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Президент Франції Ніколя Сар-
козі влаштував собі й дружині 

Карлі Бруні невеликий відпочинок. 
Подружжя відпочило в резиденції 
«Форт Брегансон» на Середземному 
морі, неподалік від Сен-Тропе. Па-

параці вдалося зробити серію знім-
ків першої пари країни під час від-
починку. 

Президентське подружжя ку-
палося, засмагало й прогулювалося 
пляжем. Останнім часом Бруні, яка 
зараз вагітна, рідко з’являється на 
публіці. Колишня модель і співачка 
перенесла випуск чергового альбому 
та пропустила найгучніші світські 
події сезону — Каннський кінофес-
тиваль і весілля князя Монако. 

Подейкують, подружжя Саркозі 
чекає на народження сина. Малюк 
повинен народитись у жовтні. А де-
які французькі ЗМІ вважають, що 
дружина президента народить двій-
ню. 

У 43-річної Бруні підростає де-
сятирічний позашлюбний син Оре-
льєн від філософа Рафаеля Ентове-
на. Ніколя Саркозі має трійко синів 
від попередніх шлюбів.

Загальний дохід десяти найба-
гатших депутатів Верховної 

Ради в 2010 році перевищив 
135 млн. грн. Десять найбагат-
ших депутатів Держдуми Росії 
за цей же період задекларували 
в 15 разів більше, пише портал 
«Дело».

У першу десятку найзабез-
печеніших членів парламенту 
ввійшли Олександр Третьяков із 
фракції НУ-НС (64,4 млн. грн.), 
представник Партії регіонів Ри-
нат Ахметов (34,2 млн. грн.), бю-
тівець Юрій Триндюк (19,36 млн. 
грн.), регіонал Едуард Прутник 
(11,628 млн. грн.), народний де-
путат від ПР Артем Щербань 
(1,661 млн. грн.), нунсівець Ві-
ктор Матчук (1,12 млн. грн.), спі-
кер парламенту Володимир Лит-
вин (913,8 тис. грн.), нунсівець 
Арсеній Яценюк (736,8 тис. грн.), 
бютівець Андрій Сенченко (699,2 
тис. грн.), Володимир Стретович 
(629,7 тис. грн.).

У свою чергу, за даними ро-
сійського marker.ru, загальний 
дохід десяти найбагатших депу-
татів Державної думи Російської 
Федерації за минулий рік склав 
7,705 млрд. руб. У гривневому 
еквіваленті ця сума становить 
приблизно 2137 млн. грн. Най-
заможнішим у російському пар-
ламенті є член фракції «Єдина 
Росія» Борис Зубицький зі стат-
ками в 1,9 млрд. руб. (понад 500 
млн. грн.).

У цілому 450 депутатів Держ-
думи РФ заробили в 2010 році 
14,3 млрд. руб. (приблизно 4 
млрд. грн.). Підрахувати анало-
гічну суму в українських народ-
них обранців поки неможливо 
— з 450 парламентаріїв наважи-
лися показати доходи за 2010 рік 
близько 70 людей.

Президент Філіппін Беніньо Ак-
віно продав свій «Porsche 911», 

тому що «перестав почуватися в 
ньому безпечно». Проте експерти 
вважають, що глава однієї з найбід-
ніших країн світу вирішив позбути-
ся від розкоші, щоб уникнути народ-
них хвилювань.

За словами критиків, придбання 
50-літнім президентом спортивної 
машини вартістю понад 100 тисяч 
доларів — це прояв неповаги до сво-
їх громадян, більшість із яких ледве 
зводить кінці з кінцями.

«Ця машина мені більше не на-
лежить», — заявив Аквіно, відзна-
чивши, що продав спорткар за ті ж 
гроші, за які купив на минуле Різдво 
($104 тисячі).

До купівлі «Porsche» 2007 року 
випуску, заради якої Аквіно навіть 
узяв кредит у банку, він їздив на ста-
ренькому BMW.

У минулі вихідні, 9 липня, Пре-
зидент України святкував на 

державній дачі в Криму день на-
родження.

На свій 61-й день народження 
Віктор Янукович попросив друзів 
і соратників не дарувати йому до-
рогих презентів, а тому одержав 
від гостей альбом із фотографія-
ми, коровай, гідрокостюм й ікону. 
«Фракція Партії регіонів підго-
тувала для Віктора Федоровича 
колективний подарунок — фо-
тоальбом із нашими спільними 
знімками та букет троянд. Так ми 
вирішили у фракції», — розповів 
регіонал Василь Грицак. 

