
Статки вітчизняних прокурорів вра-
жають. Щомісячно заробляти від 18 
до 30 тисяч гривень — це для них 
звична річ, повідомляє «Фокус». 

За останні кілька років зарпла-
ти українських прокурорів зросли в 
рази. І не лише зарплати. Керівники 
прокуратур завели собі дорогі ав-
топарки та запаслися нерухомістю. 
Всього у власності в обласних про-
курорів і керівників Генпрокуратури 
перебуває 19 будинків, 66 квартир і 
16,6 мільйона гривень на банків-
ських рахунках. 

Найціннішим кадром у струк-
турі обласних прокуратур у 2012 
році став прокурор Криму родом із 
Макіївки В’ячеслав Павлов. Він при-
мудрився заробляти 30,5 тисячі гри-
вень у місяць. 

Прокурор Харківської області 
Геннадій Тюрін за два роки купив 
два нових будинки, п’ять квартир і 
чотири гаражі. Крім того, на його ра-
хунках у фінустановах додалося 100 
тисяч доларів, а «стареньку» Toyota 
RAV4 він замінив на Lexus LX 570. 

Прокурор Миколаївщини Во-
лодимир Гальцов за два роки спро-
мігся збільшити свою житлоплощу 
зі 133,9 «квадрата» до 376, а його 
дружина заробила аж 3,4 мільйона 
гривень, які зразу ж вклала у бізнес. 

Така ж ситуація і з іншими об-
лпрокурорами. За приблизними під-
рахунками, вартість автопарку лише 
28 таких посадовців — не менше 1,5 
мільйона «зелених». 

У прокурора Рівненщини Ва-
силя Присяжнюка за два роки на 
банківському рахунку «набігло» 772 
тисячі гривень і з’явилася Toyota 
Auris орієнтовною вартістю $26 тис. 
Добробуту службовця не завадили 
і неприємні події: в 2010-му При-
сяжнюка звільнили з посади голови 
Одеської облпрокуратури. Губерна-
тор Едуард Матвійчук тоді заявив, 
що прокурор позбувся крісла, бо 
збирав компромат на чиновників. 

Перестав бути «найбіднішим» 
облпрокурором глава полтавського 
відомства Андрій Миронов. У 2010 
році він задекларував 68 тисяч гри-
вень доходу, роком пізніше — 202 
тисячі, а торік — уже 311 тисяч. У 
2012-му «скромнішими» за ньо-

го виявилися колеги з прокуратур 
Сумської, Волинської, Житомир-
ської, Кіровоградської, Київської та 
Запорізької областей. 

Згідно з декларацією, родина 
дніпропетровського екологічного 
прокурора Олександра Галкіна, який 
минулого року був заступником 
Генпрокурора і керівником одесько-
го наглядового відомства, придбала 
позашляховик Lexus 450 RX. 

У рідні прокурора Донеччини 
Олега Сюсяйла з’явився спортивний 
седан Volvo S60, а у сім’ї прокурора 
Тернопільщини Геннадія Мовчана — 
престижний Audi 2012 року (об’єм 
двигуна — 2000 см3), пише видання. 
На нових «залізних коней» пересіли 
і родичі глави черкаського відомства 
Максима Говорухи та прокурора 
Криму В’ячеслава Павлова — Toyota 
Avensis і Mini Cooper Countryman 
відповідно. 

Найпопулярнішою іномаркою 
серед обласних прокурорів стала 
японська Toyota — дев’ять автомобі-
лів, два з яких купив київський Ми-
хайло Витязь. 

Генпрокурор і його заступники 
заробляють на місяць не менше 5000 
доларів, їздять на Lexus, Mercedes, 
BMW та Audi. Загалом на банків-
ських рахунках у десятка керівників 
української прокуратури понад 1,1 
млн. доларів. Найбільша зарплата у 
Віктора Пшонки і його першого за-
ступника Рената Кузьміна. Останній 
умудрився за 2012 рік збагатитися на 
6,6 мільйона гривень, тобто на п’ять 
мільйонів більше за свого керівника. 
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Сильні світу

Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860
Мільярдер Карлос Слім продає 
тютюновий бізнес 
Мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім 
продає 20% акцій Philip Morris Mexico. Про це пише Reuters. 
Згідно з повідомленням, акції за 700 мільйонів купує власник 
Marlboro компанія Philip Morris Internacional. Головним акти-
вом Сліма є компанія Grupo Carso. Нагадаємо, мексиканець 
четвертий рік поспіль зберігає лідерство в рейтингу мільярде-
рів журналу Forbes, а його статки за рік зросли з 69 мільярдів 
доларів до 73. 

