
Нова влада Грузії поки не може 
вирішити, кому передати фе-

шенебельний президентський палац 
в Тбілісі, побудований за більш ніж 
200 мільйонів доларів президентом 
Михайлом Саакашвілі. 

Обраний президент Грузії Георгій 
Маргвелашвілі заявив, що відмовля-
ється в нього вселятися і обійдеться 
скромними апартаментами в будівлі 
Держканцелярії. 

Це тимчасова резиденція, поки 
не завершиться реконструкція ста-
ровинної будівлі 19 століття в цен-
трі Тбілісі, в якій кілька років тому 
розміщувалося посольство США в 
Грузії. 

У бесіді з журналістами лідер 
парламентської більшості Давид 
Саганелідзе заявив, що, ймовірно, в 
президентський палац переїде техно-
логічний університет Грузії. 

Американська влада кон-
фіскувала палац Павла 

Лазаренка в місті Новато, Ка-
ліфорнія. Відповідне рішення, 
ухвалене суддею Північного 
округу Каліфорнії Чарльзом 
Брейером 8 жовтня 2013 року, є 
у розпорядженні «Української 
правди».

«Власність, розміщена за 
адресою 100 Orbitz Lane, підля-
гає конфіскації, оскільки її було 
придбано близько 31 серпня 
1998 року за гроші, що походять 
від відмивання коштів, у формі 
чека на суму 6 мільйонів 745 ти-
сяч доларів», — сказано в рішен-
ні суду. 

Сам Лазаренко так і не 
встиг пожити в цьому палаці на 
дев’ять спалень площею близько 
2 тис. кв. м, оскільки був затри-
маний одразу після прибуття до 
США в 1999 році. 

Як відомо, придбання цього 
маєтку входило до остаточного 
переліку пунктів обвинувачен-
ня про відмивання коштів, за 
якими Лазаренку в 2008-му було 
призначено покарання у вигляді 
тюремного ув’язнення на 97 мі-
сяців. 

1 листопада 2012 року Лаза-
ренко вийшов із тюрми після за-
кінчення терміну покарання.

Зараз міграційний суд роз-
глядає клопотання екс-прем’єра 
України про надання йому ле-
гальних прав для перебування у 
США. 

Родина Лазаренка мешкає 
в значно меншому будинку, за-
писаному на його дружину, пло-
щею до 300 квадратних метрів у 
комуні Грінбрей. 

Найбільшою несподіванкою мину-
лого тижня стала заява Одеського 
міського голови Олексія Костусєва 
про складання з себе повно-
важень. Відставний мер відразу 
після написання заяви залишив 
країну. Що стоїть за цим рішенням, 
залишається лише здогадувати-
ся. Олексія Костусєва пов’язують 
дружні стосунки з екс-нардепом, 
який нині перебуває під слідством, 
Ігорем Марковим. Свого часу очо-
лював Одеський міський комітет із 
приватизації, був головою Анти-
монопольного комітету України, на-
родним депутатом. Тобто працював 
чиновником. А втім, як пише сайт 
«Антикорупційний портал», Косту-
сєв — людина далеко не бідна. 

ЛЮБИТЕЛЬ ЖІНОК 
І ШИКАРНОГО ВІДПОЧИНКУ 

Офіційно відомо, що Костусєв був 
тричі одружений. Від цих шлюбів у 
нього є троє дітей: дві дочки і син. Але 
жінки воліли дати дітям свої прізви-
ща та навіть змінити їхні по-батькові. 
Першою дружиною екс-мера була ви-
кладачка Галина Чередниченко. У неї 
з Костусєвим є дочка Анна. Але пара 
розійшлася, після цього батько Галини 
вдочерив дитину і дав їй своє прізвище. 

Другий шлюб був із Мариною Гон-
чаренко, від якої народився син Олек-
сій. Шлюб теж розпався, дружина про-
сто вигнала Костусєва з дому. Джерела, 
що близькі до родини, стверджують, 
що екс-посадовець дуже погано пішов 
із сім’ї, а на прощання навіть... випо-
рожнився в хлібницю. Сьогодні його 
син Олексій Гончаренко, який теж за-
ймається політикою, затято бореться з 
Костусєвим. 

Була й третя дружина, якась Ірина 
Василівна, яка працювала інженером. 
Від цього шлюбу народилася дочка — 
Віола. Ім’я дівчинка отримала на честь 
матері екс-мера. Спочатку Костусєв 
визнавав цю дівчинку і навіть в офі-
ційній біографії вказував, що у нього є 
донька Віола. Але шлюб теж розпався, і 
ця дитина зникла з життєпису. 

Найімовірніше, є у Костусєва і чет-
верта дружина. Принаймні про це він 
сам сказав у інтерв’ю «1+1». Він зазна-
чив, що «його серце не вільне», у нього 
є дружина, яка проживає в Києві. 

