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Претендент на посаду прези-
дента Казахстану Амантай-

кажи Асилбек з’явився до Цен-
трвиборчкому з посохом у руці та 
заявив, що в разі обрання видасть 
усіх дівчат республіки заміж за ра-
хунок бюджету.

Самовисуванець пообіцяв, що 
у разі перемоги на виборах ство-
рить раду аксакалів, яка займеться 
облаштуванням особистого життя 
незаміжніх дівчат Казахстану.

У республіці налічується 
близько п’ятисот тисяч вільних 
жінок у віці від 25 до 45 років. На 
думку Асилбека, «це трагічна ста-
тистика».

Втім, за яким принципом під-
биратимуться чоловіки, він не 
уточнив. Невідомо також, що по-
тенційний президент планує ро-

бити з тими, хто заміж виходити 
не хоче.

68-річний Асилбек є керівни-
ком «антиядерного фронту» та 
Маршу миру «Атта Казахстан». 
Він намагався балотуватися в пре-
зиденти на минулих виборах (у 
2005 році), але зійшов із виборчих 
перегонів.

Нагадаємо, в квітні 2011 року 
у Казахстані пройдуть позачергові 
президентські вибори. Таке рішен-
ня ухвалив чинний президент рес-
публіки Нурсултан Назарбаєв.

Сам Назарбаєв, якому зараз 70 
років, не захотів, аби парламент 
продовжував його повноваження 
до 2020 року. Водночас він пообі-
цяв залишатися при владі стіль-
ки, скільки йому дозволятимуть 
«здоров’я та сили».

Екс-голова Держкомпідприєм-
ництва Михайло Бродський і 

олігарх Ігор Коломойський влад-
нали свої грошові суперечки. Про 
це «ТаблоIDу» стало відомо з вуст 
самого Бродського.

«Ми зустрілися з Ігорем Вале-
рійовичем і вирішили, що ніхто 
нікому нічого не винен. Суперечки 
не було, і ми все владнали», — за-
певнив Бродський. Водночас Ігор 
Коломойський утримався від ко-
ментарів.

Як раніше повідомляв 
«ТаблоID», на початку 2009-го року 
Бродський уклав із Коломойським 
парі про те, що за півроку схудне 

на 25 кілограмів.
В інтерв’ю «Українській прав-

ді» Бродський розказав, що Коло-
мойський винен йому два мільйо-
ни доларів. Він також розповів, як 
укладалося парі. 1-го липня того ж 
року Бродський написав у своєму 
блозі, що умови закладу виконав 
— а отже, переміг. У якості свідка 
свого схуднення пан Михайло на-
зивав банкіра Сергія Тігіпка. Втім, 
вийти на Коломойського та забра-
ти свій виграш Михайлу Юрійови-
чу ніяк не вдавалося. Бродський 
навіть натякав, що його опонент 
— «фуфлижник», який не хоче 
розраховуватися.
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СОРОМ КРАЇНИ 

Чим займаються чоловіки 
жінок-політиків 
Чоловік колишнього прем’єр-
міністра Великобританії Маргарет 
Тетчер, сер Деніс Тетчер, був успіш-
ним бізнесменом. Тетчери прожили 
разом більше п’ятдесяти років. 
Деніс завжди підтримував свою 
дружину в її політичній кар’єрі. 
«Він завжди виявляв лояльність і 
надавав Маргарет підтримку, тож 
може бути прикладом ідеального 
партнера для будь-якого прем’єр-
міністра», — якось сказав колишній 
прес-секретар «залізної леді» сер 
Бернард Інгам. «Я ніколи не змогла 
б залишатися прем’єр-міністром 
одинадцять років, якби не Деніс», 
— писала Маргарет у своїх мемуа-
рах. У січні 2003 року Деніс Тетчер 
переніс операцію на серці й помер 
в одній із лондонських лікарень. 
У пари Тетчерів залишилося двоє 
дітей. Син Марко живе в Півден-
ній Африці, а дочка Керол більшу 
частину свого часу проводить у 
Швейцарії.

Чоловіком прем’єр-міністра Ін-
дії Індіри Ганді був Фероз Ганді — 
індійський публіцист і політик. У 
них народилося двоє синів: Раджив 
і Санджай Ганді. Фероз Ганді в 18 
років долучився до боротьби за не-
залежність Індії. Під час навчання 
в Лондонській школі економіки 
зблизився з Індірою Неру — дочкою 
політичного лідера Джавахарлала 
Неру. В 1942 році вони одружилися. 
У перші півроку шлюбу, під час руху 
за вільну Індію, Фероз і Індіра були 
арештовані британською владою та 
провели якийсь час у в’язниці. Після 
звільнення оселилися в Аллахабаді, 
де Фероз видавав засновану тестем 

газету «Th e National Herald». У 1952 
році на перших у Індії загальних ви-
борах Фероз Ганді за підтримки сім’ї 
одержав місце в парламенті. Він кри-
тикував уряд тестя та викривав ко-
рупцію в керівництві Індії. У 1958 р. 
після інфаркту відійшов від політич-
ної діяльності й помер у 1960 році.

