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Одна з найбагатших жінок Іспанії, 
18-та герцогиня Альба, віддає 

весь свій величезний статок роди-
чам, аби ті дозволили їй вийти заміж 
за коханого — звичайного службов-
ця департаменту соціальної опіки, 
молодшого від неї на 24 роки.

Донья Марія дель Росаріо Кає-
тана Фітц-Джеймс Стюарт де Сіль-
ва — власниця найбільшої кількості 
титулів у світі. В неї сім герцогських 
титулів, 22 графських і 24 титули 
маркізи. Наразі вона є главою дому 
Альба, який нараховує 539-річну 
історію. До привілеїв членів титу-
лованої сім’ї входить право не схи-
ляти коліно перед Папою Римським 
і в’їжджати верхи до Севільського 
собору. Герцогиня Альба має близь-
ко десяти замків, стіни яких увішані 
роботами Гойї, Веласкеса, Тиціана, і 
є далекою родичкою короля Джейм-

са II, Вінстона Черчилля і Діани, 
принцеси Уельської. 

Однак зараз 85-річна герцоги-
ня готова пожертвувати усім своїм 
багатством, щоб укласти нерівний 
шлюб зі звичайним службовцем 
Альфонсо Дієзом. Закохані були 
близькими друзями протягом бага-
тьох років. Вони хотіли одружити-

ся ще в 2008 році, проте тоді сім’я 
герцогині різко засудила цей крок, і 
навіть іспанський король Хуан Кар-
лос особисто зателефонував доньї і 
відговорив її укладати шлюб, який 
«ганьбить весь її рід». Проти цьо-
го шлюбу категорично виступили і 
діти герцогині (а в неї їх шестеро від 
першого шлюбу з сином герцога Со-
томайор, який помер в 1972 році).

Одначе тепер герцогиня Альба 
знайшла вихід зі становища. Щоб 
ніхто не думав, що її новий обранець 
хоче одружитися з нею заради гро-
шей, вона вирішила всі статки пере-
дати дітям, хоча її наречений раніше 
уже підписав папери, відмовившись 
від будь-яких претензій на багатство 
майбутньої дружини.  Донья Марія 
залишила кожному зі своїх дітей і 
восьми онуків палац і тисячі акрів 
землі Іспанії, якими вона володіє. 

Глава Донецької облдержадміні-
страції Андрій Шишацький зі-

знався, що допоміг своєму 23-річ-
ному синові купити будинок у 
центрі Донецька. «Так, допомагав, 
— сказав він у інтерв’ю газеті «Се-
годня». — Я йому позичив частину 
грошей на купівлю та допоміг із 
оформленням банківського кре-
диту». За словами посадовця, син 
Павло з дому ще не пішов. 

«У його будинку ще потрібно 
зробити ремонт. Я думаю, це роз-
тягнеться на півроку, не менше», 
— сказав Андрій Шишацький, не-
щодавно призначений на посаду 
глави Донецької облдержадміні-
страції.

Раніше повідомлялося, що його 
23-річний старший син Павло ку-
пив будинок у елітному районі До-
нецька біля Донецького науково-
дослідного вугільного інституту.

Вартість новобудов у цьому ра-

йоні, за даними ресурсу «Новини 
Донбасу», починається з мільйона 
доларів. Павло Шишацький є спів-
робітником ФК «Шахтар».

Андрія Шишацького назива-
ють людиною Рината Ахметова, 
оскільки він тривалий час працю-
вав менеджером на підприємствах 
СКМ.
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Сильні світу

ЗОЛОТА МОЛОДЬ ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ 

Чим займаються діти українських 
Президентів
Син першого Президента України 
Леоніда Кравчука Олександр у рей-
тингу «Фокуса» «Двісті найбагатших 
людей України» посідає 116-е місце. 
Його компанія «Нафком-агро» 
входить до десятки найбільших 
землевласників України, оренду-
ючи близько 200 тисяч гектарів 
сільгоспугідь. Він згадувався в пресі 
тричі. Востаннє, коли за одну грив-
ню продав броварський футболь-
ний клуб «Нафком». Ще раз — у 
зв’язку зі звинуваченнями губер-
натора Вінниччини Миколи Джиги, 
що компанія нібито самовільно 
захоплює землі, а також обробляє 
їх усупереч науково обґрунтованим 
методам. 

А за кілька років до цього ЗМІ 
писали, що на валютний рахунок 
Олександра було переказано 790 
тисяч німецьких марок за те, що 
Леонід Макарович своїм указом до-
зволив акціонувати Чорноморське 
пароплавство. Через десять років 
сума здається сміховинною. Осо-
бливо на тлі того, що ініціатор акці-
онування Кудюкін відсидів сім років 
від дзвінка до дзвінка, а в той час 
Чорноморське пароплавство розі-
брали по шматках при наступному 
Президентові.

