
Журнал «Forbes-Україна» склав 
список 20 найбагатших на-

родних депутатів. «Нинішній лідер 
рейтингу — засновник корпорації 
Roshen Петро Порошенко. За рік він 
збільшив свої статки на рекордні 
для депутатів-мільйонерів 60% — до 
$1,6 мільярда. Зростання сталося 
за рахунок поліпшення показників 
продажів Roshen, зокрема за межа-
ми України», — йдеться у публікації. 

Практично всі найбагатші нар-
депи засідали у Верховній Раді ми-
нулого скликання. Виняток — Петро 
Порошенко та співвласник мережі 
гіпермаркетів «Епіцентр» Олександр 
Герега. 

Рейтинг депутатів-багатіїв ви-
глядає так: 

1. Петро Порошенко, позафрак-

ційний, $1,6 мільярда (№7 у топ-100 
Forbes); 

2. Костянтин Жеваго, позафрак-
ційний, $1,5 мільярда (№8); 

3. Сергій Тігіпко, Партія регіо-
нів, $1,2 мільярда (№9); 

4. Володимир Бойко, Партія регі-
онів, $520 мільйонів (№19); 

5. Василь Хмельницький, Партія 
регіонів, $333 мільйони (№29); 

6. Антон Пригодський, Партія 
регіонів, $322 мільйони (№30); 

7. Євген Сігал, Партія регіонів, 
$318 мільйонів (№31); 

8. Борис Колесніков, Партія регі-
онів, $290 мільйонів (№34); 

9. Олександр Фельдман, Партія 
регіонів, $287 мільйонів (№35); 

10. В’ячеслав Богуслаєв, Партія 
регіонів, $281 мільйон (№36); 

11. Нестор Шуфрич, Партія регі-
онів, $273 мільйони (№38); 

12. Микола Рудьковський, Пар-
тія регіонів, $261 мільйон (№41); 

13. Сергій Клюєв, Партія регіо-
нів, $216 мільйонів (№45); 

14. Олександр Герега, Партія ре-
гіонів, $206 мільйонів (№53); 

15. Таріел Васадзе, Партія регіо-
нів, $204 мільйони (№54); 

16. Юхим Звягільський, Партія 
регіонів, $172 мільйони (№63); 

17. Ігор Єремеєв, позафракцій-
ний, $170 мільйонів (№64); 

18. Степан Івахів, позафракцій-
ний, $170 мільйонів (№65); 

19. Юрій Іванющенко, Партія ре-
гіонів, $168 мільйонів (№68); 

20. Сергій Буряк, Партія регіо-
нів, $150 мільйонів (№80). 

У герцога та герцогині Кембридж-
ських Вільяма і Кейт у ніч на 23 
липня народився син, повідомив 
Кенсінгтонський палац. Заважило 
немовля 8 фунтів 6 унцій, що при-
близно дорівнює 3,8 кілограма. 
Речники палацу розіслали журна-
лістам електронною поштою по-
відомлення, яке підтверджує факт 
народження первістка монаршого 
подружжя. 

Син герцога і герцогині Кемб-
риджських Вільяма та Кейт став тре-
тім у черзі на британський престол 

після свого діда принца Чарльза та 
батька принца Вільяма. 

Дитина носитиме титул принца 
Кембриджського, а називати немовля 
будуть Його Королівська Високість. 

Уранці 22 липня герцогиню 
Кембриджську доставили в приват-
не відділення лікарні Сент-Мері в 
Паддінгтоні (район Лондона), де сво-
го часу народжувала синів принцеса 
Діана (Вільяма — в 1982 році та Гаррі 
— в 1984-му). 

Після того як з’ясувалася стать 
дитини, головною інтригою стало 
ім’я. Букмекери вже давно прийма-
ють ставки. Імена-фаворити для 
хлопчика — Джордж, Чарльз, Філіп 
і Джеймс. 

Рішення про те, як назвати спад-
коємця, — дуже відповідальне. Кож-
не з імен несе історичне навантажен-
ня, тому Вільяму і Кетрін доведеться 
вибрати таке, яке нікого не засму-
тить і буде узгоджуватися з королів-
ською традицією. 

