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Власниця «Епіцентру» 
Галина Герега написала 
заяву про відставку 
Секретар Київської міської ради Галина Гере-
га склала свої повноваження. Про це у Twitter 
повідомив прес-секретар столичної «Свободи» 
Олександр Аронець. Як відомо, Галина Герега є 
власницею мережі будівельних гіпермаркетів 
«Епіцентр». 

Рівненські школи та садочки 
закриють на карантин 
Із 26 лютого у Рівному запровадять карантин. Це 
зумовлено значним зростанням захворюваності на 
грип: епідпоріг у місті вже перевищено на 19,9%. 
Більшість із тих, хто хворіє, — діти. Лише за мину-
лий тиждень у Рівному занедужала 2661 особа. 
Тому з 26 лютого по 3 березня в облцентрі задля 
профілактики та попередження захворювання 
буде введений карантин. У цей період не працюва-
тимуть школи та дитсадки. 

Бізнес коханки екс-президента: 
спа-салон і благодійний фонд
Як з’ясували журналісти «Наших 
грошей», Любов Полежай володіє 
шикарним салоном краси у Києві 
та керує благодійним фондом, який 
забезпечив тендерні мільйони 
дитячому санаторію «Славутич». 

А все-таки Віктор Янукович ви-
явився звичайним чоловіком. Запа-
морочення від успіхів накрило його 
і в особистому житті. Піднявшись 
кар’єрною драбиною та змінивши 
донецьку прописку на київську, по-
кинув стару дружину заради моло-
дої. Так само, як зробили Путін і Лу-
кашенко. І, як то годиться багатіям, 
подбав, щоб вона не нудьгувала, вла-
штувавши їй щось на кшталт бізне-
су. Яким традиційно виявився салон 
краси. Ну і про дітей не забув. 

Коханку Януковича звуть Любов 
Полежай. Як пише журналіст Сергій 
Лещенко, жіночка — з Єнакієвого та 
є рідною сестрою куховарки вже ко-
лишнього гаранта. 

За інформацією кореспондента, 
Янукович і Полежай уже багато ро-
ків разом. При цьому, як відомо, Ві-
ктор Федорович офіційно не розлу-
чений із дружиною та матір’ю його 
синів Людмилою. 

«Подвійна мораль у цього зло-
чинця була в усьому», — зауважив 
Лещенко. 

Полежай виявилася власницею 
салону Crystal Spa на Оболонській 
набережній, 17 у Києві. Він розмі-

щений за кілька метрів від двокім-
натної квартири Януковича, де він 
був офіційно прописаний на момент 
обрання президентом. Оболонські 
Липки взагалі вважаються елітним 
мікрорайоном. Окрім екс-глави дер-
жави, на набережній облюбували 
нерухомість Сашко Янукович, екс-
генпрокурор Святослав Піскун, екс-
голова Центрвиборчкому Сергій Кі-
валов. Тож салон краси для тутешніх 
мешканців має виглядати заможно. 

Crystal Spa на своєму сайті не 
оприлюднює ціни на послуги, як і 
заведено для найдорожчих закла-
дів. Як свідчать коментарі клієнтів, 
за один візит тут можна було зали-
шити понад $600, тобто дві місячні 
зарплати середньостатистичного 
українця. 

Але Люба зробила бізнес не тіль-
ки на багатих жінках, а й на дітях. 
Після обрання Віктора Федоровича 
президентом вона очолила благодій-
ний фонд «Дорога майбутнього». Ця 
організація перейнялася долею ди-
тячого оздоровчого центру «Славу-
тич» у Переяславі-Хмельницькому, і 
в 2011-му його було реконструйова-
но. А після цього до табору потекли 

державні кошти. 
«Наші гроші» знайшли у «Вісни-

ку державних закупівель» відповідні 
замовлення. Мінсоцполітики й інші 
державні установи купували пу-
тівки «Славутича» в середньому по 
чотири тисячі гривень. Для порів-
няння: держава платить за путівки 
до «Артека» близько 5,3 тис. грн. До 
слова, «Славутич» почав «виграва-
ти» тендери саме після реконструк-
ції 2011 року, отримавши підряди на 
11,26 млн грн. 

