
РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 

Міцні, рівні, відбірні. Ціна від 
виробника. Доставка.  (068) 

1659117; (063) 3102170

  Продам. Відсів, щебінь різних фракцій, 
пісок дрібний та крупний, цегла біла та 
червона, глина, керамзит, чорнозем, 
торфокрихту, дрова, вугілля. Вивіз сміття 
та снігу.  (050) 1566665; (067) 3618487

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО.  (096) 9035429; 
(096) 8990250

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, ексклю-

зивна комбінація кольорів, якісний 
фотодрук, встановлення будь-яких 

світильників, стельових карнизів 
та поклейка плінтусів. Стелями 

можна пишатися.   (0332) 269182; 
(066) 5922882; (097) 6808868

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ.  
(0332) 293990; (099) 6427274

  Виконуємо ремонтно-покрівельні ро-
боти з євроруберойду та металопрофілю, 
ремонт старих покрівель, дахів, балконів, 
гаражів.  Гідроізоляція фундаментів. 
Промислова побілка приміщень.   (050) 
2065385

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-ОЗДО-
БЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: ГІПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, 
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ВАГОНКА ТА 
ІН., ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА ТА 
ЕЛЕКТРИКА, ОПЕРАТИВНО, ЯКІСНО, 
ДОСТУПНО.  (099) 2759777; (067) 
1751116

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

  ДАХИ ремонт та перекриття єврору-
беройдом: будинки, квартири, магазини, 
гаражі, склади, дачі, балкони. Металопро-
філь, металочерепиця, ондулін, шифер, 
ринви, козирки, підвіконня. Монтаж та 
доставка.  (066) 4401148; (096) 7685558

  Заміна труб, лічильників, унітазів, уми-
вальників, радіаторів, монтаж опалення, 
котлів, колонок, бойлерів, каналізація, 
тепла підлога, водопровід, якість вища за 
ціну. Ліц.АА №068300 24.04.04р., ВОДА.  
(0332) 231510; (050) 9071397

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, клею 
шпалери.  (0332) 252391; (067) 1259857

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИДКО 
ТА ЯКІСНО.  (096) 3918453

  Виконую ремонтно-будівельні роботи: 
монтаж гіпсокартону, плитка, шпаклівка, 
вкладання блоків, цегли, бетонні роботи. 
 (050) 5676596

  Свердловини на воду, насоси, обслуго-
вування.  (067) 3326421; (050) 2742458

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, 
ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАН-
ТУЮ.  (095) 5755705

  Куплю. Ангар, хлів ключковий, плити, 
зернонавантажувач, протруювач, зерноо-
чисну машину.  (050) 9936211

Робота

Працівники на збір яблук, помідо-
рів, огірків, грибів, парники, тепли-
ці, м'ясний цех, ферми, будівельни-
ки, с/г робітники, догляд за садом, 

з/п висока, житло, харчування, 
візова підтримка надається, на-

явність закорд. паспорту.  (095) 
5566113; (067) 8100781

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі запрошення (6 місяців, рік), Інтернет 
реєстрація, анкети, страховки. Вакансії 
у Польщі: швачки, будівельники, зварю-
вальники, водії-далекобійники, с/г робо-
ти, ферми та ін. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., 
МСПУ.  (0332) 723738 (Луцьк); (099) 
3469381, Луцьк, вул.Кафедральна, 25.

  Візьму на роботу столяра-верстатника. 
 (050) 1320046

  Потрібен продавець-консультант з 
досвідом роботи у магазин "Colin's".  
(095) 7334381

Потрібен на роботу затягувальник 
чоловічого взуття. Зарплата ви-

сока. Можливе навчання.  (050) 
9049114

  Потрібні на роботу: бармен, адміністра-
тор, офіціанти та музичний колектив, з 
досвідом роботи.  (0332) 255298; (095) 
4580758

  На постійну роботу в бар потрібні: офі-
ціант, помічник кухаря, посудомийниця. 
 (098) 5814664

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному 
підприємстві у м.Луцьк.  (0332) 
728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

  Робота: теплиці парники, ферми, ово-
чебази, м'ясокомбінати, риббаза (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г роботи, 
перебирання яблук, швачки, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтримка.  
 (050) 7325315; (096) 8708768

Для партнерської співпраці у 
міжнародну компанію "Forever 

living Produkts" потрібні амбітні та 
цілеспрямовані люди які мріють 
про власний бізнес та фінансову 
незалежність.  (050) 6950787; 

(068) 8702987, Олена

  На роботу потрібні охоронники, з 
досвідом роботи.  (050) 0723881; (097) 
3317536

На меблеву фабрику потрібна 
швея-закрійниця.  (050) 7010097

  На роботу потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, приби-
ральниці-посудомийниці, водії з власним 
а/м (бус).  (099) 7522226; (099) 5055556;  
(095) 6551001; (066) 1244446

  В новий бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральниця.  
 (099) 6373869; (099) 7910735 

На роботу потрібен директор рес-
торану, бажано з досвідом роботи. 