Федеральний канцлер Німеччи-
ни Ангела Меркель вийшла заміж 
відразу після закінчення універси-
тету. Її перший чоловік — Ульріх 
Меркель, як і вона, був студентом-
фізиком. У НДР молоді люди, як 
правило, одружувалися дуже рано. 
Крім того, вона вийшла заміж ще й із 
практичних міркувань: молодим ро-
динам надавали кімнату в студент-
ському гуртожитку. Зараз вона каже, 
що перший шлюб сприймала без 

належної серйозності, тож після чо-
тирьох років сімейного життя сама 
виступила ініціатором розлучення. 
Чоловікові залишилися меблі, а вона 
забрала пральну машину. Цікавий 
факт: сьогодні Ульріх Меркель голо-
сує за «зелених». Нещодавно Ангела 
Меркель вийшла заміж удруге. Зі 
своїм нинішнім чоловіком — Йоахі-
мом Зауером — вона знайома вже ба-
гато років, була частим гостем його 
колишньої родини. Зауер, відомий 
учений-хімік, допомагав Меркель у 
написанні докторської дисертації. 
Знайомі подружжя запевняють, що 
у їхній сім’ї командує саме він.

Екс-прем’єр-міністр України 
Юлія Тимошенко (у дівоцтві — Гри-
гян) вийшла заміж за Олександра 
Тимошенка, коли їм було по 18 ро-
ків. Обоє тоді вчилися в інституті. 
«Я надто рано вийшла заміж. Нічого 

доброго в цьому немає — виника-
ють інші проблеми, інші турботи. 
Спочатку потрібно чогось досяг-
нути», — говорить про ті часи по-
літик. Чоловік Юлії Володимирівни 
Олександр Тимошенко, з яким вона 
разом уже три десятки років, воліє 
триматися в тіні знаменитої дружи-
ни. Ролі в цій родині розподілилися 
так: жінка займається політикою, 
чоловік — бізнесом. Найвідоміший 
його бізнес-проект — агроферма 
«Фенікс» у Київській області, яка 
займається вирощенням перепелів. 
Однак у низці українських ЗМІ була 
інформація про те, що, крім перепе-
линої ферми, чоловік Леді Ю нібито 
є засновником двох компаній з ви-
робництва устаткування для медза-
кладів «Деосепт» і «Фармасепт». А 
починали бізнес Тимошенки разом, 
ще в часи перебудови, з мережі віде-
осалонів у Дніпропетровську. Потім 
бізнес став куди більш серйознішим 
— перейшли на торгівлю нафтопро-
дуктами. А потім через «Єдині енер-
госистеми України» стали продавати 
газ. За «газові справи» Юлія й Олек-
сандр Тимошенки разом потрапили 
під кримінальне переслідування. 
Якийсь час подружжя перебувало 
під арештом. Після «помаранчевої 
революції» Верховний Суд України 
закрив усі кримінальні справи про-
ти Юлії Володимирівни. «Мій чоло-
вік — один із найтерпеливіших на 
Землі. Зараз я не можу створити для 
нього спокійного сімейного життя, 
яке може й повинна створювати чо-
ловікові дружина... Це ще одна жор-
стока плата за право боротися за 
свою державу», — сказала якось про 
свого чоловіка Юлія Тимошенко.

VIP-ПАРІ 

ЗАБОРОНА  

ОЦЕ ОБІЦЯНКА! 

Принц Вільям із нареченою 
назвали своїх свідків
Британський принц Вільям і його наречена Кейт 
Міддлтон оголосили імена боярина і подруги на-
реченої на своєму весіллі. Як і очікувалося, принц 
Вільям попросив виступити в цій ролі брата Гаррі, 
а Кейт — сестру Піппу, повідомили у королівсько-
му дворі. Пара також обрала кілька маленьких 
подружок нареченої і пажів — чотирьох дівчаток 
у віці від 3 до 7 років і двох хлопчиків, 8 і 10 років. 
Двоє з них, трирічна міс Грейс ван Кутсем і вось-
мирічний Том Петтіфер, є хрещениками принца.

Статки Саакашвілі сягнули 
трьох мільярдів?
Грузинські лейбористи заявляють, що президент 
Михайло Саакашвілі після приходу до влади в 2003 
році прибрав до рук увесь великий бізнес у країні. 
Саакашвілі фактично став монополістом бізнесу в 
Грузії, сказав один із лідерів Лейбористської партії 
Георгій Гугава на прес-конференції. За його слова-
ми, у лейбористів є інформація, що статки прези-
дента Грузії і його родини сягають 3 млрд. доларів. 
При цьому Гугава навів цілий список компаній, які, 
належать сімейному бізнесу Саакашвілі.

