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Офіційної відповіді у міліції на 
питання, хто винен у ДТП, поки 

немає. «Голосіївським РВВС пору-
шено кримінальну справу. Поки йде 
слідство», — повідомила директор 
департаменту зі зв’язків із громад-
ськістю МВС Вікторія Кушнір.

Співробітники «Magnolia-TV», 
які були на місці ДТП, запевняють, 
що автівка Андрія Шкіля перевищи-
ла швидкість. Посилило аварію те, 
що дорога була ледь освітленою та 
мокрою через дощ. Депутат отримав 

травми: забій легенів, струс мозку. 
Водій і пасажири «Volkswagen» не 
постраждали. Проби показали, що 
алкоголю в крові народного обран-
ця не було.

«Дорога на тій вулиці вся в ямах, 
тож їхати швидко там неможливо, 
— заявив на захист колеги нардеп 
від БЮТ Михайло Волинець, який 
відвідав Шкіля в лікарні. — Певно, 
Андрій об’їжджав вибоїну й тому 
опинився на зустрічній. Сам він по-
гано пам’ятає аварію». 

До слова, життя Шкілю вряту-
вав пасажир мікроавтобуса, з яким 
зіткнувся «Nissan» політика. Він ви-
явився лікарем-анестезіологом і на-
дав нардепу першу допомогу.

Нині депутат перебуває в реані-
мації столичної лікарні №17. Як ві-
домо, ДТП сталася 6 травня о пів на 
одинадцяту вечора на вулиці Ками-
шинській у Києві. Автомобіль Шкі-
ля «Nissan Qashqai» виїхав на смугу 
зустрічного руху та зіштовхнувся з 
мікроавтобусом «Volkswagen».

Про це повідомляє норвезьке 
інформаційне агентство NTB 

із посиланням на власні джерела. 
Водночас інформатор агентства 
відзначив, що українці Галині  
Колотницькій можуть дозволи-
ти залишитися в Норвегії, якщо 
правоохоронні органи цієї країни 
вважатимуть інформацію, якою 
володіє медсестра, такою, що «ста-
новить національний інтерес». 

П’ятого травня стало відомо, 
що Колотницька, яка пропрацюва-
ла в Муаммара Каддафі медсестрою 

вісім років, просить притулку в 
Норвегії. Норвезький адвокат Ар-
від Хумлен висловив припущення, 
що прохання Колотницької, швид-
ше за все, буде відхилене. Проте 
зауважив, що медсестра таки може 
одержати дозвіл на проживання 
в Норвегії, якщо з’ясується, що їй 
погрожували. 

Нагадаємо, в Службі безпеки 
України заявили, що не мають на-
міру вживати якихось дій відносно 
Колотницької, бо вона, мовляв, не 
порушує закони України.
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Де навчаються діти українських VIPів
Діти VIP-батьків часто-густо відвід-
ують елітні навчальні заклади. При 
цьому вартість навчання висо-
копоставлених мамусь і татусів не 
дуже цікавить. Хтось віддає своїх 
чад на танці, хтось — на інформати-
ку та тхеквондо. Втім, ліпити з глини 
та засівати город пшеницею нині, 
як з‘ясувалося, теж модно. Про те, 
чому і де навчаються їхні дітлахи, 
відомі «політичні» батьки розповіли 
у коментарях «Сегодня».

Глава Адміністрації президента 
Сергій Льовочкін і його дружи-
на Зінаїда Ліхачова — куми екс-
президента Леоніда Кучми — вихо-
вують чотирьох дітей.

Дочці Ліхачової від перших сто-
сунків із бізнесменом Андрієм Губ-
ським Анастасії вже 15 років. Сину 
Сергія Льовочкіна від попереднього 
шлюбу Олексію 11 років. А от спіль-
ним дітям пари — дочці Олені (хре-
щениці Кучми) та сину Володимиру 
— сім і чотири роки відповідно.

Дітей, за словами Ліхачової, вони 
виховують у традиційному дусі.

«Молодший син (Володя) за-
ймається музикою й іноземними 
мовами з трьох років. Середня дочка 
захоплюється вокалом і мовами, за-
раз співає в хорі. Всі діти також за-
ймаються музикою, малюнком і всі 
відвідують секції фізвиховання. При 
цьому всі заклади, у яких навчають-
ся діти, — це вибір батька», — пояс-
нила дружина глави АП.

Як розповіла Ліхачова, у родини 
вже є свої сімейні традиції, і діти ви-
ховуються відповідно до них. За її 
словами, вони з дітьми навіть сіяли 
пшеницю при хаті.

«У суботу, наприклад, ми печемо 
хліб, у травні біля будинку садимо 
город, і кожен доглядає за своєю 
грядкою», — сказала дружина Льо-

вочкіна.
На дозвіллі батьки грають разом 

із дітьми. «В інтелектуальні ігри, 
спортивні, які сприяють єднанню, 
чи просто рухливі», — уточнила 
жінка.

