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Мер Києва Леонід Черновець-
кий і його дружина Аліна 

Айвазова вже 17 років є грома-
дянами Ізраїлю. Про це пише із-
раїльське видання «IzRus».

Відповідно до інформації, 
що міститься в базі даних МВС, 
Леонід Черновецький і його дру-
жина Аліна Айвазова репатрію-
валися в Ізраїль 5 жовтня 1994 
року. Отже, Черновецький ба-
лотувався на посаду Президента 
України (2004 р.), був обраний 
мером (2006 р.) і був депутатом 
Ради, вже будучи ізраїльським 
громадянином.

Також видання повідомляє, 
що Черновецький нещодавно 
прибув із Грузії в Ізраїль.

Як відомо, в Україні заборо-
нене подвійне громадянство.

Прем’єр-міністра Великобританії 
Девіда Кемерона відмовилися 

обслужити в одному з кафе італій-
ської Тоскани, де політик відпочиває 
з родиною. Замовивши чашку кави, 
Кемерон почув від офіціантки, що 
в їхньому кафе — самообслугову-
вання. У відповідь прем’єр ретельно 
зібрав із прилавка всю здачу, не за-
лишивши чайових. 

Історія викликала великий ре-
зонанс у британській пресі. Примі-
ром, газета «Daily Mail» вказала на 
те, які незручності терпить прем’єр 
на канікулах, аби заощадити дер-
жавні кошти. Зокрема, стародавню 
віллу сімейство Кемеронів ділить 
із двома іншими родинами й свою 
частку оплачує самостійно. До сло-
ва, житло доволі скромне та вартує 
усього шість тисяч фунтів за два 
тижні.

Президент РФ Дмитро Медве-
дєв повідомив, що його офі-

ційна трудова біографія почалася з 
професії двірника.

«У мене... перший запис у 
трудовій книжці — «двірник», а 
останній наразі — «президент». 
Двірником я, щоправда, працював, 
ще коли в університеті навчався, 
але саме тоді мені видали трудо-
ву книжку», — сказав Медведєв 
на церемонії вручення нагород у 
Кремлі.

Серед майже сорока нагоро-
джених виявилися представники 
найрізноманітніших професій — 
учителі та вчені, військові, діячі 
культури і релігії, керівники вели-
ких компаній і федеральних ЗМІ, 
лікарі та медсестри, робітники і 

трудівники села.
Нагадаємо, минулого літа 

прем’єр-міністр РФ Володимир 
Путін розповів членам молодіж-
них будівельних загонів, залуче-
них до олімпійського будівництва, 
як у молодості рубав ліс у тайзі.
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Сильні світу

ОСОБЛИВА ПОВЕДІНКА 

Хто він — суддя Родіон Кірєєв?
Нікому не відоме ще місяць тому 
прізвище Кірєєв сьогодні в усіх на 
слуху. Родіон Кірєєв — 31-річний 
суддя Печерського райсуду столи-
ці. Людина, на плечі якої ліг тягар 
розібратися в газових домовле-
ностях 2009-го року колишнього 
прем’єр-міністра Юлії Тимошен-
ко. Хто він і звідки — пробували 
з’ясувати журналісти телеканалу 
«24».

Суддя є — біографії немає. Відо-
мостей про Родіона Кірєєва обмаль: 
киянин, одружений, є дитина. По-
дейкують, що має родинні зв’язки 
з колишнім головою Державної 
податкової адміністрації України 
Олександром Кірєєвим. Професійну 
кар’єру почав у 2009-му суддею Бе-
резанського міського суду. Там юно-
го служителя Феміди пам’ятають, 
однак поділитися біографічними ві-
домостями колишні співробітники 
особливого бажання не виказують.

Більш охочими до розмов вияви-
лися мешканці Березані. Не на каме-
ру розказали: Родіон Кірєєв «ходив, 
як «німець», — ні з ким не вітався, ні 
до кого не говорив».

Як випливає з декларації про до-
ходи, статки пана Кірєєва невеликі: 
в 2010 році заробив майже 62 тисячі 
гривень. Має квартиру та два авто-
мобілі: ВАЗ і «Хюндай Таксон». До 
столиці суддя перебрався лише на-
весні 2011-го завдяки указу чинного 
Президента. І одразу ж прославився. 
Завдяки процесу над Тимошенко. 
Тоді ж і з’явилися перші обвинува-
чення в заангажованості та керова-
ності. Разом з тим, згідно з законом, 
справи судді отримують завдяки ав-
томатичному розподілу, яким керує 
комп’ютерна програма.

«Я вважаю, що ця система не 
була автоматичною. Точніше, вона 
була автоматичною, але хтось роз-
писав цю справу для цього судді. Я 
впевнений, що всі досвідчені судді, 
розуміючи, що це дуже гнила спра-
ва, не взялися б за неї, просто відмо-
вилися б від цього. Знайшли суддю, 
якому, вочевидь, натякнули, що тре-
ба ж іще на пожиттєве призначатись 
у стінах Верховної Ради, треба ж 
відпрацьовувати своє пожиттєве», 
— каже народний депутат Сергій 
Міщенко, «БЮТ-Батьківщина».

