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Сильні світу
Азаров познайомився з дружиною 
на пожежі й вони разом уже 40 років
Дружина Прем’єр-міністра України 
Миколи Азарова Людмила Мико-
лаївна чи не вперше розповіла 
про їхнє знайомство. А глава уряду 
зізнався, що після сварок із жінкою 
миритися йде першим. Про це 
стало відомо після ефіру програми 
«Позаочі» на телеканалі «Інтер».

Як відомо, Людмилу та Миколу 
Азарових звела пожежа. «Був спе-
котний літній день, ми поспішали 
на пляж із подружками. І раптом по-
чули вибухи, а згодом побачили, що 
палає будівля. А поруч стояв Мико-
ла. Ми розговорилися. Бесіда була 
така захоплююча, що він забув про 
пожежу. Того дня було призначене 
перше побачення», — згадує Люд-
мила Миколаївна.

На той момент, за словами жін-
ки, їм із Азаровим було по двадцять 
років. «Він був рішучим і наполе-
гливим хлопцем. Тому дуже скоро 
став членом нашої родини. Висо-
кий, гарний із вигляду, мав перший 
розряд із лижів, любив поганяти на 
мотоциклі», — розповідає дружина 
Азарова.

Як відомо, у подружжя є дорос-
лий син — донецький бізнесмен 
Олексій Азаров. «Коли народився 
Олексій, Миколи Яновича не було в 
місті. Він був на військових зборах. 
Звичайно, поява дитини — це вели-
ке щастя, але водночас і велика від-
повідальність. Настали важкі часи», 
— ділиться Людмила Азарова.

«Господи, вже понад сорок ро-
ків», — відповів Микола Азаров на 
запитання про те, скільки літ вони 
з дружиною разом. І за цей час, як 
зізнався Прем’єр, у нього не було 
думок про розлучення. Так, пояс-

нюючи секрет сімейного довголіт-
тя, Азаров зазначив: «Знаєте, в мене 
навіть думки жодної не виникало 
щось змінювати у своєму житті. 
Я маю на увазі в плані сім’ї. Всіля-
ке було — труднощі, розбіжності. 
Але я завжди ставився до цього з 
розумінням. Я завжди вважав, що 
ось сьогодні посварилися, а завтра 
помиримось». До того ж під час 
родинних сварок, як запевняє Ми-
кола Янович, він першим іде мири-
тися. «Бо моя дружина взагалі-то 
по українській лінії, а я помітив, 
що українці більш тверді за харак-
тером. Я м’якший. Тим паче, що 
вона жінка. Завжди краще йти на-
зустріч», — упевнений він.

Також Азаров підтвердив слова 
дружини, що найліпше йому відпо-
чивається за книжкою: «Якщо нема 
можливості побути з онуками, то 
для мене найкращий відпочинок або 

книжка, або хороша музика, або по-
дорож кудись, де я можу побачити 
щось нове».

А найбажаніший подарунок для 
себе Азаров характеризує так: «Аби 
мої близькі були живі та здорові. 
Щоби менше хворіли діти, побільше 
раділи. Безумовно, щоб у нас в краї-
ні все було добре. Тому що я себе не 
відокремлюю, настільки вже «в’їхав» 
у цю тему (сміється — авт.)». 

У 2007 році найбільшим по-
дарунком для Азарова стало наро-
дження та хрестини онучки.

«На мій ювілей, на 60-річчя, був 
найкращий подарунок — в Олексія 
народилася донечка. Більше того, 
ми її якраз охрестили у День свято-
го Миколая, тобто для мене це було 
подвійне або потрійне свято. Хоча 
цього дня відбулася моя відставка. 
Знакова подія, яка абсолютно не за-
смутила», — запевнив він.
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Каськів дав іще півтора 
мільйона на відеоролики
Держагентство з інвестицій та управління націо-
нальними проектами України, яке очолює Владис-
лав Каськів, уклало угоду з громадською організаці-
єю «Розмай» на виготовлення відеороликів вартістю 
1,49 млн. грн. Організація кінорежисера Вадима 
Кастеллі, якого називають особистим перекладачем 
Віктора Януковича, має виготовити два 30-секунд-
них ролики і три 15-секундних для формування по-
зитивного інвестиційного іміджу країни. Раніше ГО 
«Розмай» отримало підряд вартістю 12,92 млн. грн. 