Нардепи випивають за місяць 300 літрів горілки 

В їдальні Верховної Ради почали 
продавати гусячу грудку в жу-

равлинному соусі, а бутерброд з 
ікрою подорожчав на три гривні. На-
чальник відділу кадрів ДП «Їдальня» 
Раїса Лисенко розповіла, що кож-
ного ранку лікарі беруть проби на 
аналіз із усієї їжі на кухні, а страви 
затверджуються на кулінарній раді, 
пишуть «Вести». 

За її словами, до Ради потрапля-
ють тільки найкращі продукти. Втім, 
екс-депутат Віктор Уколов нарікає 
на буфет: «Я тут отруївся запікан-
кою — «швидку» довелося виклика-
ти». 

Працівники їдальні вивчили 
вподобання депутатів. Так, най-

більшим ласуном вважається опо-
зиціонер В’ячеслав Кириленко, 
який часто замовляє десерти — 
збиті вершки з шоколадом, кажуть 
офіціанти. Свободівці налягають на 
овочі. 

Заступник голови фракції ПР 
Михайло Чечетов віддає перевагу 
рибним котлетам, інший регіонал 
Сергій Клюєв любить голубці з гри-
бами. Одна з улюблених страв депу-
татів — печене яблуко. Керівництво 
парламенту обідає не в загальному 
залі їдальні, а в дзеркальному, що по 
сусідству. 

При цьому нардепи випивають 
на місяць 300 л горілки і з’їдають 600 
булок хліба, а за порцію борщу пла-

тять 11 гривень. 
Ціни в буфеті Верховної Ради: 

• Гусяча грудка в журавлинному 
соусі, 200 г — 36,85 грн (новинка);

• Картопля молода, 200 г — 14,34 
грн;

• Риба (ціна за 100 г): осетер на 
парі — 76,02 грн, сьомга на парі — 
26,47 грн;

• Котлети (за 100 г): рибна — 14,40 
грн, свиняча — 19,64 грн; 

• М’ясо з грибами, 150 г — 31,02 
грн; 

• Корейка по-українськи — 34,25 
грн; 

• Відбивна куряча — 17,69 грн; 
• 200 г полуниці — 21,80 грн; 
• Салати зі свіжих овочів — 6,50 

грн.
Щомісяця в депутатській їдальні 

реалізують: 
• 300 л горілки;
• 14 л коньяку;
• 7 л вина; 
• 3 л шампанського. 

Для обслуговування урочистих 
заходів із участю глави ВР передба-
чено 300 пляшок ігристого на рік. 

Як повідомлялося раніше, у бе-
резні цього року на бенкети у парла-
менті було виділено з держбюджету 
понад два мільйони гривень. 

Сім’ї прокурорів поповнили свої 
автопарки на чверть мільйона доларів 

Найбагатші обласні прокурори з урахуванням сімейного доходу

Найбагатші обласні прокурори за особистим доходом

19 будинків, 66 квартир і 16,6 мільйона гривень має кілька десятків 
головних прокурорів країни 

836 700 грн 779 655 грн 740 327 грн 665 547 грн 633 298 грн
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Севастополя

  БРИГАДА ЯКІСНО ВИКОНУЄ УСІ 
РОБОТИ З ПОКРІВЛЕЮ, РІЗНИМИ МАТЕ-
РІАЛАМИ; ПЕРЕКРИТТЯ СТАРИХ ДАХІВ, 
САЙДИНГ, ВАГОНКА, ВОДОЗЛИВИ ТА 
ІНШІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. 
(095) 0684826, СЕРГІЙ; (063) 3685012, 
ОЛЕКСІЙ