«За намагання впливати на про-
цеси, пов’язані з розподілом справ, 
передбачена кримінальна відпові-
дальність за втручання в автомати-
зовану систему розподілу криміналь-
них або цивільних справ. Тому нині 
левова частка голів судів воліють не 
втручатись у цей процес», — каже 
нардеп-регіонал Сергій Ківалов.

Ще один аргумент опозиціоне-
рів не на користь Родіона Кірєєва — 
його непрофесіоналізм, зумовлений 
браком досвіду. Натомість у Вищій 
раді юстиції пояснюють — на абико-

го мантію не вдягають.
«Людина провадить процес не-

якісно. Вона входить у полеміку та 
поводиться не як суддя, не як про-
фесіонал, а як студент. Виникає таке 
враження, що його взяли, посадили 
та сказали: немає значення, як ти це 
зробиш, головне, щоб був вирок», — 
каже бютівець Сергій Міщенко.

«Справи, які мають великий сус-
пільний резонанс, завжди складні 
в психологічному плані. Тож суддя 
повинен уже мати певний досвід ро-
боти, який дасть йому можливість 
неупереджено приймати рішення, 
відповідно до чинного законодав-
ства. Та зважмо на те, що стаж ро-
боти не є преференцією щодо отри-
мання чи не отримання тієї чи іншої 
справи. І ми маємо певні проблеми з 
тим, що складні багатоепізодні спра-
ви дістаються суддям, які не мають 
достатнього стажу роботи», — каже 
голова Вищої ради юстиції Володи-
мир Колесниченко.

Хай там що, а судова тяганина з 
Тимошенко хоча б трохи, але змен-
шила кількість білих плям у біогра-
фії Родіона Кірєєва. Принаймні в 
професійній. Згідно з інформацією, 
яку вдалося знайти ЗМІ, трудові за-
слуги ставленика Феміди в Березані 
різноманітністю не вражають: спра-
ви були малозначимими й обмеж-
увалися штрафами близько тисячі 
гривень. Натомість екс-прем’єрці 
нібито вдалося «накопати» більше.

«Двадцять кримінальних справ 
із тридцяти двох, які він розглянув, 
Кірєєв закрив, маючи явні злочини. 
Причому одна зі справ — та, де пред-
ставники чинної влади виробляли 
та збували наркотики. Саме тому я 
переконана, що суддя Кірєєв не про-
сто так потрапив у цей зал судового 
засідання», — каже екс-прем’єр-

міністр Юлія Тимошенко.
У доробку судді Кірєєва є ще 

одна резонансна справа: 31 серп-
ня 2009 року він виніс вирок щодо 
начальника комунального підпри-
ємства «Березанський комбінат ко-
мунальних підприємств». Викорис-
товуючи своє службове становище, 
директор заволодів сумою близько 
200 тисяч гривень. Але, на загальний 
подив, суддя Кірєєв відпустив екс-
чиновника прямо під час судового 
засідання.

Розгляд справи щодо газових 
угод триває. А популярність моло-
дого судді невпинно росте. Його 
порівнюють із літературними пер-
сонажами: пересічні громадяни — з 
культовим фентезійним героєм Гаррі 
Поттером, на якого суддя скидаєть-
ся зовнішньо, політики — з персона-
жем відомого російського письмен-
ника Івана Тургєнєва.

«Мені, чесно кажучи, це нагадує, 
коли на місце сторожового пса зако-
ну поставили такого цуцика Му-му, 
нічого не навченого. Це от приблиз-
но суддя Кірєєв сьогодні», — каже 
екс-голова МВС Юрій Луценко.

Проте так, якщо й було, то лише 
на початку розгляду справи Тим-
ошенко. За роботою Кірєєва особис-
то слідкує Президент, він і помітив 
прогрес молодого судді.

«Спочатку, коли дивився нови-
ни, то бачив одного Кірєєва, зараз 
я бачу вже іншого. Він уже трошки 
адаптувався до цього процесу», — 
каже Віктор Янукович.

Справа Тимошенко дає змогу за-
галу побачити обличчя сучасної су-
дової системи України. І на що схо-
жим видасться воно українцям — на 
цуцика, пса чи чарівника — сьогодні 
не в останню чергу залежить саме 
від судді Кірєєва.

ТРУДОВИЙ ШЛЯХ  

КРАСИВЕ ЖИТТЯ ЗА БЮДЖЕТНІ ГРОШІ  

ЕКОНОМНИЙ ПРЕМ’ЄР 

Путін пообіцяв посадити 
Медведєва на велосипед
Російський прем’єр Володимир Путін має 
намір схуднути на півкілограма й освоїти 
велосипед-тандем разом із президентом Дми-
тром Медведєвим. Таку заяву Путін зробив 
на молодіжному форумі «Селігер-2011», який 
організували прокремлівський молодіжний 
рух «Наші» та Федеральне агентство у справах 
молоді, повідомляє сайт видання «Аргументи 
і факти».

