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Boeing 737, що належить спадко-
ємцеві тайського королівського 

престолу принцові Маху Ватчира-
лонгкорну, був затриманий владою 
Мюнхена на злітній смузі місце-
вого аеропорту. Зроблено це було 
на вимогу німецької будівельної 
фірми «Вальтер Бау», що підписа-
ла 20 років тому з урядом Таїланду 
контракт на будівництво шосе від 
Банкока до аеропорту Дон Міанг. 
Автострада довжиною 26 км була 
здана в 2001 році. Однак грошей 
німецька фірма так і не одержала, 

пишуть «Вести». Усі ці роки ні-
мецька фірма безуспішно намага-
лася стягнути з уряду Таїланду 30 
млн. євро. Вальтер Шнайдер, який 
представляє інтереси колишніх 
власників «Вальтер Бау», назвав 
затримку літака спадкоємця пре-
столу «останньою розпачливою 
спробою достукатися до тайського 
уряду». Офіційно нинішній король 
Таїланду Пумипон Адульядет вва-
жається найбагатшим монархом у 
світі, його статок оцінюється в 35 
млрд. дол.

Князь Монако та його дружина 
Шарлін перервали свій відпо-

чинок у ПАР через скандал навколо 
його чергової позашлюбної дитини.

Причиною для передчасного за-
кінчення відпочинку стали тести на 
ДНК, які має пройти Альбер, щоб 
встановити, чи не є він батьком ще 
однієї, уже третьої, позашлюбної ди-
тини.

Ймовірно, цей скандал і зіпсував 
молодятам медовий місяць, вважа-
ють журналісти. Вони з’ясували, 
що пара відпочивала у різних готе-
лях, розташованих на відстані 15 км 
один від одного.

Так, за даними південноафри-
канської газети City Press, князь зу-
пинився у готелі Hilton в Дурбані, 
а його молода дружина віддала пе-
ревагу скромному готелю Buthelezi 
Suite в курортному місті Умланга, 
розташованому на березі Індійсько-
го океану.

Про проблеми між подружжям 

свідчив і візит до президента ПАР 
Джейкоби Зуми. Альбер і Шарлін 
приїхали на одній машині, а от зали-

шили захід вже на різних. Крім того, 
очевидці стверджують, що під час 
своєї весільної подорожі княгиня 
Шарлін виглядала нещасною і мало 
посміхалася.

Тим часом французький жур-
нал VSD вважає, що весілля князя 
Альбера і Шарлін є певною угодою: 
нібито Шарлін погодилася народити 
князю законного спадкоємця, після 
чого вони будуть жити окремо, а, 
можливо, навіть розлучаться.

Утім, Майк Уіттсток, батько 
Шарлін і тесть князя, стверджує, що 
його дочка вийшла заміж з кохання і 
що вона не укладала подібної угоди. 
«Не знаю, звідки йдуть ці чутки, але 
в них немає ні слова правди», — під-
креслив він.

Нагадаємо, весілля князя Мона-
ко Альбера II на початку липня ви-
явилося темою №1 в Європі. Прин-
цесою Монако стала олімпійська 
чемпіонка з плавання, 33-річна Шар-
лін Уіттсток.

Державне управління справа-
ми витратить 152,30 мільйона 

гривень на реконструкцію держав-
них резиденцій в Криму та будів-
ництво двох гелікоптерних май-
данчиків. Про це повідомляється 
в «Віснику державних закупівель», 
пишуть «Наші гроші». Міністер-
ство економічного розвитку шос-
того липня погодило Головному 
управлінню санаторно-курортних 
закладів в АР Крим Держуправлін-
ня справами відповідну закупівлю 
будівельних послуг. 

Реконструкція будівель дер-
жавної резиденції №3 та будівни-
цтво гелікоптерного майданчика в 
смт. Масандра коштуватиме 41,20 
млн. грн.

Реконструкція і капітальний 
ремонт будівель, споруд та ін-
женерних мереж державних дач 
№№9, 10 та будівництво гелікоп-

терного майданчика в смт. Форос 
коштуватиме 64,50 млн. грн.

Також в смт. Форос буде про-
ведено реконструкцію будівель 
державних резиденцій №№ 6 і 8 за 
46,60 млн. грн.

Усі роботи мають бути викона-
ні з червня по грудень 2011 року.

В обґрунтуванні закупівлі, 
проведеній по неконкурентній 
процедурі «в одного учасника», 
вибір кримського підприємства 
Міноборони у якості виконавця 
пояснюється його територіальною 
близькістю до об’єктів будівни-
цтва і їх «режимністю». Необхід-
ність виконання цих робіт не по-
яснюється жодним чином.

