
Повідомлення з проханням внести 
суму за «зайві» квадратні метри 
почнуть приходити поштою вже з 
15 квітня. Закон про податок на не-
рухомість був прийнятий минулого 
літа. Його творці запевняють, що 
пересічного населення нововве-
дення не торкнеться: за понаднор-
мові «квадрати» житлової площі 
платитимуть тільки багатії. Ось про 
них, політиків і бізнесменів, ми й 
вирішили дізнатися — скільки гро-
шей вони викладатимуть за розкіш 
мешкати в гігантських квартирах і 
маєтках. Інформація про нерухо-
мість узята з декларацій політиків і 
чиновників за 2011-2012 роки. 

У Віктора Януковича є будинок 
площею майже 620 квадратних ме-
трів (ідеться про Межигір’я), а та-
кож квартира на 239,4 кв. м на Обо-
лонських Липках і два гаражі по 20 
«квадратів» кожен. Отже, главі дер-
жави доведеться заплатити податок 
на нерухомість за будинок і кварти-
ру. Податкову пільгу він, найімовір-
ніше, використає для найдорожчого 
об’єкта нерухомості — заміського 
будинку в Межигір’ї, але все одно 
сплатить 6563 гривні. Квартира ж 
«потягне» ще 5065 гривень. Загалом 
за рік гарант за нерухоме майно за-
платить 11629 гривень. 

Найсвіжіші дані про нерухо-
мість Миколи Азарова стали відо-
мі, коли в грудні 2012-го депутатам 
роздали його декларацію про дохо-
ди перед затвердженням на посаду 
Прем’єра. Так, у його власності — 
житловий будинок у Конча-Заспі 
площею 594 кв. м — це рівно в 10 ра-
зів більше, ніж могли купити україн-

ці за програмою «Доступне житло». 
Ще є квартира на 190 «квадратів» і 
гараж — 40 кв. м. Стягувати податок 
будуть із обох об’єктів Прем’єра: дім 
«потягне» 5771 гривню, квартира — 
2179, разом — 7950 гривень. 

Народний депутат Сергій Тігіп-
ко уникне сплати податку: на нього 
записана тільки квартирка площею 
40 «квадратів». Зате у власності його 
дружини Вікторії — житловий буди-
нок у 1252 кв. м, розташований у селі 
Старі Безрадичі. А ще є квартира на 
99,8 «квадрата». За маєток родина 
Тігіпків виплатить 26103 гривні по-
датку плюс 1144 гривні — за квар-
тиру. 

Глава РНБО Андрій Клюєв жит-

лом забезпечений краще за всіх: має 
будинок площею 2310 кв. м у селі 
Рудики (30 км від Києва) та части-
ну квартири — 31 «квадрат». Тож 
податки, які доведеться виплатити 
Клюєву за нерухомість, найбільші 
серед політиків: 59796 гривень він 
віддасть за котедж, іще 355 гривень 
— за квартиру. 

Міністр юстиції Олександр 
Лавринович володіє квартирою 
площею 135,4 «квадрата», а також 
житловим будинком у 695 кв. м у 
с. Плюти недалеко від столиці. Крім 
того, у нього є гараж — 24 кв. м 
(якраз достатньо, щоб утримувати 
джип БМВ, який є у глави відом-
ства). Майже дев’ять тисяч гривень 
податку Лавринович заплатить за 
дім, ще 1851 гривню — за квартиру. 

Опозиційний лідер Арсеній 
Яценюк має аж чотири квартири 
площею 83, 225, 34 і 114 кв. м відпо-
відно. Крім того, у нього є житловий 
будинок у 298 кв. м і гараж на 45 
«квадратів». За всі квартири Яценюк 
заплатить 3853 гривні податку на не-
рухомість. 

Спікер Верховної Ради Володи-
мир Рибак має квартиру площею 
56,4 кв. м, 24 «квадрати» гаража, а 
також «інше нерухоме майно» на 126 
кв. м. Його родина володіє житло-
вим будинком площею 301,3 кв. м і 
гаражем — 30 кв. м. Будинок на Ри-
бака не записаний, тож і податок він 
не платитиме. 

