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Сильні світу цього, що нині мають 
у руках владу, також колись були 
молодими й закоханими.

Барак і Мішель Обами одру-
жилися після двох років роману. 
Церемонія відбулася 3 жовтня 1992 
року в Чикаго в соборі Св. Трійці 
Об’єднаної церкви Христа. Медовий 
місяць молодята провели на березі 
моря в Каліфорнії.

Юлія й Олександр Тимошенки 
побралися в 1979 році. У шлюбі на-
родилася дочка Євгенія.

Олександр і Галина Лукашенки 
стали зустрічатися ще в старших 
класах: «Сашко був таким компа-
нійським, гарним, — згадує Галина. 
— За чотири кілометри, у сусіднє 
село, на побачення до мене прихо-

див. Подруги заздрили, що я такого 
хлопця собі відхопила. А я була най-
щасливішою на світі... Одружилися 
ми після того, як закінчили інсти-
тут. Навіть не пам’ятаю, як Сашко 
зробив пропозицію. А чи робив? Те, 
що ми одружимося, було вирішено 
якось саме собою... Незабаром у нас 
з’явився первісток — син Вітя».

Білл і Гілларі Клінтони одружи-
лися 11 жовтня 1975 року. У весіль-
ну подорож молода пара вирушила 
в Акапулько, у Мексику. Коли він 
уперше побачив її, вона була для 
нього «божевіллям на двох ногах». 
Гілларі, відповідаючи на запитання, 
що вразило її в ньому, сказала: «Він 
мене не боявся».

«Залізна леді» Маргарет Тетчер 

хотіла мати й родину, і кар’єру. Її 
чоловік Деніс Тетчер був старший 
за неї на десять років і вже мав до-
свід сімейного життя. 13 грудня 
1951 року вона пішла під вінець не 
в білому, а в яскраво-синьому окса-

митовому платті. На це було кілька 
причин. Перша — шлюб із Маргарет 
був для Деніса не першим. По-друге, 

практична Маргарет терпіти не мо-
гла викидати гроші на вітер, і після 
весілля синя оксамитова сукня стала 
вихідною. По-третє, синій — колір 
консерваторів, партії, до якої нале-
жала Тетчер. 

28 липня 1983 року відбулося ве-

сілля Людмили й Володимира Путі-
них. Святкували на теплоході, який 
плив по Неві, в присутності солідної 
кількості гостей. Нареченому на той 
момент виповнився 31 рік, нарече-
ній — 24. Молодий на той час уже 
служив у головному управлінні КДБ, 
у службі зовнішньої розвідки. 

Дмитро та Світлана Медведєви 
побрались у 1993 році. А в 1995-му в 
них народився син Ілля.
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Сильні світу

МЕЦЕНАТИ 

КУЛЬТ ОСОБИ 

КРАСИВО ЖИТИ НЕ ЗАБОРОНИШ  

СХЕМА ВІП-В’ЯЗНІ  

В Україні комп’ютеризовано 730 
бібліотек на гроші Фонду Гейтсів

Назарбаєву поставили пам’ятник

У міліції запевняють, що без 
перлинних ванн їм не обійтися

Українські чиновники володіють 
«Мерседесами» через підставні 
фірми

У Білорусі 
заарештували 
найвпливовішого 
олігарха

730 бібліотек України до кін-
ця листопада будуть об-

ладнані комп’ютерами в рамках 
програми «Бібліоміст». 

На цей проект, що стартував у 
2008 році, Фонд Білла й Мелінди 
Гейтсів виділив гранд у $25 млн. 
А також корпорація «Microsoft » 
безкоштовно передасть публічним 
бібліотекам України програмне 
забезпечення на суму близько $9 
млн. Усього планується оснастити 
новітніми технологіями 1,6 тисячі 
бібліотек. 

У листопаді будуть відкриті 
пункти безплатного доступу в Ін-
тернет у тих бібліотеках, які пере-
могли в другому раунді конкурсу 
«Організація нових бібліотечних 
послуг». Вони стануть учасниками 
програми до кінця цього місяця. 

Крім того, в 24 областях і в 
Криму «Бібліоміст» створив регі-

ональні тренінгові центри, на базі 
яких бібліотекарів вчать сучасним 
технологіям і роботі в Мережі.

«Бібліоміст» — це партнерська 
програма Ради міжнародних нау-
кових досліджень і обмінів (IREX), 
Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID), Міністерства 
культури України й Української бі-
бліотечної асоціації.

