
Королева Великобританії Єли-
завета ІІ оголосила про поча-

ток процесу поступового перехо-
ду повноважень монарха країни в 
руки її сина — принца Уельського 
Чарльза. 

Як повідомляє The Financial 
Times, Її Величність не збираєть-
ся брати приклад із королеви Ні-
дерландів Беатрікс і за один день 
відректися від трону. Натомість 
Єлизавета ІІ поступово переда-
ватиме свої повноваження прин-
цу Чарльзу і повністю відійде від 
правління, коли воно вже стане їй 
не до снаги. 

Тим часом королева вирішила 
скоротити кількість своїх інозем-
них візитів. Зокрема, вона збира-
ється відправити принца Чарльза 
на зустріч лідерів Співдружності 

націй, яка відбудеться в листопаді. 
З 1973-го Єлизавета не пропустила 
жодної такої зустрічі. За останні 
40 років це буде перший випадок, 
коли замість неї на конференцію 
приїде інший член монаршої ро-
дини. 

Найдорожчий годинник має біз-
несмен Ринат Ахметов. Вартість 

його Patek Philippe Minute Repeater 
— 701 тисяча доларів. Це коштовний 
платиновий астрономічний хроно-
метр із колекції Grand Complications. 
Він має вічний календар, вказівник 
фаз місяця, репетир і турбійон. Ви-
готовлений із платини або білого зо-
лота плюс сапфірове скло. Ремінець 
— зі шкіри алігатора. 

На другому місці — годинник 
Ulysse Nardin 780-90 члена Партії ре-
гіонів Юрія Іванющенка за 685 тисяч 
доларів. Вишуканий аксесуар виго-
товлений із 18-каратного білого зо-
лота, з ручним гравіюванням і сап-
фіровим склом, ремінець зроблено 
з крокодилячої шкіри. На циферб-
латі зображено сюжет однієї з битв 

Олександра Македонського. 
Борис Колесніков зі своїм аксе-

суаром посідає в рейтингу третє міс-
це. Це хронометр із рожевого золота 

від Greubel Forsey Double Tourbillon. 
В Інтернеті читаємо, що коштує та-
кий від 420 до 510 тисяч «баксів». 

Сам годинник виготовлений із ро-
жевого золота, а ремінець — зі шкі-
ри крокодила. Водонепроникність 
моделі — до 30 метрів. 

Регіонал Микола Баграєв носить 
годинник, який у Мережі можна 
знайти за 166,5 тисячі доларів. Зро-
блений він із 18-каратного рожевого 
золота, сапфірового скла, прикраше-
ний 25 каменями. 

У Тетяни Бахтеєвої годинник із 
18-каратного білого золота, з турбі-
йоном. Механізм із ручним заводом, 
безель і кріплення для ремінця при-
крашені 74 діамантами. Ціна такого 
хронометра — близько 100 тисяч до-
ларів. 

Якщо підсумувати вартість ак-
сесуарів першої п’ятірки в рейтингу, 
отримаємо космічну цифру — при-
близно 2 мільйони 512 тисяч дола-
рів, або 20 мільйонів 96 тисяч гри-
вень. 

Наступний у списку регіонал 
Михайло Чечетов, який носить ак-

сесуар вартістю у третину київської 
квартири. Політик зауважив, що 
цікавість журналістів про похо-
дження годинника недоречна, проте 
повідомив, що дорогу «цяцьку» по-
дарували йому на 50-річчя, та вже не 
пам’ятає хто. 

Його колега Владислав Лук’янов 
носить на лівій руці 44 мінімальні 
пенсії. Годинник йому презентував 
міський голова Харкова Геннадій 
Кернес. 

Опозиціонер В’ячеслав Ки-
риленко засвітився з подарунком 
Parmigiani Fleurier Kalpa Tonda Gold. 
Вартість аксесуара — близько 21 ти-
сячі «зелених». Депутат у листопаді 
пообіцяв продати свою коштовну 
річ, але за півроку, очевидно, охочих 
купити її так і не знайшлося.
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Сильні світу

У злиденній Північній Кореї 
відкрився VIP-ресторан 
Щоб особисто перевірити якість закладу, до нього 
завітав очільник країни Кім Чен Ин із дружиною. 
Елітний ресторан корейської кухні вже зарекомен-
дував себе у Китаї та в Нідерландах. Окрім закладу 
харчування, у приміщенні також розмістилися 
торговий центр і SPA-салон. Утім, відвідати ресто-
ран зможуть не всі — вечеря в елітному закладі 
для більшості мешканців Північної Кореї занадто 
дорога. 

