
  Потрібні на роботу менеджери, 
повна або часткова зайнятість. (066) 
5779587; (096) 7830814

Потрібні на роботу посудомий-
ниця та прибиральниця. (095) 

2168122

Фермер

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

  Продам. Поросят в'єтнамських, 
гібридів дикого кабана, великої 
білої; молодого в'єтнамського кнура. 
Можливий обмін на фуражне зерно, 
картоплю. Продам гній без хімії. Куплю 
прострочені продукти харчування. 
(050) 3398560; (093) 4455931

  Тільну корову породи "Сиктемен-
тальна", поросят породи "Ландрас" та 
"Червонобілопоясих", кнура-плідника. 
(066) 5603236; (097) 4878183

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

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"АННАСТАСІЯ" (С.ТРОСТЯНЕЦЬ) 
ПРОПОНУЄ СОРТОВІ САДЖАНЦІ: 
ВЕЛИКИЙ ВИБІР СОРТІВ СМОРО-
ДИНИ, ЯБЛУНІ, ГРУШІ, МАЛИНИ 
СОРТ "ПОЛКА", "ПОЛЯНА", АГРУСУ, 
ПОРИЧКИ, ПОЛУНИЦІ, ВИНОГРАД. 
ДОСТАВКА. МЕД НАТУРАЛЬНИЙ. 
(0332) 712367 (ЛУЦЬК); (063) 
2276552; (095) 8971026

  Віддам у добрі руки чарівного 
вихованого котика 2.5 місяців, окрас 
сірий "віскас". (093) 4904325; (067) 
7959196

 ПРОДАМ. СОБАКУ ЗАХІДНОСИ-
БІРСЬКОЇ-ЛАЙКИ (СУКА), РОБОЧА, 3 
РОКИ, ДОКУМЕНТИ ФМСУ, ПРАЦЮЄ 
ПО КАБАНУ, КУНИЦІ. (095) 
8936619; (097) 5061452

Продам. Бочки пластмасові та 
дубові харчові, 120, 200, 1000л 
- куби. Плівку тепличну 4-, 6-се-
зонну, польського виробництва 
6, 8, 12м; агроволокно. (0332) 

780189 (Луцьк); (050) 6709075

  Куплю. Моркву, буряк, картоплю 
в необмеженій кількості. (096) 
6433956

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

Різне

Продаж секонд-хенду, оптом. 
(050) 8440986; (097) 8041558

  Верстат токарний 1К62, верстат 
свердлильний, бочки 3, 10, 25 куб.м; 
ел/тельфер, Болгарія, в/п 2т. (093) 
1332941

  Продам. Дитяче ліжечко-манеж, 
Польща з пеленальним столиком, му-
зикою, синій, 700грн. (050) 6107455; 
(050) 5404993

  Продається кобила (вік 8 років) з ло-
шам у Локачинському районі. (097) 
6901481

  Продам. Стінку, велюрові ліжко-
диван та 2 крісла-ліжка з ящиками для 
постелі, б/в 5 років, недорого. (099) 
3371681

  Продам. Двигуни 1-, 3-фазні, 0.5-
3кВт; циркулярку трифазну, 1300грн; 
каналізаційний люк, чугун, 600грн; 
засувку води з ел/приводом, діам. 25, 
500грн; верстат токарний по дереву, 
станина 1.5м, патрон+задня бабка, 
2500грн. (066) 8881019

 ПРОДАМ. ВЕРСТАТ ТОКАРНО-
ГВИНТОРІЗНИЙ 16К20. (050) 
7683399

  Куплю. Верстат свердлильний 
радянського виробництва, бажано 
модель 2М12 або аналогічний. (050) 
2094797; (093) 9709380

  КУПЛЮ ТОКАРНІ ПАТРОНИ, 
ДІЛИЛЬНІ ГОЛОВКИ, ЛЕЩАТА СТА-
НОЧНІ, МЕТАЛОРІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУ-
МЕНТ: СВЕРЛА, МІТЧИКИ, ПЛАШКИ 
ТА ІН. (050) 7683399

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 

Продам коляску 3 в 1 (люлька, літ-
ній варіант, автокрісло) 1500грн. 

(068)1401785

Дженніфер Пріцкер стала першим 
мільярдером-транссексуалом у 

Сполучених Штатах й увійшла до 
списку 400 найбагатших американ-
ців за версією Forbes. 

Усього в списку 400 найбагат-
ших громадян США опинилося 48 
жінок. І однією з них стала 62-річна 
Дженніфер Наталія Пріцкер, раніше 
відома як Джеймс. Статки Пріцкер 
оцінюють у $1,7 мільярда. 

У серпні 2013 року представ-
ник розміщеної в Чикаго компанії 
Tawani Enterprises, яка належить 
сім’ї, повідомив про зміну статі од-
ним із Пріцкерів. Але зауважив, що 
зміна імені офіційно триватиме до 
жовтня. «Зміна відображає відчуття 
Дженніфер своєї справжньої іден-
тичності. Зараз вона ідентифікує 
себе як жінку і в бізнесі, і в особис-
тому житті», — йдеться в повідо-
мленні компанії. 

