
Міжнародні контакти партії 
«УДАР» та її лідера Віталія 

Кличка виходять на новий рівень. Як 
повідомляє прес-служба політика, 
нещодавно він зустрівся з лідерами 
американської Церкви саєнтології — 
досить впливового та популярного 
релігійного руху в США, який був 
заснований письменником-фантас-
том Рональдом Хаббардом. 

Оскільки зустріч була нефор-
мальною, то разом із Віталієм Клич-
ком на ній були присутні й діти по-
літика: донька Єлизавета-Вікторія, а 
також сини — Максим та Єгор-Да-
ніель. 

Представники Церкви саєнто-
логії обговорили з Кличком пер-
спективи поширення цієї релігії в 
Україні та закликали політика спри-
яти її популяризації. Натомість вони 
пообіцяли підтримувати партію 
«УДАР» на виборах. Адже, як пока-
зує досвід пастора Сандея Аделаджі 
та його «Посольства Божого», які до-
помагали на виборах екс-меру Києва 
Леоніду Черновецькому, така прак-
тика приносить свої плоди в Україні. 

Потрібна американським сорат-
никам Віталія Кличка і матеріальна 
допомога. Однак вони не просять 
грошей у відомого боксера, а хочуть, 
аби він лише використав свої впли-
вові зв’язки. 

Відомо, що в США саєнтологічні 
організації мають серйозні податко-
ві пільги. Однак у країнах Європи 
ставлення до них не надто привітне 
— багато країн навіть називають са-
єнтологію загрозою для національ-

ної безпеки та психічного здоров’я 
своїх громадян, тож не визнають за 
нею релігійного статусу, називаю-
чи сектою. Тому Церква саєнтології 
попросила Віталія Кличка, як дуже 
популярну та впливову людину в Ні-
меччині, щоб він допоміг отримати 
в цій країні такі ж податкові пільги, 
як в Америці. 

У свою чергу Віталій Кличко за-
явив, що не сприймає критику, яка 
лунає на адресу Церкви саєнтології. 

«Я маю багато знайомих — гол-
лівудських зірок і спортсменів, які 
є прихильниками саєнтології. Тому 
не хочу звертати уваги на критику 
та буду допомагати всім, чим зможу. 
Радий, що у нашої партії з’явився 
новий друг на міжнародній арені — 
організація, за якою стоїть так бага-
то прихильників», — додав Віталій 
Кличко. 

На Південному узбережжі Криму, 
на мисі Айя поблизу Севастополя, 
почалося масштабне будівництво 
вілли для Президента Віктора 
Януковича та його оточення, пише 
«Українська правда». У розслідуван-
ні Тетяни Чорновіл та Ігоря Луценка 
йдеться, що маєток унікальний, 
адже шосе з Ялти на Севастополь у 
цьому місці починає обходити мис і 
заглиблюється в суходіл. 

«Таким чином, між морем і тра-
сою зберігся величезний шматок 
незаселеного узбережжя з мальов-
ничими скелями, дикими пляжами, 
великими масивами низькорослого 
лісу. Всю цю територію розміром 
із королівство Монако Сім’я пере-
творює на кримське «Межигір’я» 
Януковича», — йдеться в матеріалі 
видання. 

Медійники опублікували кілька 
фотографій будівництва резиденції, 
зроблених із найвищої точки мису 
Айя, розміщеного над віллою. Жур-
налісти прогнозують, що вже до Но-
вого року як мінімум зовні вона буде 
готова. 

Автори розслідування пишуть, 
що президентський палац будують 
на місці, де нещодавно стояв голо-
вний корпус бази відпочинку пра-
цівників «Укравтодору» «Мис Айя». 