Стати президентом Ірану 
хоче майже 700 осіб 
За результатами попередньої реєстрації, на пост 
президента Ірану претендує 686 осіб. Отже, по-
бито рекорд минулих виборів, коли реєстрацію 
пройшло 475 кандидатів. Утім, очікується, що до 
моменту голосування, яке відбудеться 14 червня, 
кількість учасників істотно скоротиться. Згідно 
з конституцією, кандидат повинен народитись у 
країні та мати її громадянство, володіти досвідом 
управління, не мати судимостей і твердо вірити у 
фундаментальні принципи Ісламської Республіки. 

Названо міста, де живуть мільярдери 

Дослідницька компанія 
WealthInsight підрахувала ка-

пітали найбагатших людей плане-
ти, з’ясувавши, в яких мегаполісах 
світу проживає найбільше мільяр-
дерів і мультимільйонерів. 

Як з’ясував «Кореспондент», 
лідирує в рейтингу Нью-Йорк, де 
мешкає 70 мільярдерів. Дослід-
ники відзначають, що передусім 
ідеться про Манхеттен. Потім 
йдуть Москва (64 особи), Лондон 
(54), Гонконг (40) і Пекін (29). 

Варто зазначити, що до першої 
двадцятки списку мультимільйо-
нерів Білокам’яна не потрапила. 
Додамо також, що під мультиміль-
йонерами WealthInsight розуміє 
забезпечених громадян із капіта-

лом у понад $30 мільйонів. 
Перше місце в цьому рейтингу 

дісталося Лондону, де проживає 
4224 мультимільйонери. На дру-
гу сходинку потрапила японська 
столиця Токіо (3525), на третю 
— Сінгапур (3154). Нью-Йорк, де 
проживає 2929 багатіїв, цього разу 
опинився лише на четвертому міс-
ці, а на п’ятому — Рим (945 муль-
тимільйонерів).

До слова, аналітики в 
WealthInsight очікують, що до 2016 
року кількість мільйонерів у світі 
збільшиться на 76% і дійде до 3,5 
мільйона. Водночас агентство про-
рокує, що в Штатах громадян із 
мільйонними статками поменшає 
щонайменше на 300 тисяч. 

Колишньому диктатору Гватемали дали 
80 років в’язниці 

Генпрокуратура 
витратить 10 
мільйонів на ремонт 

Конфісковану квартиру Тимошенко купив 
російський полковник 

Генпрокуратура за результатами 
тендера уклала угоду з ТОВ «Буд-

вест-Україна» на поточний ремонт 
будівель ГПУ на суму 10 мільйонів 
гривень. Про це повідомляється в 
«Віснику державних закупівель». 

У травні–липні мають відре-
монтувати п’ять офісів Генеральної 
Прокуратури у столиці. Передбаче-
но облицювання та штукатурення 
стін, підлог, підвісних стель, заміну 
дверей, сантехніки, електропровод-
ки тощо. 

Додамо, що з 2010 року в «Ві-
снику держзакупівель» було опублі-
ковано дані про будівельні роботи, 
замовлені Генпрокуратурою, щонай-
менше на 208,06 мільйона гривень.

Дніпропетровська квартира 
Юлії Тимошенко, яку Генпро-

куратура конфіскувала в червні 
2011 року, вже заселена. Двокім-
натна «сталінка» площею 50 кв. м, 
в якій екс-прем’єр жила до переїз-
ду в Київ, розміщена в престижній 
центральній частині міста. 

За словами колишніх сусідів, 
квартиру купив якийсь військо-
вий пенсіонер із Росії. Новий гос-
подар дійсно виявився полковни-
ком запасу. З’ясувалося, він знає, 

хто мешкав тут до нього. «Я купив 
квартиру на аукціоні на початку 
2012 року. Мені її запропонува-
ли, влаштувала ціна, я її купив. Я 
знаю, що колишня власниця була 
прем’єром, але яка мені різниця, 
хто тут жив до мене», — каже но-
вий мешканець. 

