
Народна мудрість каже: успіх чоло-
віка залежить від жінки, яка поруч 
із ним. А успіх президента — ймо-
вірно, від першої леді, яка встигає 
і чоловіка підтримувати у всіх його 
політичних починаннях, і бути гід-
ним прикладом для наслідування 
прекрасній половині суспільства. 
І поки у нас з’явилася надія знайти 
розумну, освічену й елегантну пер-
шу леді в особі Марини Порошен-
ко, ТСН визначила найкрасивіших 
перших леді світу. 

РАЇСА ГОРБАЧОВА 

Р а ї с а 
Го р б а ч о в а 
— дружина 
першого й 
останнього 
президента 
СРСР Ми-
хайла Горба-
чова. Корін-
на сибірячка, 
народилася в 
Алтайсько-

му краї. Закінчила філософський 
факультет Московського державно-
го університету. З майбутнім чоло-
віком, який навчався в тому ж вузі, 
але на юрфаку, познайомилася в гур-
тожитку. 

За часів правління Горбачова Ра-
їса провадила громадську діяльність, 
часто супроводжувала чоловіка на 
офіційних прийомах і регулярно 
з’являлася на телеекранах, виклика-
ючи неприязнь у радянських жінок. 
Багато з них вважали дружину пре-
зидента надмірно балакучою і часто 
критикували її вбрання. Однак за 
кордоном стиль Раїси Максимівни 
викликав захоплення публіки. У 
1987-му британці назвали її жінкою 
року, а вже в 1991-му вона була на-
городжена премією «Леді року» між-
народного фонду «Разом за мир». 

Після добровільної відставки 
Михайла Горбачова перша леді зни-
кла з поля зору преси. Незабаром 
Раїса Горбачова захопилася благодій-
ністю, заснувала асоціацію «Гемато-
логи світу — дітям», яка допомагала 
хворим на лейкемію, особисто па-
тронувала Центральну дитячу клі-
нічну лікарню в Москві. У 1997 році 
створила й очолила Клуб Раїси Гор-
бачової, який здійснював допомогу 
дитячим лікарням, вирішував соці-
альні проблеми. 

20 вересня 1999 Раїса Горбачова 

померла від лейкемії. Заснований 
нею Клуб працює і понині, ним керує 
їхня з Михайлом дочка Ірина. 

КАРЛА БРУНІ 

К а р л а 
Бруні — 
третя дру-
жина 23-го 
президента 
Франції Ні-
коля Саркозі 
та колишня 
перша леді 
Франції. До 
знайомства 
з Ніколя 
працювала моделлю і співачкою. 
Входила до двадцятки найбільш 
високооплачуваних моделей світу і 
неодноразово позувала оголеною. 

З Саркозі познайомилася в 
2007 році під час одного зі світських 
раутів, куди його привів друг, щоб 
Ніколя трохи розвіявся після не-
давнього розлучення. Пристрасть 
між ним і Карлою спалахнула мит-
тєво, в пресу відразу просочилися 
чутки про їхній зв’язок. Незабаром 
на прес-конференції екс-президент 
підтвердив роман із Бруні й оголо-
сив про їхні заручини. Весілля від-
булося в 2008 році в Єлисейському 
палаці. Вперше в історії глава респу-
бліки одружився, вже будучи прези-
дентом. У 2011-му в пари народилася 
дочка Джулія. Карла також має сина 
Орельєна від попередніх стосунків. 

Після складання Ніколя Сарко-
зі президентських повноважень у 
2012 році вона повернулася до своєї 
гастрольної діяльності, стала редак-
тором французького Vogue і погоди-
лася рекламувати ювелірний бренд 
Bulgari. 

МІШЕЛЬ ОБАМА 

Дружина 
44-го прези-
дента США 
Барака Оба-
ми Мішель, 
згідно з рей-
тингом жур-
налу Forbes, 
є найвпли-
в о в і ш о ю 
першої леді 
світу. Ви-

росла в Чикаго. Освіту здобувала 
в Принстонському університеті й 
Юридичній школі Гарварду. Довгий 

час працювала в юридичній фірмі та 
в медичному центрі при Чиказькому 
університеті. З майбутнім чоловіком 
познайомилася на роботі в компанії 
«Сідлі Остін». 

