фінальним етапом відчуження 
держмайна стало рішення того ж 
суду про «повернення» половини 
акцій «УГЕ», які були у власності 
держави, компанії Фірташа. 

«Це третє рішення було потріб-
но, тому що «Нафтогаз» володів 
половиною «Укргаз-Енерго». Отже, 
теоретично половина відсудженого 
газу вартістю майже $1 млрд могла б 
знову повернутися йому через диві-

денди», — йдеться в статті. 
Підставою визнання того, що 

«Нафтогаз» «незаконно заволодів 
майном», суд визнав відсутність у 
нього актів прийому-передачі газу, 
які в НАК «загубились». Тоді як у 
2007 році представник «УГЕ» демон-
стрував ці акти журналістам, а отже, 
вони були і про них у компанії зна-
ли. 

Реалізувавши отриманий без-
коштовно від НАКу газ, приватна 
«УГЕ» отримає майже два мільярди 
доларів доходу. Дістанеться це ба-
гатство, природно, власникам ком-
панії. 

Нагадаємо, що «Укргаз-Енерго» 
була заснована на паритетних умо-
вах «Нафтогазом» і «РосУкрЕнерго», 
яка є власністю російського «Газпро-
му» та приватної фірми, якою воло-
діли особисто Дмитро Фірташ (90%) 
та Іван Фурсін (10%). 

Спікер Верховної Ради Володи-
мир Рибак повідомив, що не 

користується пільгами для чинов-
ників. «Я живу на урядовій дачі 
в «Конча-Заспі» ще з часів, коли 
працював в уряді, був депутатом. 
Ніякими пільгами не користуюся, 
сам плачу за дачу: сім тисяч гри-
вень на місяць за комунальні по-
слуги взимку, чотири — влітку», 
— повідомив Рибак «Фокусу». 

Втім, розмір своєї зарплати 
глава парламенту вважає за краще 
не називати. На запитання жур-
наліста, чи наближається сума до 
22 тисяч, як підрахувало видання 
на основі проекту кошторису ВР, 
до його реальної зарплати, Рибак 
відповів: «Можливо». 

Крім того, спікер продовжує 
відхрещуватися від скандалу з 
причіпним VIP-вагоном, який 
розгорівся у серпні цього року. 

Тоді на станції Луцьк до поїзда Ко-
вель — Київ уночі причепили пер-
сональний вагон, у якому нібито 
перебував Володимир Рибак. Спі-
кер стверджує, що це був якийсь 
чоловік на прізвище «Рибаков». 

Як діти українських чиновників 
потрапляють у державні крісла 

Юлія Лебедєва

Ольга Сисоєва

Тимошенко в лікарні читає Канта 

Мільярдер Лебедєв має 
відпрацювати 150 годин 
Засуджений до виправних робіт російський мільярдер 
Олександр Лебедєв обрізатиме дерева та прибира-
тиме у селі у Тульській області, де проживає. Банкіра 
засудили на 150 годин виправних робіт за побиття 
бізнесмена Сергія Полонського в ефірі телевізійної 
програми «НТВшники» у вересні 2011-го. 12 вересня 
2013 року Московський міський суд визнав вирок 
Лебедєву законним. 

Сильні світу