Німецькі шпигуни виявили, 
що Путін був плейбоєм

Карла Бруні й Ніколя Сарко-
зі обіцяли не робити піару 

зі свого особистого життя, але 

їхня перша спільна прогулянка з 
новонародженою дочкою Джулі-
єю відразу стала надбанням гро-
мадськості. Звичайно, президент 
Франції і його дружина знали, що 
їх знімають, але перешкоджати 
фотографам не стали.

Такі знімки можуть додати 
Саркозі популярності напередод-
ні виборів, до того ж президент, 
можливо, просто хотів поділитися 
з народом своєю радістю. 

Нагадаємо, сам факт вагітнос-
ті подружжя довго приховувало, 
а коли настав час народжувати, то 
Карла Бруні постаралася зробити 
все, щоби не підпустити папараці 
до клініки. Тому в пресі раз по раз 
з’являлися неправдиві чутки про 
пологи. Тепер же знаменита сім’я 
вирішила зняти своєрідну інфор-
маційну блокаду. Звичайно, саму 
дівчинку сфотографувати ніко-
му не вдалось, але кадри осінньої 
прогулянки президентської пари 
цікаві.

Лукашенко найняв 
для супроводу 
добірних дівчат

Депутати за п’ять місяців 
проїдають 5,5 мільйона
ДП «Їдальня управління справами апарату Верхо-
вної Ради» за результатами тендерів уклало угоди 
на постачання продуктів харчування у серпні-
грудні 2011 року на загальну суму 5,5 млн. грн., 
повідомляється у «Віснику державних закупівель». 
Зокрема, у парламент доставлять 11481 літр кефіру 
2,5% жирності на 86 тис. грн., свіжих овочів на 1,43 
млн. грн., сиру різних марок і видів на 659 тис. грн., 
33862 кг ковбаси й інших м’ясопродуктів на суму 
1,98 млн. грн. 

Бруні та Саркозі прогулялися 
з дочкою і фотографами

Черновецький забрав із музею мерії 
цінні подарунки

Музей подарунків київської ме-
рії спорожнів. Нинішній глава 

КМДА Олександр Попов, а також 
його заступники не здають сюди свої 
подарунки. А от мер Леонід Черно-
вецький, якого місяцями не бачать 
на роботі, примудрився забрати 
найдорожчі презенти.

Доглядачка музею розповіла, 
що їх забрали в приймальню мера 
на дев’ятий поверх, а улюблену ста-
туетку (фігурка усміхненого Черно-
вецького на повний зріст), яку йому 
подарував син Степан, Леонід Ми-
хайлович узагалі забрав додому.

У музеї кажуть, що цінні дарун-
ки нікому охороняти, вони стояли 
навіть не за склом із сигналізацією, 
а просто на підставках. А доглядачка 
сидить у музеї тільки до 17-ї години.

З музею зникли й бронзова ста-
туя Феміди, яку презентували меру 
колишні колеги по прокуратурі, да-
маський ніж із ручкою з бивня ма-
монта, срібний макет буддійського 
храму, подарований послом Індоне-
зії. Зараз у музеї і подивитися нема 
на що — за склом залишились лише 
ікони, пасхальні яйця, канцелярське 
приладдя, вази, картини та книжки.

Зять регіоналки Горіної подарував 
дружині машину й завіз у Грецію 

Свою першу річницю весілля (так 
звану ситцеву) екс-спікер Київ-

ради Олесь Довгий і його дружина 
Катя Горіна (дочка депутата ВР від 
Партії регіонів Ірини Горіної) вирі-
шили провести вдвох. «Ми втекли 
від усіх. Вільний час на двох і був 
подарунком один одному на ситцеве 
весілля», — розповів Олесь Довгий. 

Подружжя запевняє, що про-
жило цей рік дуже мирно. Пара вже 
замислювалася про спадкоємців: 
хочуть і дочку, і сина. Але не зараз, 
оскільки Катя ще вчиться на теле-
ведучу та займається спільним «Бла-
годійним фондом Олеся Довгого й 
Каті Горіної».

Живе молода сім’я в елітному 
котеджному селищі Клим на дамбі, 
у будинку площею 375 кв. м із п’яти 
кімнат, який Олесь орендує вже 
більше шести років.