У пресі її порівнюють із Жаклін 
Кеннеді та принцесою Діаною, а та-
кож часто зіставляють із Елеонорою 
Рузвельт, яка в розпал Великої депре-
сії стала вирощувати овочі на влас-
ній ділянці. На щастя, Мішель про-
сто піклується про здоровий спосіб 
життя, тому в саду президентської 
резиденції вирощує для своєї сім’ї 
екологічно чисту городину. 

Також вона — перша в історії 
леді США афроамериканського по-
ходження. У пресі часто пишуть 
про вишуканий стиль Мішель, сама 
ж дружина президента не приховує, 
що над її образом працює команда 
професіоналів. 

ШЕЙХА МОЗА БІНТ НАСЕР 
АЛЬ-МІСНЕД 

Шейха — 
друга з трьох 
дружин 3-го 
еміра Катару 
шейха Хама-
да бен Калі-
фа аль-Тані. 
Шейха Моза 
не тільки 
гарна, але й 
освічена, що 
є великою 

рідкістю серед дружин правителів 
країн Перської затоки. Вона супрово-
джує чоловіка на прийомах, обіймає 
низку державних і міжнародних по-
сад, є спецпосланцем ЮНЕСКО, а ще 
матір’ю сімох дітей. 

Шейха стала першою серед дру-
жин глав країн арабського світу, ко-
тра з’явилася на людях із відкритим 
обличчям і порушила одне з голо-
вних правил ісламського етикету. 
З 2010 року є дамою-командором 
Ордена Британської імперії, а також 
входить до списку «Найстильніших 
знаменитостей» за версією журналу 
Vanity Fair. 

РАНІЯ АЛЬ-АБДУЛЛА 

Ранія аль-Абдулла — королева 
Йорданії, дружина короля Абдул-
ли II, яку по праву вважають най-
красивішою королевою планети. На-
вчалася ділового адміністрування в 
Американському університеті Каїра 
в Єгипті, з юних років володіла діло-

вою хваткою 
і наполегли-
вим характе-
ром. 

Із май-
бутнім чоло-
віком позна-
йомилася в 
Citibank Ам-
мана, куди 
п р и й ш л а 
після того, 
як їй відмовили в керівній посаді в 
йорданському представництві Apple. 

10 червня 1993 року пара відгу-
ляла весілля. Ранія отримала титул 
королеви після тримісячного офіцій-
ного трауру з приводу смерті короля 
Хусейна. Новим монархом тоді був 
оголошений Абдулла II. 

Вважає себе істинною арабською 
жінкою, є матір’ю чотирьох дітей, 
велику увагу приділяє їх вихованню. 
Ранія, безумовно, вродлива жінка, а 
завдяки своїй скромності вона зумі-
ла завоювати повагу і популярність у 
всьому світі. 

У це складно повірити, але ко-
ролева щодня на своєму офіційному 
сайті в Інтернеті спілкується з шану-
вальниками та люб’язно відповідає 
на їхні запитання. Насичений графік 
домашніх обов’язків не заважає Ра-
нії бути главою Йорданського фонду, 
який вона створила в 1995-му, допо-
магати дітям і захищати права жінок. 

МАРИНА ПОРОШЕНКО 

Дружина 
П р е з и д е н -
та України 
не публічна 
людина і, як 
правило, на 
с в і т с ь к и х 
п р и й о м а х 
з’являється 
тільки в 
компанії чо-
ловіка. По-

знайомилися Петро і Марина ще в 
студентські роки, за її словами, це 
було кохання з першого погляду. За 
освітою вона лікар-кардіолог, але 
після заміжжя всю себе присвятила 
підтриманню сімейного вогнища, 
вихованню чотирьох дітей і кохано-
му чоловікові, з яким протягом бага-
тьох років йде рука об руку. Марина 
Порошенко не була помічена в скан-
дальних історіях, добре виглядає і 
має всі шанси стати найкрасивішою 
першою леді України. 