Новоспечений народний депу-
тат від Партії регіонів Таїсія Пова-
лій не володіє ні будинком, ні квар-
тирою — в її декларації у графах 
про нерухомість суцільні пропуски. 
Отже, співачка-політик теж не пла-
титиме податку на нерухомість. 
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Сильні світу

Королева Єлизавета 
заборонила онуку називати 
доньку Діаною 
Принц Вільям і його вагітна дружина Кетрін Мід-
длтон ведуть боротьбу за ім’я своєї майбутньої 
дитини. Подружжя вирішило, що якщо в них на-
родиться дівчинка, то вони назвуть її Діаною. Однак 
королева Єлизавета категорично проти. «Королева 
має абсолютне право схвалити всі імена потенцій-
них королівських спадкоємців, і вона ніколи не 
змінить свого рішення», — розповіло джерело. 

Іспанського прем’єра 
відправляють у відставку 
Петиція, що закликає прем’єр-міністра Іспанії 
Маріано Рахоя піти у відставку, зібрала понад 
мільйон підписів. Документ на онлайновій плат-
формі для петицій change.org. підписав кожен 
47-й іспанець. Кампанія проти Рахоя почалася піс-
ля публікації документів, які звинувачують главу 
уряду та членів очолюваної ним консервативної 
Народної партії в корупції. У петиції міститься ви-
мога про негайну відставку Рахоя та проведення 
дострокових виборів. 

Гілларі Клінтон 
випередила Обаму 
за популярністю 

Колишній державний секре-
тар США Гілларі Клінтон на 

10% популярніша за президента 
країни Барака Обаму, на 15% — 
за віце-президента США Джозе-
фа Байдена і на 17% — за нового 
керівника Держдепартаменту 
Джона Керрі. Про це свідчать 
результати опитування симпа-
тій американців до політичних 
діячів, проведеного Інститутом 
вивчення громадської думки. 

«Обама переміг Клінтон на 
праймеріз Демократичної партії 
під час президентської виборчої 
кампанії у 2008-му, та сьогодні 
екс-держсекретар популярніша 
та має рейтинг симпатій серед 
американських виборців «61% 
проти 34%» у порівнянні з «51% 
проти 46%» у президента», — 
йдеться у повідомленні за ре-
зультатами опитування. 

Принц Вільям із дружиною полетіли 
відпочивати на Кариби 

Головний спічрайтер США йде у відставку 
В Азербайджані оголосили нагороду 
за відрізане вухо письменника 

Міністра юстиції Нижньої Саксонії зловили 
п’яним за кермом 

Папа Римський зрікається престолу 

Майбутні батьки принц Вільям 
і герцогиня Кембриджська 

Кетрін Міддлтон поїхали у від-
пустку на Кариби, на острівець 
Мюстік. Про це повідомляє The 
Sun із посиланням на джерела з 
королівського двору. 

Кейт і Вільям оселились у ві-
ллі вартістю 28 тисяч доларів на 
тиждень. У тимчасовому помеш-
канні подружжя є басейн, ігрова 
зона та чудовий краєвид на Ка-
рибське море. За словами джере-

ла, Міддлтон почувається добре. 
«І Вільям, і Кейт сподівалися, що 
її стан не завадить перенести ві-
сім годин польоту до Барбадосу, а 
потім і до острову Мюстік, — роз-
повів інформатор. — Місяць тому 
Кетрін навіть і подумати не могла 
про таку подорож. Тож це означає, 
що їй дійсно стало краще». 

Подейкують, разом із подруж-
жям на острів прилетіли й батьки 
герцогині. Вони зупинились у су-
сідньому маєтку. 

Головний спічрайтер Обами Джон 
Фавро йде у відставку. Після 

цього він планує спробувати себе в 
якості сценариста, можливо, пере-
їхавши в Лос-Анджелес. Фавро по-
кине свій пост 1 березня. Його змі-
нить уродженець Чикаго Коді Кінан, 
який раніше написав для глави США 
проникливу промову в зв’язку з на-
падом на конгресмена Габріель Гіф-
фордс у місті Тусон (Арізона), коли 
загинуло шість людей, а сама зако-
нодавиця була важко поранена. 

Обама з приводу відставки Фав-
ро заявив, що «він став другом і 
співавтором фактично кожної важ-
ливої промови», яку президент ви-
голошував «у Сенаті, під час перед-
виборчої кампанії та в Білому домі». 

