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1111Майбутнім президентом США 
американці бачать Гілларі 
Клінтон 
Лідерство серед потенційних кандидатів у президенти США 
утримують колишня перша леді та держсекретар Гілларі 
Клінтон і губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, свідчить 
опитування. Клінтон випереджає за популярністю всіх 
кандидатів від Демократичної та Республіканської партій, 
окрім Крісті. 

Протести в Лондоні небезпечні для української еліти 

Дрібні українські чиновники мають смак до дорогого відпочинку 

Нардеп Юрій Іванющенко будує 
найбільший маєток у Конча-Заспі?

Протести в Лондоні загрожують 
українській еліті збитками та 

втратою репутації. Таку думку ви-
словив голова Українського інсти-
туту в Лондоні Енді Гундер, пише 
відоме британське видання Evening 
Standard. 

За словами Гундера, акції протес-
ту, що проходили протягом останніх 
тижнів в Україні, поширилися і за 
кордоном, зокрема в Лондоні. Сотні 
українців, які проживають у британ-
ській столиці, провели акцію про-
тесту біля найдорожчого пентхауса 
в Найтсбридж (район і основна його 
вулиці, де розміщені найдорожчі та 
великі магазини Лондона і де ціни 
на нерухомість найвищі не тільки 
в мегаполісі, але й у світі), що нале-
жить найбагатшій людині України 
Ринату Ахметову. Аналітик також 
нагадує, що акція протесту проти 
дій української влади пройшла і біля 
будівлі Лондонської фондової біржі 
в Патерностер-сквері, а також по-
ряд із квартирою депутата від КПУ 
Оксани Калетник, що коштує багато 
мільйонів. 

На думку Гундера, українська 
еліта, чиї сім’ї часто можна поба-
чити в «Херродс» (найвідоміший 
універмаг Лондона, вважається од-
ним із найбільших і фешенебельних 
універмагів світу) і на Бонд-стрит 
(вулиця елітних бутиків і магазинів 
у лондонському районі Мейфер), 
дуже дорожить Лондоном. У зв’язку 
з цим, вважає директор Інституту 

України в Лондоні, протести в бри-
танській столиці дуже турбують їх 
через ризик збитків, втрати активів 
і репутації. При цьому він наводить 
думку українського журналіста Сер-
гія Лещенка, що «протест кількох 
десятків демонстрантів біля будинку 
мільярдера в Лондоні може виклика-
ти більше незручностей, аніж про-
тест кількох сотень тисяч удома». 

Відпочинок депутатів обласного 
та місцевого рівня нічим не по-

ступається розвагам їхніх колег із 
Верховної Ради. Принаймні саме та-
кий висновок можна зробити, якщо 
подивитися на знімки можновладців 
місцевого розливу в соцмережах. 

Редакція «Сайту громади При-
ірпіння» оприлюднила фотозвіт із 
подорожей депутата Київської об-
лради Вадима Башуна, який, за да-
ними «Української правди», стоїть 
за дерибаном Біличанського лісу, та 
депутата Київради від Партії регіо-

нів Ігоря Борзила. 
Так, судячи з Facebook, цьо-

го року Башун і Борзило відвіда-
ли Аляску, переліт до якої коштує 
близько 1000 доларів. Там регіонали 
дозволили собі винайняти приват-
ний гелікоптер, щоб політати над ма-
льовничими краєвидами Північної 
Америки. Поки кожен 4-й українець 
живе за межею бідності, Ігор Бор-
зило, який є заступником міського 
голови Ірпеня з зарплатою близько 
5 тисяч гривень, їсть на Заході ме-
трові бутерброди з червоною ікрою. 

Народний депутат Юрій Іванющен-
ко завершує будівництво маєтку 
в Конча-Заспі. Про це журналісту 
телепрограми «Наші гроші» повідо-
мили будівельники. 

Як зазначається, будівництво 
розпочали в 2012-му на території, 
яку раніше вкривав ліс. Її площа ста-
новить понад 35 гектарів. 

«Огляд карти показує, що це —
найбільший приватний маєток у 
всій Конча-Заспі. Площею він по-
ступається лише «Межигір’ю» Ві-
ктора Януковича, яке займає три 
ділянки загальною площею 140 га», 
— пише видання. 