 (068) 9908468

  Сезонна робота: збір спаржи, полуниці, 
огірків, проживання та харчування за 
рахунок роботодавця, наявність закор-
донного паспорту.  (096) 0848454; (093) 
5336200; (099) 0278579

  Підприємство запрошує на роботу шва-
чок.  (0332) 265495; (0332) 266927

Візьму на роботу майстра по 
ремонту електро- та бензоінстру-

менту, з досвідом роботи, на ринок 
м.Луцька.   (066) 0800444

  Робота вдома неважка та цікава (об-
робка кореспонденції), від ПП "Новація", 
з/п 2500грн/місяць. Регіон, стать, вік, 
будь-які. Від Вас: два конверти на адресу: 
87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 
2075. Інформацію надсилаємо безкоштов-
но! e-mail: novaship@list.ru.

 ПОТРІБЕН СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ 
У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПО ВУЛ.
ВЕТЕРАНІВ (33-Й КВАРТАЛ).  (099) 
2122227, ІННА ПЕТРІВНА

 ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ У ПРОДУКТО-
ВИЙ МАГАЗИН ПО ВУЛ.ЛЬВІВСЬКІЙ. 
 (099) 2122227, ІННА ПЕТРІВНА

 ПРОПОНУЄМО РОБОТУ ОФІЦІАН-
ТА, ПОВНА ТА ЧАСТКОВА ЗАЙНЯ-
ТІСТЬ, ДОСВІД НЕ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ, 
З/П ЩОТИЖНЕВА.  (066) 6004002

Фермер
  Продам. Свиню 140кг, відгодовану 

натуральними кормами, 15грн/кг.  
(097) 3075167

 Металевий гараж; косарку кінну з 
навісним до трактора; віялку та моло-
тарку електричні.  (067) 6977539; (066) 
7728551

  Продам. Капусту, моркву товарну та 
на корм.  (066) 8896244; (095) 5599992; 
(097) 5455553

 ПРОДАМ. КАПУСТУ НА КВАШЕННЯ 
ТА СВІЖОГО ВЖИВАННЯ, ДУЖЕ ХО-
РОШОГО СОРТУ.  (050) 9528203

  Продам. Цуценят середньоазіатської 
вівчарки.  (066) 3409653; (096) 8913491

  Продам. Гірчицю та дрібну картоплю на 
корм.  (050) 9063730; (096) 3392910

  КУПЛЮ. Картоплю сортову та столовий 
буряк.  (095) 6282680; (093) 1561181

Різне
  Продам. Шафу металеву, 

розм.100х70х40см, на замку.  (095) 
8251707, Юрій

  Продам. Спальню "Кент" (Польща), 
можливо частинами; два односпальні 
ліжка з матрацами, нові; стіл під швейну 
машинку "Зінгер".  (067) 6977539; (066) 
7728551

  Продам. Диван шкіряний, світло-беже-
вий, у хорошому стані, 3200грн.  (097) 
7645384; (095) 4905082

  Продам. Піаніно "Петроф", коричневе. 
 (099) 3241082

  Продам. Коляску зимово-літню, сіро-
бежево-чорну "Еспіро-Аір-4", у хорошому 
стані, 900грн.  (097) 7645384; (095) 
4905082

  Продам. Швейну машинку "Мінерва"; 
"Циклон" з бункером, вентилятори, 
компресор, сушку деревини, верстати 
деревообробні, ел/двигуни, залізобетон-
ні вироби, б/в, газовий обігрівач.  (050) 
3397327; (050) 1320046

  Продам. Колонку газову львівську, 
2004р., б/в, робочу, 300грн, торг. Віддам 
дитяче ліжечко колиску.  (0332) 740085; 
(098) 7957356 

  Куплю. Мисливську рушницю до 
2000грн.  (063) 6836433

  Втрачений закордонний паспорт на 
ім'я Хівук С.С., прохання повернути за ви-
нагороду.  (050) 2242421; (095) 7074319

