Добкіну на день народження
подарували кулемет

Машину Саакашвілі
закидали яйцями

Рідні та друзі харківського губернатора Михайла
Добкіна подарували йому на день народження кулемет. Про це програмі «Світське життя» розповіла
донька чиновника Алла. «Ми зібрались у вузькому
колі за містом на державній дачі. Подарували кулемет «Максим». Тато любить зброю, він мисливець.
Йому сподобалося, він грався», — похвалилася
дочка губернатора.

У Грузії Михайлу Саакашвілі намагалися перекрити дорогу в селі Наразені Зугдідського району. За
даними грузинських телеканалів, близько 20 мітингувальників зустріли президента в селі акцією
протесту і перекрили будівлю Будинку культури,
де мала відбутися зустріч глави держави з населенням. Через це Саакашвілі довелося погостювати в одному з приватних будинків. Та по дорозі
туди кілька учасників акції все ж змогли кинути
яйця в бік машини президента.

Українські багатії масово стають
колекціонерами картин
каші Муракамі, Томас Руфф і Деміен
Херст, а також Сергій Братков, Олег
Кулик часто демонструються в артцентрі.
Точну кількість співвітчизників,
які регулярно купують живопис і
скульптуру, експертам назвати важко. За словами Михайла Василенка,
співвласника аукціонного будинку
«Золотое сечение», його клієнтами є
майже 500 українців, при цьому регулярні покупки здійснює не менше
половини з них.
Щоправда, аукціонні продажі — лише вершина айсберга, наголошують фахівці. До 90% угод на
мистецькому ринку відбувається в
приватній формі — через галереї (їх
у країні понад 150) і дилерів. Експерти зазначають, що український
арт-ринок порівняно молодий і невеликий: обсяги аукціонних продажів у 2011 році склали 4,3 мільйона
доларів, а з урахуванням приватних
операцій сумарний обсяг ринку дорівнює щонайменше 40 мільйонам
«зелених».
І ця цифра не відображає реальної картини: найбагатші колекціонери поповнюють свої зібрання
роботами на світових аукціонах за
кордоном, виступаючи там як анонімні покупці. Таким чином, не без
допомоги, зокрема, українців, аукціонний будинок Sotheby’s зумів вторгувати минулого року 6,3 мільярда
доларів.
Загальна річна виручка від продажів живопису та скульптури в світі, за оцінками спеціалістів, досягла
60 мільярдів доларів.

Пристрасть до прекрасного —
тренд, який упевнено набирає
обертів в Україні, навіть попри
фінансову кризу. Володіння предметами образотворчого мистецтва остаточно затвердилось як
невід’ємний атрибут образу успішного бізнесмена, пише «Кореспондент».
Серед відомих українських колекціонерів живопису — підприємниця та дружина Сергія Тігіпка
Вікторія, глава фонду TA Venture.
Вона запевняє, що вибором робіт
опікується особисто. Купівлею прекрасного Вікторія Тігіпко захопилася шість років тому, і за цей час у її
власній колекції накопичилося понад 30 полотен і стільки ж скульптур
від співвітчизників.
Ще один відомий колекціонер —
бізнесмен і нардеп Олександр Фельдман, який почав купувати предмети мистецтва в далекому 2000-му. В
Харкові він відкрив музей Feldman
Family Museum, де зібрані західний
живопис і графіка рубежу XIX-XX
століть, східне декоративно-прикладне мистецтво та колекція холодної зброї. Гордість колекції Фельдмана — роботи великих Пабло Пікассо
та Марка Шагала.
Відома пристрасть до мистецтва Віктора Пінчука, засновника
столичного PinchukArtCentre. Йому
належать роботи винятково зірок
сучасного мистецтва, які відомі не
тільки гучними проектами, але і нечуваними цінами на свої твори. Та-
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Сильні світу

Президент Єгипту влаштував сина
на посаду з окладом у $5 тисяч

У

Єгипті розгорівся скандал у
зв’язку з несподіваним працевлаштуванням президентського

сина на високооплачувану роботу
в міністерстві цивільної авіації,
повідомляє Associated Press. Відомство було змушене виступити зі спеціальною заявою, в якій
сказано, що Омар Мурсі (один із
п’яти синів президента Мохаммеда Мурсі) отримав посаду, «пройшовши загальні для усіх претендентів співбесіди та процедури».
У той же час джерело агентства в міністерстві заявило, що
Омар Мурсі — свіжоспечений
випускник одного з місцевих університетів — одержав роботу з
місячним окладом у п’ять тисяч
доларів. Така ситуація для Єгипту
не є звичною справою, оскільки
більшість випускників починає
кар’єру в держструктурах із посад,
де зарплата рідко перевищує 75 доларів на місяць.

