
Під куполом Ради киплять справжні 
пристрасті. Народні обранці знахо-
дять час на розлучення, залицяння 
та весілля. А деякі все ще чекають 
на свою половинку. Про холостяків 
і холостячок парламенту дізнавали-
ся «Вести». 

Розлучення Путіна з дружиною 
— одна з найбільш обговорюваних 
нині тем не тільки серед простих лю-
дей, а й у Верховній Раді. Масла у во-
гонь долив і скандал із розірванням 
шлюбу нардепа від «Батьківщини» 
Леоніда Ємця. Депутат попросив 
дружину, з якою зараз розлучається, 
надати дані про доходи для заповне-
ння декларації, але вона цього не 
зробила, виливши своє обурення в 
пресі. Карина Ємець із приводу си-
туації опублікувала пост у соцмере-
жі: «Ці мільйони в моїй декларації 
— від продажу квартири, які пішли 
на сплату кредитних зобов’язань, у 
тому числі мого колишнього чоло-
віка. І коли він час на капості зна-
ходить між скандуванням, гольф-
турнірами та тренуваннями?» 
— написала жінка. 

Сам Леонід 
утримується від 
коментарів, але 
холостяком себе 
ще не вважає. 
«Обговорюва-
ти цю тему не 
хочеться хоча 
б із поваги до 
жінки, з якою 
прожив багато 

років. Що стосується грошей, то це 
сім мільйонів гривень від продажу 
квартири, яку ми брали в кредит. 
Але я ще не холостяк, буду ним через 
кілька днів, хоча мене це й не радує», 
— сказав Ємець.   

Цікаво, що 
н е о д р у ж е н и х 
у парламенті, 
судячи з декла-
рацій, більше 
40 осіб — у всіх 
фракціях і серед 
позафракційних. 
Найбільше їх у 
КПУ — 10 із 32, 
причому в потенційні наречені по-
трапила й одна з найбагатших жінок 
ВР — Оксана Калетник, яка виховує 
дочку. 

Найменше холостяків в «УДА-
Рі» — всього двоє, та й то, як сказав 
Володимир Курінний, одиноким він 
себе не вважає. «Так, я розлучився. 
А зараз зустрічаюся з жінкою, але 
говорити про якісь довгострокові 

стосунки зараз я 
не став би, у нас 
букетно-цукер-
ковий період». 
Зважаючи на 
його доходи, цу-
керки і квіти на-
реченій він за-
безпечити може. 

Сімох без 
«другої половинки» нарахували в 
«Батьківщині», 
правда, обго-
ворювати своє 
особисте життя 
ніхто не захотів. 
«Я розлучений, 
але навряд чи 
моє особисте 
життя цікаве 
комусь, окрім 
мене. Тим біль-
ше, що все обійшлося без скандалу», 
— сказав Андрій Павловський. 

У най-
ч и с л е н н і ш і й 
фракції ПР хо-
лостяків аж 12, 
найвідоміший 
серед них — Не-
стор Шуфрич. Із 
екс-дружиною 
Наталею Во-
роною депутат 
дружить. «Ми 

часто спілкуємося з приводу нашого 
сина-першокурсника КНЕУ Несто-
ра. Щоправда, особисте життя одне 
одного не обговорюємо. Можемо 
тільки запитати, як справи», — роз-
повіла Наталія. Втім, в оточенні са-
мого Шуфрича кажуть, що у нього 
зараз роман із «чарівною брюнет-
кою, з якою він навіть відпочивав 
під час відпустки». 

« Д р у ж н є » 
розлучення від-
булось і в Олеся 
Донія. Як ка-
жуть його друзі, 
Тетяна Доній не 
тільки збере-
гла з ним теплі 
стосунки, але 
й агітувала за 
екс-чоловіка на 
виборах. «Для нас їхнє раптове роз-
лучення було повним шоком. Вони 
були такою гармонійною парою», — 
розповів один із друзів Донія. Сам 
народний депутат тільки підтвердив 
розрив: «Мені важко говорити на цю 
тему». 

Рейтинг наречених Верховної 
Ради очолює Тетяна Донець. Депу-
татка прославилася найдорожчим 

авто парламен-
ту — «Бентлі 
Континенталь». 
На запитання, 
який чоловік 
може бути удо-
стоєний хоча б 
десяти хвилин її 
уваги, вона від-
повіла: «Головне 
для мене в чоловікові — мізки». На 
запитання, чому вона при своїй зо-
внішності і грошах досі незаміжня, 
Донець відповіла, що поки знайти не 
змогла. «Як і будь-яка жінка, я хочу 
вийти заміж, але поки не зустріла 
свого Вашингтона. Я зустрічаюся з 
людиною, але планувати якісь сер-
йозні речі, як-от весілля, не можу». 
Зараз говорять про її стосунки з 
41-річним бізнесменом Олексієм 
Чеботарьовим (у пресі його назива-
ють «спиртовим королем»). «Я знаю 
людину з таким ім’ям, ставлюся до 
нього з повагою — і крапка», — від-
різала Донець. 