Спікер Володимир Литвин, 
як і минулого року, вирішив по-
дарувати ікону, а регіонал Сергій 
Ківалов — гідрокостюм для дай-
вінга. «Я знаю, що Президент має 
цікаве хобі — він дайвер. От і вирі-
шив подарувати йому спеціальний 
костюм. Це «літній», короткий, 
варіант. Сподіваюся, він випробує 
його в Криму», — заявив Ківалов.

Виконувач обов’язків прези-
дента Молдови Маріан Лупу, який 
приїхав у Крим привітати україн-
ського гаранта, привіз із Кишине-

ва величезну п’ятилітрову пляшку 
шампанського з Криковських під-
валів і подарував ексклюзивне ви-
дання книги російською мовою з 
історії Молдови.

Губернатори піднесли Пре-
зидентові коровай на рушнику 
з квітами й пам’ятним написом, 
де кожен залишив свій автограф. 
«Усе було скромно. Поздоровили, 
потисли руку, пригубили шампан-
ського й розійшлися. На все пішло 
максимум 20 хвилин», — розповів 
один із губернаторів. Міські голо-
ви Одеси, Кривого Рогу, Єнакієво-
го, Харкова, Львова та Запоріжжя 
придбали для Президента ікону 
ручної роботи.
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МАЖОРНІСТЬ 

Іван Плющ будує в «Пущі-Водиці» 
маєток із куполом
У комплексі відпочинку «Пуща-
Водиця» під Києвом завершується 
будівництво розкішного маєтку, що 
увінчаний куполом і зовні нагадує 
чи то церкву, чи то обсерваторію. 
Цей дім зводить колишній спікер 
парламенту та секретар Ради нац-
безпеки Іван Плющ. Напевно, хоче 
встигнути до свого 70-ліття.

Ця «хатинка» вражає триповер-
ховим розмахом і незрозумілими 
джерелами доходів, на які скромний 
екс-голова Верховної Ради облашто-
вується в «Пущі-Водиці».

Адміністрація Президента пові-
домила мінімум інформації на запит 
«Української правди»: «Плющу І.С. 
надано державну дачу, відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 20.05.94 №367».

Цей документ, підписаний у 
1994 році виконувачем обов’язків 
прем’єр-міністра Юхимом Звягіль-
ським незадовго до відставки Плю-
ща з посади спікера Верховної Ради, 
забезпечив його низкою привілеїв. 
Зокрема, Звягільський доручив «на-
дати Плющу Івану Степановичу дер-
жавну дачу з необхідним обслугову-
ванням і зберегти за ним побутове 
обслуговування (одна покоївка)». 
Крім того, за Плющем і його дружи-
ною зберегли медичне та санаторно-
курортне обслуговування, охоронця 
та транспорт.

Звягільський тоді посилався 
на постанову Президії Верховної 
Ради УРСР від 1 серпня 1990 року, 
за якою після припинення повно-
важень голові парламенту Радян-
ської України довічно надається 
державна дача. Парадокс, але мину-

ло вже двадцять років від настання 
української незалежності, а вітчиз-
няні віп-чиновники продовжують 
утримуватися коштом бюджету за 
нормативними актами неіснуючої 
держави.

Проте будинку №4 в державно-
му комплексі відпочинку «Пуща-
Водиця», яким Плюща забезпечила 
держава, було замало. І в останні 
роки президентства Ющенка по су-
сідству з дачею почалося грандіозне 
будівництво. Виявилося, що екс-
спікер почав зводити там іще один 
дім.

Коли автор цих рядків зустрів 
Плюща в кулуарах Верховної Ради, 
той категорично відмовився спіл-
куватися щодо будівництва, яке він, 

до речі, розгорнув на території, що 
є державною, та фінансується з бю-
джету. «Це буде ваша приватна дача 
чи державна?» — поцікавився жур-
наліст «Української правди». «Не 
знаю! Заспокойся!» — кинув сердито 
Плющ, і на тому розмова скінчила-
ся.

Понад те, й апарат Верховної 
Ради проігнорував прохання надати 
декларацію про доходи народного 
депутата.

У комплексі відпочинку «Пуща-
Водиця» теж відмовилися надати 
документи, на підставі яких Плющ 
розгорнув будівництво маєтку, та 
відповісти на питання, у чиїй влас-
ності залишиться новобудова.

Сергій ЛЕЩЕНКО, УП
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ЗЛЯКАВСЯ 

Мішель Обама знялась 
у підлітковому серіалі 
Дружина президента США Мішель Обама зня-
лась у популярному підлітковому серіалі «Ай-
Карлі». Ситком розповідає про дівчинку Карлі, 
яка хоче разом із друзями створити власне 
веб-шоу. За сценарієм батько головної героїні — 
військовий, який служить за кордоном. І от од-
ного дня в гості до дівчинки навідується Мішель 
Обама в ролі самої себе, щоб поговорити з Карлі 
про складнощі, з якими часом зіштовхуються 
родини військовослужбовців.