Ця база була приватизована одно-
часно з «Межигір’ям» під час друго-
го прем’єрства Януковича фактично 
тими ж особами. Влітку 2007 року 
все майно бази, зокрема 3,5 га парку, 
було продано за 6 360 000 гривень. 
Офіційно власником стала сімфе-
ропольська фірма ТОВ «Арктур-
Крим», засновником якої було 
ТОВ «Укркиївресурс». Водночас 
ця фірма заснувала ТОВ «КиївУ-
ніверсалСервіс», що обслуговує 
«Межигір’я», — місцеві садівники, 
двірники, кухарі та конюхи отриму-
ють там зарплату. 

Автори матеріалу звертають 
увагу, що «Укркиївресурс» був за-
реєстрований у Броварах, у будин-
ку, який побудував Андрій Кравець 
— нинішній керівник Державного 
управління справами. Там же було 
зареєстровано і ТОВ «Дім лісника», 
яке приватизувало дві колишні ре-
зиденції в Сухолуччі. 

Водночас, йдеться у розсліду-
ванні, власником бази «Мис Айя» 
ТОВ «Арктур-Крим» було недов-
го. Після зміни уряду прокуратура 
Криму звинуватила Фонд держ-
майна в її незаконній приватизації. 
Слідство встановило, що була істот-
но занижена вартість майна бази. У 
результаті «Арктур-Крим» швидко 
передав її іншому підприємству — 
ТОВ «Норд-2007». 

 «Те ж саме відбулося з 
«Межигір’ям». Те, що це була чи-
сто формальна передача, доводить 
той факт, що ТОВ «Арктур-Крим» 
і «Норд-2007» були родинними 
структурами, зокрема, мали одного 
директора — Лошакова Володимира 
Ігоровича. А засновником «Норд-
2007» є ТОВ «Архітектурно-буді-
вельна компанія «Технопромсервіс». 
Ця фірма згодом стала вузловим 
центром бізнесу Сім’ї», — пише 
«УП». 
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Сильні світу

Більшість американських 
мільйонерів вважає 
себе середнім класом 
У США 72% власників мільйона доларів (без 
урахування вартості житла) вважають себе 
представниками середнього класу, показало 
опитування UBS. Фінансовий рубіж, після до-
сягнення якого більшість американців (60%) 
вважає себе багатими, міститься на позначці 
в $5 млн. Респонденти кажуть, що ця сума дає 
можливість не обмежувати себе в бажаннях. 

Принц Гаррі пообіцяв навчити маленького 
племінника веселитися 

Кейт Міддлтон вирішила годувати 
первістка груддю 

У столиці Індії мавпи закидали 
віце-президента США бананами 

У Києві 
«засвітився» 
суперкар 
народного 
депутата Жеваго 
за $2 мільйони 

Молодший брат принца Вілья-
ма, 28-річний принц Гаррі, 

пообіцяв, що забезпечить своєму 
новонародженому племіннику ве-
селе життя. 

Рідний дядько принца Кемб-
риджського Джорджа поділився 
думками щодо власної ролі у жит-
ті небожа. «Поповнення в родині 
— це просто фантастика. Я споді-
ваюся, що мій брат в курсі, як до-
рого коштують мої послуги няні», 
— сказав принц Гаррі з властивим 

йому почуттям гумору. Водночас 
він додав, що має свої плани щодо 
виховання королівської дитини. 

«Я подбаю про те, щоб він 
отримав гарне виховання, щоб 
його не кривдили та щоб йому 
було весело. Інше залишу бать-
кам», — сказав Гаррі. 

Принц через свою поведінку 
не раз ставав героєм іноземних та-
блоїдів, тож у тому, що він зможе 
навчити свого племінника розва-
жатися, сумнівів не виникає. 

Під час візиту віце-президен-
та США Джозефа Байдена в 

Нью-Делі стався курйозний ін-
цидент. Зграя мавп в індійській 
столиці мало не зірвала офіційну 
церемонію, заплановану для важ-
ливих гостей. Історія з макаками 
трапилася у ході відвідування аме-
риканським політиком меморіалу 
лідера за звільнення Індії Махат-
ми Ганді. Відповідно до протоколу 
Джозеф Байден зі своєю дружиною, 
а також онукою Ганді повинні були 
біля меморіалу позувати фотогра-
фам. Поки фахівці налаштовували 
техніку і будували композицію, на 
мангових деревах з’явилася зграя 
мавп. Примати запаслися плодами 
з пальм та інших дерев і взялися ки-
дати фруктами в присутніх високих 
гостей. 

