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Вийти заміж за принца реально 
й у наш час. Складено рейтинг 
молодих, привабливих і багатих 
монарших осіб із усього світу.

ПРИНЦ КАРЛ ФІЛІП 
ШВЕДСЬКИЙ, ГЕРЦОГ 
ВЕРМЛАНДСЬКИЙ

3 2 - р і ч -
ний красень-
брюнет — дру-
гий у черзі на 
титул короля 
після старшої 
сестри, кронп-
ринцеси Ві-
кторії. Принц 
вивчав графіч-
ний дизайн і 

рекламу в Швеції та в Школі дизайну 
Род-Айленда в США, але потім пере-
ключився на сільськогосподарські 
культури, інженерне та лісове госпо-
дарство в Шведському університеті 
сільськогосподарських наук.

Принц, як і належить аристо-
кратам, почав із військової кар’єри, 
ставши офіцером запасу Шведсько-
го корпусу амфібій. Захоплення Кар-
ла Філіпа сподобаються будь-якій 
дівчині — він обожнює спортивні 
автомобілі та непогано фотографує. 
Щоправда, останнім часом Карл за-
хопився фотомоделлю Софією Хель-
квіст, яка прославилася своїми знім-
ками у стилі ню. Статки невідомі.

 
ГАРРІ, ПРИНЦ УЕЛЬСЬКИЙ, 
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Молодший 
брат прин-
ца Вільяма, 
26-річний Генрі 
(Гаррі) Чарльз 
Альберт Девід, 
є лише тре-
тім у черзі на 
британський 
престол, та по-
при це він теж 
дуже завидний наречений.

Рудоволосий чубатий красунчик 
закінчив із відзнакою Ітонський ко-
ледж і пройшов курс у Королівській 
військовій академії в Сандхерсті, 
отримавши звання другого лейте-
нанта, після чого поїхав воювати в 
Афганістан.

Сильною стороною Гаррі завжди 
був спорт: він знає все про футбол, 
грає в поло, регбі, плаває і катається 
на коні. Преса дуже любить порівню-
вати двох братів, і, звичайно, порів-
няння не на користь молодшого — 
він вважається хуліганом, здатним 
на різні витівки, які дискредитують 
родину. Проте саме Гаррі продовжує 
справу своєї матері — принцеси Діа-
ни — й активно займається благо-
дійністю, збираючи гроші для країн 

третього світу і знімаючи про них 
документальні фільми. Статки: 40 
млн. доларів.

 
ШЕЙХ ХАМДАН БЕН 
МОХАММЕД АЛЬ-МАКТУМ, 
ОАЕ

28-річний 
шейх Хамдан 
бен Мохам-
мед бен Ра-
шид, один із 
19 дітей шейха 
М о х а м м е д а 
бен Рашида 
аль-Макт ума 
— наслідний 
принц Дубаю. 

Вже зараз шейх серйозно займається 
державними справами, будучи голо-
вою Виконавчої ради Дубаю.

Прекрасно освічений, Хамдан 
закінчив військову академію «Сенд-
херст», а після цього — Лондонську 
школу економіки. У вільний від ро-
боти час цей принц Сходу пише ві-
рші, які публікує під псевдонімом 
Fazza. Крім того, серед хобі наслід-
ного принца — верблюди, на яких 
шейх витрачає шалені гроші, а також 
автомобілі та стрибки з парашутом. 
Статки: 18 млрд. доларів.

 
ПРИНЦ АЗІМ, БРУНЕЙ

28-річний 
Азім — третій 
у черзі на пре-
стол Брунею, 
давно відомий 
у всьому світі. 
Азім вчився в 
«Сандхерсті», 
але не витри-
мав жорсткої 
дисципліни та 
залишив навчальний заклад.

При цьому він головний тусов-
щик і організатор вечірок. Так, на 
дні народження у Азіма в різні роки 
гуляли Софі Лорен, Мерайя Кері, 
Скарлетт Йоханссон і навіть сам 
Майкл Джексон. Утім, варто сказа-
ти, що цей улюбленець журналістів 
витрачає статки батька не тільки на 
розваги, але і на благодійність: допо-
магає сліпим, організовує благодійні 
концерти, відкрив власний фонд. 
Статки: 22 млрд. доларів.