Полковник не забажав роз-
повісти, за скільки придбав нове 
житло. Проте, за даними ріелторів, 
квартира Тимошенко могла піти з 
молотка за $60-70 тисяч. 

Українські політики носять 
на руках мільйони доларів 

Годинник Ахметова

Годинник Баграєва

Годинник Бориса Колеснікова

Годинник Чечетова

Годинник Іванющенка

Колишнього диктатора Гватема-
ли Хосе Ефраіна Ріоса Монтта 

засудили до 80 років ув’язнення за 
геноцид індіанського населення 
та військові злочини. Про це по-
відомляє Lenta.ru з посиланням на 
Associated Press. 

Вирок Ріосу Монтту склада-
ється з двох частин. 50 років тюр-
ми диктатор отримав за геноцид: 
суд визнав його відповідальним 
за смерть щонайменше 1770 осіб 
(включаючи жінок, старих і дітей), 
що належали до індіанських пле-
мен, корінного населення Гвате-

мали, і зґвалтування кількох тисяч 
неповнолітніх дівчат. 

Усі ці злочини, на думку слід-
ства, вчинили солдати урядової 
армії за наказом Монтта під час 
громадянської війни. Ще 30 років 
колишній лідер країни отримав за 
військові злочини. 

Як повідомляється, 87-річний 
Ріос Монтт став першим латино-
американським лідером, якого за-
судили за злочини, вчинені проти 
власного народу. 

Сам Монтт категорично запе-
речує свою провину, заявляючи, 
що нічого не знав про геноцид ін-
діанців. За його словами, злочини 
військовослужбовців відбувалися 
без його відома, а накази про них 
самовільно віддавали воєначаль-
ники. 

Хосе Ефраін Ріос Монтт прий-
шов до влади в березні 1982 року 
після військового перевороту, в 
ході якого був повалений щойно 
обраний президент. Період прав-
ління Монтта тривав лише 17 
місяців. За цей час у країні було 
вбито тисячі людей. Десятки тисяч 
жителів Гватемали стали біженця-
ми. 

20 найбагатших людей Росії ховають 
багатства від Путіна 

«Усі двадцятеро найбагат-
ших росіян, чиї статки, від-

повідно до Індексу мільярдерів 
Bloomberg, загалом склали 227 
мільярдів доларів, контролюють 
частину своїх активів через хол-
дингові компанії, зареєстровані за 
межами країни», — повідомляють 
кореспонденти Bloomberg. 

«Офшори — головний інстру-
мент російських бізнесменів для 
захисту активів від влади, супер-
ників і різних рейдерів», — вважає 
адвокат Валерій Тутихін. 

Мільярдери, більша частина 
яких збила капітал у непередбачу-
ваній і жорсткій економічній си-
туації після розпаду СРСР, вико-
ристовують ці структури не тільки 
для управління активами, але і для 
їх збереження та приховування. 
Саме ця тактика викликала гнів 
президента Росії Володимира Пу-
тіна. 

Глава РФ пообіцяв повернути 
частину грошей «додому», йдеть-
ся в статті. Торік він узяв під свій 
контроль Федеральну службу з фі-
нансового моніторингу, покликану 
боротися з відмиванням грошей, а 
Держдума прийняла серію попра-
вок до чинних законів. Раніше, під 
час передвиборчої кампанії, він 
заявив, що подумує про одноразо-
вий податок для підприємців, які в 
90-і роки скупили державні акти-
ви за «несправедливими» цінами. 

Здебільшого офшорні струк-
тури створюються на Британських 
Віргінських островах, в Гібралтарі 
і на Кіпрі. Віргінські острови серед 
російських мільярдерів популярні 
через те, що їх юридична система, 
заснована на британському праві, 
здається їм привабливішою, ніж 
російська. А Кіпр притягує їх тим, 
що завдяки угоді між ним і Росією 
про відсутність подвійного опо-
даткування можна платити значно 
менше податків, пояснюють жур-
налісти. 

На думку експертів, незважаю-
чи на невдоволення Путіна, росій-
ські підприємці продовжать три-
мати активи за межами Росії. «Що 
більше обмежень введуть чинов-
ники на грошові потоки, то більше 
причин буде тримати активи за 
кордоном», — резюмує Тутихін. 

Королева Єлизавета передасть владу сину 
Чарльзу 

Журналісти склали рейтинг власників найдорожчих годинників в Україні 


