
Нещодавно журналістам стало ві-
домо, що глава парламентсько-

го комітету з питань податкової та 
митної політики Віталій Хомутин-
нік відзначив своє 37-річчя. Він не 
фігурує у списку найбагатших людей 
України, проте розважається з та-
ким розмахом, якому можуть поза-

здрити навіть лідери рейтингу. 
Як повідомило Цензор.нет дже-

рело в оточенні нардепа, привіта-
ти іменинника на грецький острів 
Корфу приїжджали: мільярдер Юрій 
Косюк («Миронівський хлібопро-
дукт»), мільйонери Таріел Васадзе 
(«Укравто»), Віталій Антонов («Гал-
нафтогаз»), Анатолій Євтухов (хол-
динг Business Radio Group, володіє 
Music Radio, радіо «Шансон» тощо), 
Олександр і Сергій Буряки (недав-
но продали «Брокбізнесбанк» Сер-
гію Курченку), Олександр Табалов 
(«Формула смаку»), а також перший 
віце-спікер, екс-глава Держмитниці 
Ігор Калетник, скандально відомий 
екс-заступник глави СБУ Володи-
мир Сацюк. Для святкування Віта-
лій Юрійович обрав збудований у 
1890 році палац Ахіллеон. Зараз це 
музей із безліччю неокласичних ста-
туй. 

Як розповів «спецкору» один 
із очевидців, на Корфу Хомутин-
нік прибув на розкішній яхті Mary-
Jean II. Її в сезон (липень–жовтень) 
здають за ціною від 310 до 345 тисяч 
євро за тиждень. Як вдалося вивідати 
у персоналу, що обслуговував бенкет, 
судно привезло міцні напої, закупле-
ні в Чорногорії. За оцінкою співроз-
мовника видання, вартість алкоголю 
— понад 100 тис. євро. Гостей розва-
жали італійські виконавці. 

До речі, один із найбагатших лю-
дей України Віктор Пінчук (статок — 
3,8 млрд дол.) два роки тому витратив 
на святкування 50-річчя в Швейцарії 
резонансні чотири мільйони фунтів 
стерлінгів (4,8 млн євро). Але скром-
ний голова парламентського комі-
тету, як бачимо, теж може гульнути. 
Правда, за 2012 рік Віталій Юрійович 
задекларував 10,8 мільйона гривень, 
що не зрівняти з доходами Пінчука. 

Дівчина колишнього прем’єр-
міністра Італії, 77-річного 

Сильвіо Берлусконі, збирається 
просити Папу Римського, щоб той 
пробачив італійського політика. 

Минулого тижня Берлусконі, 
визнаного винним у податкових 
махінаціях, виключили з італій-
ського Сенату. Франческа Паскалі 
назвала голосування державним 
переворотом і сказала, що попро-
сить Папу Франциска прийняти її 
і вислухати, за її словами, трагічну 
історію Сильвіо Берлусконі. 

28-річна Паскалі додала, що у 
неї є благословення п’ятьох дорос-
лих дітей Берлусконі звернутися 
до Папи. 

Виключення з Сенату може 
призвести до арешту Берлусконі 
за численними кримінальними 
звинуваченнями. 

Нагадаємо, у червні екс-
прем’єр був засуджений за секс із 
неповнолітньою повією та зловжи-
вання службовим становищем. 

Вищі українські чиновники роблять 
свої робочі кабінети шикарними 
персональними офісами, прагнучи 
показати таким чином власну зна-
чущість. 

Таких розкішних кабінетів, як 
у вітчизняних чиновників, немає 
навіть у лідерів провідних світо-
вих держав. Так, Ангела Меркель, 
канцлер Німеччини, для роботи ви-
користовує невелику кімнату, все 
оздоблення якої — стіл, комп’ютер і 
меблі в стилі хай-тек. Тут же вона не 
соромиться приймати гостей, зокре-
ма американського мільярдера Білла 
Гейтса. 

«Ух, ух!» — саме так, за словами 
Ганни Дерев’янко, виконавчого ди-
ректора Європейської бізнес-асоціа-
ції, реагують іноземці, коли заходять 
до кабінетів українських міністрів. 
Заїжджих бізнесменів передусім 
шокують їх розміри. У прагматич-

ній Європі чиновницькі кабінети 
не покликані підкреслювати статус-
ність власників, а виконують прак-
тичну функцію. Ондржей Соукуп, 
редактор чеської газети Hospodarske 
Noviny, згадує випадок, що стався з 
Давидом Ратом, губернатором Се-
редньої Чехії. Коли зводили нову 
будівлю для місцевого уряду, він на-
казав архітектору облаштувати йому 
просторий кабінет і басейн у підвалі. 
Це обійшлося на 13 млн крон дорож-
че від запланованої суми. У підсумку 
Рата заарештували за корупцію, тож 
він навіть не зміг скористатися своїм 
службовим басейном. 

