
Народний депутат України від 
фракції «УДАР» Сергій Куніцин 

розлучається зі своєю дружиною Га-
линою Кашаєвою. Цю інформацію 
підтвердив сам нардеп. «Так, я офі-
ційно подав на розлучення зі своєю 
дружиною Галиною Святославів-
ною. Це життя, і потрібно розуміти, 
що всі ми люди. Всяке в житті буває. 
Бувають і непередбачені ситуації, 
бувають і ситуації такого роду. Зараз 
живу з людиною, в якої є двоє ма-
леньких дітей», — розповів Куніцин. 

У шлюбі з Кашаєвою у нардепа 
двоє дітей — дочка Наталія і син 
Олексій. Разом вони прожили 28 ро-
ків. У пари чимало спільного майна, 
але, за словами Куніцина, він іде з 

родини голим і босим. 
Нова кохана нардепа-ударівця 

Сергія Куніцина з Криму і має влас-
ний бізнес, їй близько 35 років, у неї 
двоє дітей. Із депутатом вона знайо-
ма менше року, а зустрічаються вони 
вісім місяців. 

Сам нардеп додає, що його об-
раниця мала складну долю. «Пи-
шуть усілякі дурниці, що вона мало 
не продавець-реалізатор, але це не 
так... Має декілька бутиків у Криму, 
дуже порядна та розумна жінка, у 
якої не склалось особисте життя», 
— так описав своє нове кохання де-
путат. 

Нардеп «Пар-
тії регіонів» 

Ганна Герман зі-
зналася, що ні-
чого не планує. 

«У мене ще 
немає планів на 
літо. Моє життя 
— це суцільний 
експромт. Я за-

вжди, коли щось планую, то ніко-
ли нічого не вийде. Тому я віддаю 
перевагу жити з ранку до вечора, 
як птах. Як у Біблії написано: «Не 
журись проблемами завтрашнього 
дня». Тому що сьогоднішній має до-
статньо проблем для тебе», — роз-
повіла «Левому берегу» Герман. По-
літик додала, що цього літа в Бельгії 
виходить її книга — «французькою 
мовою». 

Найбагатша 
жінка Верховної 
Ради Оксана Ка-
летник у серпні 
відвідає фести-
валь, на якому її 
дочка попрацює 
волонтером, а 
також добудує 
будинок у Буші 
та лікуватиме зв’язки. 

«На початку серпня у Вінниць-
кій області пройде семиденний 
фестиваль «Кришталеві джерела». 
Це національний захід, який про-
водиться вже 21 рік, засновниками 
є низка профільних міністерств. 
Спрямований він на розвиток твор-
чості: фото-, аудіо-, відеомистецтва 
серед молоді та дітей. Минулого 
року я на громадських засадах за-
ймалася організацією фестивалю. 
Цього року вирішила продовжити 

його підтримку. Зараз іде активна 
підготовка, тому що там візьмуть 
участь більше 300 дітей». 

Дочка Калетник Ольга, за слова-
ми народної обраниці, на волонтер-
ських засадах «допомагає тому, щоб 
фестиваль відбувся». 

Крім фесту, Калетник відві-
дає табір скаутів. Два тижні літа 
комуністка виділить на поправку 
здоров’я: «Голос мій чуєте? Є про-
блеми з голосовими зв’язками, тому 
два тижні влітку присвячу цьому. 
Десь, кажуть, потрібно було більше 
мовчати, а я багато кричала. Дове-
деться вдатися до лікарського втру-
чання. Це — все моє літо». «В прин-
ципі, враховуючи, що фестиваль і 
табір пройдуть у Вінницькій облас-
ті, я буду там», — додала вона. 

Таїсія Пова-
лій влітку приді-
лить увагу своїй 
основній про-
фесії. Співачка 
запише пісні й 
трохи відпочи-
не.

«Влітку буду 
засмагати, пла-
вати, знімати 
кліпи та записувати нові пісні», — 
коротко розповіла зірка. 

Депутат від 
«УДАРу» Окса-
на Продан вирі-
шила з’їздити до 
Чернівців. 

«Поки що 
планів на сер-
пень немає, а в 
липні я працю-
ватиму. В мене 
є Чернівці, і я 

думаю, що я як мінімум поїду туди, 
а там ми вже вирішимо».

Нардеп від 
«Свободи» Іри-
на Фаріон мріє 
повернутися до 
наукової діяль-
ності. 

«Я хочу по-
вернутися до 
своєї наукової 
діяльності. Це 
моя мрія. Я хочу 

зробити п’ять статей, також планую 
ще раз вичитати свою дисертацію. 
Бажаю повністю віддатися творчості 
і бути з мамою», — поділилася Фа-
ріон. 

Н а р д е п 
«Партії регіо-
нів» Ірина Горі-
на проведе час 
із молодшим си-
ном: «Я буду на 
дачі з дитиною». 

П о л і т и к 
Олександра Ку-
жель зізналася, 
що її літо вже розписане. 