Насичену програму підібрала для 
дочки Даніелли депутатка Верховної 
Ради Ірина Бережна. Нещодавно ді-
вчинка, якій улітку виповниться два 
роки, пішла до школи раннього роз-
витку. В середньому по Києву абоне-
мент на місяць у таку школу коштує 

близько 600 гривень.
«Заклад знаходиться недалеко 

від нашого будинку, а у групі разом 
з Даніеллою навчаються дітки моїх 
друзів. Там вони вивчають логіку, 
читання та просту математику», — 
пояснила Бережна.

Також донька Ірини навчається у 
гімнастки Катерини Серебрянської, 
де абонемент на місяць коштує 625 
гривень. «Крім того, дочка відвід-
ує заняття з музики, моделювання 
і малювання та плаває з тренером 
чотири рази на тиждень», — додала 
молода мама.

Свою доньку Софію-Ніколь 
депутат-нунсівець Микола Кате-
ринчук і його дружина Анастасія 
водять у шоу-театр «Чунга-Чанга». 
Туди ж водить двох своїх старших 
онучок політик Олександра Кужель. 
Скоро, за словами директорки теа-
тру, Кужель обіцяла привести і най-
молодшу онуку.

У театрі викладають хореогра-
фію, вокал, акторську майстерність, 
англійську мову, образотворче мис-
тецтво і хенд-мейд. А кожен на-
вчальний рік закінчується поста-
новкою мюзиклів.

Викладання одного предмета на 
місяць коштує близько 500 гривень. 
Кількість предметів можна набра-
ти будь-яку, проте більшість діток 
займається у комплексі. Скажімо, 
мінімум — це танці, вокал та актор-
ська майстерність, тобто вже близь-

ко 1500 гривень на місяць. 
У «Чунга-Чанзі» в різні роки за-

ймались або досі займаються донь-
ка депутата від НУ-НС Олександра 
Третьякова 10-річна Даша, донька 
міністра агрополітики Миколи При-
сяжнюка 14-річна Аліна.

А ось дочка олігарха Костянти-
на Жеваго Софія, яку возили сюди 
кілька років, віддала перевагу ін-
шій школі гімнастики, поближче до 
дому. Мовляв, сім’я живе за містом, 
у закритому котеджному селищі у 
Конча-Заспі, і для них регулярно їз-
дити у центр крізь затори стало про-
блемою.

До речі, як писала газета «Се-
годня», мільярдер-депутат Костян-
тин Жеваго водив своїх сина Івана 
та доньку Софію у Кловський ліцей 
№77. Заклад цей відомий погли-
бленим вивченням іноземних мов: 
англійської, корейської, німецької, 
французької. Там же вже відучили-
ся дочки депутата Василя Волги та 
старший син політика і бізнесмена 
Петра Порошенка Олексій.

У ліцеї міжнародних відносин 
№51 навчається Нестор Шуфрич-
молодший — син депутата Партії 
регіонів. Про це розповіла колишня 
дружина політика Наталія Ворона.

За чутками, депутат від НУ-НС 
Давид Жванія облюбував для сво-
їх дітей школу British International 
School (ВІС) від Кембріджського уні-
верситету у Києві.

А у ліцеї №100 на Подолі — цілий 
«десант» дітей політиків та інших 
«селебрітіз». Наприклад, син депу-
тата від НУ-НС Анатолія Гриценка 
Гліб, онука Віктора Ющенка Ярина-
Домініка та дочка Анатолія Кінаха 
Софійка. Також значаться тут онук 
мера Києва Леоніда Черновецького 
і тезка дідуся Льоня, а також старша 
дочка Христини Черновецької Аліна.

Син екс-міністра економіки 
Сергія Терьохіна Кирило закінчив 
ліцей «Гранд». Навчання у цьому за-
кладі зараз коштує 9800 євро на рік 
за системою «все включено». З цієї ж 
установи вийшов депутатський син і 
нинішній президент корпорації «По-
знякижилбуд» Артур Мхітарян.

Гімназія ж №48, що на Прорізній 
у Києві, відома тим, що її закінчив 
син спікера Володимира Литвина 
Іван. Тут же навчалася дочка екс-
віце-прем’єра Івана Васюника Оля. 
Тепер дівчина перейшла у більш спе-
ціалізований на мовах заклад.
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Засновник «Facebook» 
купив собі будинок
Марк Цукерберг, який уже три роки пере-
буває в статусі мільярдера, купив будинок. 
Статки засновника найбільшої у світі со-
ціальної мережі «Facebook» оцінюються в 
13,5 мільярда доларів. Його новий калі-
форнійський котедж із п’ятьма спальнями 
коштує сім мільйонів доларів. Марк зробив 
собі такий подарунок на 27-й день наро-
дження. Раніше він орендував два скромні 
будиночки, повідомляє «Dailymail».