 
АМЕДЕО, ПРИНЦ БЕЛЬГІЇ

25-річний 
брюнет закін-
чив Лондон-
ську школу 
економіки та 
Ко р ол і в с ь к у 
військову ака-
демію Бельгії. 
Трон йому не 
світить — за-

надто велика черга. Проте королів-
ська кров і пристойний статок його 
дітям гарантовані.

Зараз скромний і серйозний 
молодий чоловік працює в найбіль-
шій аудиторській компанії «Deloitte 
Touche Tohmatsu» в Нью-Йорку. 
Хобі принца — біг, і його захоплен-
ня не обмежується ранковими про-
біжками з плеєром навколо парку: в 
2008 році він брав участь у марафо-
ні. Статки невідомі.

 
ПРИНЦ ФЕЛІКС 
ЛЮКСЕМБУРЗЬКИЙ

26-річний 
принц Фелікс 
мріяв про вій-
ськову кар’єру, 
але був змуше-
ний перерва-
ти навчання в 
королівській 
військовій ака-
демії в Англії 
через пробле-
ми з коліном 

(травму він отримав під час катання 
на лижах).

Принц — страшенний марно-
трат і гравець, і країна вже не раз 
була змушена покривати його борги. 
Грошей на розваги сина у герцога 
поки вистачає (адже статки люк-
сембурзької династії оцінюються в 4 
млрд. євро), але батька це серйозно 
турбує. І тому він активно заохочує 
спортивні захоплення Фелікса: сно-
уборд, баскетбол, футбол, великий 
теніс. Статки невідомі.

ПРИНЦ АНДРЕА АЛЬБЕРТ П’ЄР 
КАЗІРАГІ, МОНАКО

Д р у г и й 
претендент на 
престол кня-
зівства Мона-
ко, 26-річний 
Андреа Аль-
берт П’єр Ка-
зірагі, закінчив 
кілька вищих 
н а в ч а л ь н и х 
закладів, за-
ймався візуальними мистецтвами та 
міжнародною політикою.

Принц багато читає, але це не за-
важає йому відвідувати всілякі світ-
ські раути. Загадковий і романтич-
ний, як персонаж фільму «Інтерв’ю 
з вампіром», Андреа Казірагі давно 
привертає до себе загальну увагу. 
Він відомий активним світським 
життям у лондонських клубах і 
пристрастю до віскі та марихуани. 
Останнім часом його супроводжує 
подруга з сумнівною репутацією 
— дочка колумбійського мільярде-
ра Тетяна Санто-Домінго, але про 
весілля ще не йдеться. Статки: 1,7 
млрд. доларів.
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Спецслужби й авантюристи 
шукають скарби Каддафі 

Син Азарова має будинок у Відні

Секретні фото родини Романових 
продані за астрономічну суму

Найдорожчу квартиру в Нью-
Йорку купив російський олігарх

Стати сусідом Ющенка на Новий 
рік можна за три тисячі гривень

Віталій Кличко читав 
вірші хворим дітям

Лівійські й іноземні спецслуж-
би, а також приватні охоронні 

компанії США провадять пошуки 
золота і коштовностей убитого 
екс-лідера Лівії Муаммара Кадда-
фі. З чуток, незадовго до падіння 
Тріполі скарби Каддафі заховали у 
лівійській пустелі.

За даними алжирської газети 
«Аль-Хабар», ідеться про ювелір-
ні прикраси, чотири тонни золота 
й значну суму грошей готівкою в 
обсязі від 200 млн. до 500 млн. дол. 
Вважається, що Каддафі забрав 
ці кошти з банків перед падінням 
свого режиму. 