«Я так ро-
зумію, що воно 
для мене вже 
з а к і н ч у є т ь с я , 
адже все розпи-
сане до кінця. Я 
працюв атим у, 
буду в Києві, 
планую їзди-
ти по округах. 
О б о в ’ я з к о в о 

знайду час, щоб вирватися на тиж-
день на море. Путівку у Верховній 
Раді не брала». 
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Сильні світу

Колесніков продає «Конті» 
Другий за величиною кондитерський виробник Украї-
ни може бути куплений Mars і Nestle. Компанія «Конті», 
основний бенефіціар якої — колишній віце-прем’єр 
Борис Колесніков і члени його родини (34-е місце в сотні 
найбагатших українців, статок — $290 млн), виставлена 
на продаж, повідомляє Forbes. ЗМІ пишуть, що власники 
«Конті» збираються отримати за нього мільярд доларів. 
Група «Конті» — друга за обсягом виробництва кон-
дитерських виробів в Україні та четверта — в Росії за 
підсумками 2012 року. Виручка торік склала 3,4 мільярда 
гривень, прибуток — 268 мільйонів. 

Мільярдери залишили простим смертним у Форосі лише 400 метрів 
пляжу 

Форос упевнено лідирує на всьо-
му Південному узбережжі Кри-

му за кількістю політиків і олігархів, 
які облюбували цей курорт. Про це 
пише «Центр журналістських роз-
слідувань». 

У Форосі — 17 пляжів, із яких 
один — дитячий, три — лікувальні, 
чотири — загального призначення, 
дев’ять — оздоровчі. Загалом, як 
підрахувало видання, 800 м прибе-

режної зони Фороса дісталися Пре-
зиденту і Прем’єр-міністру, 470 м 
— санаторіям, ще майже кілометр 
— структурам VІР-персон України 
та Росії. Для місцевих жителів і гос-
тей селища доступними залишилися 
пляжні зони протяжністю 400 м. 

Серед тих, хто володіє частин-
кою кримського узбережжя, жур-
налісти назвали Костянтина Григо-
ришина, одного з власників групи 

«Приват» Геннадія Боголюбова, зятя 
екс-президента Леоніда Кучми Ві-
ктора Пінчука, синів президента 
Татарстану Радика й Айрата Шай-
мієвих, російського олігарха Олек-
сандра Лебедєва, власника ПАТ «До-
нецьксталь» Віктора Нусенкіса. 

Ще п’ять оздоровчих пляжів пе-
ребуває в користуванні держструк-
тур. 

Кім Чен Ин 
наказав вигнати 
свою мачуху 
з партії 

Народні обранці 
винаймають 
охоронців 
за державний 
кошт 

Вдова колишнього лідера 
КНДР Кім Чен Іра та мачуха 

Кім Чен Ина — 49-річна Кім Ок, 
яка була секретарем комітету 
мистецтв Трудової партії Кореї і 
усунута з посади, — могла стати 
жертвою політичної «зачистки». 
Про це повідомляє радіостанція 
«Вільна Азія». Станція посила-
ється на джерело, за словами 
якого Кім Ок і її батько Кім Хе, 
який обіймав високу посаду в 
комітеті фінансів Трудової партії 
Кореї, були зняті з посад. 

Кажуть, що Кім Чен Ин пі-
шов на ці заходи, щоб зміцнити 
свою владу. Так, незабаром після 
приходу до влади були звільнені 
генерал армії Лі Ен Хо і перший 
заступник комітету державної 
безпеки У Донг Чок. 

Також ходили чутки, що Кім 
Ок двічі намагалася накласти на 
себе руки на початку 2012 року, 
після смерті Кім Чен Іра. Востан-
нє її бачили на публіці торік у 
липні, коли вона супроводжува-
ла Кім Чен Ина під час відвідин 
нового парку розваг у Пхеньяні. 
Мачуха нинішнього лідера може 
перебувати в лікарні в Пекіні або 
Берліні, де лікується від болів у 
спині та суглобах. 

Кім Ок стала секретарем Кім 
Чен Іра, а після смерті його тре-
тьої дружини і матері Кім Чен 
Ина від раку в 2004-му — його 
дружиною. Існує інформація, 
що Кім Чен Ір і Кім Ок мають 
10-річного сина.

Серед народних депутатів 
стрімко поширилася нова 

мода. За ними тінню ходять ве-
ликі дядьки в костюмах: носять 
їхні сумки, відчиняють перед де-
путатами двері в будівлі й авто. 
Як виявилося, це помічники 
нардепів, які отримують зарпла-
ту з державної казни. Але більше 
вони схожі на охоронців. 

У спікера Володимира Риба-
ка аж десять державних охорон-
ців. Інші депутати скромніші. 
Наприклад, у бютівця Дениса 
Дзензерського лише один «боді-
гард». Він охороняє обранця та 
носить за ним речі. 

Навіть Ляшко, який ствер-
джує, що «не інвалід і сам здатен 
відчиняти собі двері», «спалив-
ся» на камеру: його охоронець 
ледь не вклонився, коли відкри-
вав обранцю масивні двері входу 
до ВР. 

А Олександр Волков, відо-
мий запальним норовом, сам 
готовий захищати своїх поміч-
ників. «Хлопці, не цей… Знаєте, 
є помідори — не морочте їх», — 
сказав нардеп у відповідь на пи-
тання про низький рівень освіти 
його «помічника».