Наші ж посадовці вважають за 
правило працювати у величезних 
кабінетах. При цьому кожен новий 
віце-прем’єр чи міністр незмінно 
переробляє його на власний смак. 

Наприклад, Андрій Клюєв, змі-
нивши Олександра Турчинова на 
посту першого віце-прем’єра, зро-

бив у отриманому приміщенні ре-
монт і замінив усі меблі на дорогі 
італійські. Валерій Хорошковський, 
який прийшов на місце Клюєва, не 
задовольнився побаченим і теж по-
чав ремонт. Тим же шляхом пішов 
і новий перший «віце» — Арбузов. 
Причому не просто зробив ремонт, 
а розширив свій робочий простір до 
шести кімнат. Понад те, попросив 
шістьох священиків освятити його 
робоче місце. Арбузов, за словами 
політтехнолога, пішов на цей крок 
у зв’язку з тим, що, як православ-
ний, не хотів просто так переходити 
у приміщення, раніше використо-
вуване Хорошковським. Останній 
нібито є саєнтологом — послідов-
ником релігії, створеної американ-
ським письменником-фантастом 
Роном Хаббардом. У прес-службі 
першого віце-прем’єра не відповіли 
на запит про розміри кабінетів, їх 
ремонт і участь священнослужите-
лів у «вселенні» чиновника. 

Наздоганяють кабмінівських 
бонз і деякі нардепи. Так, регіонал 
Євген Геллер, глава одного з най-
престижніших комітетів Ради — 
бюджетного, затіяв реконструкцію 
кабінету в будівлі комітетів ВР. До 
приміщення, яке належало його по-
переднику, приєднали ще два сусід-
ніх. У результаті у Геллера є кімната 
для відпочинку з кухнею, а також 
туалет із душовою кабіною. 

Не відстає від шефа і перший 
зам екс-бютівець Сергій Буряк. 
Йому теж збільшили робочу пло-
щу, додавши місця для дотримання 
особистої гігієни. Шикарний кабі-
нет має перший заступник спікера 
Ігор Калєтнік. Ще одним любителем 
розширень став екс-віце-прем’єр 
Колесніков, який очолив транспорт-
ний комітет. Робоче місце нардепа 
складатиметься відразу з п’яти ко-
лишніх окремих кабінетів, і у нього 
теж з’явилася вбиральня з душовою. 

Самі власники розкішних кабі-
нетів говорити про них категорично 
відмовляються. 
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1111Герой України Хмара прокляв 
Ганну Герман 
Екс-нардеп, один із засновників Української рес-
публіканської партії, Герой України Степан Хмара в 
кулуарах Верховної Ради публічно прокляв регіоналку 
Ганну Герман. Вона саме давала коментар журналістам 
щодо непідписання Президентом Угоди про асоціацію 
з Євросоюзом, у цей момент біля входу до сесійної 
зали стояв Степан Хмара. «Будь ти проклята», — голо-
сно сказав Хмара після закінчення інтерв’ю Герман. 
Після цього Герой України додав, що через таких, як 
вона, «цей режим» досі тримається. 

Табачник із шиком відсвяткував свій ювілей у п’ятизірковому 
київському готелі 

Міністр освіти і науки Дмитро 
Табачник із розмахом відзна-

чив своє 50-річчя. Вдень міністр 
приймав вітання і подарунки в очо-
люваному ним відомстві. Однак це 
був лише початок. Увечері десятки 
VIP-гостей зібралися на святку-
вання ювілею Табачника в одному 
з найрозкішніших готелів Києва — 
InterContinental. 

Запрошені з’їжджалися на роз-
кішних іномарках представниць-
кого класу. Поруч із готелем усі 
паркувальні місця були забиті «Лек-
сусами», «Мерседесами», «Рейндж 

Роверами» і «Тойотами». 
Табачнику несли картини, вели-

чезні букети і пакунки, загорнуті у 
подарунковий папір, що за формою 

також нагадували картини. 
Серед високих гостей «засвіти-

лись» екс-президент України Лео-
нід Кучма, секретар РНБО Андрій 
Клюєв, мільярдер Віктор Пінчук із 
дружиною Оленою, міністр юстиції 
Олена Лукаш, губернатор Харків-
щини Михайло Добкін, мер Харкова 
Геннадій Кернес, екс-спікер Верхо-
вної Ради Володимир Литвин. А 
також міністр культури Михайло 
Кулиняк, депутати-регіонали Сергій 
Ківалов, Нестор Шуфрич та Михай-
ло Чечетов, музикант Ян Табачник, 
ведучий Дмитро Гордон. 