Ще однією 
завидною на-
реченою Ради 
можна назвати 
регіоналку і се-
стру глави АП 
Юлію Льовоч-
кіну. Та, за чут-
ками, її серце 
вже зайняте екс-
бютівцем, а нині 

позафракційним Віталієм Чуднов-
ським. «Вони то сходилися, то роз-
ходились, але зараз знову разом, ця 
тема вже навіть не обговорюється», 
— розповіли в кулуарах парламенту. 
Сама Юлія — мама двох дітей і до-
сить забезпечена дама. А ось у Чуд-
новського, судячи з декларації на 
сайті ЦВК, немає ні нерухомості, ні 
авто. Зате дохід хороший: два міль-
йони гривень і майже двадцять — на 
рахунку. 

Серед холос-
тяків є ті, хто 
може позбутися 
цього статусу 
вже скоро. Ігор 
Швайка зі «Сво-
боди» (всього 
у фракції лише 
три холостяки), 
у якого від попе-
редніх шлюбів два сини та дві дочки, 
хоче знову одружитись уже в липні. 
«Я сам зі Східної України, а моя об-
раниця — з Західної, та, думаю, ми 
будемо щасливі», — каже Швайка. 
Він не виключає, що і в новому шлю-
бі у нього з’являться діти. 
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Сильні світу

Папа Римський змінив 
керівника Банку Ватикану 
Папа Римський Франциск змінив керівника Ін-
ституту релігійних справ (Банку Ватикану), який 
неодноразово потрапляв під підозру у відмиван-
ні грошей. Понтифік схвалив призначення свого 
довіреного прелата Баттіста Маріо Сальваторе 
Рікка як тимчасового керівника установи. Зазна-
чається, що небажання Банку Ватикану розкрити 
список своїх клієнтів у останні роки зробило 
його об’єктом сильного тиску з боку громад-
ськості, політиків і влади Євросоюзу. 

Дружина Іващенка отримала 
статус біженця в Данії 
Дружині колишнього в. о. міністра оборони Ва-
лерія Іващенка Валентині надали статус біженця 
в Данії. На думку захисту, виїзд жінки убезпечив 
Іващенка від тиску. Сам екс-урядовець отримав по-
літичний притулок у Данії ще в лютому 2013 року. 
Зараз колишній міністр із дружиною вчать мову та 
ніде не працюють. 

На мера Одеси 
завели справу 

Слідче управління УМВС в 
Одеській області відкрило 

кримінальне провадження щодо 
мера Одеси Олексія Костусєва. 
Про це йдеться в офіційній від-
повіді міліціонерів на запит де-
путатів Ярослава Гінки, Андрія 
Парубія та Руслана Марцінківа. 
Вони поцікавились у Генпро-
куратури, що відомство думає 
з приводу «везіння» міського 
голови, який двічі ставав спад-
коємцем людей, не пов’язаних 
із ним родинними зв’язками. 
Спочатку Костусєв отримав від 
померлого друга квартиру в сто-
лиці та вантажівку Mitsubishi, а 
потім успадкував від власного 
водія крутий Mercedes. 

Мера підозрюють в ухилянні 
від сплати податків і тому, що він 
оформив частину свого статку 
на підставних осіб. Якщо міліції 
вдасться довести провину Кос-
тусєва, йому «світять» великий 
штраф і дострокова відставка. 

Поїздка Обами до Африки обійдеться 
в 100 мільйонів доларів 

Саудівський принц подав до суду на Forbes 
за те, що його статки «недооцінили» 

У Празі чоловік Тимошенко заробляє 
будівництвом 

Африканське турне Барака Оба-
ми обійдеться бюджету США 

в суму від 60 до 100 мільйонів до-
ларів, пише The Washington Post із 
посиланням на джерело, знайоме з 
обставинами майбутньої поїздки. 
Крім того, у розпорядженні газе-
ти опинився конфіденційний до-
кумент Секретної служби США, 
який свідчить, що заходи безпеки 

в ході турне обійдуться в десятки 
мільйонів. 

Відомо, зокрема, що на час по-
їздки в Сенегал, ПАР і Танзанію 
будуть направлені сотні агентів 
Секретної служби, яка відповідає 
за охорону перших осіб амери-
канської держави. Крім того, на 
випадок надзвичайних обставин 
біля узбережжя Африки передба-
чається розмістити авіаносець або 
десантний корабель із повністю 
укомплектованим медичним цен-
тром. 

Також планують перекинути 
до Африки повітрям 56 автомо-
білів, включаючи 14 лімузинів, 
санітарну машину, авто з рентге-
нівським обладнанням, фургони 
з апаратурою зв’язку та «глушил-
ками» сторонніх сигналів, а також 
три вантажівки, заповнені кулене-
пробивним склом для обладнання 
готелів, у яких зупинятимуться 
Обама та його дружина Мішель. 

Поїздка Обами в три держави 
«Чорної Африки» відбудеться в 
період із 26 червня по 3 липня. 

