
  Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний 
та крупний, цегла біла та червона, 
глина, чорнозем, торфокрихта, дрова, 
вугілля. (050) 1566665; (067) 3618487

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 
чорнозем, торф. Можлива доставка. 
(050) 5299520

  Продам. Блоки з ракушняку, 
20х20х40, без посередників, з достав-
кою. (095) 7169510; (097) 7660368

  Продам. Цеглу червону та білу, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, торфобрикет, 
дрова, торфокрихту, чорнозем. Вивіз 
будівельного сміття. (095) 5355663; 
(097) 7516430

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-
виробників, широкий вибір, низькі 
ціни. Заміри, кошторис, доставка 
безкоштовна. (050) 7015157; (096) 
7157343

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, рифлений, від 30грн/кв.м, 

Металочерепиця, металопрофіль, 
Польща, Німеччина, від 40грн/

кв.м. Мінвата "Роквул", за гуртови-
ми цінами. (067) 3344873; (050) 

7249777; (097) 9143605

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (099) 2757631; 
(096) 8990250

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". www.fayna-kovka.

prom.ua (050) 2962314; (097) 
6139185

Бруківка вібропресована, виготов-
лення та професійне вкладання 

з вібротрамбовкою. Низькі ціни, 
доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ 
виробник: Білорусь, Обухів, 

Бровари; цегла жовто-піщаного 
та червоного кольору, Білорусь, 
м.Мінськ, з доставкою. (03366) 

93818 (Ратно); (097) 7171691; (099) 
3627425

  Продам. Пісок дрібно та крупнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

  Продам. Двері міжкімнатні (полотно) 
б/в 6шт., лінолеум розм.2.5х2м (б/в 2 
роки); гіпсокартон 0.5 стандартного 
листа; навісна шафа кухонна 800х320; 
умивальник керамічний 550х410, б/в. 
(0332) 242906; (095) 1585339

  Свердловини на воду. Швидко та 
якісно. (096) 3918453

  Послуги кваліфікованого сантех-
ніка, усі види робіт: заміна, ремонт 
будь-якої складності; встановлення 
зрошувальних систем та автоматич-
ного поливу газонів. (066) 0813938; 
(068) 3376785

  Циклювання, шпаклювання, лаку-
вання паркету та фарбованих дошок 
новими барабанними та дисковими 
машинами. (0332) 293990; (099) 
6427274; (094) 9084990

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, дошки, 
ламінату; лакування та шпаклювання. 
(066) 1668415; (067) 8043815

  Циклювання будь-якої підлоги 
професійною барабанною машин-
кою, вкладання паркету, ламінату, 
євродошки та ін. підлог, шпаклювання 
та лакування. Надаємо консультації з 
закупівлі матеріалів. Всі види ремонт-
но-будівельних робіт. (0332) 788769; 
(066) 4881782; (097) 5383021

  Утеплення будинків пінопластом; 
"короїд", "баранек", фарбування фаса-
дів. (050) 8257924, Вадим

  ВИКОНУЄМО РОБОТИ ПО 
ФАСАДУ: "КОРОЇД", "БАРАНЕК", 
НА АКРІЛОВИХ, МІНЕРАЛЬНИХ ТА 
БОКСИДНИХ ОСНОВАХ, ТАКОЖ 
ШТУКАТУРКА ТА ПІДШИВКА. (099) 
7219872; (097) 1796480, МИКОЛА

  Виготовлення євродерев'яних 
вікон та балконних рам (зі склом, 
склопакетами), обшивання вагонкою, 
якісно, недорого. (095) 8975952; 
(096) 9690596 

  Дахи будь-якого типу та складності, 
різними покрівельними матеріала-
ми: євроруберойд, металочерепиця 
та інші. Ліц. АВ№587561 ДАБІУ, від 
15.06.11р. (050) 7732853

  ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ БУДЬ-
ЯКИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА БУДЬ-ЯКОЇ 
СКЛАДНОСТІ: СХОДИ, ВОРОТА, ГА-
РАЖІ, СТЕЛАЖІ, ВИШКИ, БАЛКОНИ, 
РЕШІТКИ ТА ІН. НИЗЬКІ ЦІНИ. (068) 
6254718

  Будуємо будинки від фундамента до 
конька, фундамент і коньок безкоштов-
но. Швидкість і якість гарантуємо. Ліц. 
АВ№587561 ДАБІУ, від 15.06.11р. (050) 
7732853, Віктор

  Послуги кваліфікованого сантехніка, 
усі види робіт. (066) 0813938

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, 
птахоферму, на збір грибів, сорту-
вання саджанців, садівники, на с/г 
роботи, парники, теплиці; швачки, 
кухарі та помічники кухаря, водії, 

житло, харчування, візова під-
тримка надається, наявність закор-
донного паспорту. (067) 8100781; 

(099) 7816496

  Візьму на роботу мийників а/м, досвід 
роботи не обов'язковий. З/п за домов-
леністю. (095) 3553352

На роботу у Турійському р-ні. Житлом 
забезпечуємо. (0332) 210254; (067) 

8518770

  Компанія мобільного зв'язку 
оголошує набір працівників на посаду 
промоутер, бажано з досвідом роботи, 
гнучкий графік достойна винагорода. 
(093) 0535454

  Потрібен робітник в автомайстерню, 
в фарбувальний цех. Досвід роботи не 
обов'язковий. (050) 9066047

  Потрібен на роботу слюсар на ви-
робництво металевих дверей, зарплата 
від 2000грн. (099) 3667020

Терміново візьму в салон краси 
майстра перукаря-універсала, на 
вигідних умовах та манікюрницю. 
Здам в оренду робоче місце перу-

каря. (050) 5564835

  Потрібні співробітники в інформа-
ційній сфері, різні вакансії, повна або 
часткова зайнятість. (095) 3661654, 
Вікторія

Запрошуємо на роботу. Житлом за-
безпечуємо. (0332) 210254

  Робота: теплиці (огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахоферми, с/г 
роботи, збирання полуниці, будівель-
ники різних спеціальностей, наявність 
закордонного паспорту, візова під-
тримка. (050) 7325315; (096) 8708768; 
(066) 0549826

  Робота в дома Не важка та цікава 
(оператор по обробці кореспонден-
ції)! Від ПП "Новація". З/п 2500грн/
міс. Регіон, стать, вік будь-які. Від Вас: 
2 конверти на адр. Інформацію надсила-
ємо безкоштовно! 87502, Маріуполь 
Донецької обл., а/я 2075 "Новация"

  Візьму на роботу в кафе бармена, 
з/п від 1500грн за 2 тижні та кухаря, з/п 
2000грн за 2 тижні. (050) 4384845

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З 
АКТОРСЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, 
ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 
2500-3200ГРН + ВІДРЯДНІ. (050) 
4806347

  В ковбасний цех потрібен: форму-
вальник ковбасних виробів, обвальник 
м'яса, помічник фаршескладача, ван-
тажник, бухгалтер. Потрібен персональ-
ний водій директора. (0332) 719069

 ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ. МОЖ-
ЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ СТАБІЛЬНИЙ 
СІМЕЙНИЙ ДОХІД (ІНФОРМАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА ФІРМИ-ВИРОБНИКА). 
(050) 4381031, 10.00-16.00, КРІМ 
ВИХІДНИХ

  В продуктовий гастроном потрібен 
продавець, р-н ЛПЗ, 33-й квартал та 
залізн.вокзал. Продавець чаю та кави, 
33-й квартал. (099) 7777718

  На роботу в автосервіс потрібні авто-
слюсарі, досвід роботи обов'язковий. 
(095) 3553352

