
  На роботу потрібні обвалювальники 
та жилювальники м'яса. (0332) 794949; 
(066) 9496977

  На роботу потрібні укладальники-
пакувальники. (0332) 794949; (066) 
9496977

  На роботу потрібен автомеханік, 
обов'язково з досвідом роботи. (099) 
7218818

  Візьму на роботу няню-домогосподар-
ку, понеділок-п'ятнця, 8-ми годинний 
робочий день, 10.00-18.00 години з/п 
1500грн. (099) 3425342

  Потрібен на роботу бармен та кухар, 
можна без досвіду, у бар по вул.Володи-
мирській. (095) 8100567

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

  Потрібні продавці пива-квасу у 
літнє кафе, р-н вул.Даньшина. Потрібні 
продавці морозива (вулична торгівля). 
(050) 6743347; (099) 0250309

  На швейне виробництво потрібні 
прасувальники. (095) 4611031

  Потрібні на роботу швачки. (095) 
4611031

Фермер
  Продам. Корову молочну, 6 років, 

с.Підгайці. (050) 2701618

  Продам. Лоша, вік 4 місяці, чорної 
масті. (066) 2711278; (067) 6804882

  Продам. Тільну корову, Ківерцівський 
р-н, отіл в лютому. (099) 3292599

  Продам. Осад з олії (фус), підходить 
для відгодівлі худоби, рибальства та ін. 
(068) 0165677; (050) 2187053

  Апарат доїльний індивідуальний, 
новий, 220В, від 1 до 10 корів. (050) 
3787187; (067) 9997214

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

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

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

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

  КУПЛЮ зерно, ячменю, пшениці. 
(096) 7538061

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

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

Різне

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

  Продам. Коляску зимово-літню, темно-
коричневу з світлими вставками, повна 
комплектація. (050) 6283717, Оксана 

Продаж секонд-хенду, оптом. 
(050) 8440986

Продам коляску 3 в 1 (люлька, 
літній варіант, автокрісло) 1500грн. 

(068)1401785

Продам породних цуценят (азіатська 
овчарка) від породних батьків для за-
безпечених людей як надійних друзів 
та охоронців. Батьки приймали участь 
у виставках, є нагороди. Фото вишлю 
на електронку на вимогу. (095)364-

61-91

Журнал «Корреспондент» во-
динадцяте публікує рейтинг 

«Топ-100 найвпливовіших україн-
ців». Уп’яте список очолює Прези-
дент України Віктор Янукович. 

Видання констатує, що з владою 
Януковича в країні досі ніхто за впли-
вовістю не може зрівнятись, а його 
позиції, як і раніше, є непорушними. 

Перша десятка рейтингу прак-
тично повністю «монополізована» 
колегами Януковича. Другим за 
списком йде Ринат Ахметов, який не 
втратив свого впливу, незважаючи 
на те, що вже минув рік, як він не є 
депутатом парламенту. Його міць 
визначається активами — холдинг 
«СКМ-Україна», що належить Ахме-
тову, генерує третину всього валют-
ного виторгу. 

Замикає першу трійку лідерів 
Олександр Янукович, якого журнал 
іронічно визначає як «українського 
Білла Гейтса та Марка Цукерберга 
в одному флаконі». Фінансова звіт-
ність його корпорації «МАКО» свід-
чить: за підсумками 2012 року група 
майже подвоїла розмір чистих ак-
тивів — вони склали 970 мільйонів 
гривень проти 505,5 мільйона роком 
раніше. Єдиним далеким від Януко-
вича учасником першої десятки став 

Віталій Кличко (№10). За даними 
червневого опитування Київського 
міжнародного інституту соціології, 
він уперше обігнав Януковича у пре-
зидентському рейтингу. Як виявило-
ся, лідера партії «УДАР» підтриму-
ють 16% опитаних, тоді як чинного 
Президента — лише 14%. 

Екс-прем’єр Юлія Тимошенко 
посіла лише 18 місце у рейтингу (то-
рік було 13-е). В 16 рядку опинився 
лідер фракції «Батьківщина» Арсе-
ній Яценюк, який у минулорічному 
списку був на дев’ятому місці. Екс-
міністр внутрішніх справ Юрій Лу-
ценко посів 25 місце. А лідер фракції 
«Свобода» Олег Тягнибок опинився 
на 28-му. 

Спікер Володимир Рибак посів 
20 місце, голова фракції ПР Олек-
сандр Єфремов — 24-е, лідер КПУ 
Петро Симоненко — лише 50-е. 
Секретар РНБО Андрій Клюєв опи-
нився на 11 місці, хоча ще минулого 
року був на восьмій сходинці. 