Чоловік екс-прем’єра Юлії Тим-
ошенко Олександр став під-

приємцем-фізособою та заробляє 
будівництвом у Празі, проте за до-
кументами — брокер. Про це пи-
шуть «Вести». 

Відповідно до виписок із реє-
стру юридичних осіб Міністерства 
юстиції Чехії, Тимошенко ще мину-
лого року був співвласником фір-
ми International Industrial Projects, 
s. r. o. (аналог наших ТзОВ). Фірма 
була зареєстрована в місті Усті-
над-Лабем, на вулиці Kohout, ще 
в 2000-му. Зокрема у розділі «Ді-

яльність» було зазначено: «При-
дбання товарів для перепродажу і 
продажу». Та з нез’ясованих при-
чин комерційну діяльність фірма в 
лютому згорнула. 

У чеському реєстрі значиться, 
що з 19 квітня цього року Тимо-
шенко став фізичною особою-під-
приємцем. Цікаво, що юридична 
адреса фізособи Тимошенка ли-
шилася колишньою: та ж вулиця 
Kohout, із тим же номером. Про 
сферу діяльності в реєстрі сказано: 
«Виробництво, торгівля та послу-
ги», а в розділі «Галузі діяльності» 
— «Брокерські послуги».

«У нього будівельна фірма. У 
Празі це приносить непоганий 
прибуток. Також він цікавиться 
девелоперськими проектами», — 
сказали люди з нинішнього ото-
чення чоловіка ув’язненої лідерки 
опозиції. 

Нагадаємо, Олександр Тимо-
шенко на початку 2012 року отри-
мав політичний притулок у Чехії. 
Він пояснив, що не хоче «більше 
давати Януковичу можливості 
тиску на лідера опозиції», а по-
літичний притулок для нього — 
«єдиний спосіб домогтися цього». 

Найзавидніші женихи та 
наречені Верховної Ради 

Саудівський принц аль-Валід 
бін Талаль подав до Високого 

суду Лондона на журнал Forbes за 
неправильну оцінку його статку в 
рейтингу мільярдерів. 

Аль-Валід звинуватив редак-
тора видання Рендалла Лейна та 
двох журналістів, імена яких не 
називають, у наклепі. На його дум-
ку, журнал занизив його багатство 
на 9,6 мільярда доларів. Чого саме 
домагається мільярдер, не уточ-
нюється. 

Forbes повідомив, що в редак-
ції здивовані претензіями саудів-
ського принца. У виданні зазначи-
ли, що особливо подив викликає 
місце подання позову, оскільки 
історія з оцінкою стану не має 
жодного стосунку до британської 
юрисдикції. 

Аль-Валід висловив невдово-
лення своєю позицією в рейтингу 
на початку березня цього року, на-
ступного дня після його публіка-
ції. Інвестор виявився на 26 місці 
зі статком у 20 мільярдів доларів. 
Принц зажадав виключити його 
зі списку та звинуватив журнал 
у дискримінації близькосхідних 

інвесторів. Після цього праців-
ники видання Forbes розповіли, 
чому капітал аль-Валіда оцінено 
в 20 мільярдів доларів, а не в 29,6 
мільярда. Журналісти виявили, 
що акції ключового активу прин-
ца — Kingdom Holding — кілька 
років поспіль дорожчали за два-
три місяці до публікації рейтингу. 
Forbes зробив висновок, що бага-
тій маніпулював акціями Kingdom 
Holding, який веде торги на саудів-
ській біржі, та змінив методи оцін-
ки його статків. 

Суд повернув Ющенку ділянку 
на Андріївському узвозі

Суд визнав недійсним рішення 
Київради та повернув ТОВ «Фір-

ма «Сула» оренду земельної ділянки 
на Андріївському узвозі, 33/6 у Ки-
єві. Про це свідчить постанова Ви-
щого господарського суду України 
від 20 травня. Договір оренди цієї 
ділянки площею 0,06 га Київрада та 
«Сула» уклали у квітні 2006 року. 
Фірма отримала її в користування 
на 25 років для будівництва рестора-

ну в комплексі з мистецькою крам-
ницею та виставковим залом. 

У квітні 2012 року Київрада розі-
рвала договір оренди ділянки через 
невиконання фірмою його умов: та 
не проводила будівництво протягом 
трьох років із моменту реєстрації 
угоди. Фірма «Сула» оскаржила це 
рішення. Її позов задовольнили суди 
всіх трьох інстанцій. Вони вказа-
ли, що акт обстеження ділянки був 
складений із порушенням порядку 
проведення перевірок. Таким чи-
ном, суд дійшов висновку, що Ки-
їврада скасувала договір оренди на 
підставі акта, який не відповідає ви-
могам чинного законодавства. 

Нинішніми основними влас-
никами ТОВ «Фірма «Сула» є брат 
колишнього президента України 
Віктора Ющенка Петро Ющенко з 
дружиною Оленою. Як повідомляли 
ЗМІ, «Сула» фігурувала у гучному 
скандалі щодо незаконного виділен-
ня близько 30 земельних ділянок під 
забудову в Києві. 