Нагадаємо, зараз триває бу-
дівництво гелікоптерних майдан-
чиків поряд з Верховною Радою 
в Києві та поряд з музеєм Тараса 
Шевченка під Каневом.
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СКАНДАЛ   

Куди поїдуть відпочивати депутати
У зв‘язку із сесійними канікулами 
депутати Верховної Ради потроху 
роз‘їжджаються. Хто у Крим, хто у 
Закарпаття, але й закордоння «слу-
ги народу» не цураються.

Так, депутат Партії регіонів Та-
рас Чорновіл збирається проїхати 
з сім’єю на авто через всю Європу. 
Причому, жити він буде у наметі.

— Щойно завершую зі справа-
ми, сідаю за кермо, — сказав Чор-
новіл у кулуарах Верховної Ради. 
— І з максимально дозволеною на 
європейських автобанах швидкістю 
починаю віддалятися від України. 
Маршрут склав такий: Угорщина — 
Австрія — Німеччина — Франція 
— Португалія — Іспанія. На все про 
все майже місяць, а жити будемо з 
сім‘єю у кемпінгах, у наметі.

 В Іспанії, до речі, Чорновіл може 
перетнутися з колегою по партії 
Владиславом Лук’яновим. Регіонал 
розглядає пропозицію друзів при-
їхати у гості на середземноморське 
узбережжя.

— Друзі запрошували до них у 
гості до Іспанії, — зазначив депутат. 
— Вони живуть на Коста-Брава, на 
узбережжі. Я хочу з’їздити туди, від-
відати музей Гауді, подивитися Са-
града Фамілія — найбільший собор 
в Барселоні. Це найбільше творіння. 
Вийде чи ні, не знаю поки. 

До речі, чи поїде Лук’янов сам, 
чи у товаристві співачки Ірини Бі-
лик, регіонал не повідомив.

Між тим, член фракції «НУ-НС» 
Володимир Ар’єв вже запланував 
відпочинок в Австрії.

— Ми традиційно їдемо з сім’єю 
на машині подорожувати. Вже намі-
тили собі маршрут, давно заброню-
вали готелі, щоб дешевше було. По-
їдемо, покатаємось по Австрії, потім 
у теплому озері викупаємося, — по-
ділився планами політик.

Бютівець Андрій Шевченко у 

відпустці збирається скористатися 
подарунком друзів. Останні пре-
зентували йому на день народження 
сходження на гору Арарат — з ту-
рецької сторони Кавказу.

— Нас їде 12 осіб, з якими торік 
підкорювали Монблан, а позами-
нулого року Кіліманджаро, — каже 
депутат.

Похід заплановано на початок 
серпня, у компанії колег-депутатів і 
друзів-журналістів.

Хотів поїхати в Туреччину ко-
муніст Євген Царьков. Але поки 
він розглядає варіант відпочинку в 
Одеській області.

— Дорого в Криму, — сказав 
Царьков. — Порахуйте самі — за ті 
ж 11 тисяч гривень, а стільки коштує 
путівка в наш санаторій, я можу від-
почити і за кордоном. Думав поїхати 
у Туреччину — до Стамбула з Одеси 
ближче, ніж до Києва! Але, швид-

ше за все, доведеться залишитися в 
Україні — починається передвибор-
ча пора, мені потрібно бути з парті-
єю. Але без відпочинку не залишуся, 
буду їздити у Затоку. Мені-то що: за-
лив повний бак бензину — і за годи-
ну вже там,  — додав депутат.

До речі, бютівець Сергій Терьо-
хін теж хоче вирватися за кордон. От 
тільки боїться пропустити важливу 
подію.

— Наприкінці липня — початку 
серпня я збираюся вперше стати ді-
дом, — зізнався Терьохін.

 Як писала «Українська правда», 
гроші на оздоровлення депутатів 
оформлюються в основному як «ма-
теріальна допомога». Вона зазвичай 
становить близько 35 тисяч гри-
вень.

За матеріалами «Комсомольськой 
правды в Украине», «Фокуса», 
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Герман застукали під 
Монако у замку кози
Радник президента Ганна Герман потай відпо-
чила на Французькій Рив‘єрі. Минулої середи 
Ганну Миколаївну бачили у французькому 
ресторані, що входить до розкішного готельно-
ресторанного комплексу Château de la Chèvre 
D’or. «Замок Золотої Кози» відноситься до за-
кладів класу люкс. Номери у сезон тут коштують 
від 340 до 2900 євро. А це аж занадто дорого як 
для української чиновниці, яка жодного дня не 
займалася бізнесом. 

Князь Монако і його  дружина провели медовий місяць 
у різних готелях 

Представник президента у Вер-
ховній Раді, депутат від Партії 

регіонів Юрій Мірошниченко до-
бровільно оприлюднив деклара-
цію про свої доходи за 2010 рік.