До того як стати Дженніфер, 
Джеймс Пріцкер був підполковни-
ком, який відслужив 11 років на 
військовій службі, а потім ще 16 — у 
Національній гвардії США. 

Рейтинг їдалень у держустановах 
склали «Вести». Як з’ясувалося, най-
дорожче обійдеться перекусити у 
Верховній Раді, а найдешевше — в 
Генпрокуратурі. 

ДОРОГО 

Найдорожче годують у їдальні 
парламенту. Ціни тут майже як у 
фаст-фудах у центрі. Правда, асор-
тимент багатший: депутатів балу-
ють осетром на парі (72 грн), гуся-
чою грудкою в журавлинному соусі 
(36 грн), язиком (24 грн за 100 г). Із 
звичайного меню — салати за 
6–10 грн, куряча відбивна за 17 грн, 
борщ за 10,50 грн. У їдальні кажуть, 
що продукти — найкращі, кожно-
го дня — перевірка СЕС, а страви 
затверджують на кулінарній раді. 
Втім, чеки тут не дають, хіба що сам 
вимагатимеш. Причому назви страв 

у чеках не пишуть. Таку секретність 
пояснив один із керівників закладу 
харчування: «Їдальня — самостій-
не держпідприємство. У них дуже 
великий асортимент, і він постійно 
змінюється. Вони фізично не всти-
гають забивати в усі каси, яких дуже 
багато, нові дані». 

ДЕШЕВО 

Найдешевше пообідати — 
в Генпрокуратурі. Кажуть, можна 
вкластися в 20 грн! Наприклад, суп 
гороховий або овочевий обійдеться 
в 2–3 грн, парові котлети коштують 
6 грн, картопляники з м’ясом — 
5 грн, битки — 6 грн, салат — 3 грн. 
Гарніри майже «безкоштовні»: каша 
— 1,3 грн, а макарони — 1,26 грн. 
Найдорожчий — плов зі свининою 
за 10 грн або стейк із корейки за 
13,42 грн. «У нас усе свіже. Меню 
щодня різне. Тут краще за всіх готу-

ють баклажани з часником, а влітку 
— дуже смачний холодний борщ. 
Ціни такі низькі тому, що Генпроку-
ратура має свою їдальню», — розпо-
віли в прес-службі. 

СЕРЕДНІ 

У будівлі, де розміщуються ЦВК 
і Київська обладміністрація, по-
рція гречки обійдеться в 6 грн, бит-
ки вартують 12 грн, борщ — 6 грн, 
олів’є — 6 грн. 

У МВС є спільна їдальня і так 
звана генеральська, з офіціантами. 
За словами екс-спікера Міністер-
ства внутрішніх справ Володимира 
Поліщука, в генеральській зазвичай 
заводили кредит — давали 200 грн 
уперед і обідали, цінами не цікав-
лячись. Коли кредит закінчувався 
— додавали. «У нас можна поїсти 
за 30 грн. Я беру салат без майонезу, 
парові котлети, борщ», — розповів 
нам речник МВС Сергій Бурлаков. 

У Кабміні теж кілька їдалень. 
«Є і самообслуговування, і попе-
редні замовлення для керівництва, 
і буфети. Вибір звичайний: риба, 
м’ясо, овочі. За великим рахунком, 
це простий фаст-фуд. Середній 
чек — гривень сорок», — розповів 
прес-секретар Прем’єр-міністра Ві-
талій Лук’яненко. Салати кошту-
ють 7–8 грн, котлета — 12 грн, супи 
— 5–6 грн. За словами Лук’яненка, 
Микола Азаров обідає і вечеряє на 
робочому місці, йому приносять на 
замовлення. «Віддає перевагу низь-
кокалорійним стравам — рибі, ово-
чам. Адже глава уряду регулярно 
займається фізичними вправами», 
— каже Лук’яненко. 
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Сильні світу

Піскун сумує 
за Україною, але 
повертатися поки 
не збирається 

На дочку колишнього прем’єра Британії напали грабіжники 

Стало відомо, кому 
Березовський 
заповів свої статки 

Екс-генпрокурор Святослав Піс-
кун відпочиває в Італії і не зби-

рається найближчим часом в Украї-
ну. Про це розповів один із нардепів, 
який зустрів утікача в італійській 
провінції. «У нас є спільні знайомі 
у невеликому містечку біля Флорен-
ції. Ми там зустрічалися наприкінці 
літа. Правда, з Піскуном розмова у 
нас була короткою», — поділився 
політик із «Вестями». 

За словами нардепа, криміналь-
ної справи в Україні на Піскуна не-
має. «Але йому з ГПУ сказали, що 
краще не показуватися. Тому він 
виїхав до Франції. І найближчим ча-
сом сюди точно не збирається. Але 
сказав, що йому там нудно, що там 
можна відпочивати, але не жити», — 
сказав співрозмовник. 

