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Російський олігарх Борис Бе-
резовський підписав угоду 

про розлучення, у якій зазначе-
но, що в якості відступних своїй 
другій дружині Галині Бешаро-
вій він виплатить від 270 до$360 
мільйонів доларів. Про це пи-
шуть російські ЗМІ.

Бешарова, з якою Березов-
ський одружився у 1991 році 
й у шлюбі з якою народив двох 
дітей, погодилася на такі умови. 
Подружжя прожило разом усьо-
го кілька років, у середині 1990-х 
у Березовського з’явилася інша 
жінка — Олена Горбунова, яка 
також народила олігархові двох 
дітей. Ще дві дівчинки в Бере-
зовського є від першого студент-
ського шлюбу з Ніною Коротко-
вою.

Попередній рекорд щодо 
розміру відступних був встанов-
лений у 2006 році під час розлу-
чення мільйонера Джона Чар-
мана. Він виплатив екс-дружині 
близько 80 млн. доларів.

Глава Чечні Рамзан Кадиров при-
був разом зі своєю сім’єю і охоро-

ною на відпочинок у турецьку Анта-
лію. Про це пишуть місцеві ЗМІ. Як 
повідомляється, чеченського лідера 
бачили у відкритому «Rolls-Royce 
Phantom Cabrio» ціною в два мільйо-
ни доларів.

З аеропорту Анталії Кадиров 
вирушив у фешенебельний го-
тель «Mardan Palace», що належить 
азербайджанському мільярдерові і 
колишньому власникові Черкізов-
ського ринку Москви Тельману Іс-
маїлову.

Олігарх особисто зустрів прези-
дента Чечні, який сам захотів сісти 

за кермо «Rolls-Royce». Як повідо-
мляється, разом із особистою охо-
роною протягом тижня відпочинку 
Кадирова охоронятимуть сили пра-
вопорядку Анталії.

На будівництво готельного 
комплексу «Mardan Palace», в якому 
зупинився Рамзан Кадиров, було ви-
трачено понад мільярд доларів. При-
мітною особливістю цього готельно-
го комплексу є найбільший в світі 
відкритий басейн площею 16000 кв. 
м, в середині якого розташовуєть-
ся величезний скляний акваріум із 
2400 рибами, включаючи акул.

При будівництві готелю було 
витрачено 2500 тонн золота, 500000 
штук дорогоцінного каміння та 
23000 квадратних метрів італійсько-
го мармуру найвищої якості. На одні 
тільки столові прибори пішло 17 
мільйонів доларів. Навіть унітази у 
готелі мають пульти дистанційного 
керування.

У «Mardan Palace» є люксові 
номери вартістю від 20000 доларів 
за ніч. Спа-центр пропонує такі 
процедури як обгортання листом 
24-каратного золота або прийнят-
тя ванни, наповненої витриманим 
шампанським. 

Віктор Янукович-молодший 
планує витратити гроші, виді-

лені йому на відпустку, на ремонт 
школи №9 у Донецьку, яку він 
закінчив. Про це заявила прес-
секретар сина президента Лідія 
Шевченко, повідомляє «Сегодня». 

— Віктор закінчив школу зі 
срібною медаллю і за час навчан-
ня проявив себе як дуже наполе-
гливий і старанний учень, — за-
явила директор школи №9 Євгенія 
Глущенко, пише видання. — Його 
поведінка завжди вирізнялася 
скромністю, інтелігентністю і гли-
бокою повагою до старших. Умів 
дружити, і однокласники віддава-
ли йому належне.

За словами директора, школа 
не ремонтувалася з дня її засну-
вання у 1977 році.

— Багато конструкцій стали 

непридатними: велика площа про-
тікання покрівлі, потрібно заміню-
вати підлогу в спортзалі, крісла в 
актовому залі і штукатурку стін та 
стель, — зазначила Глущенко.

Як відомо, Віктор Янукович-
молодший як народний депутат 
отримує матеріальну допомогу на 
оздоровлення у розмірі близько 35 
тисяч гривень.
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Сильні світу

ЗАДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ САНІТАРІЇ 

Дженніфер Лопес розважала гостей 
на весіллі в Україні 
Співачку Дженніфер Лопес за-
просили співати на весілля сина 
узбецького нафтового магната і 
мільйонера Азама Асланова — 
33-річного Амона. Зараз сім’я живе 
в Індонезії. Як відомо, за півгодин-
ний виступ співачці повинні були 
заплатити $1 млн. 