Австрійська прокуратура веде 
слідство щодо Олексія Азарова, 

сина колишнього прем’єр-міністра 
України Миколи Азарова. 

Про це повідомляє австрійська 
газета Die Presse. Як стало відомо 
виданню з юридичних кіл, прокурор 
Відня почав наприкінці лютого роз-
слідування проти Олексія Азарова. 

«Азаров-молодший, його дружина 
Лілія, ще один громадянин України, а 
також податковий консультант Кріс-
тоф Г. із австрійського міста Кремс 
і бізнес-адвокат Фрідріх Б. із Бадена 
звинувачуються у відмиванні грошей 
і порушенні закону ЄС із санкцій», — 
ідеться в статті «Україна: підозра у від-
миванні грошей в Австрії». 

Видання нагадує, що Азарова вне-
сено до списку осіб, щодо яких ЄС 
застосував санкції. Австрійська про-
куратура почала слідство після повідо-
млення одного з австрійських банків 
про підозру про відмивання грошей.

«…Розслідування поширюва-
лося, зокрема, на діяльність фір-
ми Garda Handels-und Beteiligungs 
GmbH у центрі Відня, якою в ми-
нулому керувала дружина Азарова 
Лілія. Остання працювала гале-
ристкою на вулиці Паркове кільце 

(Parkring) у Відні й володіла до трав-
ня 2014 року часткою у віденському 
журналі Vienna Deluxe Magazine», — 
йдеться в статті. 

«Підозрюваний бізнес-адво-
кат Фрідріх Б. є ключовою фігурою 
господарської діяльності оточення 
В. Януковича в Австрії. За запитом 
Die Presse він підкреслив, що не по-
рушував приписи санкцій ЄС і що 
йому не відомі злочини, на підставі 
яких його діяльність могла б вва-
жатися відмиванням грошей. «Не-
зважаючи на європейські політичні 
цілі, я переконаний в австрійському 
праві та справедливості», — сказав 
Б.», — зазначає видання. 

Нагадаємо, в березні Швейцарія 
заморозила рахунки Олексія Азарова, 
він також потрапив під санкції ЄС. 
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1111Колишнього зятя Назарбаєва 
затримали в Австрії 
У Відні затримали Рахата Алієва, екс-чоловіка стар-
шої доньки президента Казахстану Даріги Назар-
баєвої, повідомляє AFP. Адвокат Алієва стверджує, 
що той сам здався й має намір співпрацювати з 
правоохоронцями. У Казахстані Алієва звинувачу-
ють у вбивстві двох банкірів, Жолдаса Тімралієва і 
Айбара Хасенова, викрадених у 2007 році, тіла яких 
знайшли в 2011-му. Крім того, його підозрюють у 
причетності до вбивства опозиційного політика 
Алтинбека Сарсенбаєва у 2006 році. 

Сех подала у відставку 
з посади голови Львівської 
ОДА 
Про це 10 червня повідомили в прес-службі 
ЛОДА. «Сьогодні Ірина Сех написала заяву на 
звільнення та подала її на погодження в Адмі-
ністрацію Президента України», — зазначили 
у Львівській облдержадміністрації. Нагадаємо, 
понад три місяці Ірина Сех незаконно суміщала 
посади голови ЛОДА та народного депутата 
України. 

Компанії Фірташа 
заборгували 
Україні 6 млрд грн 

На утримання собачок коханки Януковича 
щомісяця витрачали по 10 тисяч гривень 

Найвпливовіші перші леді світу

Прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк заявив, що компанії 

Дмитра Фірташа винні Україні 
близько 6 млрд грн. 

«Ми почали судові процеси 
щодо всіх боргів. І будемо роби-
ти це, щоб повернути справедли-
вість, у тому числі в українську 
економіку», — заявив прем’єр. 

Пізніше стало відомо про те, 
що Господарський суд Києва від-
новив провадження за позовом 
НАК «Нафтогаз України» про 
ліквідацію ЗАТ «Укргаз-Енерго», 
єдиного постачальника газу в 
Україну в 2006–2007 роках. Воно 
підконтрольне кіпрській компа-
нії Сentragas Holding. 