Люди, які знають Леоніда Макаро-
вича, стверджують, що син ніколи не 
з’являвся в кабінеті батька. І ще один 
штрих: у Інтернеті фото Олександра 
Кравчука виявити не вдалося...

Донька другого Президента Ле-
оніда Кучми Олена Пінчук ще під 
час президентства батька створила 
фонд «АнтиСНІД», який успішно 
функціонує. В Україні є кілька ве-
ликих міжнародних авторитетних 
організацій, які працюють у цьому 
напрямку. Фонд Олени брав і бере 
участь у всіх обґрунтованих і цікавих 
проектах, пов’язаних з боротьбою зі 
СНІДом. Жінка часто з’являється на 
світських раутах. Дає інтерв’ю теле-
каналам. Загалом, не дає підстав го-
ворити про себе, як про розбещену 
чи жадібну особу.

Діти третього Президента Ві-
ктора Ющенка від першого шлюбу 
— Андрій і Віталіна — відкрили еру 
«дитячих» президентських сканда-
лів (ще троє нащадків Ющенка — 
неповнолітні).

Напевно, для Андрія Ющен-
ка стати сином найпопулярнішо-
го Президента України виявилося 
дуже серйозним випробуванням. 
Ставши сином Президента, хло-
пець почав вести розкішний спосіб 
життя, смітити грошима, їздити на 
супердорогій машині та грубіянити 
журналістам. Принаймні саме так 
про нього писали українські видан-
ня. Що стосується інтимних історій, 
то з інтерв’ю колишніх пасій він по-

стає як пристойна, здатна на глибокі 
почуття людина. Сьогодні Андрій 
жонатий і, за словами його дружини 
Лізи, дуже ніжно ставиться до їхньої 
маленької донечки Варвари. 

Віталіна Ющенко — світська ле-
виця й модниця. Попри навчання в 
престижному вузі (Київський інсти-
тут міжнародних відносин), її за-
вжди більше цікавили бой-френди, 
вечірки, а пізніше — сім’я та діти, 
улюблені дизайнери. Вона бере 
участь у міланському показі мод, 
іноді виходить на подіуми. 

2007-го Ющенко створив Націо-
нальну раду з питань добродійності 
«Зігрій любов’ю дитину», головою 
якої зробив доньку. Журналісти зно-
ву перейнялися питанням, чи має 
глава держави право робити власну 
дитину держчиновником. А Україн-
ський форум благодійників навіть 
публічно звинуватив Ющенка у не-
прозорості формування ради та не-
етичності призначення туди доньки. 
За рік фонд склав списки багатодіт-
них сімей і розподілив їх між олігар-
хами. Віталіна не дала жодного сер-
йозного інтерв’ю з цього приводу.

Віктор і Олександр Януковичі — 
діти чинного Президента України.

«Хлопці духовні, міцні та дуже 
ґрунтовні», — так Віктор Янукович 
назвав своїх синів.

Президентська посада батька 
сприяла зростанню добробуту його 
старшого сина Олександра.

У грудні 2010 року інвестиційна 
компанія «Dragon Capital» оціни-
ла активи сина Президента в $100 
мільйонів. Навесні 2011-го капітал 
38-річного бізнесмена збільшився 
до $130 мільйонів. Підприємцеві 
належить корпорація «МАКО», яка 
веде будівельний бізнес на сході та 
півдні країни. Йдеться про 17-по-
верховий бізнес-центр «Столичний» 

у Донецьку та готельний комплекс 
у Балаклавській бухті, улюбленому 
місці російського дворянства кінця 
XIX століття та російського туриз-
му початку XXI. Фірма Януковича-
меншого не бачить перешкод, реалі-
зуючи свої плани. На початку червня 
газети писали, як охорона компанії 
«МАКО», захоплюючи територію 
житлового будинку, нахабно роз-
штовхала мешканців скромних хру-
щовок, які встали на захист.

На початку травня бізнесмен 
Янукович офіційно оформив на себе 
100% акцій «Всеукраїнського банку 
розвитку» (ВБР). Фінустанова ак-
тивно розвивається. З початку року 
ВБР двічі збільшував статутний ка-
пітал. У результаті лише за чотири 
місяці він зріс зі ста до 310 мільйонів 
гривень. 

Молодший син працює на-
родним депутатом. Одначе Вікто-
ра Вікторовича не можна вважати 
активним законотворцем. Доводи-
лося чути, що його взяли в депутати, 
щоби був на очах у тата і не пусту-
вав. Але, ймовірно, батько не вважав 
за потрібне приставляти до сина 
людину, що готувала б для нього пу-
блічні виступи та регулярно писала 
закони. Тож у законотворчості цей 
нардеп не помічений.

У ЗМІ його ім’я більше згадують 
у зв’язку з машинами. Він уславив-
ся участю в гонках «Україна Трофі». 
Перегони на джипах через три запо-
відники країни викликали великий 
протест екологів. Віктор Янукович, 
не соромлячись, показується на гон-
ках на дорогих машинах. Але при 
цьому не зазначає їх у податкових 
деклараціях. У своїх ранніх інтерв’ю 
він зізнавався, що до сфери його ін-
тересів входив автосервіс. Але про 
його бізнес наразі нічого не відомо. 

