
Потрібні на роботу посудомийниця 
та прибиральниця. (095) 2168122

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-ДА-
ЛЕКОБІЙНИКА, ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕ-
ЗЕНЬ. ВИМОГИ: ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ 
КАТ.Е, ДОСВІД РОБОТИ, НАЯВНІСТЬ 
ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ. (067) 
3327935, ОЛЕКСАНДР

Фермер
  Продам. Віз кінний 2200грн; плуг, бо-

рони, каркас кінного фаетону, 2500грн. 
(067) 7630180

  Продам. Дві корови, с.Підгайці. (050) 
9528203

  Продам. Зерно: пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, жито, третєкале, 
осипка, обміняю на міндобриво (селітру, 
нітроамофоску). (050) 6099025; (097) 
74184863

  Продам. Корову молочну, 6 років, 
с.Підгайці. (050) 2701618

  Продам. Лоша, вік 4 місяці, чорної 
масті. (066) 2711278; (067) 6804882

  Продам. Саджанці голландської 
малини, сортові, можлива гуртова партія. 
(0332) 757593; (067) 3329246

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534; 
(099) 6429596

  Куплю зерно: пшениці, ячменю, вівса, 
кукурудзи. Міняю на селітру, нітроамо-
форку. (050) 6099025; (097) 4184863

  КУПЛЮ. Картоплю сортів "Бєла Роса", 
"Слов'янка". (095) 6282680; (093) 
1561181

Різне
  Продам. Спальний гарнітур, корич-

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

  Продам. Стінку "Оксамит", б/в, Івано-
Франківського в-ва, каштановий колір,  
довж. 3.6м, хороший стан, 2500грн. 
(050) 6738044; (0332) 789819

  Продам. Диван односпальний, роз-
кладний, б/в, недорого. (066) 0422930

  Продам. Коляску зимово-літню, 
перекидна ручка, функція колихання, ви-
шнево-рожевий колір. (097) 6491729; 
(050) 5379539

  Продам. Пилосос, у відмінному стані 
"Сіатронік", 2000Вт, пилозбірник-контей-
нер, недорого. (097) 6491729; (050) 
5379539

  Продам. Мікрохвильову піч LG, з 
конвекціїю та грилем, 500грн; мікрохви-
льову піч LG, 400грн; швейну машинку 
"Подільськ", ножну, з тумбою, 600грн. 
(0332) 738190; (066) 3143239; (099) 
3374656

  Продам. Сукню весільну, з камінням 
Сваровського, розмір XSS, білий корсет, 
низ бежево-молочний, хороший стан, 
2000грн, торг. (0332) 738190; (066) 
3143239; (099) 3374656

  Продам. Килим з ворсом 2.2х3.2м, бор-
довий, хороший стан, 700грн. (0332) 
738190; (066) 3143239; (099) 3374656

Поліс серії ОНВ №241739-241748 
АТ СГ "ТАС" (приватне) вважати 

втраченими та недійсними. Поліси 
ОСЦПВВНТЗ Зелена карта про-

філю "Вся Європа та Росія" серії 
UA078/ 9507446, 9507448, 9509233, 

9509234, 9509235, 9509236, 
9509237, 9509238, 9509240, 
9509301, 9509302, 9509303, 
9509304, 9509305, 9509306, 
9509307, 9509308, 9509309, 

9509313, 9509314, 9509315. Всі по-
ліси АТ СГ "ТАС" (приватне) вважати 

втраченими та недійсними.

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, сви-

нець, н/ж; акумулятори, можливий де-
монтаж, 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

Продам породних цуценят (азіатська 
овчарка) від породних батьків для за-
безпечених людей як надійних друзів 
та охоронців. Батьки приймали участь 
у виставках, є нагороди. Фото вишлю 
на електронку на вимогу. (095)364-

61-91

Продам коляску 3 в 1 (люлька, 
літній варіант, автокрісло) 1500грн. 

(068)1401785

У Белграді госпіталізували Йован-
ку Броз, дружину колишнього 

президента Югославії Йосипа Броз 
Тіто. Упродовж тридцяти років вона 
перебувала під домашнім арештом. 

Йованка Броз, сербка з Хорватії, 
стала партизанкою в 1941-му, коли 
їй було сімнадцять. Після поранення 
отримала посаду комісара партизан-
ської лікарні, здобула чин майора. За 
кілька років після війни її призначи-
ли управителькою в резиденції пре-
зидента.

Шістдесятирічному маршалові 
сподобалася струнка красуня з гір-
ського села. Одружилися вони 1952 
року. Товаришка Йованка, як її на-
зивали, зустрічалася з британською 
королевою, з дружинами президен-
тів Сполучених Штатів Америки й 
генеральних секретарів радянської 
компартії, брала участь у нефор-
мальних спілкуваннях Тіто з лідера-
ми десятків країн. 

Одначе наприкінці сімдесятих 
років, коли маршал уже хворів, вона 
раптово щезла. Точилися плітки, що 
перша леді перебуває під домашнім 
арештом через те, що втручалась у 
політичні справи. Йованку бачили 
на похороні Тіто в травні 1980-го, 

відтак про неї роками не було жод-
ної звістки. У дев’яності роки, під 
час розвалу Югославії, оприлюдни-
ли, що вона перебуває на державній 
віллі в Белграді у цілковитій ізоляції. 

