
Продаж. 1-ї та 3-ї категорії, в упаковці 
та без, на цементний розчин та клей, 
замовлення від 1-го куб.м. та більше, 

доставка безкоштовна. Кваліфікована 
консультація, розвантаження, серти-
фікати. Силікатна цегла, Хотислав, РБ. 
 (03366) 93381 (Ратно); (097) 3532712, 
www.bloku.blox.ua, e-mail: office_ura@

mail.ru

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ ви-
робник: Білорусь, Обухів, Бровари; 
цегла жовто-піщаного та червоного 

кольору, Білорусь, м.Мінськ, з до-
ставкою.  (03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

Французькі натяжні стелі, 80 грн. м 
кв.  (0332) 251097, (050) 3781732, 

(050)4380766

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

Бруківка вібропресована, виготов-
лення та професійне вкладання 

з вібротрамбовкою. Низькі ціни, 
доставка. Цемент, щебінь, відсів.  

(099) 4937752; (093) 7165575

  Свердловини та їх обслуговування, у 
Волинській обл.  (050) 5178751; (096) 
4633888; (066) 5726636

 Французькі натяжні стелі, від 80грн/
кв.м.  (098) 4737253; (099) 4358003

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

Кована брама від 3000грн. Кузня "Фай-
на ковка".  www.fayna-kovka.prom.ua 
 (050) 2962314; (097) 6139185

  Виконую штукатурні роботи. Досвід 
роботи більше 10 років в Україні і за 
кордоном якісно а основне недорого. 
 (050) 1520511

 Фірма виконує весь комплекс ремонт-
но-будівельних, оздоблювальних робіт, 
послуги електрика, сантехніка.  (099) 
2286964; (098) 2306932

Будівельні роботи, ремонт та 
реконструкція: внутрішні роботи, 
утеплення, лицювання плиткою, 
малярні, сантехнічні, штукатурні 

роботи. Ліц. АВ№343711, ДАБІУ.  
(066) 2222313

  Утеплення будинків пінопластом; 
"короїд", "баранек", фарбування фасадів. 
 (050) 8257924, Вадим

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

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

  Облицювання плиткою та природним 
каменем, будь-якої складності, стяжка, 
штукатурка, супроводжуючі роботи.  
(096) 5953696

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

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

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт "під ключ"; гіпсокартон, 
шпаклювання, стяжка, ламінат, плитка, 
мозаїка, кладка цегли, блоків. Дахи.    
(050) 5676596

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, пта-
хоферму, на збір грибів, сортування 

саджанців, садівники, збирання 
полуниці, сортування яблук, польо-

ві та с/г роботи, парники, теплиці; 
водії, житло, харчування, візова 
підтримка надається, наявність 
закордонного паспорту.  (067) 

8100781; (099) 7816496

  Підприємство візьме на роботу тісто-
роба, технолога хлібобулочних виробів, 
вантажника, торгового агента з аласним 
а/м.  (0332) 234474

  Запрошуємо на роботу офіціантів, 
кухарів, барменів, піцмайстрів, при-
биральниць-посудомийниць, водіїв з 
власним а/м (бус).  (095) 6551001

  Потрібні на роботу офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-
посудомийниці, водії з власним а/м 
(бус).  (066) 1244446

  Візьмемо на роботу офіціантів, куха-
рів, барменів, піцмайстрів, прибираль-
ниць-посудомийниць, водіїв з власним 
а/м (бус).  (099) 7522226

  На роботу потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-
посудомийниці, водії з власним а/м 
(бус).  (099) 5055556  

  Найму офіціанта в кафе, р-н вул.
Дубнівської.  (095) 2025258

  Візьму на роботу водія на маршрутне 
таксі "Богдан А091".  (066) 9313921

  Творча робота для молодих енергій-
них людей, з акторськими здібностями, 
постійні відрядження по Україні. З/п 
2000-2800грн/місяць + відрядні.  (096) 
9051734

  Візьму на роботу продавців у продо-
вольчий магазин, обов'язково знання 
касового апарата та досвід роботи.  
(050) 6743347; (099) 0250309

  Продавці пива-квасу у літнє кафе, 
р-н Львівської.  (050) 6743347; (099) 
0250309

  Потрібні продавці морозива (вулична 
торгівля).  (050) 6743347; (099) 
0250309

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

8518770

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

  Запрошуємо на роботу в салон-мага-
зин продавців та продавців-консультан-
тів.  (067) 3322259; (099) 7169473