Улітку молода сім’я багато подо-
рожувала. Майже місяць подружжя 
прожило в Лондоні, де Олесь удо-
сконалював англійську. На п’ять 

днів виїжджали в Грецію.
Найдорожча покупка за рік у ро-

дини — автомобіль «Honda CR-V» 
для Каті. «Я хвилююся, щоб вона не 
лихачила. Проте Катя запевняє, що 
не їздить більше 80 км/год. Чи були 
штрафи, теж не зізнається», — каже 
зять регіоналки Горіної. А от на за-
питання, скільки сумок і пар взуття 
в дружини, Довгий відповісти не 
зміг. «Завжди не вистачає ні того, ні 
іншого», — зізнався він.

В управлінні справами пре-
зидента Білорусі Олексан-

дра Лукашенка знайшли ді-
вчат модельної зовнішності. Як 
з’ясували журналісти, Служба 
ділового протоколу Палацу Рес-
публіки набрала в штат панянок, 
які будуть супроводжувати за-
цікавлених осіб на будь-які світ-
ські заходи. Роботу в підрозділі 
управління справами президен-
та одержали винятково «елітні» 
дівчата: випускниці провідних 
модельних агентств, фіналістки 
й учасниці конкурсів краси в Бі-
лорусі й за кордоном.

Як пише «Білоруський пар-
тизан», урядовий заклад пропо-
нує підприємцям та іноземним 
представництвам можливість 
обрати з-поміж дівчат моделей 
для участі у виставках і ярмар-
ках, для рекламних зйомок і пре-
зентацій. Крім того, прекрасних 
супутниць можна запросити на 
офіційні прийоми, переговори, 
інші церемонії та навіть на вечір-
ку в нічний клуб. Вартість таких 
послуг — від 200 євро за годину. 
В разі замовлення на три години 
й більше оплата знижується до 
100 євро. 

У пропозиції про співро-
бітництво, яку розповсюджує 
управління справами, відзнача-
ються також ерудиція й навички 
спілкування дівчат: «Асистенти з 
забезпечення ділового протоко-
лу володіють спеціальними зна-
ннями й кваліфікацією із забез-
печення протокольної частини 
будь-якого заходу, мають знання 
з ділового етикету й міжнарод-
ної ділової культури, психології 
й етики, є випускниками або 
студентами вищих навчальних 
закладів, володіють іноземними 
мовами».

Німецькі шпигуни звинува-
тили прем’єр-міністра Росії 

Володимира Путіна в тому, що в 
період своєї служби в КДБ він бив 
дружину та зраджував їй. У досьє 
західнонімецької розвідки BND, 
опублікованому тамтешніми ЗМІ, 
стверджується, що якась перекла-
дачка, яка була агентом цієї спец-
служби, подружилася з дружиною 
Путіна Людмилою. «Та нібито 
сказала агенту, що її чоловік «вда-
вався до домашнього насильства й 
мав багато сексуальних зв’язків», 
пише британська «Daily Mail».

Як дізналася газета, шпигунка 
була «прибалтійською росіянкою 
з німецьким корінням». «Вона по-
дружилася з Путіною й бувала у неї 
в гостях у квартирі на Радербергер-
штрасе, 101», — ідеться в статті.

Досьє виявив експерт із BND 
Еріх Шмідт-Еенбоом, автор чис-
ленних книг і заміток про спец-
службу ФРН. Він натрапив на ін-
формацію про позашлюбні зв’язки 
Путіна, збираючи матеріали про 
«підселення» агента BND у «штаб-
квартиру КДБ», як висловлюється 
автор.

За деякими відомостями, в 
часи свого перебування шпигуном 
у Дрездені наприкінці 1980-х років 
Путін мав кілька романів. Газета 
«Bild» написала, що навесні 1990 

року він поїхав із Німеччини, за-
лишивши після себе позашлюбну 
дитину.

«Я особисто знаю зі слів двох 
попередніх президентів BND, що 
в дрезденський період Путін був 
плейбоєм», — сказав анонімний 
«високопоставлений експерт із 
розвідки Німеччини». Натомість 
прес-секретар Володимира Воло-
димировича повідомив журналіс-
там, що коментарів із цього при-
воду не буде.
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