Пам’ятник першому президен-
ту Казахстану, встановлений 

у Парку першого президента, ви-
готовлений із граніту, мармуру 
та бронзи. За спиною Нурсултана 
Назарбаєва, який сидить, — два 
стилізовані крила, що символізу-
ють нинішню та колишню столиці 
Казахстану — Астану й Алма-Ату.

Відкриття монументально-
скульптурної композиції «Казах-
стан» було приурочене до симво-
лічної дати — 11-го числа 11-го 
місяця 2011 року. І навіть час пре-
зентації було призначено на 11 
ранку.

Не так давно лояльний до 
чільника казахстанської держави 
парламент назвав його «лідером 
нації». Цей статус дозволить Нур-
султану Назарбаєву впливати на 
політичне життя країни і після 

свого відходу з поста президента.
Правозахисник Розлана Та-

укіна здивована швидкістю зве-
дення ще одного прижиттєвого 
пам’ятника Назарбаєву. «Чинов-
ники намагаються вислужитися, 
— сказала вона Російській службі 
Бі-Бі-Сі, — швидкість, із якою по-
будували цей монумент, дивує». 
Таукіна вважає, що адміністрація 
президента не заперечувала проти 
монумента.

«Так, президент казав, що не 
хоче собі пам’ятників за життя, що 
все вирішуватимуть нащадки, та у 
нас підлабузництво в пошані», — 
говорить правозахисниця. 

Пам’ятники Нурсултану На-
зарбаєву вже є в столиці Казах-
стану Астані та в Туреччині. Вста-
новлення ще одного монумента 
планується у Молдові.

Міністерство внутрішніх справ 
(МВС) запевняє, що закупо-

вувало медичне обладнання, зо-
крема джакузі та перлинні ванни, 
з додержанням вимог законодав-
ства і за необхідністю. «Для його 
придбання проведено відповідний 
тендер», — ідеться в заяві МВС. 
«Придбаними обладнанням та 
апаратурою будуть оснащені відо-
мчі лікувальні та реабілітаційно-
оздоровчі заклади системи МВС», 
— пояснює відомство.

Раніше у пресі з’явилися пові-
домлення про те, що МВС уклало 
угоди на придбання медобладнан-
ня на загальну суму 2,63 млн. грн. 
Придбали підводні душі-масажі, 
перлинні ванни з повітряними 
бульбашками, ванну для підводно-
го душу-масажу з гідромасажною 
системою, наркозну станцію з ге-
модинамічним монітором і хірур-

гічну стійку для артроскопії.
Відомство пояснює, що це було 

необхідно, бо на медобслуговуван-
ні у лікувально-профілактичних 
закладах МВС перебуває понад 
813 тис. осіб. 

«Крім того, було здійснено за-
купівлю кількох комплектів гід-
ромасажних систем і перлинних 
ванн, що є засобами для загально-
го оздоровлення та зміцнення за-
хисних функцій організму, тонусу 
всіх життєво важливих органів 
людини, зняття стресових станів», 
— додає МВС.

Міністерство запевняє, що 
відсутність зазначеної апаратури 
й обладнання не дозволяла здій-
снювати оздоровлення, а також 
найменш травматичні хірургічні 
втручання при травмах суглобів у 
працівників і пенсіонерів органів 
внутрішніх справ.

Українські чиновники знайшли, 
яким чином можна володіти 

дорогими авто, щоб не потрапля-
ти на очі правоохоронцям. Схему 
дослідив журналіст Дмитро Гнап 
у програмі ТВі «Знак оклику» на 
прикладі наймолодшого генерала 
України — 32-річного Сергія Крас-
нокутського. Він отримав на День 
Незалежності протягом двох тиж-
нів одразу два звання: генерал-
майора та генерал-лейтенанта. За-
раз Краснокутський трудиться на 
посаді заступника голови Держав-
ної служби спецзв’язку та захисту 
інформації.

Його прізвище спливло влітку, 
коли він прибув до Верховної Ради 
на авто «Mersedes S 600 Brabus» за 
ціною від 300 тисяч до півмільйона 
доларів.

Чиновник пояснив журналіс-
тові, що він лише орендує легко-
вик, оскільки «не має службової 
машини». Проте телеканал опри-
люднив декларацію чиновника, де 
в графі «оренда» стоїть прочерк. 
Понад те, згідно з декларацією, 
Краснокутський не має ані квар-
тири, ані автівки, а лишень гараж.