   На склад потрібні вантажники та 
пакувальники, з/п висока.  (0332) 
290639; (099) 7169473  

На підприємство потрібні: за-
відуючий складом, завідуючий 

пакувального відділу. Можна без 
досвіду роботи, з/п за домовленіс-
тю.  (0332) 784990; (050) 7098855

  На швейне підприємство потрібні 
швачка.  (095) 4611031

  На роботу потрібні водії-експедитори, 
з досвідом роботи на ГАЗ-53, з/п від 
3500грн.  (0332) 282566; (050) 6280903 
з 10.00 до 18.00

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: будівельники, зварю-
вальники, токарі, водії-далекобійники, 
с/г роботи, ферми та ін. Адр: Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ.  (0332) 723738 
(Луцьк); (050) 3731019

  Візьму на роботу водія на мінінаван-
тажувач "Бобкет", кат.С, для роботи на 
лаветі.  (0332) 785598; (050) 5412807

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

  В ковбасний цех потрібен: формуваль-
ник ковбасних виробів, обвальник м'яса, 
помічник фаршескладача, вантажник, 
бухгалтер. Потрібен персональний водій 
директора.  (0332) 719069

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ПОРЦІЙНО-
ГО МОРОЗИВА З КІОСКУ, БАЖАННЯ 
ПРАЦЮВАТИ, ЧЕСНІСТЬ, БАЖАНО 
ДОСВІД РОБОТИ В ТОРГІВЛІ, ПО-
ТИЖНЕВИЙ ГРАФІК, З/П ВИСОКА, ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ.  (093) 7505665, 
ЮЛІЯ; (050) 7454666

На роботу потрібні домогосподар-
ки для прибирання котеджів, на-

явність закордонного паспорту, з/п 
від 8000грн гарантована, співбесіда 

з прямим роботодавцем. Вимоги: 
порядність, без шкідливих звичок. 

 (050) 5165552

Запрошуємо на роботу. Житлом забез-
печуємо.  (0332) 210254

  Терміново потрібен водій на вантаж-
ний а/м, з досвідом роботи по країнах 
Європи, наявність візи.  (050) 2674847; 
(098) 6491368

  В будівельну фірму потрібен ви-
конроб, вимоги: посвідчення, досвід 
роботи, навики приймання-передачі, 
ведення журналів і виконавчої докумен-
тації.  (050) 3785990

  Потрібні на роботу менеджер з ре-
алізації віконно-дверних конструкцій, 
інженер ПЦБ, монтажник фасадних 
систем, покрівельник з досвідом робо-
ти.  (050) 3785990

Фермер

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

  Продам. Корову шотландської 
молочної породи, в м.Луцьку, 9000грн. 
Можлива доставка.  (050) 6493229

  Продам. Козу дійну.  (050) 2571809

  Продам. Пару коней, можна окремо; 
упряж, культиватор, плужок, шаров-
щик, недорого. Терміново.  (067) 
3613956

  Продам. Саджанці голандської мали-
ни, сортові, можлива гуртова партія.  
(0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Цуценя золотистого ретри-
вера (сука), хороший родовід, 2000грн. 
 (066) 0686720

   ПРОДАМ. ЦУЦЕНЯТ ЗАХІДНО-
СИБІРСЬКОЇ ЛАЙКИ, 5 МІСЯЦІ, 
ВАКЦИНОВАНІ, ВІД РОБОЧИХ, 
ДИПЛОМОВАНИХ БАТЬКІВ.  (095) 
8936619; (097) 5061452

  Продам. Корову тільну, молоду.  
(099) 2276312

  Продам. Телицю 1 рік, чорно-рябу, 
з документами, с.Промінь.  (098) 
5129946 

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

Різне

  Продам. Плиту газову, шифер 6-хви-
льовий.  (0332) 249010; (050) 7555045

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

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. Кухню б/в (маневицька) 
400грн; телевізор "Панасонік", 500грн; 
пральна міні-машину, 200грн; пральну 
машину "Таврія-3", 100грн.  (095) 
1822617

  ЕЛІТНІ МЕБЛІ. ЯКІСНО, ДОВГО. 
ДОРОГО.  (050) 5193222

  Продам. Прихожу "Топаз", 
темний дуб, в-ва фабрики "Нова", 
1.70х1.90х0.40м.  (050) 2578548

  КУПЛЮ. ЗАБЕРУ НЕРОБОЧІ ХОЛО-
ДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ В 
БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ ТА ІН. ПОБУТО-
ВУ ТЕХНІКУ.  (050) 2648848

  Продам. Верстат для нарізання 
чашок в оциліндрованих колодах, з 
фрезами, діам. 15, 18, 20см, 6000грн.  
 (096) 5419477; (099) 7082353

  Продам. Котли газові "Данко-8", 
стального типу, б/в 2 роки, 2шт., 
600грн/шт.  (066) 7808498

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

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 свідоцтво про право 
власності на квартиру за адр: м.Луцьк, 
просп.Соборності 14-а, кв.46, видане 
на ім'я Шитікової Анжеліки Степанівни, 
вважати недійсним.