За деякими даними, схованка 
може бути розташована в пустель-
ному районі Ель-Хамада ель-Хамра 
на заході Лівії поблизу кордонів із 

Алжиром і Тунісом. 
Газета інформує, що спецслуж-

би сусідньої з Лівією Нігерії затри-
мали двох лівійців, які намагалися 
пробратися на територію цієї аф-
риканської країни. Під час допитів 
з’ясувалося, що вони працюють на 
охоронну компанію з США, яка 
шукає золото й гроші Каддафі.

У виписці з реєстру австрій-
ських підприємств зазначено: 

син Миколи Азарова проживає 
не на батьківщині, а на одній із 
тихих вулиць Відня. Його адреса 
— Pötzleinsdorfer Straße, 152-156, 
корпус 3. Журналісти «Україн-
ської правди» відправили запит 
до бази перепису населення — і за 
кілька днів отримали необхідний 
витяг, який засвідчує, що Азаров-
молодший справді має віденську 
реєстрацію. Ця виписка засвідчує, 
що громадянин Олексій Азаров 
має офіційну підставу перебувати 
в Австрії — він тут не заїжджий 
турист, і в нього повинен бути офі-
ційний документ на перебування 
(Aufenthaltstitel — так званий «вид 
на проживання»).

За вказаною вулицею розташо-
ваний комплекс із декількох маєт-
ків, які об’єднані однією адресою: 
Pötzleinsdorfer Straße, 152-156.

Місцевість, де розташоване по-
мешкання Азарова, — одна з най-
більш престижних у Відні. Ціна на 
нерухомість у цьому районі сягає 
3,1-4,7 тисячі євро за квадратний 
метр. Тут розташовані переважно 
приватні вілли, проте є й невеликі 
будинки з квартирами. Олексій же 
зареєстрований саме в окремому 
маєтку.

Як повідомлялося, Микола 
Азаров заробляє за рік 330 тисяч 
гривень, тобто 27,5 тисячі за мі-
сяць.

Унікальний сімейний альбом 
царського дому Романових на 

аукціоні в Женеві продали в 50 ра-
зів дорожче, ніж розраховували, — 
за 1 млн. 700 тисяч доларів. Із мо-
лотка пішли більше трьох сотень 
знімків, якими спочатку милува-
лися самі члени монаршої родини 
й близькі друзі, а опісля не бачив 
ніхто взагалі. Фотографії збирав і 
зберігав у таємниці наставник ді-
тей Олександра ІІІ швейцарець 

Фердинанд Тормейер. Його на-
щадки знайшли безцінний архів у 
валізі на горищі, там світлини про-
лежали понад півстоліття. 

Усю колекцію розділили на 
три десятки лотів. Найдорожче 
оцінили фото, підписані особисто 
цесаревичем Миколою Олексан-
дровичем, який став останнім ро-
сійським імператором. Майже всі 
лоти придбала одна людина. Хто 
саме — залишається невідомим.

Російський бізнесмен Дмитро 
Риболовлєв придбав найдо-

рожчу квартиру в центральній 
частині Нью-Йорка вартістю 88 
мільйонів доларів, повідомляє га-
зета «New York Observer». Це най-
дорожча угода в історії продажів 
нерухомості на Манхеттені.

Риболовлєв став власником 
10-кімнатних апартаментів «пент-
хаус» у будинку з видом на Цен-

тральний парк Нью-Йорка. Пло-
ща квартири «перевалила» за 626 
«квадратів», до того ж її оточує 
тераса (понад 190 кв. м).

За даними «New York Observer», 
багатій був основним власником 
підприємства «Уралкалій». Його 
статки оцінюють у 9,5 мільярда до-
ларів. Нині Риболовлєв перебуває 
на 93-й сходинці в списку найба-
гатших людей світу. Сусідом олі-
гарха став іще один росіянин, який 
«відхопив» розкішні апартаменти 
за 48 мільйонів доларів у житло-
вому комплексі «Plaza Hotel», що 
по той бік Центрального парку, 
— композитор Ігор Крутий, пише 
видання.

Газета також нагадує, що в 
2008-му пан Риболовлєв придбав 
за 95 мільйонів доларів особняк 
Дональда Трампа у Флориді.