  Втрачені права водія видані на ім'я 
Ковальчук Н. В., прохання повернути за 
винагороду.  (095) 7334381

Громада "Христового Воскресіння" 
Апостольної Православної Церкви 
(настоятель - єпископ Олег Ведме-
денко) оголошує щоквартальний 

збір пожертв для нужденних (одяг, 
продукти харчування, предмети 

гігієни). Грошові пожертви - на 
придбання духовної літератури 

для лікарень міста. Пожертвування 
приймаються у неділю 23 лютого 
під час звершення Божественної 

літургії з 9.00 до 12.00 за адр: 
Луцьк, вул.Зв'язківців, 1 (будівля 

"Таксосервісу", 3-й поверх), р-н 
електроапаратного заводу.   

(0332) 740404; (096) 2301777

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

 Відомості.інфо

№7 (699)

20 - 26 лютого 2014 року 

http://www.vidomosti.info/

1111Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860
Ющенко відзначить ювілей 
виставкою та випуском 
мемуарів 
23 лютого екс-президент Віктор Ющенко від-
святкує 60-річчя. Як пише «ЛігаБізнесІнформ», 
цього дня ювіляр особисто в Софії Київській 
представить свою колекцію української старо-
вини, яку збирав упродовж багатьох років. А на 
початку березня у продажу з’явиться книга ме-
муарів колишнього чільника країни під назвою 
«Недержавні таємниці». 

Екс-прем’єра Грузії 
засудили до п’яти 
років ув’язнення 

Фірми, наближені до Царьова, заборгували 
російському банку більше 100 мільйонів 

Росія оштрафувала Колеснікова 
на вісім мільйонів за «кондитерку» 

Син Президента розповів, 
що робить у Верховній Раді 

Вирок Вано Мерабішвілі було ви-
несено в понеділок суддею Кута-

їського міського суду. В тій же справі 
колишньому губернатору Кахеті Зу-
рабу Чіаберашвілі присудили штраф 
у розмірі 50 тис. ларі. Чіаберашвілі 
та Мерабішвілі звинувачували за 
трьома статтями: за підкуп вибор-
ців, привласнення та розтрату дер-
жавних коштів і використання по-
садових повноважень. 

Окрім того, Мерабішвілі об-
винувачують у незаконному при-
власненні дачі в селі Кваріаті. 
Екс-чиновники не згодні зі звинува-
ченнями та стверджують, що є жерт-
вами політичного переслідування з 
боку нової влади Грузії. 

Вано Мерабішвілі з 2004-го по 
2012-й обіймав різні посади у вищо-
му керівництві країни за президента 
Михайла Саакашвілі. Відомий, зо-
крема, тим, що за один день звіль-
нив із ДАІ 14 тисяч співробітників 
у ході реформування профільного 
міністерства. 

Фірми, наближені до народно-
го депутата від Партії регіонів 

Олега Царьова, мають щонайменше 
106 млн грн заборгованості перед 
російським «ВТБ Банком». Про це 
свідчать дані Єдиного державного 
реєстру судових рішень, пишуть 
«Наші гроші». 

Зокрема, у грудні-січні Господар-
ський суд Дніпропетровської області 
постановив стягнути з ТОВ «Дніпро-
петровська паперова фабрика» на 
користь «ВТБ Банку» 45,06 млн грн 
боргу. Ці кредити в основному отри-
мувало ТОВ «Торговий дім «Марі-
нель», а фабрика виступила поручи-
телем за ними. 

Крім того, «ВТБ Банк» висунув 

грошові вимоги до фірм із групи 
Царьова, що банкрутують: до «ТД 
«Марінель» — на суму 51,99 млн грн, 
до ТОВ «Виробниче підприємство 
«Папір» — 9,17 млн грн. Також фі-
нустанова вимагає повернення ко-
штів від ТОВ «Дніпропетровський 
комп’ютерний центр», однак сума 
вимог наразі невідома. 

Цікаво, що всі ці підприємства 
ліквідуються за позовами «спорід-
нених» фірм. До реєстру кредиторів 
банкрутів разом із російським бан-
ком увійшли лише «рідні» фірми. 
Серед засновників — найближчі ро-
дичі Олега Царьова: мама, дружина, 
а також давні та надійні бізнес-парт-
нери. 