Втім, те, що нібито має другу по-
ловинку, не заважає Олексію Олек-
сійовичу приємно проводити час із 
іншою жінкою. Вперше про відносини 
Костусєва і дівчини з ескорт-агентства 

Валерії Лисак заговорили ще в 2006 
році, коли він був офіційно у шлюбі 
з матір’ю доньки Віоли. Тоді політик 
разом зі своїми колегами, народними 
депутатами, в супроводі дівчат-пере-
можниць різних конкурсів краси, се-
ред яких була і Лисак, орендували в 
Ніцці на тиждень яхту. Вартість орен-
ди сягнула 455 тис. євро. Правда, вини-
кла проблема — у дівчат не було візи, 
і з цього приводу депутати зверталися 
з офіційним листом до влади Франції 
та просили відкрити супутницям візи. 
Лист потрапив у Мережу — і розпо-
чався скандал. 

Проте Костусєва він не злякав. Із 
того моменту він регулярно потрапляв 
із Лисак в об’єктиви фотокамер, відпо-
чиваючи на найкращих курортах світу. 

СКАНДАЛ ІЗ НАРКОТИКАМИ 

У 2011 році Костусєв став фігу-
рантом ще одного скандалу — його 
затримали в міжнародному аеропорту 
Тель-Авіва «Бен-Гуріон» представники 
спецслужб Ізраїлю. Тодішнього мера 
Одеси запідозрили в тому, що той пе-
ревозить наркотики. Костусєв прой-
шов особистий огляд. Наркотиків при 
ньому не знайшли. Але скандал був. 
В Одесі гарячково почали думати над 
тим, як виправдати мера, адже він ви-
їхав до Ізраїлю просто так, не взявши 

ні лікарняного, ні відпустки, ще й посе-
ред робочого тижня. У мерії вирішили 
заявити, що міський голова захворів 
і поїхав лікуватися до Ізраїлю. Коли 
мер повернувся в Україну, він дотри-
мувався тієї ж версії. За його словами, 
напередодні відльоту до Ізраїлю йому 
нібито стало дуже погано, тому він ви-
рішив наступного дня злітати в Ізраїль 
на консультацію до лікарів. Хворобу 
свою мер відмовився озвучувати, за-
явивши, що це його особиста справа. 

КОСТУСЄВ НЕ ПРИХОВУЄ 
СВОГО БАГАТСТВА 

Екс-мер Одеси сам заявляв, що є 
мільйонером. За його словами, осно-
вний капітал заробив в Італії. В жодній 
декларації це не відзначено. «Всі так 
робили», — зазначив Костусєв. 

Повернувшись в Україну, він при-
множував свої статки, не гребуючи ні 
вимаганням, ні рейдерськими захо-
пленнями, ні навіть матеріальною до-
помогою. 

У 2011 році Олексій Чорний, го-
лова Одеської обласної організації 
«Демократичний альянс», заявив, що 
в 2010 році мер Костусєв отримав 1 
млн грн в якості матеріальної допомо-
ги. Чорний зазначив, що такі дані він 
отримав, відіславши офіційний запит 
про матеріальний стан градоначаль-

ника. За його словами, таку небачену 
матеріальну допомогу Костусєву нада-
ла Одеська міськрада. Олексій Чорний 
каже, що в офіційній відповіді на його 
запит сказано, що в 2010 році Костусєв 
заробив 1,773 млн грн. При цьому його 
зарплата становить усього 161 тися-
чу гривень. Процентів мер отримав 
451 тис. грн, а матеріальної допомоги 
— 1,062 млн грн. 

Зрозуміло, маючи чималі гроші, 
Костусєв може дозволити собі купів-
лю не просто дорогих, а дуже дорогих 
речей, зокрема нерухомості. В одному 
з інтерв’ю він зізнався, що в столиці 
у нього є будинок вартістю не менше 
12 млн дол. Цей маєток розміщений не-
далеко від Києво-Печерської лаври. У 
цьому районі розташовані посольства 
Швейцарії, Пакистану, Великобританії 
та вілли політиків і спортсменів. Буди-
нок Костусєва — це чотириповерхова 
будівля площею 724 квадратних метри 
з фонтаном у дворі. Хто в ньому зараз 
живе, невідомо. Можливо, загадкова 
дружина, про яку політик згадував у 
інтерв’ю. 

Крім дорогої нерухомості, Косту-
сєв любить і дорогі авто. Зараз, при-
міром, їздить на «Мерседесі» S-класу. 
Згідно з декларацією, політику також 
належить Mercedes-Benz S 500 4Matic, 
який він отримав у спадок від свого 
водія Сергія Плюти. За інформацією 
депутата Одеської облради Михайла 
Шмушковича, насправді автомобіль 
був власністю мера, але його записали 
на шофера. Коли Плюта захворів на 
рак, його змусили написати заповіт і 
повернути машину справжньому влас-
нику. Отримав у спадок мер ще один 
автомобіль, Mitsubishi L 200 2008.