Віце-прем’єр Олександр Вілкул, 
який останнім часом проводить ак-
тивну піар-кампанію, посів 17 місце. 
Молодий бізнесмен Сергій Курченко 
— 27-е. 

До цьогорічного списку по-
трапили і журналісти. У 43 рядку 

опинився Віталій Портников. Жур-
наліст «Української правди» Сергій 
Лещенко у рейтингу посів 55 місце, 
Савік Шустер — 58-е. 

З волинян у топ-100 — народні 
депутати Ігор Єремеєв — 63 місце та 
Степан Івахів — 67-е. 

Петро Кириченко, головний свідок 
проти Тимошенко у справі про 
вбивство Євгена Щербаня, сьогодні 
живе в Каліфорнії на широку ногу, 
якщо не сказати, що у розкоші. 
У цьому переконався журналіст 
«Української правди» Сергій Ле-
щенко. 

Будинок Кириченка розміщений 
у найпрестижнішій частині Тібуро-
ну — Бельведері, який вважається 
окремим містом. За офіційними да-
ними 2000 року, в мешканців цього 
району був найвищий у Каліфорнії 
середній рівень доходу на душу на-
селення — 113 тисяч доларів. Він ви-
переджає Беверлі-Хіллз і Малібу. 

Згідно з переписом 2000 року, за 
етнічним складом троє мешканців 
Бельведера були українцями — це і 
є Петро Кириченко з дружиною та 
донькою. 

Щоб дістатися маєтку Киричен-
ків, треба піднятися на самісінь-
ку вершину пагорба, з якого від-
кривається краєвид на найбільшу 
пам’ятку Сан-Франциско — міст 
«Золоті ворота». 

Територія надзвичайно догляну-
та й потопає в зелені. В дворі припар-
кований Porsche Panamera. Ділянка 
Кириченка — це понад півгектара 
дорогої каліфорнійської землі. 

На допиті в суді в справі Лаза-
ренка Кириченко заявив, що купив 
територію за 1 мільйон 350 тисяч 
доларів, а будинок звів самостійно 
та виставив на продаж у 1999 році 
за 11 мільйонів доларів. Офіційним 
власником нерухомості є фірма 

Brancross Holdings. На тому ж допиті 
Кириченко зізнався, що ця компанія 
належить йому — на неї, крім пала-
цу, також була оформлена його част-
ка в банку Eurofed Bank на острові 
Антигуа, з якого отримував гроші 
кримінальний авторитет Матрос — 
за версією Генпрокуратури, саме за 
вбивство Щербаня. Сьогодні, згідно 
з профайлом у мережі LinkedIn, ке-
рівником компанії є донька Кири-
ченка Людмила. 

За часів прем’єрства Лазаренка 
Кириченко був його позаштатним 
радником. Але головна функція цієї 
людини полягала в управлінні всі-
єю системою виведення коштів екс-
глави уряду з України, які він отри-
мав у якості «подяки» за просування 
бізнесу. Кириченко створював та 
управляв транзитними компаніями, 

на які надходили гроші Лазаренка. 
Він також особисто привозив ви-
тяги з банківських рахунків про рух 
коштів екс-прем’єра у Швейцарії. 
Хоча Кириченко віддавав Лазаренку 
половину доходів, вони були най-
ближчими друзями — разом відпо-
чивали в Іспанії, Карлових Варах, 
Баден-Бадені та на Гаваях, навіть по-
ріднилися — стали кумами. 

Кириченка арештували у 1999 
році в Каліфорнії — через кілька 
місяців після затримання Лазаренка 
в Нью-Йорку. Обвинувачення були 
дуже серйозними. Проте він уклав 
таємну угоду з урядом Америки: ви-
знав себе винним за одним пунктом 
— відмивання коштів у США, запла-
тив реституцію, що становила три 
мільйони доларів, і погодився співп-
рацювати з прокуратурою Штатів. 

У свою чергу уряд США 
зобов’язався не шукати нових зви-
нувачень проти Кириченка та не 
видавати його Україні, дозволивши 
залишитися в Америці. Власне, що 
він і зробив, живучи зараз у палаці 
у Бельведері. 

Кириченко уникає будь-якої пу-
блічності. Водночас у Америці мож-
на знайти інформацію в найнеспо-
діваніших місцях. Так, фотографії 
інтер’єру помешкання іммігранта з 
України виставлені на сайті брокера 
елітної нерухомості Стефані Аль-
берг. Ім’я власника там не вказано, 
проте адреси збігаються. Придбати 
маєток невловимого українця, який 
утік від правоохоронців чотирьох 
країн, можна за нереальних 15 міль-
йонів доларів! Із цих кількох знімків 
видно, що Кириченко живе в Аме-
риці в умовах, яким би позаздрили 
президенти деяких європейських 
країн. 