При цьому він підтвердив, що до 
Франції перед Новим роком колиш-
ній Генпрокурор забрав усю сім’ю. 
Так, його молодший син навчається 
в школі біля Канн. Зараз Піскун ак-
тивно розпродує всю нерухомість в 
Україні. 

Раніше депутат від «Батьківщи-
ни» Володимир Ар’єв повідомив, що 
екс-генпрокурор попросив політич-
ного притулку в Франції. 

На дочку колишнього прем’єр-
міністра Великобританії Тоні 

Блера в центрі Лондона напали 
озброєні грабіжники. 25-річна Ке-
трін Блер ішла по вулиці зі своїм 
хлопцем і друзями. Двоє невідомих 
почали погрожувати пістолета-
ми, повідомляє BBC. «Ніхто не по-
страждав і нічого не було вкрадено», 

— повідомили в лондонській полі-
ції. Правоохоронці вважають, що на 
доньку політика грабіжники натра-
пили випадково, оскільки в цьому ж 
районі відбулося пограбування кіль-
кома хвилинами раніше. В обох ви-
падках погрожували вогнепальною 
зброєю, але ніхто не стріляв. Поліція 
розшукує злочинців. 

Як пише британська газета The 
Times, за дев’ять днів до смерті 

Березовський склав новий заповіт, із 
якого викреслені перша і друга дру-
жини, а також діти від другої дружи-
ни — Артем та Анастасія. 

Згідно з заповітом, спадщину 
буде розподілено таким чином: 18% 
отримає подруга Бориса Березов-
ського Олена Горбунова, по 18% — 
Катерина та Єлизавета, доньки від 
першої дружини, по 18% — Арина та 
Гліб, діти від Олени Горбунової, 5% 
— матір Березовського Ганна (вона 
вже померла й заповідала свою част-
ку Катерині), 5% — помічник Бере-
зовського Майкл Котлік. 

За приблизними оцінками, ста-
ток Березовського становить близь-
ко 500 мільйонів євро з урахуван-
ням об’єктів нерухомості у Франції, 
акцій у Європі та колекції творів 
мистецтва. 

Нагадаємо, про смерть Бориса 
Березовського стало відомо 23 бе-
резня. Тіло олігарха-втікача, який 
отримав політичний притулок у 
Великобританії, знайшли в його 
особняку в передмісті Лондона — 
Аскоті. Попередні результати роз-
слідування свідчать, що він помер 
від удушення. На думку знайомих, 
бізнесмен міг накласти на себе руки. 

Скільки коштує обід українських 
можновладців 

Мільярдер Джордж Сорос утретє 
одружився 

83-річний американський мі-
льярдер і філантроп Джордж 

Сорос утретє одружився. 
Днями багатій побрався з 

42-річною коханою, консультан-
том із питань освіти Таміко Бол-
тон, повідомляє Reuters. Пара 
обмінялась обітницями та об-
ручками під час невеличкої це-
ремонії у маєтку Бедфорд, що у 
Нью-Йорку. За цим спостерігали 
найближчі друзі та родичі, зокре-
ма п’ятеро дітей Сороса. 

Після цього молодята влашту-
вали прийом на понад п’ятсот 
людей. Серед гостей весілля були 
президент Світового банку Джим 
Ен Кім, президент Естонії Тоомас 
Хендрік Ільвес, президент Ліберії 
Еллен Джонсон-Серліф і прем’єр-
міністр Албанії Еді Рама. 

Також привітати Сороса при-
йшли директор-розпорядник 
Міжнародного валютного фонду 
Крістін Лагард і Боно з рок-групи 
U2. 

Пізніше новоспечене подруж-
жя влаштувало ще один прийом на 
300 гостей у Музеї сучасного мис-
тецтва на Манхеттені. Сукню для 
нареченої створив американський 
бренд U.S.-based, Lebanon-born 
Reem Acra, вбрання якого обира-
ють зірки для виходу на червону 
доріжку. Зокрема, цю торгову мар-
ку полюбляють Анджеліна Джолі 
та Дженніфер Лопес. 

Замість весільних подарунків 
пара попросила зробити добро-
чинні пожертвування. 

Нагадаємо, для Джорджа Со-
роса, капітал якого, за даними 
журналу Forbes, становить 20 мі-
льярдів доларів, цей шлюб уже 
третій. А для Таміко Болтон — 
другий. 

Таміко та Джордж познайоми-
лись у 2008 році, а заручилися в 
серпні 2012-го. 

Вперше в списку 
мільярдерів 
США з’явився 
транссексуал 

Образа комуніста обійшлась 
Ірині Фаріон у 20 тисяч 
Депутат від КПУ Олександр Зубчевський відсудив у де-
путата від «Свободи» Ірини Фаріон 20 тисяч гривень мо-
ральної шкоди за образу його як носія російської мови. 
Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд Львова, 
повідомили у прес-службі Запорізького обкому КПУ. За 
словами Зубчевського, ці кошти будуть перераховані ним 
на підтримку шкіл із російською мовою навчання. 


