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У суспільстві прийнято, що в шлюбі 
чоловік і дружина повинні бути 
приблизно одного віку. Проте часто 
буває, що різниця у віці між закоха-
ними нагадує різницю між бать-
ком і дочкою, а то й між дідусем і 
внучкою. Сьогодні нікого вже не 
здивує й те, що дружина може бути 
старшою за чоловіка, і навіть не на 
один десяток років. Серед відомих 
політиків, бізнесменів, спортсменів, 
акторів, музикантів, співаків також 
є пари, у яких чоловік набагато 
старший за свою дружину чи на-
впаки.

Нещодавно стало відомо, що «Міс 
Україна-2001», 30-річна Олександра 
Ніколаєнко, вже вдруге стала мамою. 
Саша подарувала своєму чоловіко-
ві — 76-літньому американському 
мільярдерові Філу Раффіну — дочку, 
яку назвали Малена Кей. Очевидно, 
новоспечені батьки не люблять роз-
голошувати події особистого життя. 
Вони довго приховували від людсько-
го ока й сина Річарда Вільяма, якого 
Саша народила в 2010 році.

Головний комуніст України Пе-
тро Симоненко в 2009 році, коли 
йому було вже 57 років, вирішив іще 
раз одружитися. Молода журналіст-
ка Оксана Ващенко, якій у той час 
було 32 роки, народила йому донь-
ку. Після розлучення з колишньою 
дружиною Світланою нардеп оже-
нився на Оксані. Святкували весіл-
ля скромно. Замість білого плаття 
наречена вдягла сукню небесно-бла-
китного кольору, фати не було теж. 
За рік у пари народилась ще одна 
дитина. Зараз 60-літній Петро Си-
моненко й 35-літня Оксана Ващенко 
виховують уже двійко дітей — Ма-
рію й Івана.

Народний депутат і відомий 
акордеоніст Ян Табачник зі спі-
вачкою Тетяною Недєльською роз-
писалися в 2001 році. Старший син 
Петро був практично свідком на їх-
ньому весіллі. Через дев’ять місяців 
жінка народила другу дитину — теж 
хлопчика, якого назвали Павлом. 
Третій — Міша — з’явився на світ 
у 2002 році. Табачник і Недєльська 
дотепер присвячують один одно-
му пісні. І це з різницею у віці у 27 
років: Яну Петровичу нині 66 років, 
Тетяні — 39.

Президент Федерації футболу 
України 63-літній Григорій Суркіс 
одружений уже третій раз. Його 
нинішня дружина, майстер спорту 
з плавання, 32-річна Катерина, мо-
лодша навіть за дочку свого чоло-
віка Світлану. Саме Світлана якось 
в інтерв’ю обмовилась: «У Григорія 
Михайловича зараз уже третя жінка 
— Катерина. Перша дружина (моя 
мама) й третя, зустрівшись, можуть 
розмовляти годинами. Вони дру-
жать. Відносини в них дуже щирі». 
У шлюбі з Григорієм Катерина в 2006 
році народила сина.

Президент футбольного клу-
бу «Металіст» і відомий бізнесмен 
Олександр Ярославський також 

має молоду дружину. Подейкують, 
що на Марину Свентицьку Ярос-
лавський поклав око, коли тій було 
всього 18 років. У 2006 році вона 
брала участь у конкурсі краси й за-
воювала титул «Віце-міс Харкова». 
Зараз Ярославському 53, а його дру-
жина молодша за нього на 29 ро-
ків — їй усього 22. Але Марина вже 
встигла народити олігархові двох ді-
тей — сина й дочку.

На 19 років молодша за свого чо-
ловіка, політика Віктора Медведчу-
ка, відома телеведуча Оксана Мар-
ченко. Вони обвінчалися в 2003 році 
в стародавній Фороській церкві, 
коли Медведчук був головою Адмі-
ністрації президента. Серед гостей, 
що приїхали поздоровити молодят, 
були тодішній президент Леонід 
Кучма, прем’єр-міністр Віктор Яну-
кович, друзі Григорій Суркіс, Ринат 
Ахметов, Віктор Пінчук й інші. У 
шлюбі з Віктором Оксана народила 
дочку Дар’ю, хрещеним якої є пре-
зидент Росії Володимир Путін. Стар-
ший син Оксани від попереднього 
шлюбу вчиться й живе у Швейцарії.