Кількість доларових мільярдерів у Росії
досягла рекорду

К

ількість доларових мільярдерів у Росії в 2013 році зросла до
131 людини, що стало історичним
рекордом. Як повідомляє журнал
«CEO», який склав відповідний
рейтинг, за рік кількість мільярдерів зросла на одинадцять осіб.
За 2012 рік сумарні статки
підприємців із капіталом понад
мільярд доларів також зросли. У
2013-му показник склав 147 мільярдів доларів, що більше, ніж у
2012 (131 мільярд доларів), 2010
(139 мільярдів) і 2009 (76 мільярдів) роках. А втім, це менше показників 2011 (182 мільярди) і 2008
(221 мільярд) років.
За версією «CEO», найбагатшою людиною Росії став власник
«Металоінвесту» Алішер Усманов,
який має багатство у 18,72 мільярда доларів, яке, треба відзначити,

за минулий рік скоротилося на
вісім відсотків. У відповідних рейтингах Bloomberg і Forbes Усманов
також посідає перше місце.
Друге ж дісталося голові ради
директорів НЛМК Володимиру
Лісіну, капітал якого оцінюється в
17,2 мільярда доларів.
На третій сходинці опинився
власник «Ренови» Віктор Вексельберг (15,94 мільярда доларів), за
ним слідує глава «Альфа-груп»
Михайло Фрідман (15,32 мільярда). Статок Вексельберга зріс на
66%, а Фрідмана — на 25%, що
може бути пов’язано з вигідним
продажем «Роснафті» їхніх пакетів
акцій у ТНК-BP.
У п’ятому рядку в списку —
Михайло Прохоров зі статком у
15,25 мільярда доларів, який за рік
майже не змінився.

Cуд наклав арешт на майно двох нардепів
за позовом екс-дружини Власенка

Д

арницький районний суд Києва наклав арешт на майно
народного депутата від «Батьківщини» Сергія Пашинського. Таку
ухвалу суд виніс, задовольнивши позов колишньої дружини
нардепа Сергія Власенка Наталії
Окунської, повідомляють джерела
«Української правди». Крім того,
суд наклав арешт на майно Володимира Зубченка.
Як ідеться у позові Окунської,
Пашинський володіє двома авто-

Колишня покоївка Черновецького звинувачує його у зникненні
свого чоловіка

А

лла Фролова, яка працювала
покоївкою у родині Леоніда
Черновецького, запевняє, що ексмер і його колишня дружина Аліна
Айвазова 15 років не жили разом, а
тільки вдавали щасливе подружжя.
Крім того, жінка судиться з Леонідом Михайловичем, бо вважає його
причетним до зникнення її чоловіка,
йдеться у телепрограмі «Українські
сенсації».
За словами Фролової, подружжя
проводило ночі у різних кімнатах —
кожен мав свою окрему спальню. І
це було ще у 1998-му. Втім, як відомо,
шлюб Черновецького та Айвазової у
минулому. А ось трагічна історія чоловіка Алли Фролової спливла знову.
Екс-прибиральниця Черновецького
потягла його до Генеральної Прокуратури. За словами Фролової, саме її
чоловікові належав «Правекс-банк».
«Мій чоловік, Кройтор Степан Степанович, був освіченою та розумною
людиною. Він відкрив свою страхову
компанію, на той час був успішною
та багатою людиною. В нього було
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чотири дочірніх фірми, торговий
дім, — розповідає жінка. — Мав свій
капітал і хотів балотуватись у депутати», — додає вона.
Але головною мрією Кройтора
було відкрити власний банк. У ті
часи у столиці якраз «підіймався»
ще один бізнесмен — Леонід Черновецький, якого Фролова звинувачує
у зникненні чоловіка. «Ми сиділи на

кухні за чашкою кави, і він сказав,
що «Правекс-банк» — це його банк.
Ось цю фразу я точно пам’ятаю. І
сказав: «Остерігайся Черновецького
та його людей». Я точно знаю, що
мій чоловік був засновником «Правекс-банку», і всі гроші, які він мав,
були переведені у «Правекс-банк»,
— розповідає Алла.
За її словами, невдовзі після цього до їхньої родини навідалися люди
Черновецького. «Це був вечір, вихідний, ми були вдома, і раптом подзвонили у двері. Чоловік відчинив,
вони зайшли, і була така серйозна
розмова. Тобто нам із донькою наказали розійтися по кімнатах, а вони
залишалися на кухні. Тоді з чоловіка
знущалися, це бачила донька, тому
що її кімната була навпроти кухні»,
— згадує покоївка.
Алла Фролова програла всі суди
Черновецькому, але досі не втрачає
надію. «Я хочу знайти свого чоловіка. Я хочу знати, що сталося. Людини немає 15 років. Я чекаю на нього
весь цей час», — каже жінка.

мобілями Mercedes і трьома катерами.
Як відомо, Окунська відсудила половину будинку у Власенка,
проте не могла туди вселитись,
оскільки, як виявилося, Власенко
здав увесь будинок Пашинському,
а той — у суборенду Зубченку.
Наталя Окунська заявляла, що
це незаконно, адже половина будинку належить їй, тому вона мала
б отримувати половину орендної
плати.

Радник президента носить енергетичні
браслети

Р

адник Президента Віктора
Януковича Андрій Гончарук,
певно, вірить в енергетичні властивості браслетів Шамбала. Керівник Головного управління з
питань міжнародних відносин
Адміністрації Президента нерідко вдягає ці прикраси. Так, нещодавно президентський фотограф
Михайло Марків поділився світлинами Гончарука, зап’ястя якого
прикрашали улюблені браслетки
західних зірок.
Про наручні прикраси з міфічної країни в Тибеті вже ходять
легенди. Кажуть, що браслети
Шамбала мають дуже позитивну
енергетику та дарують спокій своєму власнику. Крім того, ці аксесуари давно стали трендом спочатку
в західному шоу-бізнесі, а потім
прийшли й до зірок і політиків
СНД.
Серед вітчизняних прихильників Шамбали — модель і ко-

лишня дружина Сергія Власенка
Наталія Окунська, донька олігарха
Юлія Воронова, дизайнерка Ольга
Громова й інші.