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ПО-
РЦІЙНОГО МОРОЗИВА З КІОСКУ, 
БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, ЧЕСНІСТЬ, 
БАЖАНО ДОСВІД РОБОТИ В ТОРГІВ-
ЛІ, ПОТИЖНЕВИЙ ГРАФІК, З/П ВИ-
СОКА, ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (093) 
7505665, ЮЛІЯ; (050) 7454666

Візьму на роботу в автомайстерню 
рихтувальника та працівника по 

підготовці до фарбування а/м, 
м.Луцьк. (050) 5153819

На роботу потрібні домогоспо-
дарки для прибирання котеджів, 

наявність закордонного паспорту, 
з/п від 8000грн гарантована, спів-

бесіда з прямим роботодавцем. 
Вимоги: порядність, без шкідливих 

звичок. (050) 5165552

  Терміново потрібен на роботу робо-
чий-поклейщик, відрядження, вахта, 
житло, харчування та проїзд надаються, 
з/п 5600-8200грн. (095) 8969696

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЮ; ПОТРІБЕН КОСМЕТОЛОГ ТА 
ПЕРУКАРІ В САЛОН КРАСИ. (095) 
4758570

Фермер

  Продам. Кормовий буряк кількість 
необмежена, ціна за домовленістю. 
(066) 1020118

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

  Продам. Цуценят золотистого ретри-
вера (лабрадор), титуловані батьки, тав-
ро, щеплення, повний пакет документів, 
ціна за домовленістю. (099) 4096539

Різне

  Продам. Бензопилу "Штіль", нову, 
1.5кВт. (063) 2134711

 ПРОДАЄМО ТА ЗДАЄМО В ОРЕНДУ 
МЕТАЛОШУКАЧІ, НИЗЬКІ ЦІНИ, ВЕ-
ЛИКИЙ ВИБІР. WWW.MADZHAK.COM 
(095) 8288066; (098) 0353350

Продам. Пральні машини, холо-
дильники (маленькі), морозильні 

камери, посудомийні машини 
"Bosch", "Siemens", AEG, б/в в 

новому стані, з гарантією. (050) 
1772873, Ігор; (097) 6107769

  Продам. Пральну машину-автомат 
"Ардо", у відмінному стані, 1500грн. 
(095) 4756410, Олександр

  Продам. Кухню (фасад з натурального 
дуба), б/в, у хорошому стані; офісні 
меблі: столи, тумби, пенал для одягу, 
стільці; пеленальний столик 70х80см. 
(050) 3341507

  Продам. Ліжко "Nuga best", нове, не-
дорого.  (0332) 240696, Ніна

  Продам. Стінку польського виробни-
цтва, довж.3м, (067) 7994950

  Продам. Красиву м'яку частину, в 
дереві, 9000грн. (050) 6277160

  Продам. Коляску-трансформер 
"Еверфло", голубого кольору, у хорошо-
му стані. (095) 5784699

  Продам. Балон газовий, повний, 
450грн. (099) 0842831; (097) 9007181

  Продам. Вживаний одяг, гуртом та в 
роздріб. (050) 2078798

  Продам. Речі б/в, у хорошому стані: 
люсти, світильники, підставку під квіти 
дерев'яну; меблі (диван для підлітка), 
посуд. (050) 6277160

  Продам колекцію картин 19-го століт-
тя. (068) 0406305; (095) 2498185

  Куплю. Металевий розбірний гараж 
без місця. (050) 7677147

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 

  Втрачений військовий квиток ви-
даний Нікопольським військоматом на 
ім'я Зубакіна Юрія Євгеновича, вважати 
недійсним.

  Віддам грайливе кошеня у добрі 
руки. 2 місяці, привчене до туалету.
((097) 8635830

8 квітня, на 87 році життя, 
відійшла у вічність легенда 
світової політики Маргарет 
Тетчер. Вона стала пер-
шою жінкою-прем’єром 
в історії Великої Британії. 
Про її жорсткість і холод-
ний розум ходили легенди, 
багатьох стиль її правління 
просто обурював. Радянські 
журналісти за рішучість і 
непохитність охрестили її 
«Залізною леді». У результаті 
це прізвисько закріпилося 
за Тетчер у всьому світі. 