За меріалами Інтернет-видань

ЖИТТЯ МОНАРХІВ  

ЕЛІТНА НЕРУХОМІСТЬ 

Ювілей Обами обійшовся 
кожному гостю у $45 тисяч
4 серпня 2011 року Обамі виповнилося п’ятдесят 
років. Президент США почав відзначати свій 
ювілей участю у вечорі зі збору коштів на своє 
переобрання. Учасникам святкової імпрези, 
інформують ЗМІ, довелося заплатити $35 тисяч, а 
тим, хто хотів сфотографуватися з президентом на 
пам’ять, ще $10 тисяч. Пісню-поздоровлення на 
вечорі виконала володарка «Оскара» Дженніфер 
Хадсон.

Глава Донеччини допоміг сину 
купити дім за мільйон

Ставши дружиною британсько-
го принца Вільяма, 29-річна 

Кейт Міддлтон не лише набула 
цілий легіон шанувальників, але 
й перетворилася на потенційну 
мішень для «сталкерів», викрада-
чів і терористів. Подейкують, аби 
герцогиня не розгубилася, якщо 
потрапить у складну ситуацію, її 
відрядили на спеціальні курси від 
експертів зі Скотланд-Ярду. Про 
це пише «Th e Sun».

«Вона здобула гарну підготов-
ку щодо того, як поводитися, коли 
станеться, щось несподіване. Кур-
си захисту від VIP-викрадень на-
вчають, як упоратися з ситуацією 
психологічно та фізично», — каже 
джерело видання.  — Психологіч-
ний елемент включає в себе реагу-
вання на незвичні ситуації, як-от 
коли в спальні королеви опинився 
незнайомець, а вона просто по-
чала з ним балакати», — пояснює 
інформатор.

Що робити, коли на тебе напа-
дають, як налагоджувати контакт 
із викрадачами, як кермувати в 
складних умовах і як передати ря-
тівникам закодовані повідомлення 
— всьому цьому свого часу на-
вчали також королеву Єлизавету, 
принца Чарльза, принцесу Діану 
та принца Вільяма.

Сидіти заради своєї безпеки 
за сімома замками Кейт, схоже, не 
збирається. Її неодноразово фото-
графували з возиком у супермар-
кетах.

Днями ж вони з чоловіком 
здійснили переліт із Единбурга до 

Манчестера, скориставшись по-
слугами недорогого авіаперевізни-
ка «Flybe», пише «Th e Daily Mail».

Летіли герцог із герцогинею 
разом із усіма пасажирами, ціна ж 
на квитки на цей рейс починалася 
від 39,99 фунта стерлінгів (близько 
62 долари). До слова, поверталося 
подружжя з весілля 30-річної Зари 
Філліпс, онуки королеви Єлиза-
вети та дочки принцеси Анни. 30 
липня Зара, тринадцята на черзі до 
трону, побралася з регбістом Май-
ком Тінделлом.

Син шведського прем’єра продає 
гамбургери

Старший син прем’єр-міністра 
Швеції Іона Райнфельдта 

Густав влаштувався на роботу 

у мережу швидкого харчування 
«McDonald’s». Про це пише газета 
«Th e Local» із посиланням на блог 
Густава.

«Влаштувався в «McDonald’s». 
Трохи попрацюю — це буде весе-
ло! Я дуже радий! — написав син 
шведського прем’єра у своєму бло-
зі. — Зазирайте до мене та купуйте 
гамбургери».

Керівництво «McDonald’s» у 
Швеції не надало особливого зна-
чення тому, що одним із продавців 
ресторану стане син прем’єра, за-
значає видання.

«Нам не важливо, хто наші 
співробітники. Густав став членом 
нашої команди, а своїх працівни-
ків ми не коментуємо», — сказали 
у мережі фаст-фуду.

ВІП-ПРИЧУДИ  

Найбагатша жінка Іспанії відмовилася від грошей 
заради кохання

Зліва направо: Олена Пінчук, Андрій та Віталіна Ющенки, Олександр і Віктор 
Януковичі

Черновецький продає свій 
будинок у Конча-Заспі
Мер Києва Леонід Черновецький продає свій 
будинок на дамбі. На одному з сайтів з’явилося 
оголошення про продаж особняка в Конча-
Заспі. Про це повідомляє газета «Сегодня» з 
посиланням на ріелтерів. Ціна — 10 млн. дол.
За даними ЗМІ, опис дуже схожий на будинок 
мера: озеро, заповідник, відповідна ціна. Однак 
фахівці з нерухомості не можуть точно сказати, 
чи це будинок мера.

Кейт Міддлтон навчили 
боронитися від викрадачів 