«Більшу частину обійстя оточе-
но п’ятиметровим парканом. За ого-
рожею розмістились: уже добудова-
на адміністративно-офісна будівля 
(при в’їзді), центральний будинок, 
кіноконцертна зала, картинна гале-
рея, сад із декоративних рослин, три 
штучних озера та причал», — ідеть-
ся у повідомленні. 

За інформацією видання, побли-
зу води вже зведено двоповерховий 
будинок із деревини «Хонка», який 
обсаджено рослинами й обставлено 

скульптурами. 
Площа центрального палацу з 

флігелями становить, за оцінками 
будівельників, 8000 кв. м. При цьо-
му будинок має всього два поверхи 
з мансардою. 

«Наразі кілька об’єктів добудо-
вуються, ведуться фасадні роботи і 
вистеляються плиткою доріжки. На 
території працює близько сотні чо-
ловік. Частина робітників проживає 
у «містечку» з трейлерів і контейне-
рів, розбитому біля центрального 
в’їзду», — пише видання. 

40 гектарів у Конча-Заспі, де бу-
дується палац, Київська міськрада, 
як пишуть «Наші гроші», продала за 
700 тисяч гривень. За інформацією 
видання, ці землі були розпродані 
шматками різним кооперативам за 
часів Леоніда Черновецького. Деякі 
ціни на ділянки: 2,5 га — 39 тисяч 
гривень, 4 га — 67 тисяч гривень, 
13 га — 204 тисячі гривень. І хоча 
наступна виконавча влада в особі 
Олександра Попова обіцяла визнати 
земельні рішення попередників не-
законними, Конча-Заспи це не тор-
кнулося. 

Понад те, навесні 2013 року Ки-

їврада збільшила володіння фірм 
Іванющенка, передавши на 49 років 
7 га прибережної смуги, пише ви-
дання. 

Також зазначається, що ті 40 га, 
на яких зараз зводиться комплекс, 
на першому етапі були передані ко-
оперативам «Котміст» і «Технолог». 
Згодом останні передали угіддя 
ТОВ «Будівельна спілка», а далі — 
«Срібній затоці». 

Журналісти не змогли вияви-
ти цю фірму за місцем реєстрації. 
Номінальним її директором є київ-
ський пенсіонер, власником — «Ар-
маріум ленд груп» із кіпрськими за-
сновниками. 

Натомість «Срібна затока» пере-
дала більшу частину земель ТОВ «Ін-
теграліті інцест». Ця структура має 
спільний телефон із фондом «Нові 
технології», який є базовим у бізнес-
імперії Юрія Іванющенка, пише ви-
дання. 

Саме «Інтеграліті інцест» у 
2013 році отримала від Київради на 
49 років 7 гектарів. Офіційна моти-
вація — «для озеленення». Зараз на 
цій ділянці розміщена одна з буді-
вель комплексу — «Хонка». 

Сильні світу

Царьов 
не злякався геїв 
і відпочивав 
із родиною 
в Європі 

Депутат від Партії регіонів 
Олег Царьов, який є одним 

із головних антиєвропейців у 
фракції, звозив родину на від-
починок до Італії та Чехії. Про 
це він розповів журналістам у 
Верховній Раді, повідомляє «Гро-
мадське телебачення». «Цього 
року ми на машині поїхали до 
Чехії, були в Італії», — розказав 
нардеп.  Царьов також повідав, 
що раніше з сім’єю на велосипе-
дах проїхав усі Альпи. 

Він погодився, що в Європі 
дороги кращі, «більше парків, 
велосипедних доріжок», аніж у 
Росії. 

Журналісти запитали Царьо-
ва, чи не боявся він везти своїх 
дітей до Європи, яка, як випли-
ває зі слів регіоналів, занурена у 
кризу та де загострена проблема 
одностатевих стосунків. 

Він відповів, що геїв не бо-
їться. 

У першій п’ятірці 
«Жінок 2013 року» 
— українка 
Руслана Лижичко 

Канцлер Німеччини Ангела 
Меркель очолила міжнарод-

ний рейтинг впливових жінок за 
версією Forbes Woman. Видання 
називає її «залізною леді», порів-
нюючи з Маргарет Тетчер, і ви-
знає відповідальною за стабіль-
ність євро. «На її плечах лежить 
відповідальність за стабільність 
євро; перша жінка в історії на 
посаді канцлера Німеччини, до 
того ж переобрана вже на третій 
термін; учетверте поспіль лідер 
рейтингу найвпливовіших жінок 
світу», — пише журнал. 