Бізнесмен Лев Парцхаладзе 
старший за свою другу дружину, во-
лодарку титулу «Міс Україна-2004» 
Лесю, на 12 років. У 2006 році «гру-
зинське» весілля вони гуляли з 
особливим розмахом. Ведучим був 
Валдіс Пельш. Для дорогих гостей, 
серед яких були футболіст Андрій 
Шевченко, боксер Віталій Кличко 
та бізнесмен Таріел Васадзе, співали 
Томас Андерс, Михайло Боярський. 
Нещодавно Леся народила другу ди-
тину. Дівчинку назвали Ангеліною. 
У неї є двоє старших братів — Давид 
(від першого шлюбу Лева) та Єгор.
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У колонії Луценко працюватиме 
столяром чи кравцем

Юлія Тимошенко — 
найстильніший політик в Україні 

Як потрапити в охоронці 
до Януковича 

Принц Гаррі шукає собі дружину

Син Герман 
пропонував хабар 
журналісту

Колишні колеги екс-міністра 
Юрія Луценка будуть не раді 

сусідству з ним у Менській колонії 
для колишніх силовиків, ідеться в 
сюжеті ТСН. Засуджений за часів 
Луценка колишній одеський пра-
воохоронець запевняє, що його 
підставили за часів Помаранчевої 
революції, тому відбуває покаран-
ня за злочин, якого не скоював. І 
твердить, що «віпам» у цій колонії 
не раді, адже кожен другий в’язень 
також вважає себе засудженим без 
вини. 

Колишній правоохоронець Єв-
ген відбуває тут покарання за роз-
бій. Сусідства з відомим колишнім 
силовиком не боїться. Бо коли до 

звання додається «екс», то кіль-
кість зірок уже не має значення. 
«Не важливо, полковник, майор, 
лейтенант чи сержант. Або, напри-
клад, міністр. Будемо називати на 
ім’я та по батькові або за прізви-
щем, якщо побажає», — каже за-
суджений Євген. 

Колишній міністр Юрій Луцен-
ко може стати найповажнішим за-
судженим за всю історію Менської 
колонії. От тільки запропонувати 
йому особливих умов не вдасться, 
зізнається адміністрація закладу. 
Житлові блоки щонайменше на 16 
осіб. Зранку співкамерники розхо-
дяться працювати. Дехто — у сто-
лярний цех, а хтось — за швейну 
машинку. Готують у колонії самі 
засуджені — для «віпів» і рядових. 
Дієта передбачена лише для тубер-
кульозників, а добавка — для ви-
щих за метр дев’яносто. 

Виправний заклад для ко-
лишніх правоохоронців більше 
схожий на армійські будні, ніж на 
сувору тюремну реальність. Що-
правда, зовні це звичайна колонія 
— з високим парканом, колючим 
дротом і ґратами на вікнах.

Екс-прем’єр Юлія Тимошенко, 
улюбленими брендами якої є 

французький Louis Vuitton і укра-
їнський Aina Gasse, посіла перше 
місце у рейтингу найстильніших 
політиків, який склав журнал 
«Корреспондент». Видання попро-
сило експертів української фешн-

індустрії оцінити стиль одягу ви-
щих чинів і лідерів найбільших 
партій. 

Віце-прем’єр Сергій Тігіпко 
— №2 у рейтингу — оцінений ди-
зайнерами як політик із «бездоган-
ним, але не підкресленим» стилем. 
А першому віце-прем’єру Валерію 
Хорошковському експерти відда-
ли бронзу за «завжди блискучий 
вигляд». Андрій Клюєв, секретар 
Радбезу, став четвертим за вміння 
вдягатись дорого. Йому в спину 
дихає Президент Віктор Янукович, 
на чималій фігурі якого костюми 
завжди сидять бездоганно. 

У топ-10 стильних політиків 
також потрапили віце-прем’єр 
Борис Колесніков, глава АП Сер-
гій Льовочкін, спікер  Володимир 
Литвин, Арсеній Яценюк та Віта-
лій Кличко.

Охорона Президента Віктора 
Януковича — питання закри-

те навіть для впливових чиновни-
ків. Будь-який витік інформації 
практично виключений, а головне 
правило президентської охоро-
ни — «ні імен, ні місць, ні часу». 
Журнал «Фокус» спробував розі-
братись у тонкощах набору «боді-
гардів» для першої особи. 

Як стверджує екс-начальник 
УДО Олександр Бірсан, який про-
працював з усіма чотирма прези-
дентами, це саме той винятковий 
випадок, коли «блат не працює». 
Кандидат у співробітники дер-
жохорони як мінімум повинен 
відслужити в армії, попрацювати 
в правоохоронних органах і до-
сягти істотних результатів у си-
лових видах спорту. Потім пре-
тенденти проходять ретельний 
відбір, із ними працюють фахівці, 
що контролюють їхнє психічне та 
фізичне здоров’я. Опісля ново-
бранців, зарахованих на службу, 
«обкатують» на об’єктах, що зна-
ходяться в сфері УДО. 

