
Депутати Верховної Ради цього літа 
підкорюють глибини Індійського 
океану, відпочивають на Мальдівах, 
Ібіці, а також в Італії. 

Лідер фракції «УДАР» Віталій 
Кличко цього літа стрибнув із ді-

тьми з парашутами. Політик напи-
сав, що сім’я була в захваті від ідеї і 
всі її підтримали. Як зізнався Клич-
ко, він не вперше стрибав із літака 
з рятівним ранцем за плечима, а от 
для його дітей і дружини це був «по-
вітряний» дебют». 

Також політик у свій день на-
родження провідав нащадків у аме-
риканському таборі, де вони прово-
дять літні канікули. 

А ось нардеп-регіонал Владислав 
Лук’янов цьогоріч аж двічі відпочи-
вав на Мальдівах — узимку та вліт-
ку. Як повідомляють «Вести», днями 
він якраз повернувся з островів. 

«Захопився на Мальдівах вінд-
серфінгом, ловив рибу», — розпо-
вів народний обранець. Крім того, 
Лук’янов побував у багатьох краї-
нах. Його вразили храми в Таїланді 
та гора Фудзі в Японії, де відпочивав 
із сином. 

Регіонал Нестор Шуфрич подав-
ся зі столиці на півтора місяця. По-

вернеться лише у вересні. Папараці 
«засікли» його на яхті на острові 
Ібіца в Середземному морі. Нестор 
Іванович відпочивав у компанії бок-
сера Володимира Кличка та молодих 
жінок. 

Заступник глави Партії регіонів 
Олег Царьов у липні відпочивав із 
дружиною та дітьми в Нідерландах. 
Нардеп розповів, що любить актив-
ний відпочинок. Катався з дітьми на 
велосипедах по місцевих селах. 

Ірина Бережна вирушила на 
море з чотирирічною дочкою. На 
фото у соцмережах вона з малою на 
пляжному тапчані. Зазвичай депу-

татка віддає перевагу Італії. Любить 
екзотику. Побувала на Таїті, Балі, 
в Австралії, на Бора-Бора, в ПАР. 
Узимку катається на лижах у фран-
цузькому Куршевелі. 

А ось нардепа Володимира 
Ар’єва приваблюють тишею і споко-
єм Карпати.

«Нерви поставив на місце. 
Справжня їжа з городу — ми в Ки-
єві забули її смак. А масло з долини 
я ніколи не забуду: жовте, солодке та 
свіже», — поділився народний об-
ранець.

«Стільки грибів, скільки цьо-
го року, в Карпатах давно не було. 
Море!» — усміхається політик. 

А от Юрій Стець із «Батьківщи-
ни» на три дні з’їздив до Іспанії. Спе-
ціально в музей Далі.

 «Я в музеї вже не вперше. А ось 
моя дітвора була здивована», — роз-
повів нардеп. Продовжив відпочи-
нок він у Криму.

Наймолодший нардеп-кому-
ніст Олександр Присяжнюк цього 
літа вперше побував у місті-герої 
Севастополі. Особливо політику 
запам’яталися Балаклава з базою 
підводних човнів, Яшмовий пляж із 
чистою водою і, звичайно, Херсонес.

«Тут я оглянув, певно, кожен ка-
мінь, місце, де Володимир прийняв 
християнську віру, Чорноморський 
флот, який має дійсно героїчну істо-
рію. Вразила атмосфера міста і при-
вітність севастопольців — надзви-
чайно приємні та гостинні люди», 
— зазначив Присяжнюк.
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Сильні світу
Каськіва вигнали з 
університету 
за пиятику 

Бахматюка визнали 
«королем» зерна 
і яєць, а Косюка — 
курятини 

Главу Держагентства з інвестицій 
і управління нацпроектами Вла-

дислава Каськіва відрахували з Чер-
нівецького державного університету 
за пиятику. Про це повідомляє депу-
тат Геннадій Москаль із посиланням 
на копію пояснювальної записки 
Каськіва, датовану 1992 роком. «Усі 
намагання Каськіва переконати гро-
мадськість, що його виключили з 
ЧДУ начебто за політичними моти-
вами, — звичайне окозамилювання, 
— заявляє Москаль. — У поясню-
вальній записці нинішній керівник 
просить вибачення за пиятику в 
гуртожитку й обіцяє реабілітувати-
ся», — підсумовує нардеп. 