Святкування пройшло в крим-
ському пансіонаті «Айвазовський», 
що під Алуштою, де в 2008 році від-
значав своє 70-ліття екс-президент 
Леонід Кучма. Пансіонат належить 
українському бізнесменові, співвлас-
никові корпорації «Індустріальний 
союз Донбасу» Сергію Таруті. Тому 
спочатку з’явилися чутки, що він 
повинен був видавати заміж одну зі 
своїх дочок. Проте в оточенні бізнес-
мена цю інформацію не підтвердили, 
сказавши, що весілля дочки дійсно 
буде, але у вересні. Щоправда, Асла-
нов — людина для Тарути не чужа. 
Як кажуть, він його бізнес-партнер. 
Про наречену поки відомо лише те, 
що наречений з нею познайомився в 
«Одноклассниках», пише газета «Се-
годня».

У «Айвазовському» заради ве-
сілля відпустили на тиждень весь 
персонал — від покоївок до куха-
рів. Приготуваннями урочистості 
займалася компанія, котра спеці-
ально організовує свята. На воро-
тах пансіонату висить табличка з 
інформацією, що з 17 по 20 липня 
«Айвазовський» не буде працювати і 
приймати відпочиваючих. Молодята 
запросили на святкування близько 
500 гостей. Деякі добиралися верто-
льотом, для них підготували спеці-
альний майданчик.

Весілля вирішили зробити в 
східному стилі. На території «Айва-
зовського» встановили величезний 
намет, запросили національний 
узбецький ансамбль танців «Офа-

рін» із Ташкента. Вони виконують 
попурі з танців різних областей 
Узбекистану. До речі, танцівниці ра-
зом із працівницями готелю «Ялта-
Інтурист», одягненими в українські 
костюми, зустрічали гостей весілля з 
шампанським.

А розважати гостей, крім Дже-
ніфер Лопес, запросили понад 15 
російських зірок: Миколу Баскова, 
Філіппа Кіркорова, Земфіру, групи 
«Город-312», «Муммій Троль». Ве-
дучими заходу були резиденти «Ка-
меді Клаб» Олександр Ревва, Тимур 
Батрутдінов і Гарик Харламов. Зі-
рок поселили в найбільший готель 
«Ялта-Інтурист», який теж належить 
Таруті. Там же жили і гості. За тра-
дицією, вечірку знімали на камеру. 
Але з весілля Асланова вийде справ-
жнє кіно — зйомку вели і з неба, і зі 
спеціального крану.

Охороняли спокій молодят та за-
прошених загони «Беркута» і «Гри-
фона», а комплекс оточила охоро-

на, озброєна автоматами. На думку 
представників компаній, що орга-
нізовують грандіозні святкування, 
за найскромнішими оцінками, таке 
весілля обійшлося в 10-15 млн. до-
ларів. І це, можливо, найдорожче ве-
сілля в сучасній історії України.

Дженніфер Лопес, яка прилетіла 
до Криму, привезла з собою велику 
групу підтанцьовки, бек-вокал, гри-
мерів і 20 тонн звукоапаратури. По-
селили суперзірку світового масшта-
бу в пентхаусі в готелі «Вілла Єлена», 
що за 100 метрів від набережної 
Ялти. На добу такий номер коштує 
майже 33 тисячі гривень. 

Команді артистки зняли номери 
люкс у готелі «Ореанда». Охороняли 
співачку бійці Управління держо-
хорони. Під’їзд готелю окупували 
фани Джей Ло, але її так ніхто і не 
побачив. Коли вона сідала в лімузин, 
щоб поїхати на весілля, вихід пере-
крили трьома фургонами. 

ВЧИНОК  

ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ 

ВІДПОЧИНОК  

Весільне плаття Кейт 
Міддлтон стало експонатом
Весільне плаття герцогині Кембриджської Кейт 
Міддлтон виставлене на показ у Букінгемському 
палаці. Тепер будь-хто може близько побачи-
ти весільне вбрання від Alexander Mcqueen 
вартістю 400 тиc. доларів. На щорічній літній 
експозиції королівського палацу, крім весільної 
сукні, виставлені тіара Кейт Міддлтон із тисячою 
діамантів, сережки, туфлі й точна копія весіль-
ного торта. За квиток доведеться заплатити 30 
доларів.

Президент Чечні оселився 
в апартаментах з акулами 

Кортеж Обами оштрафували 
на 200 доларів за створення 

заторів. Цей інцидент стався ще у 
травні цього року, проте подроби-
ці публікуються зараз.