Наступний крок — від про-
стого співробітника держохорони 

в особисті охоронці Президента 
— вимагає спеціальних тестів. Як 
розповідає Бірсан, вони склада-
ються приблизно з 600 питань. 
В основному про те, як кандидат 
поводитиметься у нестандартній 
ситуації. Потім — співбесіда з 
психологом. Якщо всі іспити здані 
вдало, кандидата представляють 
главі держави, який уже ознайом-
лений із особистою справою по-
тенційного охоронця. На користь 
претендента можуть зіграти навіть 
незначні деталі. Приміром, після 
приходу до влади Януковича охо-
ронців підбирають за комплекці-
єю, щоб ті могли закрити великого 
Президента власним тілом.

Британський принц Гаррі зізна-
вся, що не може знайти своє 

кохання. Але розуміє, що пошуки 
дружини в його становищі — це 
скоріше обов’язок, аніж романти-
ка. 

Єдиним тривалим романом у 
житті Гаррі були п’ятирічні сто-
сунки з любителькою світських 
розваг Челсі Дейві, які закінчились 
у 2009 році. «Подивіться на мене, 
мені вже 27 років. Я вже швидше 
шукаю не ту, яка би підійшла на 
цю роль (роль дружини), а ту, що 

готова була б узяти на себе все це 
(обов’язки)», — розповів він у від-
вертому інтерв’ю американському 
телебаченню. 

Гаррі пояснив, що і він, і його 
брат принц Вільям (який у 2011-му 
одружився з Кейт Міддлтон) часто 
хочуть бути «простими людьми». 
Проте розуміють, що свій статус 
вони отримали при народжен-
ні й мають йому відповідати. Під 
час 10-денного турне Латинською 
Америкою Гаррі збирав гроші 
для своєї благодійної організації 
Sentebale, що допомагає африкан-
ським дітям. «Ми з братом посту-
пово усвідомлюємо, що наше ім’я 
може допомогти реально щось змі-
нити. Ви знаєте, Sentebale означає 
«не забувай» — не забувайте про 
дітей, не забувайте про своїх ма-
терів», — розповів Гаррі. До речі, 
зізнався він, його мати, покійна 
принцеса Діана, яка активно за-
ймалася благодійністю, досі най-
більше надихає його на те, що він 
робить зараз. 

Син радника Президента Вікто-
ра Януковича — Ганни Герман 

—  пропонував журналісту хабар, а 
саме 500 доларів, за те, щоб у пресі 
не з’явилося зображення машини, 
у яку він сідав. Про це повідомляє 
«Обком», журналісту якого й пропо-
нувалися гроші. 

Так, кореспондент записав на ві-
део, як Герман і її син після з’їзду ре-
гіоналів сідали в Mercedes-«кубик». 
Микола мав бути за кермом. Він 
підійшов до журналіста, назвався 
Колею та повідомив, що хотів би 
отримати щойно зроблені знімки. 
Потім попросив блокнот, аби ніби-
то записати свій телефон. «Журна-
ліст подивився в блокнот. Поруч із 
телефонним номером маленькими 
цифрами було виведено: «500$», — 
ідеться в матеріалі.

Нерівні шлюби: хто з «віпів» обирає 
собі в пару «молоду кров»

Путін витратив 399 мільйонів 
рублів на свою кампанію 
Президент Росії Володимир Путін витратив на 
свою виборчу кампанію 399 мільйонів рублів при 
максимально дозволених 400 мільйонах, повідомили 
у Центрвиборчкомі. Тож він таки вклався у норми 
видатків на виборчу кампанію. Разом із тим у ЦВК ді-
йшли висновку, що у Путіна серед усіх кандидатів, які 
брали участь у виборах, були мінімальні витрати на 
кожен голос виборця: «Витрати кандидатів на кожен 
голос виборців коливаються від 65 рублів у кандида-
та Прохорова до 9 рублів у кандидата Путіна».

Мавроді з СІЗО потрапив 
у лікарню 
Засновник МММ Сергій Мавроді, який п’ять днів 
перебував під арештом за несплату штрафу, 19 бе-
резня був доставлений із московського спецприй-
мальника до Боткінської лікарні. Він скаржився на 
болі в ділянці серця. Інформацію про госпіталізацію 
Мавроді підтвердив його захисник Олег Целевич. 
«Діагноз поки незрозумілий, є підозри на серцевий 
напад», — розповів адвокат. Після обстеження ліка-
рів буде ухвалено рішення про звільнення Мавроді 
або про продовження терміну арешту.