На щастя, ніхто не постраж-
дав. Але витівка макак викликала 
велике занепокоєння в охорони ві-
це-президента США та в індійської 
служби безпеки. 

Мавпи вже не раз заважали 

офіційним церемоніям біля будин-
ків міністерств оборони та закор-
донних справ у центрі столиці Індії. 
Макак приваблює гучна музика, 
адже для іноземних гостей звучать 
державні гімни та марші. 

У Києві помітили суперкар 
Aston Martin One-77. Знімки 

колекційного автомобіля в столи-
ці України зробив автомобільний 
папараці LeBRoN, пише Topgir.
com.ua. «Власник одного з 77 су-
перкарів (тираж і дав назву моде-
лі) зареєстрував його в столиці. 
Номери — іменні. Що вони озна-
чають? Можна припустити, що 
вони мають таку розшифровку: 
KVZ — Konstantin Valentinovich 
Zhevago. Поки що немає офі-
ційного підтвердження, але ще 
чотири роки тому були дані про 
те, що саме позафракційний на-
родний депутат Жеваго Костян-
тин Валентинович став єдиним 
українцем, який оформив за-
мовлення на найунікальніший 
«Астон Мартін» сучасності», — 
пише видання.

Для Президента у Криму будують 
нове «Межигір’я» 

Принц Джордж Кембридж-
ський має здоровий апетит, 

і його мама, герцогиня Кемб-
риджська Кетрін, має намір, зне-
хтувавши дитячим харчуванням, 

годувати свого первістка груддю, 
передає видання The Mirror із по-
силанням на джерело, що близьке 
до королівської сім’ї. «Спочатку в 
неї виникли з цим труднощі, але 
акушерка допомогла їй, і тепер усе 
в порядку», — поділилося джерело 
з виданням. 

До народження дитини палац 
не коментував плани Кейт стосов-
но того, як молода мама годува-
тиме спадкоємця престолу. Проте 
під час своєї другої публічної по-
яви після пологів дружина принца 
Вільяма вбрала сукню з квітковим 
принтом торгової марки для вагіт-
них і мам Seraphine, яка спеціально 
призначена для жінок, що годують 
груддю. 

За словами власниці бренда, 
герцогиня замовила у них кілька 
таких нарядів. 

Джордж Буш-старший поголився налисо 
заради хворого хлопчика 

Колишній президент США, 
89-річний Джордж Буш-

старший, поголився налисо. Полі-
тик зробив це на знак солідарності 
з хворим на лейкемію хлопчиком. 
Ідеться про дворічного сина спів-
робітника Секретної служби 
США. Малюк на ім’я Патрік обли-
сів унаслідок хіміотерапії. Кілька 
агентів Секретної служби з ото-
чення Буша поголилося, щоб під-
тримати свого колегу — батька 
хворої дитини. Побачивши це, ко-
лишній президент також вирішив 
проявити солідарність. 

Джордж Буш-старший і його 
дружина Барбара 60 років тому 
втратили свою другу дитину: Ро-
бін Буш померла від лейкемії у чо-
тири роки. 

Віталій Кличко допоможе американським 
та німецьким саєнтологам 

Банк сина Януковича видає 
найдорожчі кредити 
«Львівська залізниця» за результатами тендера 
отримає однорічні кредити на суму 70 мільйонів 
гривень, повідомляє «Вісник державних закупі-
вель». Так, «Всеукраїнський банк розвитку» Олек-
сандра Януковича надав кредит на 20 мільйонів 
гривень під 17,4% річних, тоді як АКБ «Індустріал-
банк» позичив 40 мільйонів у нацвалюті під 16,4%, а 
ПАТ «Банк Перший» — 10 мільйонів гривень під 16% 
річних. 