Тетчери у молоді роки 

Подружжя Тимошенків

Заміж за рахунок бюджету — 
обіцянка кандидата на посаду 
президента Казахстану

Людмилу Янукович 
фотографуватимуть 
з її дозволу

12 лютого першу леді Людмилу 
Янукович заборонили фо-

тографувати під час відвідин До-
нецького музично-драматичного 
театру. Перед початком вистави жур-
налістів приголомшили новиною: 
відтепер пані Янукович не можна 
фотографувати, крім того, до неї за-
бороняється наближатися без спеці-
ального дозволу. До кого конкретно 
можна звернутися за відповідним 
дозволом адміністрація театру не 
уточнила. Одначе дала зрозуміти, що 
вимога обмежити доступ виходить 
від охорони. Як відомо, до цих пір 
Людмила Янукович відрізнялась аб-
солютною доступністю та люб’язно 
спілкувалася з представниками ЗМІ 
при кожній появі на публіці.

Бродський із Коломойським 
уклали мир щодо ваги та грошей

Чиновників Адміністрації 
Президента хочуть пересадити 
на «Шкоди» 

В Адміністрації Президента ви-
рішили показати, що вони 

теж готові «затягувати паски». 
Чиновники АП і Держуправлін-
ня справами, що використовують 
службові автомобілі, пересядуть із 
«Мерседесів» й інших дорогих авто 
на «Шкоди», — повідомила прес-
служба Президента. Уже наявні 
престижні авто планується вико-
ристовувати для обслуговування 
офіційних делегацій, а коли вичер-
пають свій ресурс, їх спишуть. 

Новенькі «Шкоди» придбали в 
грудні 2010 року в компанії «Пра-
га Авто» — столичного дилера 
компанії «Єврокар». Як розповіли 
виданню «Сегодня» у відділі мар-
кетингу «Єврокара», для чинов-
ників купили бюджетні моделі: 20 
автомобілів «Octavia A5 Ambiente» 
(популярний седан, коштує в са-
лонах максимум 22 000 доларів) і 
стільки ж «Superb Ambition» (се-
дан престиж-класу, вартує щонай-
більше 29 000 доларів). Усі машини 
— з механічною коробкою передач 
(коробка-автомат завжди коштує 
дорожче). «Вибір закупівлі «Шко-
ди» продиктований необхідністю 
максимально знизити наванта-
ження на бюджет», — говорять 

в АП. Втім, відзначимо, що «Деу 
Ланос» обійшлася б іще дешевше 
— близько 9 000 доларів. Так що 
чиновникам ще є куди «затягувати 
паски». 

За словами замголови АП Ган-
ни Герман, вона не користується 
службовим авто. «Мене возить мій 
чоловік, тому мене мало цікавить, 
хто пересяде на «Шкоду», — сказа-
ла вона. Використовувати особисті 
авто в службових цілях не заборо-
няється. На чоловіка Ганни Гер-
ман, Сергія, згідно з декларацією, 
записано два авто — BMW X-5 і 
«Mercedes Benz SLK-200». В Андрія 
Портнова є «Mercedes S-500». Хіба 
що в декларації глави АП Сергія 
Льовочкіна за 2009 рік не сказано 
ні слова про авто.

Литвин за комуналку платить 
тільки 25%

Із зростанням тарифів на кому-
нальні послуги багаті українці 

почали купляти собі статус пільго-
вика. В нашій країні придбати ста-
тус учасника бойових дій можна за 
чотири тисячі доларів. 

Таку суму необхідно платити, 
якщо ви ніколи не були в гарячих 
точках. Якщо ж були — все про-
стіше. Достатньо побути кілька 
годин із нашими миротворцями, 
скажімо, під час візиту високої по-
садової особи — от ви й учасник 
бойових дій. Саме так бойовим ве-

тераном став головний пільговик 
країни — Володимир Литвин. У 
прес-службі спікера це не змогли 
прокоментувати, проте журналіс-
ти програми «Гроші» (ТСН) зна-
йшли відповідні документи. А саме 
— довідку, згідно з якою Литвин 
цілих два дні перебував у Югосла-
вії, а також рапорт від 2002 року, 
у якому він просить визнати його 
учасником бойових дій і видати 
посвідчення. І нарешті — рішення 
СБУ, згідно з яким полковника за-
пасу Литвина визнано учасником 
бойових дій, що дає право на 75% 
знижки на оплату житла та кому-
нальних послуг.

До речі, не платять за кому-
налку й інші вітчизняні «віпи». 
Як повідомлялося раніше, загаль-
ний борг мешканців VIP-будинку 
в центрі Києва, в якому мешкає, 
зокрема, Генеральний прокурор 
України Віктор Пшонка, склав уже 
майже півмільйона гривень. Еліт-
ний будинок знаходиться на вули-
ці Володимирській, за сто метрів 
від Національної опери. Тим часом 
оренда трикімнатних апартамен-
тів у будинку-боржнику коштує 
чотири з половиною тисячі дола-
рів на місяць.

Ангела Меркель з чоловіком