«Королем зерна і яєць» визнано 
Олега Бахматюка, «королем 

курятини» — Юрія Косюка, а титул 
«солодкого короля» отримав Віктор 
Іванчик. Про це йдеться у рейтингу 
«аграрних королів» України, який 
склав журнал «Фокус». 

«Найбільший виробник зерна — 
Олег Бахматюк, голова та власник 
аграрних холдингів Ukrlandfarming 
і Avangardco. Останніми роками 
він активно розширює діяльність 
за кордоном — йому вже належить 
десяток агрокомпаній по всьому сві-
ту», — пише видання. 

Лідером із виробництва м’яса 
птиці журнал назвав Юрія Косюка, 
голову правління ПАТ «Миронів-
ський хлібопродукт», який теж іде 
шляхом експансії за межі країни — 
у 2013 році йому вдалося отримати 
дозвіл на імпорт курятини в країни 
ЄС. 

«Королем соняшникової олії» 
за версією «Фокуса» став мільярдер 
Андрій Веревський, власник агро-
холдингу «Кернел Груп», який у 2013 
році придбав 80% акцій компанії 
«Дружба-Нова», що дозволило «Кер-
нелу» стати другим за величиною 
землекористувачем України. 

Провідним цукровиком країни 
визнано Віктора Іванчика, співвлас-
ника компанії «Астарта-Київ».

Нардепи відновлювали сили 
на Мальдівах, Ібіці та в Італії 

Бережна з донькою ніжиться на сонці

Кличко з дітьми стрибнув з парашутом 

Лук'янову  вдалася рибалка

Ар'єв  годує оленів 

Царьов хоче у Митний союз, а відпочи-
вати любить у Європі

Новонароджений британський принц Джордж уже володіє шикарним автопарком 

Маленького спадкоємця британ-
ського престолу принца Джор-

джа буквально засипали подарунка-
ми. 

Герцог і герцогиня Кембриджські 
попрохали не надсилати їм дорогі 

презенти. Тих, хто все ж хоче розще-
дритися, Кейт і Вільям просили пере-
рахувати кошти в благодійні фонди. 

Проте глави іноземних держав 
усе одно задарували новонародже-
ного. Нова Зеландія презентувала 
ковдру з мериносової вовни: такий 
самий подарунок отримав свого часу 
принц Вільям на своє народження. 
Президент Ізраїлю Шимон Перес 
подарував Джорджу маленький бі-
ло-блакитний костюмчик моряка з 
крихітною краваткою. Міністерство 
оборони Вірменії — дитячу Біблію, 
а британські «грінпісівці» — покри-
вальце зі штучної овчини. Влада ж 
Австралії надіслала плюшевого кен-
гуру та пообіцяла назвати на честь 
принца новий зоопарк. 

А от Північна Територія Австра-
лії окремо подарувала новонаро-

дженому маленького крокодильчи-
ка з таким же ім’ям — Георг. Принц 
зможе спостерігати за життям свого 
тезки через спеціальну сторінку на 
Facebook. Щороку хлопчику будуть 
надсилати листівку з Георгом, щоб 
той міг бачити, як виріс зубатий ви-
хованець. Як тільки крокодилу випо-
вниться 18 років, принц Георг зможе 
вирішити, взяти свого друга на Ту-
манний Альбіон чи залишити його в 
сонячній Австралії. 

Родичі та близькі виявилися не 
менш вигадливими в подарунках. 
Прабабця Єлизавета презентувала 
антикварну коляску (виробництва 
старовинної британської фірми, що 
випускає візочки з 1877 року), в якій 
няня колись катала її саму. А також 
свою улюблену дитячу іграшку — 
конячку-гойдалку. Цей раритет був 

колись частиною цілого «табуна» з 30 
іграшкових коників, подарованих її 
улюбленим дідом Георгом V. 

Також Єлизавета II вирішила від-
крити маленькому принцу доступ до 
колекції забавок, що зберігаються в 
Віндзорському замку, — її збирають 
ще з часів королеви Вікторії! 

