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Олена Литвин обожнює собак. 
На сторінці жінки у соціальній 

мережі «Facebook» можна знайти не 
лише її фото з домашніми улюблен-
цями, але й прочитати про плани 
щодо «всиновлення» нових чотири-
лапих. Так, 2 травня на своїй «стіні» 
Литвин розмістила фото з чорним 
кобелем на прізвисько Шекспір. До 
фото жінка додала коментар: «Це 
Шекспір. Незабаром у нього будуть 
дітки... і я візьму собі одненьке. Тож 
у мене з’явиться вже шосте дитин-
чатко!». Тож, як обмовилась Оле-
на, на її рахунку вже п’ятеро собак. 
Іще одна пристрасть дочки спікера 
та власниці бутика в центрі Києва 
— коні. Це недешеве задоволення. 
«Я вже місяць не можу вибратися 
до улюбленого Харлея (на травневі 
свята вже відірвуся на повну) — по-

жалілася наприкінці квітня Олена у 
«Facebook».

Відомості.UA

№ 19 (554)

5 - 11 травня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Сильні світу

«ЗОЛОТА» МОЛОДЬ 

У Британії відбулося королівське весілля
Подія, яку довго очікували жителі 
Туманного Альбіону, сталася — в 
старовинному Вестмінстерському 
абатстві в самому центрі Лондо-
на повінчались онук королеви 
Великобританії принц Уїльям і його 
обраниця, Кейт Міддлтон, яку з цієї 
миті йменуватимуть тільки повним 
ім’ям — Кетрін.

Усі провідні телеканали світу 
вели пряму трансляцію з Лондона. 
Її дивилися близько двох мільярдів 
глядачів.

Напередодні весілля Кейт і 
Уїльям оприлюднили програму, в 
якій, зокрема, розписана вся цере-
монія з усім музичним супроводом, 
текстами молитов і гімнів, а також 
надруковано невелике звернення 
пари. «Любов, яку ми отримали від 
такої кількості людей за час наших 
заручин, дуже зворушила нас. Ми 
хочемо скористатися можливістю та 
щиро подякувати всім за доброту», 
— йдеться в посланні наречених.

Після церковної церемонії в 
абатстві у Букінгемському палаці 
королева дала обід на честь молодят. 
На нього запросили 650 гостей. Ще 

менше обраних — триста — стали 
гостями вечірнього прийому з ве-
черею та танцями, який влаштував 
батько жениха — принц Чарльз.

У Лондон із нагоди королівсько-
го одруження з’їхалися понад два 
мільйони туристів. 

У районі Вестмінстера чергуван-
ня несли п’ять тисяч поліцейських, 
а у натовпі працювали офіцери в 
штатському. На королівське весілля 
вартістю у 90 мільйонів доларів за-
просили майже дві тисячі іменитих 
гостей, лідерів приблизно 50 держав. 
Серед зіркових гостей можна було 
розгледіти подружжя Девіда та Ві-
кторії Бекхемів, сера Елтона Джона з 
коханим Девідом Фернішем, колиш-
нього чоловіка Мадонни режисера 
Гая Річі й інших.

До слова, 73% британців, опита-
них напередодні весілля компанією 
«YouGov», вважають, що королівське 
весілля позитивно вплине на імідж 
Британії у світі, а 70% думають, що 
весілля Уїльяма зміцнить позиції 

британської монархії в цілому.
Принц Уїльям, якого британська 

публіка вважає чи не найпопулярні-
шим членом династії Віндзорів, на 
думку 76% опитаних, буде хорошим 
королем, а 63% упевнені, що Кетрін 
складе йому хорошу партію в ролі 
королеви.

Наречена принца Уїльяма Кейт 
Міддлтон на шлюбній церемонії ви-
глядала ніжною та граціозною. Вона 
була в шикарному білосніжному 

вбранні з мереживними верхом і ру-
кавами та з довгим подолом.

Сукню для Кейт створила Сара 
Бертон із модного дому «Alexander 
McQueen». Вона прикрашена мере-
живними квітами-символами різних 
частин Сполученого Королівства.