Народні депутатки розповіли, 
як проведуть літо 

Ударівець Сергій Куніцин кинув дружину, з якою прожив 28 років, 
заради коханки 

  На роботу потрібні рамники на стріч-
кову пилораму та різноробочі, оплата 
висока. (097) 7348322; (066) 6035886

  Потрібна на роботу швачка. (095) 
4611031

Фермер
  Продам. Курчата- бройлери, каченята, 

індик-бройлер, кури, гуси та корм. 
(099) 4649397; (098) 2473532; (063) 
3683647

  Продам. Курчат породистих, великих 
порід та кролів з великих порід. Можли-
вий обмін на зерно. (097) 9753051

  Продам. Корову вік 9 років, рудої 
масті, ціна за домовленістю, с.Борохів, 
Ківерцівського р-ну. (066) 2712793, 
Ніна

  Віддам вівчарку 2 роки, дівчинка, 
розумна, репродуктивна, у відповідальні 
руки. (099) 3226671 

  Віддам цуценят метисів, чорні з корот-
кими хвостиками, виростуть великими, 
розумними, гарними охоронцями при-
ватного будинку, у добрі руки. (0332) 
769968; (099) 1538548

  Продам. Цуценят московської 
сторожової, біло-рудої масті, з хорошим 
родоводом, вакциновані. Надійний друг 
та охоронець! (067) 3857688; (050) 
8319959

Різне
  Продам. Спальний гарнітур, корич-

невий: дві шафи, два ліжка, трюмо, 2 
приліжкові тумби, у хорошому стані. 
(097) 5954782

Продам. Шафу тридверну, дводвер-
ну з антресолями, палас на підлогу 

2.5х3.5м, 2х3м, 3шт. (050) 3783539

  Продам. Дитяче крісло-гойдалку 
"Mamaroo", 1500грн; пеленальний сто-
лик, в комплекті з ванночкою, 500грн.; 
домашній кінотеатр "HTK964PZ" 1800грн. 
(099) 0064888

  Продам. Дитячі меблі б/в, колір 
бамбук +зелений: шафу кутову (60х60), 
500грн; стіл комп'ютерний, з надставкою 
(1.2м), 400грн, пенал 60см, 200грн. 
(050) 5539523

  ВТРАЧЕНИЙ ПАСПОРТ ГРОМАДЯ-
НИНА УКРАЇНИ СЕРІЯ АЮ 054887 
ВИДАНИЙ У 20.11.07Р., ЛУЦЬКИМ МВ 
УМВС УКРАЇНИ, НА ІМ'Я ОЛЬШЕВ-
СЬКОГО МИКОЛИ ВАДИМОВИЧА, 
ВВЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

  Продам. Обладнання для пекарні: піч, 
тістоміс, розстойка, форми для хліба, 
візки, борошнопросіювач, столи. Або 
здам в оренду. (050) 5461385

  Продам. Котел КЧМ-4, з газовим об-
ладнанням, 1000грн. Радіатори чавунні, 
76 ребер, 25грн/ребро; емкість пластма-
сову, з під солярки, 1000л, з горловиною 
та краном, 650грн, каністри пластмасові 
20л, б/в по 10грн. (095) 2426678

 ПРОДАМ. ЦІЛІСНИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВ'ЯНИХ 
ПІЛЕТ (БІОПАЛИВА). (050) 4958821

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, самовивіз. 
Ліц. АВ №501444 від 24.11.09р.; 

АБ№580658 від 22.02.2011р.; Ліц 
АБ№58067722.02.2011р.МППУ (0332) 

767992; (095) 4091285; (098) 5266032; 
(067) 6492168; (095) 1264199 

НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ч.6 ст.49 
Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», 
арбітражний керуючий Михай-
ловський Сергій Володимиро-

вич проводить відбір (конкурс) 
торгуючих організацій з метою 

визначення організатором аукціону 
для реалізації майна банкрута ВАТ 

«Володимир-Волинський цукровий 
завод». Заявки на участь у конкурсі 

приймаються за електронною 
адресою: mykhaylovskyj@ukr.net 

або шляхом надсилання на поштову 
адресу: 43000, Волинська обл., 

м.Луцьк, вул.Ландау, 

НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ч.2 п.6 ст.49 
«Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його 

банкрутом», арбітражний керуючий 
Темчишин Володимир Петрович 
проводить відбір (конкурс) тор-

гуючих організацій для реалізації 
майна банкрутів. Заявки на участь у 
конкурсі приймаються за електро-

нною адресою: Temchyshyn@ukr.net 
або шляхом надсилання на поштову 

адресу: 43010, Волинська обл., 
м.Луцьк-10, а/с-20.

  Продам хлібопічку ORION OBM-27G 
потужність 650 Вт. 13 програм випічки, 
макс. розмір хлібця – 1 кг. LED-дисплей. 
Функція збереження температури го-
тової випічки 60 хвилин. Ціна – 200 грн. 
(097)827-33-79 (м. Луцьк).