Виявилося, що справді «Мерсе-
дес» (номер АА 0001 АВ) належить 
ТОВ «Алатир ЛТД». За місцем ре-
єстрації фірми (Київ, Богомольця, 
7-14) її не знайшлось. Офіс був за-
йнятий юридичною структурою 
«Lloyd’s Assistant», яка надає по-
слуги з продажу товариств із об-

меженою відповідальністю з під-
ставними засновниками.

Журналіст поспілкувався з 
менеджером, який повідомив, що 
юркомпанія може надати свого ди-
ректора та засновника для ново-
створеної ТОВ. Якщо клієнт купує 
п’ять підприємств, то можуть бути 
й знижки. За свідченням представ-
ника «Lloyd’s Assistant», деколи у 
них купують фірми десятками.

«Знак оклику» нагадав гляда-
чам, що Сергій Краснокутський 
працював в уряді Юлії Тимошен-
ко на посаді заступника голови 
Держкомрезерву (квота Блоку 
Литвина). Хоча уряд Азарова роз-
крив фінансові махінації в цьо-
му відомстві на мільярд гривень, 
Сергій Краснокутський не лише 
не постраждав, а й пішов на під-
вищення. На думку співрозмовни-
ків журналіста, у кар’єрі молодого 
чиновника допомагає голова АП 
Сергій Льовочкін.

Правоохоронні органи Біло-
русі заарештували одного з 

найвпливовіших бізнесменів кра-
їни Віктора Шевцова, повідомляє 
інтернет-видання «Хартія’97». За 
його даними, Шевцов опинився за 
ґратами на початку листопада, про-
те про це стало відомо тільки зараз. 
Приводом для арешту одного з клю-
чових персонажів у білоруському 
збройовому бізнесі стали проблеми 
ЗАТ «Белзарубежстрой», яке займа-
ється будівництвом у Венесуелі.

Як повідомило джерело, венесу-
ельські партнери нібито зловили бі-
лорусів на шахрайстві. Інформація, 
озвучена місцевими чиновниками 
під час візиту помічника Лукашенка 
з особливо важливих справ Віктора 
Шеймана до Венесуели, потрапила 
на стіл президенту Білорусі.

«Хартія’97» зазначає, що Шев-
цов, який є головою наглядової ради 
ЗАТ «Трастбанк», входить у десятку 
найуспішніших білоруських бізнес-
менів. У нього є інтереси в різних га-
лузях: від автомобіле- та енергома-
шинобудування до бізнес-центрів. 
Багатій також має чимало проектів 
і контрактів у Венесуелі, що робить 
його значним гравцем у економіці 
цієї латиноамериканської країни.

Підконтрольні олігарху комер-
ційні структури діяли також в Іра-
ку, Сирії, Лівії, Ірані. У білоруських 
правоохоронних органах, а також у 
«Трастбанку» поки не коментують 
інформацію про арешт Шевцова.

Як одружувалися політики

Українські міністри стали 
блогерами
Нацагентство Укрінформ спільно з Департамен-
том інформації та комунікацій із громадськіс-
тю Секретаріату Кабміну розробили проект 
«Укрінформ-блоги». Авторами блогів стали міні-
стри, заступники міністрів, керівники відомств і 
їхні заступники. Як зазначається у повідомленні, 
мета проекту — сприяти діалогу між пересічни-
ми громадянами й владними структурами. Новий 
сайт можна знайти в Інтернеті за адресою blogs.
ukrinform.com.

Генсек НАТО зламав руку, 
катаючись на велосипеді 
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмус-
сен відмінив візит у країни Балтії через перелом 
передпліччя. Расмуссен днями впав із велосипеда 
й зламав руку, повідомила офіційний представник 
НАТО Оана Лунгеску: «Він катався на ровері в лісі 
під Брюсселем і розбився. Генсек НАТО почуває 
себе добре, та протягом декількох днів його не буде 
на своєму робочому місці». Расмуссен повинен був 
відвідати Латвію, Литву й Естонію, однак через цей 
інцидент візит відкладений. 

Людмила та Володимир Путіни

Світлана та Дмитро Медведєви

Білл і Гілларі Клінтони

Мішель та Барак Обами

Юлія та Олександр Тимошенки