На голові у Кейт була тіара 
«Cartier» королеви Єлизавети II, по-
дарована їй батьками на 18-річчя. У 
букеті нареченої конвалії, гвозди-
ки, гіацинт, плющ і мирт — симво-
ли щастя, вічної любові та міцного 
шлюбу.

Принц Уїльям був у формі пол-
ковника Ірландської гвардії: чер-
воний кітель із малиново-золотою 
стрічкою.

Як відомо, королева Єлизавета 
II нарекла Кетрін Міддлтон титулом 
Її Королівська високість герцогиня 
Кембриджська, та принцесою йме-
нуватися вона не буде. Принц Уїльям 
стане герцогом Кембриджським.

Нагадаємо, Вільям і Кейт знайомі 
з 2001-го року. За довгі роки чекан-
ня, поки принц нарешті наважився 
покликати Міддлтон заміж, парочка 
навіть ненадовго припиняла свої 
стосунки. Проте у жовтні минулого 
року Кейт таки дочекалась обручки: 
принц освідчився, подарувавши ко-
ханій каблучку своєї трагічно заги-
блої в автокатастрофі матері прин-
цеси Діани.

ДЕРЖАВНІ ГРОШІ 

З ПЕРШИХ УСТ 

ЗАХОПЛЕННЯ 

Кондоліза Райс зніметься 
в серіалі
Екс-держсекретар США Кондоліза Райс «підписала-
ся» на зйомки в серіалі «Студія 30», де її екранним 
партнером стане актор Алек Болдуін. Колишня глава 
зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів 
зіграє саму себе, пишуть заокеанські ЗМІ. Серіал роз-
повідає про закулісне життя популярного американ-
ського телешоу. Примітно, що в серіалі часто йдеться 
про реальних людей і події, що відбуваються в Аме-
риці. Наприклад, раніше в серіалі також з’являвся 
екс-віце-президент США Альберт Гор.

Дочка Литвина розводить собак і коней

Лідер Комуністичної партії Пе-
тро Симоненко запевняє, що 

його єдині доходи — заробітна 
плата депутата.

«Моя декларація — це ті мої 
доходи, які я маю, працюючи в 
парламенті», — заявив він в ефірі 

телеканалу ТВі. Коментуючи ін-
формацію про те, що він мешкає 
в триповерховому особняку в селі 
Мостище, депутат заявив: «Я там 
не живу, а тимчасово проживаю».

«Мій син у 2002 році купив не-
добудоване приміщення. А те, що 
він його довів за ці десять років 
практично до логічного завершен-
ня, то це правда. В зв’язку з тим, 
що в мене змінилися сімейні об-
ставини, я кілька місяців там жив і 
цього не приховував», — розповів 
Симоненко та додав: — Я вже по-
їхав звідти і там не живу».

Комуніст також повідомив, 
що годинник швейцарської марки 
«Franck Muller» йому подарували. 
«Це був один із подарунків на мій 
день народження, на 50-річчя. Мої 
друзі подарували. Такий годинник 
у мене один», — уточнив Симо-
ненко.

Наближена до Януковичів фірма  
отримала мільярд із держбюджету

Асоціація «ФПФП «Донбаський 
розрахунково-фінансовий 

центр» (ДРФЦ) виграла тендери 
держпідприємства «Вугілля Укра-
їни» на загальну суму 949,32 міль-
йона гривень. Про це повідомляє 
сайт «Наші гроші» з посиланням 
на «Вісник державних закупівель».

Обсяг партії не вказано. Се-
ред співвласників асоціації є ТОВ 
«СПС-Груп», засновноване Олек-
сандром Юрченком. Він відомий 
як співзасновник фірми, що во-
лодіє кінотеатром «Зоряний», де 
кілька років базувався штаб Партії 
регіонів. Також Юрченко є співзас-
новником ТОВ «Дім мисливця», 

ТОВ «Дом лесника», благодійного 
фонду «Відродження України», які 
приймали участь у відводі земель-
них ділянок під резиденцію Вікто-
ра Януковича «Межигір’я».