Оренда квартир на новорічну 
ніч виросла на 200-300 грн., 

але тепер здають їх не на три доби, 
як це було раніше, а на п’ять. Та й 
відшукати квартири вже зараз ста-
ло складно. Журналісти «Сегодня» 
спробували стати сусідами відо-
мих киян і орендували квартири 
поруч із будинком голови Київ-
ської держадміністрації Олексан-
дра Попова, екс-президента Вікто-
ра Ющенка. 

Стати сусідом Попова на Дні-
провській набережній можна тіль-
ки на тривалий термін. «Подобо-
вих» квартир на новорічні свята 
там практично не залишилося. «У 
нас була «трьошка» з шикарним 
дизайнерським ремонтом за 550 
грн. у добу, її забрали», — сказали 
нам в агентстві. Аналогічну квар-
тиру в тому ж будинку, але на три-
валий термін здають за 4,5 тис. грн. 

на місяць. 
Набагато простіше зняти квар-

тиру в будинку на вул. Мала Жито-
мирська, 20-в. Тут, нагадаємо, здає 
свої квадратні метри навіть сам 
екс-президент Віктор Ющенко. 
«Є однокімнатна квартира класу 
«люкс» у цій будівлі. Та за оренду 
на Новий рік потрібно зробити 
передоплату за один день — $75, а 
мінімальне поселення — від п’яти 
днів (усього $375, тобто 3 тис. 
грн.)», — сказав ріелтор Михайло. 
У квартирі можуть оселитися тіль-
ки троє людей, але головна умова 
— не шуміти. Тут є кондиціонер, 
відеокамера, а на додачу покоївка. 

Квартиру з покоївкою, Інтер-
нетом, телефоном і кабельним ТБ 
пропонують і на вул. Срібнокіль-
ській, у депутатському будинку. 
Правда, коштує така 6500 грн. на 
місяць або 650 грн. в добу.

Віталій Кличко влаштував свято 
онкохворим дітям у Центрі дитя-

чої онкогематології. Тут Фонд братів 
Кличків відкрив сенсорну кімнату 
для корекції емоційного стану ма-
леньких пацієнтів.

Віталій прийшов до лікарні в об-
разі Святого Миколая та поспілку-
вався з дітьми. Вони разом читали 
вірші, малювали й загадували ба-
жання. «Знаю, що 80% дітей, які тут 
перебувають, перемагають хворобу. 
І я дуже хочу, щоби наша медицина 
досягла того рівня, аби кожен паці-
єнт мав шанс на одужання», — за-
явив Кличко-старший. 

Нагадаємо, Клички взяли участь 
у благодійному телемарафоні «Еin 
Herz für Kinder» («Серце дітям»). 
Тоді було зібрано майже 14 мільйо-
нів євро. З ініціативи чемпіонів час-
тина цих коштів піде на лікування 
онкохворих дітей із України.

Рейтинг принців-холостяків

Ахметов більше не піде 
в депутати
Ринат Ахметов не збирається брати участь у пар-
ламентських виборах 2012 року. Про це бізнесмен 
і народний депутат фракції Партії регіонів заявив 
журналістам у Дніпропетровську. «Я не збираюся 
йти у парламент, але благодійністю буду займа-
тися», — зазначив олігарх. Він також пожартував, 
що якби йшов у парламент, то вибрав би мажори-
тарний округ не в Донецькій області. Нагадаємо, 
Ринат Ахметов — народний депутат із 2006 року.

У «Феофанію» купили 
гумових рукавиць на 
півмільйона
Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС закупила медич-
ні рукавички на 490,75 тис. грн., повідомляє «Ві-
сник державних закупівель». Тендер виграло ТОВ 
«БМ-Фарма». Понад те, депутатський медзаклад 
купив дезінфікувальні засоби на 300 тис., ліки й 
обладнання на 700 тис., а також придбав у ТОВ 
«Профімед-сервіс» електрохірургічний блок із 
аргоноплазмовою коагуляцією за 582,52 тис. грн.


