
Російський уряд на чолі з прези-
дентом Володимиром Путіним 

отримає на різдвяні та новорічні 
свята незвичайний подарунок — 
гей-матрьошок. 

Такий досить символічний пре-
зент керівництву країни, де діє «ан-
тигомосексуальний» закон, підго-

тувало креативне агентство Mother 
London. Британці вирішили приві-
тати Путіна набором із п’яти мат-
рьошок у вигляді англійських гей-
ікон — Елтона Джона, Стівена Фрая, 
Джорджа Майкла, Грема Нортона і 
Тома Дейлі. 

«Російська ЛГБТ-спільнота за-

знала жорстких утисків із боку вла-
ди. Напади на геїв у країні, де гомо-
сексуалізм був класифікований як 
психічне захворювання з 1999 року, 
частішають. Коротко кажучи, гей-
спільнота РФ потребує допомоги. 
Тож цього Різдва ми надсилаємо 
дещо «для Росії з любов’ю», — йдеть-
ся у повідомленні агентства. 

Наразі матрьошки продаються 
на онлайн-аукціоні. Вартість набо-
ру становить 2600 фунтів стерлінгів. 
Гроші, виручені від їх продажу, по-
жертвують у благодійну організацію, 
яка співпрацює з гей-спільнотами 
Росії. 

Також до новорічних свят 
агентство доставить набори гей-
матрьошок у посольство Росії в Лон-
доні та в Кремль. 

Після призначення Наталії Ко-
ролевської міністром соцполі-

тики в уряд Миколи Азарова у ЗМІ 
з’явилась інформація про те, що 
вона «загубила» диплом. Це дало 
підставу поставити запитання: а 
чи отримала взагалі Королевська 
вищу освіту, яка є обов’язковою 
умовою для призначення на поса-
ду міністра? 

Журналіст Олег Перетяка у ма-
теріалі «Міністр без освіти» роз-
повів, як намагався з’ясувати, чи 
закінчувала Наталія Королевська 
вуз. Офіційна версія — закінчила 
Східноукраїнський національний 
університет імені В. Даля. 

Є інформація начальника Цен-
тру зв’язків із громадськістю цьо-
го закладу про те, що Королевська 
9 вересня 1993 року була допуще-
на до ліквідації заборгованості у 
зв’язку з переведенням на другий 
курс економічного факультету на 
денну форму навчання з Вищої 
школи бізнесу міста Алчевська. 

У тому ж документі вказува-
лося, що ця студентка в 1997 році 
«закінчила спеціальність (стиліс-
тика збережена. — Авт.) «Менедж-
мент у виробничій сфері» (заочна 
форма навчання)». 

Автор звернувся до адміні-
страції Приватного вищого на-
вчального закладу «Вища школа 

бізнесу — Інститут економіки та 
менеджменту». Там підтвердили, 
що в 1992 році до їхнього навчаль-
ного закладу вступила студентка 
Наталія Королевська на спеціаль-
ність «Маркетинг промисловості». 
Тільки на другому курсі вона ніку-
ди не переводилась, а продовжува-
ла навчання до 1997 року. 

Правда, в документах цього 
вузу є відмітки, що Королевська в 
жовтні 1995 року була відрахована 
як така, що «не приступила до за-
нять». Потім, у жовтні 1997 року, 
вона відновила навчання, але в 
грудні знову була відрахована — 
«за несплату». 

Отже, виникає сумнів, чи вчи-
лась узагалі Королевська у Східно-
українському університеті. 

Викладач СНУ, який особисто 
знайомий із сім’єю Королевських, 
заявив, що серед його студентів 
Наталії не було. Він був дуже зди-
вований, коли побачив ксерокопію 
заліковки, яку вдалось отримати 
автору матеріалу. 

Розмістивши матеріали роз-
слідування про навчання Коро-
левської в «Живому журналі» та 
поширивши їх у соціальних мере-
жах, автор попросив відгукнутися 
тих, хто особисто знав або вчився 
разом із Королевською в універси-
теті. 

За минулих півроку відгукну-
лися лише ті, хто навчався з нею в 
Алчевську, і не було жодного під-
твердження спільного навчання з 
нею в Луганську, в Східноукраїн-
ському національному універси-
теті. 

Зібрана в ході журналістсько-
го розслідування інформація на-
штовхує на думку, що Королевська 
незаконно отримала диплом у лу-
ганському виші. 