Діти Кільчицької розмовляють 
українською і вчать китайську 

На гулянку Хомутиннік витратив сотні тисяч євро 

Кейт Міддлтон зі скандалом звільнила 
свого стиліста 

Екс-заступниця мера Києва Лео-
ніда Черновецького Ірена Кіль-

чицька, попри чутки, не поїхала з 
України. Вона продовжує працю-
вати і жити на Батьківщині та на-
віть дітям не дозволяє говорити 
російською з нянею. Крім того, 
син і дочка колишньої чиновниці 
вчать китайську, бо їхня далеко-
глядна матуся вважає, що саме за 
Китаєм майбутнє. 

«Я живу і працюю тут. Це моя 
країна. Недавно з дітьми були на 
весіллі, відомий спортсмен вида-
вав заміж доньку. Багато хто питав: 
«Ірено, твої діти хоч щось розумі-

ють російською?». Теж думали, що 
я їх кудись вивезла. Вони навча-
ються в Києві. Обоє ходять у British 
International School, де всі предме-
ти викладають англійською. Ма-
ють двох нянь-українок і китаянку. 
Вона знає російську, та я дозволяю 
їй говорити лише китайською», — 
розповіла Кільчицька. 

З нянями діти Ірени спілку-
ються тільки українською. «Це моя 
вимога. Попросила, щоб не реа-
гували на дитячі прохання росій-
ською. Порадила казати, начебто 
не розуміють», — зазначила екс-
чиновниця. 

Перукар поплатився роботою за 
використання образу Кейт у 

рекламі своїх послуг. Королівська 
родина вирішила звільнити ве-
сільного стиліста герцогині Кемб-
риджської Джеймса Прайса після 
того, як він зробив собі рекламу 
на її імені. Кетрін користувалася 
послугами Прайса вісім років, по-
чинаючи з 2003-го. Саме він пра-
цював із нею в день оголошення 
про заручини та під час церемо-
нії шлюбу з принцом Вільямом у 
2011 році, а опісля поїхав із гер-
цогинею в подорож по Північній 
Америці. 

Сам Прайс зазначав, що ве-
сільна зачіска Кейт, над якою він 
чаклував упродовж двох годин, 
стала для нього «зоряним часом». 

Але потім перукар почав по-
водитися некоректно. Так, він ви-
кладав у соцмережах фотографії 
Кетрін, щоб прорекламувати себе. 

До слова, спочатку Прайс 
працював у салоні Річарда Ворда 

з однойменною назвою Richard 
Ward Salon, а потім вирішив про-
понувати свої послуги в режимі 
фрілансу. Герцогиня продовжує 
відвідувати салон Річарда Ворда. 
Річард стриже її і фарбує, а стиліст 
Аманда Кук Такер робить їй зачіс-
ки для заходів. Але Джеймс Прайс 
потрапив до «чорного списку» на-
завжди. 

Розкішним кабінетам українських 
чиновників могли б позаздрити монархи 

Кабінет Ігоря Калєтніка

Звільнений перукар Джеймс Прайс 
(ліворуч) і стиліст Річард Ворд

Соцстрах купив у Колеснікова новорічних 
цукерок на 105 мільйонів дорожче 

Фонд соцстрахування з тимча-
сової втрати працездатності 

за результатами тендера уклав уго-
ду з ПрАТ «Виробниче об’єднання 
«Конті» на закупівлю дитячих но-
ворічних подарунків. Вартість уго-
ди становить 104,85 млн грн. Про 
це повідомляє «Вісник державних 
закупівель». Такі ж набори фонд 
замовляв і минулого року. Цього-
річ їх ціна зросла на 105 мільйонів 
гривень. 

Тендери на придбання та-
ких подарункових наборів Фонд 
соцстраху проводить щороку, і, 
починаючи з 2010-го, їх щоразу 
виграє саме фірма «Конті». При 
цьому останніх три роки закупівлі 
проходять за тою ж схемою: від-

криті торги двічі оголошували і 
двічі скасовували, оскільки взяти 
участь у них виявляла бажання 
тільки одна компанія — «Конті», з 
якою потім і підписували договір. 

Дівчина Берлусконі проситиме Папу 
Франциска пробачити його 

Наталія Кличко підтримує 
чоловіка на Євромайдані 
Дружина лідера партії «УДАР» Віталія Кличка Наталія 
активно підтримує мирну акцію прихильників євро-
інтеграції. Так, днями Наталія Кличко виступила на 
Євромайдані в Гамбурзі, де під акомпанемент рояля 
заспівала англійською мовою. А невдовзі разом із чо-
ловіком вийшла й на київський Майдан Незалежності.  

Сильні світу