Чому ж її ізолювали? Нібито 
тому, що знала чимало державних 
таємниць. У жінки вилучили осо-
бисте посвідчення громадянина та 
паспорт, усі фотографії, все приват-
не майно. До неї пускали лише двох 
рідних сестер і ще кількох родичів. 

Югославія розпалася, розпалася 
й сербсько-чорногорська федерація, 
Сербія стала незалежною. Ставлен-
ня до Йованки Броз не змінилося. 
Тільки раз на рік — у день смерті Йо-
сипа Броз Тіто — її відпускали по-
класти квіти до могили. Лише кілька 
років тому їй видали документи, але 
на віллі досі немає опалення і теплої 
води. А вона впродовж років від-
мовлялася контролювати стан свого 
здоров’я, оскільки боялася, що отру-
ять. До лікарні її відвезли родичі, 
коли старенька вже була не в змозі 
опиратися. Медики повідомляють, 
що стан її здоров’я майже безнадій-
ний. Зрештою, їй 89 років. 

Засоби масової інформації в ре-
гіоні публікують матеріали про жит-
тя Йованки. Громадяни співчувають 
їй. Адже старше покоління пам’ятає 
її як завжди усміхнену привабливу 
жінку, котра була надійною опорою 
своєму чоловікові. Досі немає раці-
онального пояснення, чому її понад 
тридцять років тримали під вартою. 
Рішення про це винесла державна 
комісія, а документи знищені або 
сховані. 

В останньому інтерв’ю, яке в 
липні й першій половині серпня 
опублікувала белградська газета 
«Бліц», Йованка Броз стверджувала, 
що партійна верхівка ненавиділа її 
лише тому, що вона любила Тіто, по-
відомляє «Радіо «Свобода». 

Усі партії в Україні однаково рату-
ють за підвищення народжуваності, 
але, як виявляється, не всі політси-
ли долучаються до втілення цієї ідеї 
на власному прикладі. ТСН.ua про-
аналізував склад сімей народних 
депутатів і порахував дітей кожного 
народного обранця, виявивши 
цікаві закономірності. 

«Найпліднішими» депутата-
ми Верховної Ради є члени фракції 
«Батьківщина». На кожного з них у 
середньому припадає 1,88 дитини. 
Найменший показник — у кому-
ністів, які не мають і однієї дитини 
на депутата — 0,93. Задля справед-
ливості варто зазначити, що лідер 
«червоних» Петро Симоненко пока-
зує гарний приклад своїм однопар-

тійцям — у нього четверо дітей. 
Найвищий відсоток багато-

дітних депутатів, які мають трьох 
і більше дітей, — у партії «Свобо-
да». Тут кожен четвертий має три 
дитини. Прес-секретар «Свободи» 
Юрій Сиротюк стверджує, що сво-
бодівців ідеологія не силує багато 
народжувати, хоча і не приховує, 
що багатодітність сприймається як 
частина традицій, яким слідують 
члени «Свободи». «Якщо ми каже-
мо, що українці вимирають, то має 
бути нормальна репродукція, має 
бути хоча би три дитини в сім’ї... У 
мене двоє дітей, я би дуже хотів, щоб 
у мене було троє», — розповідає Си-
ротюк. 

Як виявилося, лише два нарде-
пи мають п’ятьох дітей. Лідерами 

за кількістю нащадків є регіонал-
мажоритарник Ігор Молоток (округ 
№160, Сумська область), який має 
трьох доньок і двох синів, а також 
позафракційний депутат Олег Ка-
нівець (округ №126, Львівська об-
ласть), у якого чотири доньки й один 
син. 

Загалом найбільше багатодіт-
них — у Партії регіонів. Так, по чо-
тири дитини мають регіонали Сер-
гій Тігіпко, Сергій Брайко, Дмитро 
Шпенов, Олег Царьов, Володимир 
Демішкан, Юрій Крук, Андрій Дер-
кач, Давид Жванія, Віктор Бондар, 
Валентин Ничипоренко. 

Серед представників фракції 
«Батьківщина» чотирьох дітей ма-
ють Анатолій Гриценко, Микола 
Мартиненко, Володимир Шквари-
люк, Олександр Дубовий та Ігор 
Бриченко. 

Ударівців із чотирма дітьми 
лише двоє — Віктор Пинзеник і Сер-
гій Аверченко. Позафракційний Пе-
тро Порошенко та лідер комуністів 
Петро Симоненко також мають по 
четверо дітей. 

Цікавим моментом є те, що про-
владні політичні сили мають біль-
ше синів, а опозиційні — дочок. У 
депутатів Партії регіонів 53% дітей 
— хлопчики, а у КПУ цей показник 
узагалі складає 59%. У «Батьківщи-
ні» й «УДАРі» картина кардинально 
інша — 57% дітей депутатів цих двох 
фракцій є дівчатками. До речі, сво-
бодівці мають майже рівне співвід-
ношення дітей різних статей — у них 
лише на одного хлопчика більше. 