Ремонтно-покрівельні роботи, підши-
вання звисків, водозливи, розрахунок 

матеріалів, наявність матеріалу. По-
мірні ціни. (099) 0550050

Робота

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

саджанців, садівники, збирання 
полуниці, сортування яблук, польові 
та с/г роботи, парники, теплиці; водії, 
житло, харчування, візова підтримка 

надається, наявність закордонного 
паспорту. (067) 8100781; (099) 

7816496

  Візьму на роботу продавців або бригаду 
(зміну) з 3-х чоловік у продовольчий 
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 приватне підприємство у м.Луцьку на 
постійну роботу потрібні зварювальники та 
підсобники. (0332) 782399; (050) 5931270

Візьму на роботу мулярів та по-
крівельників. (066) 2222313; (063) 

5838144

  Потрібні на роботу продавець-консуль-
тант на непродовольчу групу товарів, з/п 
ставка + %, досвід роботи не обов'язковий. 
(098) 9338757

Фермерське господарство візьме на 
роботу бухгалтера по тваринництву та 
начальника на свинокомплекс, досвід 
роботи обов'язковий. (067) 3320024

  Найму кухаря, з досвідом роботи,  в кафе, 
р-н вул.Дубнівської. (095) 2025258

Потрібен бармен, офіціант та при-
биральниця у кафе-бар, на АЗС 

"Укрнафта", вул.Карпенка-Карого, 1. 
(066) 6254404

  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 безкоштовно! 
87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 2075 
"Новация"

 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
КОВАЛЯ ТА СЛЮСАРЯ В КУЗНЮ. (066) 
9369243; (050) 5461223 

  Торгівельно-будівельна компанія 
відкрила вакансію торгового представ-
ника, з/п ставка + 5%, досвід роботи не 
обов'язковий. (095) 4663719

  Робота: теплиці (огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахоферми, с/г 
роботи, збирання полуниці, будівельники 
різних спеціальностей, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка. (050) 
7325315; (096) 8708768 

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

  Запрошуємо на роботу офіціантів, куха-
рів, барменів, піцмайстрів, прибиральниць-
посудомийниць, кухаря-кондитера, водіїв з 
власним а/м (бус). (095) 6551001

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

  Візьмемо на роботу офіціантів, кухарів, 
барменів, піцмайстрів, прибиральниць-по-
судомийниць, кухаря-кондитера, водіїв з 
власним а/м (бус). (099) 7522226

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

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральниця, 
продавець та бухгалтер. (050) 5686600; 
(099) 6373869; (099) 7910735

  Візьму на сезонну роботу комбайнерів. 
(067) 6996002

  Потрібен. Продавець чаю та кави, 33-й 
квартал. (099) 2122227

  Потрібен кур'єр-торговий представник 
(чай, кава) (099) 7777718

  Потрібен офіціант в кафе. (0332) 
242418 (Луцьк); (050) 7166177; (067) 
3321609

  Запрошуємо в команду молодих і 
амбітних офіціантів, барменів, піц-майстрів, 
кухарів, сушистів, техпрацівників. (066) 
3414241

  На роботу потрібні рамники на стрічкову 
пилораму та різноробочі, оплата висока. 
(097) 7348322; (066) 6035886

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ШВАЧКУ (ПОШИТ-
ТЯ МЕБЛІВ), ЧАСТКОВА АБО ПОСТІЙНА 
ЗАЙНЯТІСТЬ, ОПЛАТА ВИСОКА. (063) 
6201867

  Працевлаштування в Польщі: будови 
фабрики, заводи, відпочинкові комплекси, 
тепличне господарство, сезонна праця. 
Шопінг-тури. Візовий супровід. Консульта-
ція. Ліц. АВ№585198 МСПУ. (096) 9563796; 
(099) 7402032

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З АКТОР-
СЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, ДЛЯ ГАСТРО-
ЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-3200ГРН + 
ВІДРЯДНІ. (050) 4806347

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

6429596

  Найму сучасні комбайни на збір ріпаку. 
(067) 3320024

  Продам. Кролі різних порід. (050) 
1984464, Володимир 

Продам. Цуценят західносибірської 
лайки, вік 7 місяців, русько-європей-
ської лайки вік 2 місяці та гладкошер-