Британські ЗМІ відзначають, 
що мер Лондона Борис Джонсон 
здійняв галас із приводу заторів, 
які влаштовують на дорогах бри-
танської столиці кортежі амери-
канських політиків.

За кілька років, починаючи з 
2003-го, американські політики 
накопичили штрафів на 5 мільйо-
нів 800 тисяч фунтів стерлінгів (8,7 
млн.   доларів), і посольство США 
у Великобританії не поспішає їх 
оплачувати.

Джерело в посольстві поясни-
ло, що відомство відмовляється 
платити на цілком законних під-
ставах. Зокрема Віденською кон-
венцією про дипломатичні від-
носини забороняється накладати 
штрафні санкції на співробітників 
дипмісій.

За словами Джонсона, хоч 
штраф невеликий, проте є части-
ною великої проблеми для Лондо-
на. Відзначимо, у травні лімузин 
Барака Обами мав технічні про-
блемами під час візиту президента 
до Європи. Під час виїзду з тери-

торії американського посольства 
в Дубліні (Ірландія) броньована 
машина вдарилася дном об «лежа-
чого поліцейського», після чого за-
глохла перед натовпом роззяв.

Подружжя Обам залишалося в 
лімузині до тих пір, поки машину 
не полагодили, а в цей час на доро-
зі утворився затор. Пізніше відео 
події з’явилося в інтернеті.

Взагалі за іноземними посоль-
ствами накопичилося штрафів на 
50 мільйонів фунтів стерлінгів. За 
парковку в недозволеному місці 
іноземні дипломати заборгували 
ще 491 тисячу фунтів.

Найбільшим боржником є   
США — 5 мільйонів фунтів. Не над-
то відстають російські дипломати, 
які заборгували 4,4 мільйона.

Янукович-молодший віддасть 
свої гроші школі

Білл Гейтс переймається 
проблемою туалетів в Африці 

Філантроп і засновник кор-
порації Microsoft  Білл Гейтс, 

який свого часу перетворив персо-
нальний комп’ютер на елемент по-
буту у розвинених країнах, тепер 
займається модернізацією туалету. 
Фонд Білла і Мелінди Гейтсів виді-
ляє гранти на мільйони доларів на 
відповідні програми, повідомляє 
ВВС.

Директор фонду з питань 
води, санітарії та гігієни Франк 
Рійсберман сказав, що це дуже 
важлива справа для країн Африки. 
Метою цих програм є підвищення 
рівня охорони здоров’я у країнах, 

що розвиваються. Ідеться про 2,6 
мільярда людей, які не мають без-
печного доступу до туалету. 

— У містах вони використо-
вують «пересувний туалет». Вони 
«ходять у туалет» в поліетилено-
вий пакет, а потім викидають його 
на вулиці, де бавляться діти. Мале-
ча може наткнутися на ці пакети. 
В результаті в них може розвину-
тися хронічна діарея, яка забирає 
більше життів дітей віком до п’яти 
років, ніж ВІЛ-СНІД та малярія, – 
сказав Франк Рійсберман.

Утім філантроп хоче не лише 
поліпшити доступ до гігієни, а й 
відійти від туалетів зі зливним ба-
ком, які поширені на Заході, але не 
придатні для бідних країн.

— Нам потрібно розробити 
новий туалет. Потрібна нова тех-
нологія, яка не передбачає потра-
пляння відходів у питну воду, яка 
не потребує дорогих водопроводів 
і очистки стічних вод, — сказав 
Рійсберман.

Аби стимулювати розробку 
інноваційних вбиралень, фунда-
ція Гейтсів оголосила виділення 42 
мільйонів доларів.

ВІП-РОЗЛУЧЕННЯ 

Березовський 
заплатить за 
розлучення 
рекордну суму

Брати Клички відмовилися 
від 100 мільйонів
Брати Клички, зібравши всі чемпіонські пояси у над-
важкій вазі, залишилися без суперників, які створю-
вали б хоч якусь загрозу українським чемпіонам. 
Тому все частіше звучать розмови про бій між бра-
тами. Однак у Володимира і Віталія є власна думка 
щодо такого поєдинку. «Дон Кінг сказав, що він дав 
би мені 100 мільйонів доларів за бій з братом. Але у 
нас є тільки одна мати. Скільки коштує серце вашої 
матері? На нього немає ціни», — сказав Володимир 
Кличко.

Президента США в Лондоні 
оштрафували за затори