Софійка Жеваго (зліва) і дочка аграрного міністра Присяжнюка Аліна (справа)

Нардеп Андрій Шкіль потрапив у ДТП

Цього року королівським весіл-
лям у Великобританії монарші 

родини не обмежаться. Світ очі-
кує ще одна помпезна церемонія 
— одруження князя Альбера II з 
Монако зі своєю нареченою Шар-
лін Уіттсток. Як повідомляється в 
комюніке палацу, Альбер II і його 
наречена стануть подружжям 8 
липня 2011 року. Релігійний обряд 

пройде наступного дня, 9 липня, у 
Кафедральному соборі Монако.

Відомо, що сукню нареченої 
пошиють дизайнери дому моди 
Джорджіо Армані. На церемонію 
запрошено близько чотирьох ти-
сяч гостей. Із нагоди весілля князя 
три дні будуть оголошені святко-
вими, пише «Euromag». Очікуєть-
ся, що весілля привабить у Монако 
близько 80 тисяч туристів.

52-річний князь Альбер II 
почав зустрічатися з 32-річною 
американкою Шарлін Уіттсток, 
шкільною вчителькою та колиш-
ньою олімпійською чемпіонкою з 
плавання, чотири роки тому. Про 
їхні заручини оголосили у червні 
2010-го.

У цей час в Альбера II є двоє 
позашлюбних дітей. Одначе за за-
конами католицького князівства на 
трон претендувати можуть лише 
нащадки, народжені в шлюбі.

Генпрокуратура за 11 мільйонів 
відремонтує офіс Пшонки 

Генеральна прокуратура Укра-
їни за результатами тендера 

уклала з ТОВ «Айтекс» угоди щодо 
ремонту своїх адміністративних 
приміщень на загальну суму 10,89 
мільйона гривень. Про це повідо-
мляє сайт «Наші гроші» з посилан-
ням на «Вісник державних закупі-
вель». 

Реконструкція адміністратив-
ного будинку, що на вулиці Бори-
соглібській, 18, із облаштуванням 
мансардної покрівлі над п’ятим 
поверхом обійдеться у 8,43 міль-

йона гривень. У цьому приміщенні 
знаходиться Головне слідче управ-
ління Генпрокуратури, до якого хо-
дить на допити Юлія Тимошенко. 
Ще 2,46 мільйона буде витрачено 
на поточний ремонт того ж будин-
ку Головного слідчого управління, 
а також офісу на вулиці Гусовсько-
го, 9, де знаходиться кабінет генп-
рокурора.

Нагадаємо, бюджет Генпро-
куратури на 2011 рік склав 2,2 мі-
льярда гривень проти 1,2 мільярда, 
які відомство мало у 2010 році.

Влада Норвегії відмовила 
медсестрі Каддафі в притулку

На честь Тимошенко назвали 
тюльпан

Харківський селекціонер-аматор 
Юрій Крайник вивів нові сор-

ти тюльпанів і назвав їх на честь 
лідера партії «Батьківщина» Юлії 
Тимошенко та лідера місцевого 
осередку партії, екс-губернатора 
Харківської області Арсена Ава-
кова.

Крайник зізнався, що симпа-
тизує ВО «Батьківщина», а голову 
обласної організації партії Арсена 
Авакова вважає одним із найбільш 
інтелігентних політиків України. 

Сам же селекціонер працює ін-
женером у районному відділі Хар-
ківгазу, селекцією займається вже 
понад сорок років. 

За його словами, ідея назва-
ти нові сорти тюльпанів імена-
ми вітчизняних політичних ді-
ячів з’явилась у нього кілька років 
тому. «Я поважаю цих людей, тож 
захотілося щось для них зробити. 
Проте тоді не став це афішувати, 
бо вони були при владі. Могло зда-

тися, що мені щось потрібно від 
них», — сказав Крайник. 

Нагадаємо, раніше київська ху-
дожниця Юлія Панасюк вирішила 
увічнити Президента України Ві-
ктора Януковича на полотні. Вона 
зобразила його у короні.

Діти Сергія Льовочкіна навіть хліб печуть

П’єр Карден продає свій 
бренд
За модну імперію модельєр хоче мільярд євро. Таке 
рішення 88-річний метр пояснив похилим віком. 
Він мріє, щоб його справа жила й після його смерті. 
Карден до останнього хоче залишатися креативним 
директором модного дому. Цікаво, що кілька років 
тому він уже намагався продати свій бізнес. Тоді 
просив удвічі менше, та покупець так і не знайшов-
ся. Нині ж заявляє про цілу чергу з претендентів. На-
томість знавці модного ринку оцінюють бренд «П’єр 
Карден» щонайбільше в 200 мільйонів євро.

У липні знову гулятимуть 
королівське весілля — у Монако 