Відомості.інфо
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Сильні світу
Тягнибоку їздити 
на дорогому авто 
наказала партія 

Найзаможніший 
конгресмен США 
вп’ятеро бідніший 
від найбагатшого 
українського 
нардепа 

Конгресмен від Каліфорнії респу-
бліканець Даррелл Ісса став лі-

дером списку «50 найбагатших пар-
ламентарів США» за версією газети 
Hill. Проте його багатство у п’ять-
шість разів скромніше за статки на-
родних обранців України. 

Ісса розбагатів на торгівлі сигна-
лізаціями для автомобілів, причому 
його капітал подвоївся за минулих 
чотири роки, сягнувши приблизно 
$355 мільйонів. Конгресмен обійшов 
у рейтингу торішнього лідера, рес-
публіканця Майкла Маккола, депу-
тата від штату Техас, чиє багатство 
оцінюється в $102 мільйони. 

Найбагатшим депутатом в Укра-
їні є Петро Порошенко зі статком у 
$1,6 мільярда, згідно з підрахунка-
ми Forbes. Одначе після прийняття 
присяги у вересні його обійде Вадим 
Новинський із капіталом у $1,9 мі-
льярда. 

Варто відзначити, що республі-
канців у списку найзаможніших 
конгресменів США більшість — 29 із 
50. Тридцять сім багатіїв є членами 
Палати представників, а ще 13 — Се-
нату Конгресу США. 

Головний свідок проти Тимошенко у справі 
Щербаня живе в Америці у розкоші 

 ДОВІДКА

Перша десятка рейтингу «Топ-
100 найвпливовіших українців»: 
1. Віктор Янукович, Президент 
України; 
2. Ринат Ахметов, власник «Сис-
тем Кепітал Менеджмент»; 
3. Олександр Янукович, власник 
«МАКО Холдингу»; 
4. Дмитро Фірташ, голова ради 
директорів Group DF; 
5. Вадим Новинський, основний 
акціонер групи «Смарт-холдинг»; 
6. Сергій Арбузов, перший віце-
прем’єр-міністр України; 
7. Сергій Льовочкін, глава Адміні-
страції Президента України; 
8. Олександр Клименко, міністр 
доходів і зборів; 
9. Микола Азаров, Прем’єр-
міністр України; 
10. Віталій Кличко, голова партії 
«УДАР», український боксер.

Лідер партії «Свобода» Олег Тяг-
нибок вважає, що має право їз-

дити на дорогому автомобілі. Про це 
він заявив у інтерв’ю «Радіо «Свобо-
да». 

Опозиціонер розповів, що «по-
літсила ухвалила рішення, що голо-
ва партії повинен мати саме такий 
автомобіль». «Я є головою політич-
ної сили, великої політичної сили, 
політичної сили, яка має 37 депу-
татів в українському парламенті, 
політичної сили, яка вирішила, що 
голова партії має їздити в безпечно-
му автомобілі, голова партії повинен 
їздити в автомобілі, який дозволить 
йому пересуватися по всій Україні», 
— зазначив він. 

«Такою маркою, до речі, корис-
тується більшість політиків, зо-
крема й опозиційних... І тоді один 
із наших партійців сказав: у мене є 
такий автомобіль, я можу дати його 
для користування голові партії. Що 
в цьому є незаконного? Що погано-
го? І ось Ігор Мірошниченко, буду-
чи успішним підприємцем, передав 
мені цей автомобіль у користування. 
Я ним користуюся», — підсумував 
свободівець. 

Нагадаємо, Тягнибок їздить на 
універсалі Toyota Sequoia. 

Як повідомлялося раніше, пере-
достаннього дня перед літніми ка-
нікулами депутати влаштували біля 
Ради стоянку елітних авто, а самі 
прикидалися пішоходами. Жоден із 
народних обранців не наважився зі-
знатися журналістам, що приїхав на 
елітній іномарці. 

Список найвпливовіших українців очолюють два Януковичі 

Шість депутатів узагалі 
ігнорують засідання комітетів 
Як дослідили експерти мережі «Опора», шестеро депутатів 
Верховної Ради не відвідали жодного засідання комітету, 
до складу якого входять. Лідерами за кількістю пропусків 
засідань є позафракційні депутати Ігор Палиця, Павло 
Балога, Костянтин Жеваго, депутат фракції Партії регіонів 
Юрій Іванющенко, Віталій Ковальчук із партії «УДАР» і 
Петро Симоненко (КПУ). 