Маргарет Робертс (у за-
міжжі — Тетчер) з’явилася 
на світ 13 жовтня 1925 року 
в маленькому містечку Грен-
тем у родині власника бака-
лійної крамниці. Її батьки 
ревно берегли традиції, тому 
Меггі з дитинства ввібрала в 
себе консервативний дух ста-
рої доброї Англії. Тому, буду-
чи вже студенткою, пов’язала 
кар’єру з Консервативною 
партією, яка декларує захист 
сімейних цінностей і інтер-
есів Сполученого Королів-
ства.

Меггі закінчила з відзна-
кою Оксфорд, отримавши 
диплом хіміка. Там же поча-
лося її політичне просування 
— вона очолила вузівський 
осередок Консервативної 
партії. У 1947 році вийшла за-
між за Деніса Тетчера й отри-
мала ім’я, під яким її знав 
увесь світ. Згодом здобула 
другу вищу освіту, опанував-
ши фах юриста. Деякий час 
пропрацювала адвокатом, 
але справою всього її життя 
стала політика. 

У 1959-му Тетчер уперше 
обрали депутатом Палати 
громад. У 60-і її кар’єра про-
довжувала йти вгору. В роки 
правління лейбористів вона 
побувала тіньовим міністром 
газу, електрики й атомної 
енергії, а також тіньовим 
міністром освіти і науки від 
Консервативної партії. Ця 
вольова жінка була одним 
із небагатьох членів Пала-
ти громад, які підтримали 
звільнення від кримінальної 
відповідальності гомосексуа-
лістів і проголосували за ле-

галізацію абортів. Крім того, 
Тетчер виступала за збере-
ження смертної кари. 

У 1970 році консервато-
ри повернулися до влади, і 
Тетчер очолила міністерство 
освіти і науки в уряді Едвар-
да Хіта. Міністра, якого б так 
ненавидів народ, здається, 
Англія не бачила вже давно. 
Одним із перших рішень но-
воспеченої голови відомства 
стало урізання соціальних 
допомог і скасування без-
коштовного забезпечення 
молоком маленьких дітей. 
Її називали «Молочний гра-
біжник» і «Кривава жінка». 
У 1974 році уряд Хіта пішов 
у відставку, поступившись 
місцем лейбористам. Але 
кар’єра Тетчер на цьому не 
закінчилась. У 1975-му її об-
рали лідером консерваторів. 

У травні 1979-го її по-
літсила здобула перемогу на 
парламентських виборах, і 
Тетчер стала першою в історії 
країни жінкою-прем’єром. 
Будучи переконаною проти-
вницею зайвого втручання 
держави в економіку, вона 
взяла курс на скорочення по-
датків, урізання соціальних 
витрат і закриття збиткових 
підприємств. Зокрема, у вуг-
ледобувній промисловості. 

Мабуть, найбільше ан-
глійцям (і не тільки їм) 
запам’яталося запекле про-

тистояння Тетчер із шахта-
рями. Уряд вирішив, що в 
століття науково-технічної 
революції користі від вугіл-
ля немає ніякої, і почав за-
кривати шахти. В результаті 
на вулиці без роботи опини-
лися сотні тисяч гірників. 
Чи варто дивуватися, що в 
роки правління «Залізної 
леді» країна здригалася від 
акцій протесту безробітних 
вуглярів? Але Тетчер не від-
ступила. Ця жінка досягала 
своєї мети будь-якою ціною. 
Британська економіка по-
жвавилася. 

У зовнішній політиці 
прем’єр була настільки ж 
непохитною, як і у внутріш-
ній. Особливо це проявило-
ся під час війни 1982 року 
за Фолклендські острови. 
Тоді Аргентина висадила на 
архіпелаг свій десант. Без 
жодних вагань Тетчер від-
правила британський флот 
за тридев’ять земель. Англія 
показала, що, як і раніше, є 
володаркою морів. Аргенти-
на була переможена. 