Президент Філіппін продав 
«Porsche» на вимогу громадян

Екс-президент Віктор Ющенко 
ще не здає свої шикарні ки-

ївські апартаменти, що на Малій 
Житомирській, 20-В. Принаймні 
це стверджує його дружина, Ка-
терина Ющенко. За її словами, у 
квартирі зроблено ремонт, тож 
найближчим часом помешкан-
ня можна буде орендувати. «Але 
за суму значно нижчу, ніж та, що 
була озвучена. Названа сума аб-
сурдна, це підтвердить будь-яка 
людина, знайома з ринком нерухо-
мості Києва», — заявила дружина 
екс-президента.

Як раніше писала газета «Се-
годня», пожити добу в двоповерхо-
вих апартаментах Ющенків можна 
за 1000 доларів. Також зазначало-
ся, що квартиру вже здали на три-
валий термін, а щомісячна платня 
за неї — 15-20 тисяч доларів.

За словами Катерини Ющенко, 
квартира, яка несподівано опини-
лася в центрі уваги, була куплена і 
відремонтована родиною Ющенків 
у 1998 році. Тоді з двох трикімнат-

них квартир зробили одну, а над 
нею замість даху звели мансарду. 
Загальна площа президентських 
апартаментів становить понад 350 
квадратних метрів. На нижньому 
поверсі — вітальня з гардеробом, 
кухня з їдальнею, гостьова й сімей-
на кімнати, на верхньому розташо-
вані дві дитячі кімнати, спортзал, 
оглядова тераса. «Оренда квартири 
буде відбуватися цілком легально і 
з обов’язковою сплатою належних 
податків», — запевнила Катерина 
Ющенко.

На день народження Януковичу 
подарували коровай і гідрокостюм

Дочка Суркіса мріяла посвітити 
ногами на весь світ

Дочка власника ФК «Динамо» 
Ігоря Суркіса 25-річна Марина 

мріяла, щоб світ помітив хоча б її 
ноги, зізналася дівчина у телепро-
грамі «Світське життя». Як відомо, 
у ніч з 2 на 3 липня Марині Суркіс 
пощастило постояти за плечем у 
найсильнішого боксера за версією 
WBA Володимира Кличка. При-
чому на ринг вийшла у спідниці, 
хоча їй пропонували спеціальні 
спортивні брюки. «Але влітку, 
коли засмаглі ноги... І якось усе-

таки хочеться бути леді, бо ж якби 
я була в цих штанах... Мене і так 
половина людей не побачила, а так 
хто б узагалі мене там помітив? А 
так хоч ноги!» — зізналася дочка 
Суркіса.

Понад те, Марина заледве на 
підборах на ринг не видерлась. «Я 
довго не могла знайти кросівки, а 
в мене є просто ідеальні туфлі — 
червоні з золотою підошвою. Тож 
думала, що це виглядатиме просто 
супер. Хоча розуміла, що мені буде 
важче йти», — поділилася тусов-
щиця. Та, зрештою, у Києві таки 
знайшлися золотаві кросівки.

Нагадаємо, ще у листопаді 
на благодійному аукціоні братів 
Кличків Ігор Суркіс за 350 тисяч 
євро купив можливість випустити 
свою дочку на ринг із одним із по-
ясів Володі Кличка. Тож у Гамбур-
зі, у день поєдинку з британцем 
Девідом Хеєм, дочка Суркіса несла 
пояс журналу «Th e Ring», який Во-
лодя виборов у поєдинку з узбеком 
Русланом Чагаєвим.

НЕ ДОТЯГНУЛИ 

Українські нардепи 
у 15 разів бідніші 
за російських 

VIP-ВІДПОЧИНОК 

Подружжя Cаркозі поплавало 
в Середземному морі 

Депутат Шкіль визнаний 
винним у ДТП
ДТП, що сталася 6 травня в Києві, відбулася з вини 
депутата Андрія Шкіля. До такого висновку дійшло 
МВС, посилаючись на свідчення очевидців, висновки 
автотехнічної і транспортної експертиз. Автомобіль 
«Nissan Qashqai», за кермом якого перебував нардеп, 
виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з 
автівкою «Volkswagen». У результаті аварії постраж-
дав тільки сам депутат. Тепер кримінальна справа 
може бути закритою на підставі відсутності складу 
злочину. 

Ющенки здають двоповерхові 
апартаменти в Києві