Також до створення асоціації 
причетний Михайло Добнєв. Він 
також є співзасновником ТОВ 
«Веспром» — фірми, на яку, за да-
ними ЗМІ, було оформлено яхту 
(нині її продано) старшого сина 
Януковича «Центуріон». Другим 
співзасновником «Веспрому» є 
Олександр Колесник, відомий як 
«технічний» засновник фірм Олек-
сандра Януковича, старшого сина 
Президента. 

Син Кернеса ганяє на дорогій 
машині 260 км/годину

Син харківського мера Геннадія 
Кернеса, 19-річний студент 

Харківського національного уні-
верситету Родіон Гайсинський, 
ганяє на дорогій машині зі швид-
кістю 260 км/год. Родіон отримав 
таке прізвище від діда по матері 
— екс-прокурора Київської об-
ласті, зазначає газета «Сегодня». 
За інформацією видання, Родіон 
— активний відвідувач сайту ав-
томобілістів www.drive2.ru. Живе 
хлопець у соцмережі під ніком 
Tyki-Mikk. На сторінці він розпо-
вів усе про свій BMW Х6, купле-
ний у 2010 році.

Він також пише, що машину 
придбали в Києві, одразу там й 
зареєстрували. Орієнтовна ціна 
автівки в салоні Києва — 100-110 
тисяч доларів. За словами власни-
ка авто, базових 407 кінських сил 
шляхом тюнінгу він перетворив у 
477. Вартість такого «прокачуван-
ня» становить від 30 до 50 тисяч 
доларів.

Машина обладнана спецсигна-
лами. «Використовую тільки, якщо 
дуже довга пробка й треба по зу-
стрічній об’їжджати», — написав 
він на форумі.

На міжнародний автомобіль-
ний форум сам Родіон виклав кіль-
ка відео, як він із іншими пред-
ставниками «золотої» молоді з 
вітерцем ганяє по бетонці під Хар-
ковом. У журналістів опинилося 
відео, на якому BMW Х6 обганяє 
позашляховик «Мерседес». «260 
кілометрів на годину!» — комен-
тує водій «Мерседеса», дивлячись 
на спідометр, коли BMW опиня-
ється далеко попереду. Наприкін-
ці ролика з BMW виходить задо-
волений Родіон. «Можливо, якісь 

ролики й існують, але людина на 
них — не я», — наполягав хлопець 
у відповідь на питання видання.

До того ж він заперечив, що во-
лодіє такою дорогою автівкою. Од-
наче після бесіди зі сторінки Tyki-
Mikk протягом години зникли 
відеозаписи, фото й опис тюнінгу. 
Був вилучений користувачем і ро-
лик із так званими «покатушками» 
Родіона та компанії з іншого сайту. 
Однак «Українській правді» через 
кеш вдалося прочитати деякі за-
писи та знайти кілька фото.

Студенти економічного фа-
культету ХНУ, де закінчує перший 
курс Родіон, регулярно бачать 
його машину. «Він залишає BMW 
біля північного корпусу ХНУ, сам 
нерідко біля нього тусується», — 
розповів першокурсник Андрій.

За словами людей, особисто 
знайомих із Гайсинським, авто 
рік тому йому подарував дідусь-
прокурор, в 11 класі Родіон пе-
ріодично приїжджав на ньому в 
школу.

Каддафі не прийшов 
на похорон свого сина
Полковник Муаммар Каддафі не з’явився на по-
хороні свого молодшого сина Сейф аль-Араба 
Каддафі, який був убитий у результаті авіанальоту 
в ніч на 1 травня. Замість нього серед натовпу з 
приблизно двох тисяч людей з’явився брат убито-
го — Сейф аль-Іслам Каддафі, одягнений у темний 
бедуїнський одяг. Разом із сином полковника 
ховали трьох онуків Каддафі — під час бомбарду-
вання загинули діти Ганнібала, Аїші та Мухаммеда 
Каддафі.

Симоненко живе на одну зарплату 
в будинку сина