Відсутність у неї базової вищої 
освіти ставить під сумнів закон-
ність отриманих нею наступних 
дипломів. 
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1111Санаторій ВР купив ікри 
та харчів на 700 тисяч 
за секретними цінами 
Управління справами апарату ВР за результатами 
тендерів уклало низку угод на постачання про-
дуктів на 742 тис. грн. Більша частина грошей 
витрачена на постачання 6,4 т м’яса птиці (144 тис. 
грн) та 6,3 т свинини й яловичини (290 тис. грн). У 
всіх випадках санаторій «Дюльбер» не опублікував 
дані про вартість окремих найменувань продуктів 
харчування. 

Андрій Клюєв — чиновник із мільйонами 

Останніми днями в Україні активно 
обговорюють персони тих ді-
ячів, які були причетні до побиття 
студентів на Євромайдані у ніч на 
30 листопада. В протоколах допитів 
голови Київської КМДА згадуєть-
ся ім’я першого віце-прем’єра 
Андрія Клюєва. Мовляв, саме він 
дав вказівку Попову виконувати 
доручення Сівковича. Хто такий 
Андрій Клюєв і як він потрапив на 
вітчизняний владний олімп? 

БІОГРАФІЯ 

Андрій Петрович народився 
12 серпня 1964 року в Донецьку. Піс-
ля закінчення середньої школи всту-
пив до Донецького політехнічного 
інституту за спеціальністю «Автома-
тизація та комплексна механізація 
розробки родовищ корисних копа-
лин». Працювати почав ще студен-
том. Спочатку — гірником на шахті 
ім. Засядька, потім — підземним 
гірничим майстром на донецькій 
шахті ім. Горького та начальником 
дільниці шахтного транспорту шах-
ти «Білоріченська» ВО «Вороши-
ловградвугілля». Паралельно — до 
1991 року — був аспірантом, науко-
вим співробітником Донецького по-
літеху. 

Політичну кар’єру почав у 1994-
му. Спочатку він був обраний за-
ступником голови Донецької облра-
ди. Пізніше став депутатом міської 
ради шахтарської столиці та пер-
шим заступником голови міськра-
ди Володимира Рибака. У 1998 році 
губернатор Донеччини Віктор Яну-
кович запрошує Клюєва у свої зами. 
Й одразу доручає йому вирішити 
проблему заборгованості з зарпла-
ти, яка в області була однією з най-
більших у країні. У 2002-му Андрій 
Петрович стає народним депутатом 
по мажоритарному округу в Арте-
мівську. Його там добре знали: ще 
на початку 90-х він викупив і запус-
тив непрацюючий Артемівський за-

вод із обробки кольорових металів. 
У 2003–2004 рр. із подачі Януковича 
Клюєв стає віце-прем’єром із ПЕК. 
У 2006–2007 рр. під час чергових 
парламентських виборів його об-
рали до Верховної Ради за списком 
Партії регіонів (№ 14). А вже в серпні 
знову обійняв посаду віце-прем’єра 
з ПЕК. У березні 2010 року втретє 
призначений першим віце-прем’єр-
міністром України. У сферу діяль-
ності Андрія Клюєва ввійшли весь 
реальний сектор економіки за ви-
нятком АПК, міжнародна торгівля, 
приватизація, розвиток підприєм-
ництва, а також реформа ЖКГ. Ни-
нішня посада Клюєва — секретар 
Ради безпеки й оборони України. 

Незважаючи на суто чиновниць-
ку біографію, ім’я Андрія Клюєва 
постійно у топі найбагатших людей 
України. За даними Forbes, статки 
братів Клюєвих становлять близько 
430 млн дол. США. Андрію і Сер-
гію Клюєвим належать активи про-
мислово-інвестиційної корпорації 
«Укрпідшипник», в яку входять під-
приємства кольорової металургії та 
паливно-енергетичного комплексу. 

ЦІКАВІ ФАКТИ 

Під час Помаранчевої револю-
ції опозиція звинуватила Андрія 
Клюєва в організації «транзитного 
сервера» Центрвиборчкому, завдяки 
якому нібито було сфальсифіковано 
результати голосування в масшта-
бах країни. Незважаючи на те, що 
факт фальсифікації був доведений, 
звинувачення для Клюєва серйозних 
наслідків не мали. Його причетність 
до махінації доведена не була. Клю-
єва називають й «організатором» 
«потрібних» голосувань у Верховній 
Раді. Подейкують, що саме він при-
четний до скуповування «тушок». 