У Великій Британії попу-
лярність Тетчер злетіла до не-
бес. Країна, яка після Другої 
світової війни, як здавалося, 
стала жалюгідним придат-
ком США, знову заговорила 
своїм голосом. «Залізна леді» 
остаточно забезпечила собі 
місце в історії. 
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Сильні світу

Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860
Рекорд яхти Абрамовича 
побито 
Німецька верф Lurssen у Бремені спустила на воду 
найбільшу в світі приватну яхту — 180-метрове 
судно Azzam. Замовник — із Саудівської Аравії. До-
вжина попередньої рекордсменки, яхти росіянина 
Романа Абрамовича Eclipse, трохи більше 162 метрів. 
Коштує Azzam як мінімум $342 млн. Вартість послуг 
капітана яхти цього класу — приблизно $600 тис. у 
рік. Витрати на експлуатацію й обслуговування — 
близько $5 млн. 

Найдорожча квартира світу належить Ахметову 

Український бізнесмен Ри-
нат Ахметов володіє най-

дорожчою квартирою світу 
за версією Forbes. 

Як повідомляє видан-
ня, триповерхова квартира 
в житловому комплексі One 
Hyde Park, розміщеному в 
фешенебельному районі 
Лондона — Найтсбріджі, обі-
йшлась олігарху в $221 міль-
йон. 

Утім, Ахметов зі своєю 
квартирою опинився лише 

на п’ятому місці в рейтингу 
власників найдорожчої не-
рухомості в світі, який склав 
журнал. 

У першому рядку — ін-
дійський мільярдер Макеш 
Амбані, якому належить 
хмарочос Antilia вартістю $1 
мільярд. Споруда оснащена 
шестиповерховою парков-
кою та злітно-посадковими 
майданчиками для гелікопте-
рів. На другому місці в спис-
ку власників найдорожчих 

квадратних метрів — аме-
риканська мільярдерка Лілі 
Сафра, яка володіє будин-
ком Villa Leopolda у Франції. 
Його побудував бельгійський 
король Леопольд ІІ для своїх 
численних коханок. У 2008 
році віллу оцінили в $750 
мільйонів. Третю сходинку в 
рейтингу посів Айра Реннерт 
зі своїм маєтком Fair Field у 
США, який оцінюють у $248 
мільйонів. Будівля має 29 
кімнат і три басейни. 

Маргарет Тетчер: шлях у велику 
політику 

На автомобіль Азаров іще не заробив 

Прем’єр України Микола 
Азаров оприлюднив де-

кларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за 2012 
рік. 

У документі також відо-
бражені доходи членів роди-
ни — дружини Людмили Ми-
колаївни Азарової, зазначено 
на сайті Кабміну. 

Минулого року сума 
одержаного Миколою Аза-
ровим доходу склала 614 833 
гривні 58 копійок. Із них 444 

742 гривні 72 копійки — за-
робітна плата, 40 800 гривень 
— дохід від викладацької і 
наукової діяльності, 129 290 
гривень 86 копійок — диві-
денди. Річний дохід дружини 
Азарова — 73 274 гривні. 

У власності глави уряду 
перебуває земельна ділян-
ка площею 3998 квадратних 
метрів, житловий будинок 
на 594 «квадрати», квартира 
(190 кв. м) і гараж (40 кв. м). 
Дружина Людмила володіє 
земельною ділянкою площею 

1500 квадратних метрів. 
На утримання зазначе-

ного майна минулого року 
Прем’єр-міністр витратив 65 
750 гривень. 

На банківських рахунках 
у нього зберігається 1 680 252 
гривні 84 копійки, у благовір-
ної — 182 000 гривень. 

Цікаво, що свого автомо-
біля у Миколи Яновича не-
має, а от жінка володіє Lexus 
RX-400 H 2006 року випуску 
з об’ємом двигуна 3300 куб. 
см. 