Улітку 2013 року Господар-
ський суд Києва зобов’язав 
НАК повернути 50% акцій «Ук-
ргаз-Енерго» на баланс самого 
підприємства. Також торік суд 
визнав право власності «Укргаз-
Енерго» на 4,862 млрд куб. м 
газу, який зберігається в підзем-
них сховищах газу. 

Яценюк також нагадав депу-
татам про недавнє рішення уря-
ду розірвати укладені з Фірта-
шем договори оренди титанових 
копалень — Іршанського ГЗК і 
Вільногірського ГМК. 

Ці комбінати, розміщені в Ір-
шанську (Житомирська область) 
і Вільногірську (Дніпропетров-
ська область), є постачальни-
ками сировини для «Сумихімп-
рому», «Кримського титану» і 
Запорізького титано-магнієвого 
комбінату. Останні два підпри-
ємства контролюються Дмитром 
Фірташем. Іршанський ГЗК і 
Вільногірський ГМК перебува-
ють в оренді у «Кримського ти-
тану» вже десять років. 

Сильні світу

Австрія підозрює сина Азарова у відмиванні 
грошей 

У будинок 
Арбузова 
намагались 
вселитися біженці У «Межигір’ї» знайшли доку-

мент, який свідчить, що на 
утримання собачок коханки екс-
президента Віктора Януковича 
Любові Полежай щомісяця витра-
чали щонайменше десять тисяч 
гривень. Саме такою була сума 
членського внеску в підприєм-
ство «Єдиноріг», що й опікувалося 
утриманням та обслуговуванням 
тварин. Скільки саме песиків було 
у Полежай, із документа не відомо. 

До речі, перед користуванням 
послугами «Єдинорога» Полежай 
сплатила 20 тисяч гривень вступ-
ного внеску. І якщо вступний вне-
сок був для всіх однаковий, то що-
місячно інші члени «Єдинорога» 
платили 50 тисяч, а Полежай — 10. 

«Одним із неодмінних атри-
бутів статусності для людей, що 
живуть у світі позолочених уніта-
зів, є маленькі собачки гламурних 
порід. Була така (і не одна) й у ко-
ханки Януковича. Песики жили в 
царських умовах — у них був на-
віть будиночок у вигляді малень-
кого казкового замку, пустували 
вони на персидських килимах 
«Межигір’я», про них дбала обслу-
га», — зазначають у групі «Інфор-

маційний спротив». 
Нагадаємо, з документів, що 

знайшли в «Межигір’ї» після втечі 
Януковича, стало відомо, що По-
лежай була власницею елітного са-
лону краси та благодійного фонду 
«Дорога майбутнього», через який 
«переганяли» мільйони гривень. 
Також у ЗМІ було опубліковано 
документи, що ілюструють схеми, 
за якими коханка Януковича отри-
мувала різні блага у вигляді посад, 
закордонних поїздок у складах 
офіційних делегацій тощо. 

Полежай Янукович забрав із 
собою в Росію. Туди ж перевіз і за-
конну дружину Людмилу. 

Біженці зі Сходу приїхали 
з дітьми до будинку бать-

ків колишнього віце-прем’єра 
Сергія Арбузова, якого роз-
шукує міліція за розкрадання 
державних коштів, повідомляє 
ТСН. До маєтку в Дмитрівці на 
Київщині прибули біженці з ді-
тьми, які тимчасово мешкають 
у «Межигір’ї», а також представ-
ники самооборони та громадські 
активісти. 

Цю акцію влаштували зара-
ди того, щоб привернути увагу 
до проблем біженців, які скар-
жаться, що їх не розселяють. Як 
повідомила громадянка Костян-
тинівки, за розселення вимага-
ють гроші — 800 грн квартплати 
і сплату комунальних послуг. 
Але таких коштів у людей немає, 
адже все були вимушені залиши-
ти вдома, тікаючи з зони АТО. 

До будинку активістів і пе-
реселенців так і не пустили — 
представники охоронної фірми 
зачинились у маєтку. 