стного фокс-тер'єра віком 1 місяць. 
(050) 5454849; (067) 8334635

  Продам. Вівцематок закарпатської та 
тонкорунної породи, недорого. (050) 
6493229

  Продам. Цуценят німецької вівчарки. 
(099) 3226671

  Продам. Собаку російської гончої (ви-
жловка), робоча, 3 роки, документи ФМСУ. 
(095) 8936619; (097) 5061452

  Продам. Цуценят західносибірської 
лайки, підрощені, 6 місяців, вакциновані, 
від робочих, дипломованих батьків. (095) 
8936619; (097) 5061452

  Продам. Вулики "Українські лежаки", б/в, 
в у хорошому стані, ціна за домовленістю. 
(050) 2649031, після 18.00

  Продам. Цуценят московської сторожевої 
вівчарки, біло-рудої масті, з хорошим родо-
водом. Надійний друг та охоронець! (067) 
3857688; (050) 8319959

  Продам. Цуценят німецької вівчарки з 
відмінним родоводом. (050) 6202570; 
(066) 6114730

  Продам. Цуценят німецької вівчарки з 
відмінним родоводом. (050) 6202570; 
(066) 6114730

  Продам. Свині, ВРХ - вага 450-500кг. 
(067) 3320024

Купуємо цвіт чорної бузини, свіжозір-
ваний. (0332) 784920 (Луцьк); (068) 

2333313, (050) 4373212

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

Різне
  Продам. Вживаний одяг, гуртом та в роз-

дріб. (050) 2078798

  Продам. Ліжко двоспальне, б/в у хорошо-
му стані. (050) 6202570; (050) 7116535

  Продам. Меблі офісні, нові, комп'ютерну 
техніку. (050) 5284668

  Продам. Шафу для магазину або дому, 
б/в, у відмінному стані, бежевого кольору, 
шир.3.40м, вис2м. (096) 2422083

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

  Продам хлібопічку ORION OBM-27G по-
тужність 650 Вт. 13 програм випічки, макс. 
розмір хлібця – 1 кг. LED-дисплей. Функція 
збереження температури готової випічки 
60 хвилин. Ціна – 250 грн. Тел. 0978273379 
(м. Луцьк).

  Продам. Дитяче ліжечко, ванночку з під-
ставкою, пеленальний столик, набір меблів 
з дитячої кімнати, все в хорошому стані. 
(050) 5967584

  Продам. Торгівельне обладнання б/в, 
(вітрини, прилавки). (050) 5500925; (097) 
4449899

  Продам. Пилку торцювальну "De Walt 
717XPS", площа перерізу 88х320мм, висота 
плінтуса 152мм, 9000грн. (095) 5348095

  Продам. Євробудиночок вагонного 
типу, без місця, 2.4х6м під магазин та ін, 
40000грн. (098) 5493519

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

  КУПЛЮ. ПНЕВМОМОЛОТ КОВАЛЬ-
СЬКИЙ, Б/В АБО НОВИЙ, НАПІВАТОМАТ, 
380В; ВАЛЬЦІ; СВЕРДЛИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ; 
ЛЕЩАТА ПЕНЬКОВІ, ФРЕЗЕРНІ ТА ІН. ОБ-
ЛАДНАННЯ ДЛЯ КУЗНІ. (066) 9369243; 
(050) 5461223

  Куплю будь-які холодильники 80-130грн. 
(099) 9531046

Втрачені страхові поліси та стікера 
ПрАТ "СК Провідна" серії АВ/8791511, 

АВ/8891512, вважати недійсними.

  Загублений техпаспорт на ВАЗ-2109 
виданий на ім'я Приступи Л. В., прохання 
повернути за винагороду. (050) 0601960

  Втрачений студентський квиток, виданий 
1.09.2010р., КТБП СНУ ім.Лесі Українки, на 
ім'я Гмитронь Наталії Сергіївни, вважати 
недійсним.

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 

 Шукаю свідків ДТП, що сталося 20.11.2012 
р. по пр. Перемоги (район школи №5) 
близько 18.00., вул. Рівненська 76а, офіс 
420,  (0332) 75-11- 58