Джон Фавро почав кар’єру спіч-
райтера в 2004 році, коли взяв участь 
у президентській кампанії демокра-
та Джона Керрі. Тоді він і познайо-
мився з Обамою, а через рік той узяв 
його на роботу в Сенат США. Коли 
в 2008 році Барак Обама переміг на 
президентських виборах, 27-річний 

Фавро став його головним спічрай-
тером. 

До речі, інший екс-спічрайтер 
Обами Джон Ловетт, покинувши 
свій пост, також спробував продо-
вжити кар’єру в кіно. Він став одним 
зі сценаристів комедійного серіалу 
«Пенсільванія-авеню, 1600» (1600 
Penn.), що розповідає про життя 
американського президента в Біло-
му домі.

В Азербайджані проурядова 
партія «Сучасний Мусават» 

оголосила нагороду тому, хто від-
ріже вухо письменнику Акраму 
Айліслі, автору резонансного ро-
ману «Кам’яні сни». Раніше в ЗМІ 
вже пройшла інформація, що не-
доброзичливці літератора закли-
кали відрізати йому вухо. Тепер 
лідер партії «Сучасний Мусават» 
Хафіз Гаджієв цю інформацію під-
твердив. Він заявив, що Айліслі у 
своєму романі образив азербай-
джанських біженців і за це пови-
нен бути покараний. 

Виконати «вирок», зі слів Га-
джієва, доручили членам моло-
діжної гілки партії. Тому, хто від-
ріже письменнику вухо, обіцяють 
10 тисяч манатів (10 тисяч євро). 
Правоохоронні органи на погрозу 
скалічити літератора не відреагу-
вали. 

В Азербайджані в кінці січня 
розпочалася кампанія проти Ай-
ліслі та його роману. Письменника 
звинувачують у «зраді» народу та 
прислужуванні вірменам. Була на-
віть пропозиція перевірити його 
«генетичний код» і з’ясувати, чи 
не вірменин він. Президент Азер-
байджану Ільхам Алієв позбавив 
письменника звання народного. 

Міністра юстиції Нижньої 
Саксонії Бернда Буземана 

викрили в п’яному водінні, пише 
газета Bild. За даними таблоїда, 
5 лютого, близько 23:15 за місце-
вим часом, 60-річного політика 
зупинила поліція Ганновера. Бу-
земан був за кермом службового 

автомобіля Audi A8. При перевірці 
з’ясувалося, що в крові міністра 
0,9 проміле алкоголю. 

Цього дня Буземана вибрали 
кандидатом на пост спікера ниж-
ньосаксонського парламенту від 
фракції ХДС. Очевидно, ввечері 
він вирішив відзначити успіх. Од-
наче невідомо, чому політик сів за 
кермо сам, а не попросив зробити 
це свого водія або не взяв таксі. 

Наступного дня йому довело-
ся виправдовуватися в інтерв’ю 
виданню Bild. Так, Буземан сказав, 
що жалкує про свій вчинок. Він зі-
знався, що за вечерею випив трохи 
пива, проте нібито був упевнений, 
що зможе кермувати. 

Зараз міністр чекає рішення 
поліції про покарання. Главі відом-
ства загрожує заборона на водіння 
протягом місяця, а також штраф у 
розмірі 500 євро. 

Папа Римський Бенедикт XVI 
оголосив, що збирається по-

кинути трон Римського перво-
священика і піти у відставку. Ін-
формацію про відхід понтифіка 
озвучив керівник служби друку 
Святого Престолу священик Фе-
деріко Ломбарді. За його словами, 
Бенедикт XVI офіційно оголосить 
про те, що покидає престол, уве-
чері 28 лютого. За словами самого 
Бенедикта ХVI, до такого вчинку 
його спонукало розуміння того, 
що у нього вже не вистачає сил 
для виконання своїх обов’язків. 16 
квітня цього року понтифіку ви-
повниться 86 років. 

До цього останній випадок 
зречення понтифіка від престолу, 
не рахуючи антипап, стався у 1415 
році. Тоді свій пост покинув Папа 
Григорій XII. 

Папа Римський відразу після 
свого зречення з посади пере-
їде в літню резиденцію Кастель 

Гандольфо, розташовану за 30 кі-
лометрів від Рима. Тут він пере-
буватиме до закінчення ремонту 
монастиря у Ватикані, в який пла-
нує потім переїхати.  

Скільки політики будуть платити за 
понаднормові «квадрати» своїх маєтків 

Віктор Янукович не часто показує, де він живе

Сергій Тігіпко живе у будинку дружини