Коли саме ім’я буде оголошено, 
невідомо. Так, принц Вільям зали-
шався безіменним тиждень після 
народження, зате його менший брат 
Гаррі отримав ім’я ще до того, як 
принцеса Діана виписалася з лікар-
ні. Хреститимуть новонародженого 
або в кінці нинішнього року, або на 
початку 2014-го. Приватна церемо-
нія відбудеться в Букінгемському 
палаці у вузькому сімейному колі. 
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Сильні світу

У Румунії через поспіх 
загинув мільярдер 
Резонансна ДТП сталася в Румунії. Один із 
найбільших тамтешніх мільярдерів загинув, 
коли хотів проскочити переїзд просто перед 
поїздом. Автомобіль, за кермом якого перебу-
вав бізнесмен Нає Нікулає, зіткнувся з потягом 
на одному з залізничних переїздів недалеко 
від Бухареста. Водія відкинуло на сто метрів від 
місця зіткнення. Чоловік загинув на місці аварії. 
Очевидці розповіли, що Нікулає проігнорував 
заборону на переїзд. 

Володимир Путін поплавав у батискафі 

Від матеріальної допомоги відмовилися 
лише 19 нардепів 

Дочка російського мільярдера 
розлучається з відомим фігуристом 

Президент Венесуели Ніколас Мадуро 
одружився 

Донька Сергія Тігіпка 
зробила його дідом 

Президент Росії Володимир Пу-
тін здійснив занурення на ба-

тискафі. Він узяв участь в операції 
з дослідження затонулого фрегата 
поблизу острова Гогланд у Фін-
ській затоці. Путін разом із члена-
ми експедиції Російського геогра-
фічного товариства на батискафі 
спустився під воду на 56 метрів. 
Саме на такій глибині лежить па-
русно-гвинтовий фрегат Балтій-
ського флоту «Олег», який затонув 
у 1869 році. 

Занурення тривало близько 30 

хвилин. Батискаф зайшов із корми 
судна, щоб пасажири змогли поба-
чити назву затонулого судна, і про-
плив над ним. Вийшовши з батис-
кафа, Володимир Путін розповів 
про свої враження: «Дуже цікаво. 
Враження дуже сильне. Як маши-
на часу, в інший час зовсім поїхав», 
— заявив глава РФ. 

Раніше Путін уже пробував 
себе в ролі водолаза й археолога. 
Вперше він пірнав із аквалангом у 
2009 році разом із учасниками екс-
педиції «Світи на Байкалі». 

Як кажуть у близькому оточенні 
фігуриста Антона Сіхарулідзе, 

його шлюб із Яною Лебедєвою, до-
чкою мільярдера Леоніда Лебедєва, 
не витримав тривалих відносин і 
розпався через два роки. Незва-
жаючи на те, що це були сильні 
почуття, пара розірвала шлюб за 
обопільною згодою без скандалів і 
сварок. 

Друзі чемпіона з фігурного ка-
тання до кінця не вірять, що такі 
стосунки, які були в Антона й Яни, 
могли так раптово припинитися. 
Але причину розриву досі не нази-
вають, оскільки молоді люди і рані-
ше намагалися тримати своє життя 
подалі від об’єктивів репортерів, 
тож і на цьому етапі не квапляться 
розкривати таємницю. 

Нагадаємо, учасник шоу «Льо-
довиковий період» Антон Сіхару-

лідзе й Яна Лебедєва познайоми-
лися в 2011 році, а через півроку 
Сіхарулідзе зробив дівчині про-
позицію. Розпис був скромним, 
в одному зі столичних РАЦСів, 
а вже саме весілля цього ж року 
молодята пишно відсвяткували в 
Барселоні. 

Про це розповів сам Мадуро. За 
його словами, церемонія відбу-

лася 15 липня у присутності роди-
чів. Дружиною Мадуро стала Силія 
Флорес, із якою він уже багато років 
жив у цивільному шлюбі. 

Після перемоги Мадуро на 
президентських виборах Флорес 
стала першою леді Венесуели. «Ми 

вирішили таким чином показати 
приклад зміцнення сім’ї», — пояс-
нив Мадуро. 

Силія Флорес і Ніколас Маду-
ро входили до складу керівництва 
Руху п’ятої республіки, що в 1998 
році привів до влади попередника 
Мадуро Уго Чавеса. Після того як у 
2006 році Мадуро залишив посаду 
спікера парламенту, це крісло посі-
ла Флорес і залишалась у ньому до 
2011-го. Після цього вона обійняла 
посаду генерального прокурора 
країни. 