Також у список увійшли Ан-
джеліна Джолі, яка видалила 
собі груди через спадкову схиль-
ність до раку, та Кейт Міддлтон, 
що народила спадкоємця пре-
столу Британії. 

У рейтингу видання українка 
Руслана Лижичко опинилася на 
п’ятому місці. «За активне про-
тистояння ОМОНу, волонтер-
ську діяльність і багатогодинні 
допити в міліції вона удостоїлась 
ордена «За інтелектуальну від-
вагу». 

  Робота! Відкриваємо новий філіал, 
набираємо персонал на консультантів, 
є можливість кар'єрного росту, з/п 
від 2600грн. (0332) 292135; (050) 
5460008

  Страхова компанія "WONA" набирає 
експертів, менеджерів по роботі з клі-
єнтами та страхових агентів, досвід ро-
боти не обовязковий, з/п від 2745грн. 
(095) 8671822; (098) 3088099

  На роботу потрібні: аніматор в 
дитячу кімнату (кафе), адміністрато-
ри залу, офіціанти, кухарі, бармени, 
піцмайстри, суші-майстри, кухарі-кон-
дитери, прибиральниці-посудомий-
ниці, водії з власним а/м (бус). (099) 
7522226; (099) 5055556;  (095) 6551001; 
(066) 1244446

  Потрібні на роботу: бармен, адміні-
стратор, офіціанти, з досвідом роботи. 
(0332) 255298; (095) 4580758

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: швачки, будівель-
ники, зварювальники, водії-далеко-
бійники, с/г роботи, ферми та ін. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381, Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25.

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному 
підприємстві у м.Луцьк. (0332) 
728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

  Потрібні на роботу продавці на 
відділ "кава-чай", терміново. (050) 
2800053, Дмитро

  Робота: теплиці парники, ферми, 
овочебази, м'ясокомбінати, риббаза 
(різні спеціальності, з/п висока), с/г 
роботи, перебирання яблук, швачки, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; 
(096) 8708768

  Сезонна робота: збір спаржи, 
полуниці, огірків, проживання та хар-
чування за рахунок роботодавця, наяв-
ність закордонного паспорту. (096) 
0848454; (093) 5336200; (099) 0278579

На меблеву фабрику потрібна 
швея-закрійниця. (050) 7010097

Для партнерської співпраці у 
міжнародну компанію "Forever 

living Produkts" потрібні амбітні та 
цілеспрямовані люди які мріють 
про власний бізнес та фінансову 
незалежність. (050) 6950787; 

(068) 8702987, Олена

Фермер

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки. 
Можлива доставка. (0332) 242165 
(Луцьк); (067) 3320831

Продам. Плівку тепличну 4-се-
зонну польського виробництва, 

шир.6, 8, 12м. Бочки пластмасові, 
дубові, металеві, 120-220л; "куби" 
1000л. Свердловини, міні-башти, 

глибинні помпи "під ключ". (050) 
6709075

  Продам. Цуценят пекінеса, м.Луцьк, 
недорого. (050) 8065045

  Продам. Капусту, моркву товарну 
та на корм. (095) 5599992; (097) 
5455553

  КУПЛЮ. Картоплю сортову та 
столовий буряк. (095) 6282680; (093) 
1561181

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, третикале. (0332) 
795135 (Луцьк); (067) 3320832

Різне

  Продам. Стінку "Волинь", б/в та ди-
ван і два розкладні крісла в комплекті. 
(050) 6650980

  Куплю. Ангар, хлів ключковий, плити, 
зернонавантажувач, протруювач, зер-
ноочисну машину. (050) 9936211

  Загублене портмоне з документами 
виданими на ім'я Ревуха Р.В., прохання 
повернути за винагороду. (093) 
7954805

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

  Втрачене посвідчення особи ПС 
№055073 видане 10.08.2011 р. на ім’я 
Ващука Павла Леонідовича. Прошу 
повернути за винагороду. (067) 
946-75-18 