Звісно ж, забезпечити дитячому 
санаторію державне фінансування 
— це щонайменше благородно. Про-
те не все так гарно. Річ у тім, що ці 
гроші зрештою потрапляли назад 
у благодійний фонд «Дорога май-
бутнього», якому належить 99,96% 
статутного капіталу «Славутича» 
(решту «статутника» має багаторіч-
на директорка центру Ганна Кли-
менко). 

Приємно все-таки допомагати 
дітям, коли це робиться з державної 
казни. Так і на спа-салон заробити 
можна. 

У Луцьку погодили перелік об’єктів, 
які будуть ремонтувати цього року 

Янукович украв українські стародруки 
«Океан Ельзи» заспокоїв російських 
фанатів піснею Леоніда Агутіна 

Волинські важкоатлети — володарі Кубка 
України 

Дизайнер і психолог проаналізували 
палаци Януковича та Пшонки 

На засіданні постійної комісії з 
питань житлово-комунального 

господарства Луцької міської ради 
депутати розглянули питання про 
погодження переліку об’єктів ка-
пітального та поточного ремонту 
вулиць, доріг, прибудинкових тери-
торій, ліфтів та об’єктів житлового 
фонду на 2014 рік. 

Обранці громади запропо-
нували відремонтувати частину 
вул. Вересневої, адже дорогу, що 
виходить за межі міста, вже зро-
блено за кошти Луцької райради. 

Депутати зазначили, що також 
потребують ремонту: дорожнє 
покриття на вул. Карбишева, 2б, 
частково — на просп. Соборнос-
ті, вулицях Петра Маха та Воров-
ського, прибудинкові території на 

проспектах Молоді, 11 та Собор-
ності, 3. Немає освітлення у дворі 
на просп. Відродження, 55. 

Голова правління АОСББ «Лу-
чани» Юлія Сабатюк висловила 
прохання мешканців багатопо-
верхівок, що належать до асоціа-
ції. Вони просять відремонтувати 
дорогу біля будинків № 12 і 14 на 
вул. Захарова та вул. Ніла Хасеви-
ча, 4, 6. На Захарова також треба 
відновити зливну каналізацію. 

Члени комісії підтримали всі 
пропозиції громади, також дали 
відповідні доручення відділу з 
благоустрою міста департаменту 
ЖКГ обстежити певні об’єкти для 
визначення обсягу робіт, які необ-
хідно виконати. 

Як виявляється, Віктор Янукович 
крав не тільки гроші та майно 

українських громадян. Він крав істо-

рію українського народу. Про це на-
писав у своєму блозі на «Українській 
правді» журналіст Дмитро Гнап. 

«Бійці Самооборони, «Правого 
сектора» й активісти Автомайдану 
показали мені сховище цінних книг 
у резиденції «Межигір’я», — пише 
кореспондент. — Скажу відверто, 
після «Хонки» мене важко чимось 
здивувати. Проте побачене просто 
шокувало. Янукович примудрився 
викрасти пам’ятки української пи-
семності. Й кинув древню бібліоте-
ку, рятуючись від гніву людей. 

Зокрема, серед багатьох старо-
друків — «Апостол» Івана Федо-
рова. Це перша українська книга. З 
неї почалось українське друкарство. 

Вкрасти «Апостол» — усе одно, що 
вкрасти Софійський собор. 

Те, що переді мною оригінал, під-
тверджувалося науковою довідкою 
Музею книги і друкарства, підписа-
ною замом директора Л. Хаухою. 

Також серед пам’яток україн-
ського друкарства в «Межигір’ї» 
лежать «Мінея общая» І. Гізеля 
1680 року, «Апостол» М. Сльозки 
1654-го, Євангеліє 1704-го й інші 
безцінні скарби української писем-
ності. Всі з відповідними науковими 
висновками про оригінал. 