Британському прем’єру відмовила 
офіціантка!

Два роки перебування Вікто-
ра Януковича при владі обі-

йдуться Україні в суму, еквіва-
лентну півтора бюджету області з 
населенням 1,3 мільйона осіб. Про 
це інформує «Кореспондент». Як 
пише видання, приблизно $170 
тисяч — тобто вартість трикімнат-
ної квартири в новому будинку в 
столичному спальному районі По-
зняки — коштує бюджету кожен 
день Віктора Януковича на посаді 
Президента України. Більше поло-
вини цієї суми, $91,5 тисячі у день, 
іде на те, щоб забезпечити главі 
держави комфорт, якого не було 
у його попередників, — оренду 
вертольота та літака вищого класу, 
ремонт держрезиденцій, будівни-
цтво спецдороги до Межигір’я, де 
він живе, тощо. Тільки на це, за 
підрахунками «Кореспондента», 
країна за півтора року віддала $50 
млн. Крім того, держава щороку 
виділяє на потреби Януковича й 
Адміністрації Президента (АП) 
значні суми. Зокрема, в 2010-му 
скарбниця направила на рахунки 
Держуправсправами $30,5 млн., у 
2011-му — $44 млн., тобто майже 
на третину більше. Тобто, пише 
видання, за підсумками двох ро-
ків перебування Януковича при 
владі з урахуванням основних і 
додаткових витрат перша особа 
держави та АП обійдуться Укра-
їні як мінімум у $124,5 млн. — це 

півтора бюджету Хмельницької 
області з населенням 1,3 мільйона 
осіб. Видання пише, що будинок, 
показаний Януковичем пресі, не 
єдиний, що розташований на зем-
лях Межигір’я. Ще розкішніше ви-
глядає інша будівля, споруджена 
тут же, — так званий клубний бу-
динок, що, за даними «Української 
правди», має чотири поверхи та 
належить Президенту через лан-
цюжок фірм.

Оцінити його вартість поки 
немає можливості через закри-
тість об’єкта та його масштаб — 
будівництво ведеться на площі по-
над 130 гектарів. «Кореспондент» 
пише, що в пресу просочується 
лише фрагментарна інформація, 
яка свідчить про те, що власник ма-
єтку любить жити з розмахом. Од-
нак у прес-службі глави держави 
заперечують факт приналежності 
клубного будинку Януковичу.

Президент Росії починав кар’єру з 
двірника 

Президент Чехії влаштував 
скандал в Австралії

Президент Чехії Вацлав Клаус 
знову став ініціатором скан-

далу, який цього разу розгорівся 
в Австралії, де чеський лідер пере-
буває з 14-денним візитом.

Як повідомляє prague-express.
cz, коли президент Чехії побачив, 
що йому необхідно пройти через 
рамку металошукача, він сказав: 
«Через це я не пройду». Продюсер 
телеканалу намагався переконати 
главу держави, що пройти через 
металодетектор мусять усі без ви-

нятку, та Клаус від цієї процедури 
відмовився.

Охоронці парламентського 
центру не захотіли зробити для 
президента виняток і пропустити 
його без огляду. Вацлав Клаус ска-
зав, що повертається в готель, де й 
можна буде провести інтерв’ю, та 
пішов, не попрощавшись.

Телекомпанія була змушена 
скасувати інтерв’ю з технічних 
причин.

Прес-секретар президента Че-
хії Радим Охват нагадав, що контр-
оль безпеки в Чехії та більшості 
країн світу спрямований саме на 
захист перших осіб держави. «Не-
можливо уявити, щоб глава держа-
ви сам проходив такий контроль, 
тим паче, якщо він прийшов на 
інтерв’ю», — додав Радим Охват.

Це вже не перший скандал, 
пов’язаний із президентом Чехії 
під час його закордонних візитів. 
Приміром, відео, на якому видно, 
як Вацлав Клаус краде ручку під 
час квітневого візиту в Чилі, стало 
в Інтернеті хітом.

СКАНДАЛ 

Черновецький 
має подвійне 
громадянство?

Коломойський скуповує авіацію
Основним акціонером кіпрської компанії «Mansvell 
Enterprises», холдингової компанії двох шведських авіа-
компаній «Skyways» і «City Airlines», що купує 70% акцій 
данської авіакомпанії «Cimber Sterling» є Ігор Коло-
мойський. Як зазначив глава ради директорів «Cimber» 
на позачергових зборах акціонерів, Коломойський має 
інтереси також і в українській авіації, зокрема, в таких 
компаніях, як «Аеросвіт» і «Дніпроавіа», повідомляє 
«Інтерфакс-Україна». Також Коломойський є основним 
акціонером низки португальських лізингових компаній і 
співвласником «Приватбанку».

Один день Януковича обходиться 
бюджету в $170 тисяч