  Волинська обласна філармонія ви-
вчає попит на об'єкт оренди площею 
2 кв.м, що знаходиться за адр: Луцьк, 
просп.Волі, 46. Заяви приймаються на 
протязі 10 днів від дня публікації ого-
лошення за вищевказаною адресою.  
(0332) 249914, 757510

  Втрачене посвідчення на дитину-
інваліда серія ААБ№224632, від 
23.02.2010р. видане УПС ЗН Луцького 
р-ну на ім'я Кротюк Лесі Хомівни, 
вважати недійсним.

  Загублений оригінал договору 
дарування 51 частини житлового 
будинку в м.Луцьку по вул.Соснова, 10, 
серія АВР №704907, гр.Русіною Ганною 
Вікентіївною гр.Пеценюку Михайлу 
Антоновичу посвідчений приватним 
нотаріусом Снитюк Л. Г., 2.04.2001р., 
вважати недійсним.

Марнотратство і непідзвіт-
ність — дві головні риси 
українського парламенту. 
«Слова «криза» й «еко-
номія» не відомі парла-
ментським чиновникам», 
— пише у своїй статті для 
«Української правди» жур-
наліст Сергій Лещенко. 

Витрати на законодав-
чий орган у 2013 році зрос-
туть із 784 до 849 мільйонів 
гривень видатків загального 
фонду. При цьому керівник 
апарату ВР Валентин Зайчук 
у доповідній скаржиться на 
недофінансування і навіть 
називає конкретну цифру, 
якої не вистачає, — 1 мі-
льярд 380 мільйонів! 

Найбільше зростання 
видатків відбулося за двома 
статтями. Перша — прожи-
вання депутатів у готелях 
— збільшилася на 24 млн.  
порівняно з 2012 роком і до-
сягла 38 мільйонів гривень. 
Готельні номери надано 213 
депутатам. Друге «покра-
щення» в кошторисі Ради 
— «оплата праці». Тут збіль-
шення порівняно з 2012 ро-
ком склало 36 млн. Та ці гро-
ші передбачені для виплати 
173 нардепам попереднього, 
шостого, скликання, які ще 
рік отримуватимуть зарпла-
ту як «непрацевлаштовані».  
Ця «благодійність» щодо ко-
лишніх народних обранців 
передбачена в законі. Так, 
якщо екс-нардеп не зможе 
працевлаштуватися, то все 
життя до пенсії він буде 
отримувати половину депу-
татської зарплати. 

Зараз, окрім 173 парла-

ментаріїв минулого скли-
кання, які не пішли на 
роботу, є ще 55 депутатів 
інших скликань, яким бу-
дуть виплачувати до самої 
пенсії половину зарплати 
депутата, тобто 8 тисяч 712 
гривень щомісяця. Загалом 
на утримання колишніх де-
путатів чотирьох останніх 
скликань іде 42 мільйони. 

На оплату праці чинних 
депутатів у кошторисі при-
значено 96 мільйонів гри-
вень. У 2013 році поверта-
ється норма закону, за якою 
народні обранці зможуть 
отримувати «матеріальну 
допомогу» в розмірі двомі-
сячної зарплати (близько 35 
тисяч гривень). У 2012-му 
видачу «матеріальної до-
помоги» зупинили лише на 
рік — це був популістський 
крок напередодні парла-
ментських виборів. Всього 
на «допомогу» нардепам 
піде 16 мільйонів гривень. 

Ще у кошторисі Верхо-
вної Ради- 2013 є зовсім див-
ні речі, як, наприклад, «дові-
чне утримання колишнього 
голови Верховної Ради». На 
це цьогоріч мають витрати-
ти 242 тисячі 900 гривень. 
Обґрунтування — таєм-
ний указ Віктора Ющенка 
за травень 2006 року щодо 
довічного утримання Воло-
димира Литвина, виданий 
після втрати ним посади 
спікера у парламенті IV 
скликання. 