Очевидно, що ці книги мали збе-
рігатись у сховищах державних му-
зеїв і були просто викрадені звідти 
на втіху знахабнілому диктатору». 

Через чутки про те, що гур-
ту «Океан Ельзи» хочуть за-

боронити в’їзд до Росії, артисти 
поквапилися заспокоїти своїх 
російських прихильників, яких є 
немало. 

Так, на офіційній сторінці гру-
пи з’явилося відео виступу фронт-
мена «ОЕ» Святослава Вакарчука, 
де він співає пісню російською 
мовою «Я буду всегда с тобой», на-
писану Леонідом Агутіним. Зазна-
чимо, цю композицію Вакарчук за-
співав на концерті, присвяченому 
ювілею Агутіна. 

«Наше музичне звернення до 
російських шанувальників «Я буду 
всегда с тобой», — підписали відео 
«океанівці». 

Нагадаємо, у Росії пропонують 
заборонити концерти «Океану 
Ельзи». Причиною називають те, 
що Вакарчук «благословив про-
тестувальників кидати коктейлі 
Молотова в беззбройних людей 
фактично під свою музику». 

З 18 до 22 лютого у Вінниці 
відбувався Кубок України з 

цього виду спорту. Волинські 
чемпіони розповіли про перебіг 
змагань, свої враження та спор-
тивні плани на майбутнє під час 
прес-конференції. 

Гідно виступила делегація во-

линських важкоатлеток. У ваговій 
категорії 69 кг перше місце посіла 
наша землячка Надія Миронюк. 
Це вже не перша її перемога. В 
активі волинської спортсменки — 
великий досвід і вагомі результати 
в міжнародних змаганнях, зокре-
ма й на Олімпійських іграх. Друге 
місце у ваговій категорії 53 кг ви-
борола Тетяна Бортнік. 

Справжню «феєрію» створила 
чоловіча команда. Одразу четве-
ро волинян піднімалися на най-
вищу сходинку п’єдесталу в своїх 
вагових категоріях: Віталій Глуш-
ко (62 кг), Богдан Токар (69 кг), 
Юрій Бойко (77 кг), Ярослав Вітер 
(94 кг). 

У ваговій категорії 85 кг «брон-
зу» завоював Валентин Андрусь. 
Окрім того, важкоатлет Богдан 
Стрижевський на змаганнях у Ві-
нниці виконав норматив майстра 
спорту України та посів 5-е місце 
у ваговій категорії 94 кг. 

Дизайнер інтер’єрів Наталія 
назвала стиль оздоблення бу-

динків екс-чиновників «типовим 
пострадянським». На її думку, 
скромним у маєтку Януковича є 
оздоблення лазні. 

Проаналізувавши помпезність 
помістя колишнього генпрокуро-
ра, дизайнер дійшла висновку, що 
«відчувається перебір із текстилем 
і золотими предметами». 

Експерт також сказала, що 
ідею прикрасити в’їзд у будинок 
власними ініціалами Пшонка, су-
дячи з усього, запозичив у серед-
ньовічних правителів. Дизайнер 
була здивована великою кількіс-
тю портретів господарів. «Не ро-

зумію, що може змусити людину 
малювати себе в різних образах», 
— сказала вона. 

Психологи ж упевнені, що на-
рцисизм, пристрасть до розкоші 
та схильність до самотності — це 
ознаки серйозних душевних про-
блем. «Ця людина убезпечила себе 
від світу і дуже далеко пішла від 
реальності», — зауважила психо-
лог Ольга Крижанівська. 

За її словами, люди, які за-
криваються від усіх за числен-
ною охороною, оточують себе не 
близькими й рідними, а маєтками, 
квартирами і будинками, — глибо-
ко нещасні та страждають від не-
стачі любові. 

Під час візиту до «Межигір’я» журналісти знайшли у маєтку Януковича дитячу 
кімнату, найімовірніше, дочки Полежай

Розкіш «Крістал спа»

Надія Миронюк