ДРУЗІ 

Своїми друзями Андрій Клюєв 
називає керівника комбінату ММК 
ім. Ілліча Володимира Бойка, ліде-
ра комуністів Петра Симоненка. 
Приятелює Андрій Петрович із екс-
главою Адміністрації Президента 
Віктором Медведчуком. 

БУДИНОК 

Маєток Клюєва, якщо уявити, 
що це не Україна, а Британія, від-
повідав би помешканню віконта чи 
графа в десятому поколінні, де для 
гармонійності образу не вистачає 
мажордома, пише «Українська прав-
да». Ділянка Клюєва — це просто 
частина соснового лісу, обнесена 
парканом із каміння. Щоб уявити 
масштаби, слід сказати, що цією те-
риторією спокійно можуть пересу-
ватись автомобілі.

За інформацією «Української 
правди», Клюєв має 17 га землі. Там 
є не тільки дитячий майданчик, але 
і... футбольне поле. 

СІМ’Я 

Дружина — Жанна Вікторівна 
(1964 р. н.) — заступник гендирек-
тора промислово-інвестиційної кор-
порації «Укрпідшипник». Подружжя 
виховує трьох синів. Брат — Сергій 
Клюєв, політик, нардеп від ПР. Саме 
він за 146 млн грн придбав 100% ак-
цій компанії «Танталіт», що володіє 
частиною резиденції Президента Ві-
ктора Януковича «Межигір’я». 

Гроші на компенсацію знецінених 
заощаджень депутати перерозподілили 
на винагороду суддям 

Путіну на Різдво подарують гей-матрьошок 

Бюджетний комітет Ради вирі-
шив збільшити фінансування 

судів і «силового» блоку більш як 
на 240 мільйонів гривень. 

Про прийняття відповідних 
рішень на останньому засіданні 
комітету повідомив у своєму блозі 
на «Українській правді» журналіст 
Сергій Андрушко. Як він пише, за-
сідання, на якому розглянули 12 
питань «пакетом» без обговорен-
ня, тривало близько 15 хвилин. 

Під час Євромайдану фінан-
сування силовиків збільшили на 
двадцять мільйонів, зокрема, два 
мільйони виділили на охорону гро-
мадського порядку. Ще 219 мільйо-
нів віддадуть на суддівську винаго-
роду та зарплату. 

«Ці гроші пропонують забрати, 
зокрема, й від заходів щодо ком-
пенсації громадянам втрат від зне-
цінення грошових заощаджень», 
— повідомив Андрушко. 

Колесніченко поскаржився Азарову, що 
його висаджують із таксі, коли впізнають 

За словами джерел, Азаров за-
знав нищівної критики з боку 

однопартійців за корупцію. 
«Один із депутатів сказав йому 

прямо: Євромайдан зібрався не 
тому, що уряд відмовився підпису-
вати Угоду з ЄС, а тому що бізнес 
втомився від поборів, а без грошей 
в суді неможливо ухвалити жодне 
рішення», — зазначив співрозмов-
ник «Української правди». 

На це Микола Янович відпо-
вів, що головною проблемою зараз 
є ухвалення бюджету на 2014 рік і 
розв’язання ситуації з Майданом. 
«З кадровими висновками по уря-
ду візьмемо паузу до кінця січня», 
— цитує Азарова інформатор ви-
дання. 

За словами джерела, депутати 
скаржилися Прем’єру, що змушені 
«віддуватися» за корупцію в уряді.

«Я не хочу, щоб мене називали 
бандитом. Крадуть нагорі, а ми по-

винні ходити на телеефіри та від-
дуватися», — цитує джерело регіо-
нала Григорія Смітюха. 

Також наболілим поділився 
і регіонал Вадим Колесніченко. 
«Мене висаджують із таксі, коли 
впізнають, хто я такий», — із по-
силанням на Колесніченка повідо-
мляє джерело «УП». 

Наталія Королевська — міністр без 
освіти?

Кличко офіційно призупинив 
спортивну кар’єру 
Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі 
українець Віталій Кличко вирішив призупинити 
спортивну кар’єру. «Я повністю сконцентрований на 
політичній кар’єрі в Україні, й я відчуваю, що саме 
там я більше потрібен людям», — сказав він. «Воло-
димир продовжуватиме виступати на рингу, а я буду 
підтримувати його так само, як він підтримує мене 
на політичному рингу», — сказав Кличко. Президент 
WBC визнав Віталія Кличка почесним чемпіоном 
світу. 

Маєток Клюєва

Соціум