Крім того, ще не навчившись 
ходити, маленький принц уже має 
справжній парк автомобілів, але не 
іграшкових, а справжніх. Правда, 
спочатку йому доведеться вирости й 
отримати водійське посвідчення. Так, 
Вікторія та Девід Бекхеми порадува-
ли малюка Range Rover Evoque Special 
Edition. Тітка Піппа вибрала Jaguar 
F-Type V8 S Roadster. Сер Елтон 
Джон вважав відповідним до стату-
су хлопчика подарунком Rolls-Royce 
Phantom Drophead Coupe. 

Регіонал попросив притулку в 
Угорщині 
Колишній український депутат Олександр Шепелев і 
його дружина попросили притулку в Угорщини. Про це 
інформує тамтешня газета Magyar Nemzet. Як повідо-
млялось, екс-нардепа оголосили у міжнародний розшук 
за підозрою в замовному вбивстві та розкраданні коштів 
«Родовід-банку». Шепелев фігурував у кримінальній 
справі, відкритій у рамках розслідування розкрадання 
коштів із «Родовід-банку» (йдеться про 315 мільйонів 
гривень). 

  Потрібен у перукарню "Де-Жавю" май-
стер жіночого залу.  (050) 4384845

  Потрібні кухарі, офіціанти, мийники 
посуду. (0332) 757565; (066) 8709333; 
(066) 8709399

  Балки, крокви, дошки, рейки ріжемо 
будь-які розміри, деревина з екологічно-
чистих районів Волинської обл. (067) 
7755819; (066) 0903637

  Продам. Плити залізобетонні, негаба-
ритні, шир.3м, довж до 5.5м, 4шт. Бочку 
алюмінієву 500л з широкою горловиною, 
овальної форми і візок до неї. (095) 
4782707

  ВІЗЬМЕМО НА РОБОТУ ВОДІЯ ВАН-
ТАЖНОГО А/М, З НАПІВПРИЧЕПОМ 
В/П 20Т, РОБОТА ПО УКРАЇНІ. (095) 
8369524

  В новий бар потрібні: офіціанти, куха-
рі, бармени, адміністратор, прибираль-
ниця, продавець та бухгалтер. (099) 
6373869; (050) 5686600; (099) 7910735 

Фермер
  Віддам цуценят метисів, маленької та 

середньої породи чорний і коричневий 
окрас, хлопчики та дівчатка, 4-5 місяців 
будуть розумними, гарними охоронця-
ми приватного будинку, у добрі руки. 
(0332) 769968; (099) 1538548

  Продам. Віз кінний 2200грн; плуг, бо-
рони, каркас кінного фаетону, 2500грн. 
(067) 7630180

  Продам. Міні-пасіку (5 сімей), забез-
печена усім необхідним реманентом для 
обслуговування. (0332) 233859

  Продам. Поросят в'єтнамських, гібри-
дів дикого кабана, великої білої; модого 
в'єтнамського кнура. Можливий обмін 
на фуражне зерно. Продам гній без хімії. 
(050) 3398560; (093) 4455931

  Продам. Корову молоду, дійну, тільну 
третім телям. (0332) 707294; (095) 
4958124

  Продам. Пшеницю, ячмінь, овес, гірчи-
цю. (099) 4415244

  Продам. Цуценят московської сторо-
жової та німецької вівчарки, з хорошим 
родоводом, вакциновані. Надійний друг 
та охоронець! (067) 3857688; (050) 
8319959

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

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

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

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

Різне
  Продам. Вітрину морозильну "Росс", 

б/в. (099) 3469169

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

  Продам. Ел/генератор побутовий, бен-
зин, "Forte", 2500кВт, на 220В, у відміному 
стані. (067) 7630180

  Продам. Напівавтомат зварювальний, 
Польща, 380В, б/в, 3000грн. (067) 
7755819; (066) 0903637

  Втрачені документи видані на ім'я 
Анісімова В. Г. та техпаспорт на Сітовську 
І.М., прохання повернути за винагоро-
ду. (050) 4959436; (067) 3344137; (063) 
1295611 

(0332) 285361; (063) 5993185; (095) 
0377091

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, 
літній варіант, автокрісло) 1500грн. 

(068)1401785