В Інтернет не раз потрапляло відео 
того, як автомобілі Костусєва порушу-
ють Правила дорожнього руху і ганя-
ють по зустрічній. Водій мера навіть 
був затриманий підрозділом «Кобра» 
за те, що на машині були встановлені 
проблискові маячки. Правоохоронці 
виписали припис, в якому зобов’язали 
власника авто їх демонтувати. І це ще 
не все. Екс-мер роз’їжджав містом у су-
проводі восьми озброєних охоронців. 
Вони супроводжували його машину на 
джипах вартістю не менше 60 тис. дол.

Крім цього, Костусєв вважає себе 
знавцем моди, любить дорогий одяг 
і аксесуари. Костюми носить марки 
«Бріоні», які дуже полюбляє Путін. За 
словами мера, таких костюмів у нього 
багато. Також колишній градоначаль-
ник Одеси носить дорогі годинники. А 
от у місті лад він так і не зміг навести. 
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1111Російський генерал заробив 
майже 7 тис. дол. на підриві 
боєприпасів
У Воронежі пройшов суд над військовим генералом, 
що призначив собі в якості гонорару майже сім тисяч 
доларів за вибухові роботи зі знищення боєприпасів, 
яких ніколи не проводив. Про це повідомляють ро-
сійські ЗМІ. Згодом, коли правда викрилася, збиток 
Міністерству оборони обвинувачений відшкодував, 
тому суд пом’якшив покарання — генерал заплатить 
штраф. 

Новий президент Грузії відмовляється жити в резиденції 
Саакашвілі 

У лідера Північної Кореї Кім Чен Ина — розкішне життя 

Джордж Буш напише портрети знайомих 
глав держав

Відомий американський баскет-
боліст Денніс Родман у черговий 

раз відвідав Північну Корею. 
Як пише The Daily Telegraph, 

спортсмен поділився з журналіста-
ми враженнями від поїздки на при-
ватний острів лідера КНДР Кім Чен 
Ина. 

«Там точнісінько (на острові. — 
Ред.) як на Гаваях або на Ібіці. З тією 
лише різницею, що він (Кім Чен Ин. 
— Ред.) — власник усього, що там є», 
— цитує видання Родмана. 

«Він любить, щоб ті, хто його 
оточує, були щасливими. Біля нього 
весь час перебуває 50–60 чоловік. Це 
звичайні люди, які п’ють коктейлі й 
увесь час сміються», — розповідає 
баскетболіст. 

На думку Родмана, життя Ина 
схоже на «першокласну вечірку». 

«Якщо ти п’єш текілу, то це найкра-
ща текіла. У нього все найкраще», — 
заявив він. 

Баскетболіст також розповів, що 
у північнокорейського лідера є влас-
на 60-метрова яхта, яка є «чимось 
середнім між поромом і круїзним 
лайнером». 

Нагадаємо, після попереднього 
візиту в КНДР на початку вересня 
Родман розповів, що Кім Чен Ин — 
прекрасний батько. Він також пові-
домив, як звуть дочку Ина — Цу І. 
Відзначимо, навіть після цього влада 
КНДР офіційно не підтвердила, що 
наприкінці грудня минулого року в 
лідера країни народилася дитина. 

Колишній президент США 
Джордж Буш молодший ви-

рішив написати портрети 19 сві-
тових лідерів, які були при владі 
одночасно з ним. Про це з поси-
ланням на його власну заяву пові-
домляє The New York Times.

Розпочати серію портретів Буш 
планує з Ангели Меркель, канцле-
ра Німеччини з 2005 року. Яких 
саме ще президентів і прем’єр-
міністрів він збирається зобра-
зити, не повідомляється. Проте 
у цей список можуть потрапити 
колишній прем’єр Великобританії 

Тоні Блер і його наступник Гордон 
Браун, екс-президент Франції Жак 
Ширак і глава Російської Федерації 
Володимир Путін. 

Буш-молодший захопився жи-
вописом після того, як пішов із по-
ста президента в 2009 році. Остан-
нім часом він малював переважно 
собак і кішок. При цьому ранні 
його картини — ймовірно, авто-
портрети — зображували оголе-
ного чоловіка в душі. Знімки були 
оприлюднені хакерами, що злама-
ли електронну пошту родичів екс-
президента. 

Таємниці екс-мера Одеси Олексія Костусєва У Лазаренка 
конфіскували 
палац у Каліфорнії 

Каспаров попросив 
громадянство Латвії 
Відомий російський шахіст, колишній чемпіон світу, а 
нині опозиційний російський політик Гаррі Каспаров 
просить надати йому латвійське громадянство. Такий 
лист отримали майже всі фракції Сейму, повідомляє 
Delfi. Як повідомив глава комісії Сейму з оборони, вну-
трішніх справ та запобігання корупції Айнар Латковскіс, 
громадянство Латвії Каспаров просить за особливі за-
слуги і хоче зберегти також громадянство Росії. 

Олексій Костусєв з коханкою Валерією Лисак

Сильні світу