Це він зробив у відповідь на ін-
формаційний запит «Української 
правди». Згідно з декларацією, 
Мірошниченко отримав 16 міль-
йонів 452 тисячі гривень сукупно-
го доходу. З цих коштів заробітна 
плата депутата склала 207,46 тисяч 
гривень, матеріальна допомога — 
35 тисяч гривень, відшкодування 
витрат, пов’язаних з виконанням 
депутатських повноважень — 209 
тисяч гривень. Цю суму отриму-
ють всі депутати, однак майже 
ніхто не вказує її як свій дохід. 16 
мільйонів гривень представник 
президента отримав у позику. Чле-
ни родини Мірошниченка в 2010 
році отримали 43 тисячі гривень 
доходів. В тому числі 31,5 тисячу 
гривень страхового відшкодуван-
ня і 11,54 тисяч — допомоги по 
догляду за дитиною.  У власності 
Мірошниченка перебуває 1,37 га 
землі, житлові будинки площею 
1966,5 квадратних метрів, квар-

тири — 1550 квадратних метрів 
і гаражі — 165,2 квадратних ме-
трів. Сім`я депутата володіє 3,24 
га землі, житловими будинками 
площею 300 квадратних метрів і 
квартирами площею 250 квадрат-
них метрів. Представник прези-
дента має два автомобілі Lexus 
LX570 (об’ємом двигуна 5700) і 
Toyota FJ Cruiser (об’ємом двигуна 
3956). Його родина має у власності 
три авто: Chevrolet Lacetti (1800), 
Mitsubishi L200 (2477) Mitsubishi 
Pajero (3000). Сім`я Мірошниченка 
має на рахунках у банках та інших 
фінансово-кредитних установах 
443,67 тисяч гривень. В тому числі 
за кордоном — 366,24 тисячі.

На облаштування комфортного 
життя Януковича піде ще 150 млн. 

Міліція взяла під охорону побиту 
Ландиком дівчину та її родичів 

Спецпідрозділ «Грифон» взяв 
під охорону Марію Коршуно-

ву, яку в луганському ресторані 
«Баккара» побив депутат Роман 
Ландик. Як відомо, днями дівчину 
виписали з лікарні, куди вона по-
трапила після побиття.

Адвокат дівчини розповів, що 
під захист спецпідрозділу попро-
силися і деякі її родичі.

— Хто саме написав заяву, не 
можу вам сказати, але вони теж 
— особи, які охороняються. Марія 
буде під охороною до суду. Зараз 
вона продовжує лікування вдома», 
— розповів газеті «Сегодня» адво-

кат потерпілої.
Адвокат спростував слова 

Романа Ландика, який раніше за-
являв, що конфлікт з Марією ви-
рішено полюбовно.

— Марія перебувала у шоково-
му стані і свої перші претензії була 
готова відкликати на наступний 
день після інциденту. Але, за на-
шою з нею домовленістю, вона не 
могла цього зробити без адвоката. 
Офіційно відмови не оформляла. 
Поки вона лікується, ми не будемо 
вживати конкретних кроків. Суть 
претензій оформимо пізніше, — 
пообіцяв захисник.

Нагадаємо, депутат Луганської 
міської ради Роман Лaндик під час 
відпочинку в ресторані побив ді-
вчину. Подія зафіксована на відео, 
ролик опубліковано в Інтернеті.

Як відомо, 9 липня Лaндик був 
оголошений в розшук, а 10 липня 
— затриманий в Краснодарі Росій-
ської Федерації. Ландика виключи-
ли з Партії регіонів, а також з фрак-
ції ПР у Луганській міськраді.

На часі Роман Ландик залиша-
ється в Росії, а його екстрадиція в 
Україну може зайняти мінімум 40 
днів, повідомили в Генпрокуратурі 
України.

БАГАТІ ЛЮБЛЯТЬ «ШАРУ» 

Літак принца Таїланду 
арештований у Німеччині за борги

Під час кризи  у Лукашенка 
з’явилася нова резиденція
У білоруські ЗМІ потрапило відео нової секретної ре-
зиденції президента країни Олександра Лукашенка.
Нова резиденція Лукашенка побудована на березі 
унікального озера Сєвєерний Волос на Браславщині, 
на території заказника «Міжозерний», де дотепер 
забороняли навіть розводити багаття й приїжджати 
на автомобілях. Лікарську глину озера порівнюють із 
глиною Мертвого моря. Резиденцію звели в найко-
ротший термін у той час, коли  зарплата обвалилася 
у два рази», — пише опозиційне видання «Хартія-97».

Представник Президента у ВР 
взяв позику в 16 мільйонів

НАШІ МІЛЬЙОНЕРИ 