Арбітражний суд Москви 
зобов’язав компанію «Конті-

Рус» із групи народного депутата 
від Партії регіонів Бориса Колес-
нікова невідкладно виплатити ро-
сійській ЗАТ «Пензенська конди-
терська фабрика» 267,3 млн руб. 
(близько 7,7 млн дол.). Про це 
йдеться у рішенні суду, пишуть 
«Наші гроші» з посиланням на 
«Первую инстанцию». 

Як зазначається, суперечку 
розпочали російські кондитери 
через використання на цукерках 
«Конті» словосполучення «От все-
го сердца». У Росії цим товарним 
знаком володіє «Пензенська кон-
дитерська фабрика». Підприєм-
ство Колеснікова виробляє одно-
йменний продукт. 

За «незаконне використання 
торговельної марки» правовласни-
ки зажадали компенсацію в сумі 
7,7 млн дол., що, до слова, дорів-
нює подвійній вартості поставле-
них до Росії солодощів зі спірною 
назвою. 

Перше рішення Арбітражного 

суду Москви у цьому спорі було 
прийнято у червні 2012 року на ко-
ристь пензенського підприємства. 
Після цього «Конті-Рус» програло 
справу в трьох інстанціях, які ви-
знали претензії росіян законними, 
а українську продукцію — контр-
афактною. 

15 листопада 2013 року вико-
навча служба арештувала кошти 
«Конті-Рус» на рахунках у «Сбер-
банку России» та банку«Россия» у 
Курську. 

Депутат Партії регіонів, син Прези-
дента Віктор Янукович-молодший 
пояснює, що прийшов у політику, 
щоб допомагати людям, зокрема 
своєму батькові. Про це він розпо-
вів у інтерв’ю «Огоньку». 

— Так склались обставини, що 
вогонь публічності я взяв на себе. І 
це було моїм рішенням. Я пробував 
себе в різних напрямках. Але так 
вийшло, що на сьогодні я працюю в 
політиці, прийшовши до неї в якості 
опозиції, — каже Янукович-молод-
ший. 

— Мені подобаються живе спіл-
кування, реальні люди з їхніми жит-
тєвими питаннями та можливість їм 
допомогти, — відзначає він. 

Регіонал зізнався, що все, що від-
бувається в парламенті, часто наво-
дить його на сумні думки. 

На запитання, який сенс для 
нього має депутатство — політич-
ний захист або «своя людина» для 
батька в натовпі депутатів, Януко-
вич-молодший відповів: 

— Діти зобов’язані підтримува-
ти своїх батьків. І я вважаю, що це 
має бути, в моєму випадку так і є, як 

саме собою зрозуміле... 
Щодо стосунків зі старшим бра-

том Віктор не багатослівний: «У 
дитинстві ми обидва були досить 
активні, так що важко сказати, хто 
кого більше допікав». 

За словами Януковича-молод-
шого, до його брата Олександра да-
ремно «приліпили» прізвисько «Са-
ша-стоматолог»: 

— Дійсно, перша його освіта — 
медична, та за фахом він практично 
не працював. Друга освіта у нього — 
економіст. І він став успішним біз-
несменом задовго до президентства 
батька! Зрозуміло, що багато хто за-
раз намагається на цьому спекулю-
вати... — каже Віктор. 

Також менший син глави держа-
ви повідав, що через серйозну трав-
му руки деякий час не зможе брати 
участь у перегонах. 

За його словами, пріоритетом 
зараз для нього є розвиток Автомо-
більної федерації України, президен-
том якої він є. 

Син гаранта переконаний, що 
нинішню політичну кризу «необхід-
но вирішувати тільки мирним шля-
хом». 

На запитання, чи не боїться за 
долю свого батька, своєї родини, 
відповів: 

— Не час боятися. Й у нас не 
прийнято так міркувати. Я завжди 
за них переживаю. Але впевнений, 
що разом ми впораємося з будь-
якими можливими негараздами. Так 
що думати про страхи ніколи — ба-
гато роботи... 

Сильні світу

Чечетова закидали 
обгортками 
від цукерок 

Майданівці закидали народ-
ного депутата від Партії ре-

гіонів Михайла Чечетова обгорт-
ками від цукерок. Колона бійців 
Самооборони зустріла його на 
розі вулиць Інститутської та 
Шовковичної. 

Відразу кілька десятків ак-
тивістів оточили регіонала й по-
чали вигукувати: «Диригент!», 
«Бидло!» та «Ганьба!». Після цього 
командири загонів Самооборони 
вивели нардепа з оточення й про-
вели його за міліцейський кордон 
на вулиці Шовковичній у бік бу-
дівлі Верховної Ради. 