Сумарно журналістам вдалося 
нарахувати 682 депутатських нащад-
ки. Проте слід зазначити, що не вда-
лося знайти дані щодо складу родин 
57 депутатів Верховної Ради, відпо-
відно, нардепів із «білими плямами» 
в біографії не враховували. 
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Сильні світу
Колишню коханку 
лідера Північної 
Кореї публічно 
розстріляли 

Білорусь оголосила 
у міжнародний 
розшук російського 
олігарха 

В Італії збираються 
зняти порно про 
вечірки Берлусконі  

Слідчий комітет Білорусі (СКБ) 
порушив кримінальну справу 

проти російського бізнесмена, осно-
вного співвласника компанії «Урал-
калій» і члена Ради Федерації Держ-
думи РФ від Дагестану Сулеймана 
Керімова, повідомила прес-служба 
СКБ. Також прийнято постанову 
про застосування до нього запо-
біжного заходу у вигляді взяття під 
варту й оголошення в міжнародний 
розшук. 

Керімова підозрюють у зловжи-
ванні владою та службовими повно-
важеннями. Максимальна санкція 
статті передбачає покарання у ви-
гляді позбавлення волі на 10 років 
із конфіскацією майна. Причина — 
відмова «Уралкалію» від співпраці 
з Білоруською калійною компанією, 
що призвело до глибокої кризи під-
приємства. 

За версією Forbes, Керімов вхо-
дить до 20 найбагатших бізнесменів 
Росії. Його статки оцінюють у понад 
$7 млрд. 

Італійський режисер легкого 
порно Тінто Брасс оголосив 

про наміри зняти еротичний 
фільм про екс-прем’єра Італії 
Сильвіо Берлусконі. Як повідо-
мляє The Huffington Post, про це 
він заявив під час зустрічі з ша-
нувальниками на Венеціансько-
му кінофестивалі.

Зі слів режисера, робоча 
назва стрічки — «Дякую, Тат-
ку!». Фільм розповідатиме про 
секс-вечірки на віллі Берлуско-
ні. Дівчата, яких запрошували 
туди, між собою називали екс-
прем’єра «Татком». Тож така на-
зва для фільму досить влучна. 
При цьому Брасс запевнив, що 
його кіно буде якісною еротич-
ною стрічкою, «а не просто жор-
стким порно для Інтернету». 

Раніше італійський режи-
сер зняв повнометражний по-
рнофільм про еротичні фантазії 
Вольфганга Моцарта, а також 
про брутальні оргії Калігули. 

Нагадаємо, на вечірках, які 
влаштовував Берлусконі, колиш-
нього італійського прем’єра роз-
важали лесбійськими іграми. 

Найбільш багатодітні у Раді — опозиціонери, 
найменше дітей — у сім’ях комуністів 

Пісня у виконанні Хен Сон Воль

Сім’я Порошенків за винятком найстаршого сина Олексія

Кім Чен Ин показав, як позбу-
ватися скелетів у шафі по-

північнокорейськи. 
Колишня коханка лідера Пів-

нічної Кореї співачка Хен Сон Воль 
була засуджена до вищої кари за 
звинуваченням у порнографії та пу-
блічно розстріляна разом із іншими 
музикантами 20 серпня, повідомляє 
chosun.com. 

Згідно з інформацією джерел у 
Китаї, співачка та керівник оркестру 
«Інхасу» були арештовані 17 серпня 
за порушення закону про порногра-
фію, а через три дні публічно роз-
стріляні. 

Жертвами цієї кривавої роз-
прави стали музиканти оркестру, 
а також танцюристи і виконавці з 
групи Wangjaesan. Їх звинуватили 
в тому, що вони нібито продавали 
порнографічні записи в Китаї. Та-
кож стверджується, що в декого зі 
звинувачених виявили Біблії, а по-
водилися з ними, як із політичними 
дисидентами. 

Кім Чен Ин зустрів Хен Сон Воль 
близько 10 років тому. Пізніше його 
батько Кім Чен Ір змусив сина по-
рвати з коханкою, а вона вийшла за 
військового. Та ходили чутки, що 
пара все ж підтримувала стосунки. 
Дружина Кім Чен Ина Лі Сіль Ю 
також була співачкою. Невідомо, чи 
має вона стосунок до цієї екзекуції. 

Звинувачених розстріляли. Ви-
рок виконали на очах у членів їхніх 
сімей, яких відправили в табори. 

Дружину президента Югославії 30 років 
без вироку тримали під замком 

Клюєв викупив фірму-
власницю «Межигiр’я» 
Народний депутат, заступник глави фракцiї Партiї 
регiонiв Сергiй Клюєв підтвердив, що подав доку-
менти на придбання 100% акцій компанії «Танталіт», 
що володіє частиною резиденції Президента Віктора 
Януковича «Межигір’я». Сума контракту — 146 міль-
йонів гривень. Клюєв заявив, що планує реалізувати 
на території Межигір’я «великий інфраструктурний 
проект». 