Ніколас Мадуро став главою 
Венесуели в квітні 2013 року після 
смерті президента Уго Чавеса. При 
Чавесі він був віце-президентом, а в 
останні місяці його життя фактич-
но виконував обов’язки глави дер-
жави, оскільки Чавес хворів на рак 
і не з’являвся на публіці. 

Дочка Сергія Тігіпка від першого 
шлюбу, яка торік вийшла заміж 

за британського фінансиста, вже по-
дарувала татові внучку. В цьому по-
літик зізнався у програмі «Світське 
життя». «Вже чотири місяці, як я ді-
дусь. У мене внучка Софійка. Вона 
поки в Лондоні, де живуть її тато і 
мама. Наскільки знаю, наступного 
тижня вони поїдуть до Італії», — за-
значив Тігіпко. Політик не уточнив, 
яке у дівчинки громадянство, та ви-
словив упевненість, що онука сама 
вирішить, ким їй бути, коли вирос-
те. «Я думаю, що вона буде двомовна 
і двокультурна», — підкреслив він. 

Нагадаємо, Анна, донька спів-
власників фінансової групи «ТАС» 
Сергія та Наталії Тігіпків, отримала 
середню освіту в Оксфорді, а зараз 
вивчає менеджмент у Лондонському 
університеті. 

Герцогиня Кембриджська народила 
спадкоємця престолу Лише 19 депутатів Верховної 

Ради відмовилися від матері-
альної допомоги, повідомила прес-
служба апарату ВР. «Станом на 16 
липня 2013 року матеріальну до-
помогу отримало 406 народних де-
путатів України, з них матеріальну 
допомогу 36 народних депутатів, 
відповідно до їхніх письмових 
заяв, було перераховано в благо-
дійний фонд. Від нарахування ма-
теріальної допомоги відмовилися 
19 народних депутатів», — ідеться 
у відповіді на запит. 

Водночас не повідомили про 
суму матеріальної допомоги, яку 
отримали депутати, та хто саме 
відмовився від цих коштів. 

Крім цього, як зазначили у пар-
ламенті, заробітна плата народно-
го депутата — члена комітету ста-
новить 17 тисяч 425 гривень. «У 
цю суму входить посадовий оклад 
— 6 тисяч 109 гривень, надбавка за 
ранг державного службовця — 160 
гривень, надбавка за особливий 
характер роботи й інтенсивність 
праці — у розмірі 100% посадово-
го окладу та надбавки за ранг дер-
жавного службовця, премія — у 
розмірі 80% посадового окладу», 
— зазначає апарат ВР. При цьо-
му уточнили, що з 1 вересня 2005 
року розмір заробітної плати на-
родного депутата України не змі-
нювався. 

Олександр Янукович збудує готель 
і яхт-клуб у центрі Балаклави 

Севастопольська міськрада ви-
ділила компанії «Маринсер-

віс», що належить старшому сину 
Президента Олександру Янукови-
чу, земельну ділянку площею 1,32 
гектара на набережній Назукіна, 
41 у центральній частині Балакла-
ви. Земля призначена для будівни-
цтва й обслуговування будівель і 
споруд, реконструкції їх у готель-
но-розважальний туристичний 
комплекс із яхт-клубом і житло-

вою забудовою, повідомляє «Гро-
мадянська оборона». 

На яких умовах Олександр 
Янукович отримав землю, поки 
невідомо. «Маринсервісу» з 2010 
року належить комплекс із кількох 
будівель на набережній Назукіна. 
Чотири з них — пам’ятки архітек-
тури початку XX століття. Крім 
того, компанія володіє низкою ін-
ших будинків і споруд на цій же 
набережній. 

Топ-20 нардепів-багатіїв очолив позафракційний Петро Порошенко 

Колишня невістка Ющенка 
відкриває центр йоги 
Екс-невістка колишнього президента Віктора Ющен-
ка Ліза відкриває центр йоги в одному з бізнес-цен-
трів Києва. «Це комплекс із можливістю відпочити, 
оздоровитися та просто приємно провести час. 
Зараз там закінчуються ремонтні роботи», — по-
відомила вона. Йога-центр розміститься в «Парусі», 
оренда там коштує $40 за 1 кв. м. У самому бізнес-
центрі інформацію про своїх клієнтів не надають. 
Нагадаємо, в грудні 2012 року стало відомо, що 
Андрій Ющенко та Ліза Єфросиніна розлучилися. 