Ще одна «чорна діра» 
кошторису парламенту — це 
так звані «депутатські». Фак-
тично — друга зарплата на-
родного обранця, яку йому 

виплачують для компенса-
ції видатків, пов’язаних із 
депутатською діяльністю. 
Щомісяця кожен нардеп 
отримує на це 17 тисяч 425 
гривень. Але за жодну ко-
пійку в межах цієї суми не 
звітує. Загальна сума «де-
путатських компенсацій» у 
кошторисі Верховної Ради 
майже дев’ятизначна — 94 
мільйони 95 тисяч гривень. 

Без змін у 2013-му за-
лишається розмір видатків 
на безкоштовні подорожі 
народних обранців — 26,8 
тисячі кожному протягом 
року за статтею «безоплат-
ний проїзд депутатів у ви-
борчі округи». Але реально 
депутат може їхати в будь-
яку точку України, а не до 
свого округу, не звітуючи 
про причини, що змусили 
його залишити Київ. І без 
будь-яких обмежень, адже 
жодні санкції щодо нарде-
пів, які перевищили ліміт, 
не застосовуються. 

Ще один парламент-
ський привілей — це фінан-
сування чартерних пере-
льотів спікера Володимира 
Рибака. Кошторисом перед-
бачена оренда літака для 
пересування голови ВР по 
Україні в розмірі 950 тисяч 
гривень, плюс спецрейси за 
кордон на 4 млн. 580 тисяч. 
При цьому апарат Верховної 
Ради взагалі вказав, що по-
треба у таких видатках скла-
дає 15 мільйонів. У той час, 
коли європейські лідери ко-
ристуються послугами рей-
сових суден, українські чи-
новники навіть не можуть 
допустити такої думки. 
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Сильні світу

Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860
Їжа для прийомів                      
у Президента обійдеться            
в 2,5 мільйона 
Державне управління справами замовило у під-
приємства «Гарант-Сервіс» послуги з організації, 
обслуговування та забезпечення заходів і офіцій-
них прийомів з участю Президента продуктами 
харчування. Відповідний анонс тендера виві-
шено у «Віснику державних закупівель». Послуги 
коштуватимуть 2 450 000 гривень. 

Голова Фонду 
держмайна 
збагатів у 24 рази 

Голова Фонду державного 
майна Олександр Рябченко 

задекларував 4,48 мільйона гри-
вень доходів, отриманих у 2012 
році. За рік він одержав 168,6 ти-
сячі заробітної плати, ще 274 ти-
сячі склали доходи від продажу 
майна. На банківських рахунках 
у чиновника лежить 347 тисяч. 
Дохід рідні голови ФДМ (дру-
жини та сина) — 1,72 мільйона, 
у фінустановах сім’я зберігає 
майже 1,2 мільйона гривень. За 
2011 рік Рябченко задекларував 
189,914 тисячі доходів. 

Депутати не хочуть 
розлучатися з пільгами 

Екс-дружина Власенка здала 
їхній спільний дім циганам 

Колишня жінка за-
хисника Юлії Тим-

ошенко Сергія Власенка 
Наталія Окунська здала 
будинок, який нале-
жить їм обом, циганам 
на 49 років. Про це екс-
модель написала на сво-
їй сторінці в Facebook. 
«Будинок я дійсно зда-
ла циганам. І не його, 
а наш, який належить 
обом у рівних частках 
на правах власності. До 
цього, не бажаючи від-
давати мені мою части-
ну, він здав будинок в 
оренду Пашинському 
(нардеп від «Батьківщи-
ни»), а той — у суборен-
ду якомусь Зубченку», 
— написала Окунська. 

За її словами, вона 
пропонувала Власенку 
продати житло та роз-

ділити гроші. Але екс-
чоловік, як запевняє 
Окунська, не пристав на 
такий варіант. 

«Сьогодні я дізна-
вся, що в будинок, який 
«украли» за рішенням 
суду, вселилася велика 
циганська родина, фак-
тично — табір, який 
перетворює його в не-
придатне для життя 
приміщення. Про це 
мені повідомили сусіди. 
Цигани отримали дого-
вір оренди мого будин-
ку на 49 років із місяч-
ною орендною платою в 
одну гривню. Причому 
угоду укладено так, що 
розірвати її юридично 
практично неможливо», 
— прокоментував ситу-
ацію сам Сергій Власен-
ко. 


