
  Робота: теплиці, парники, ферми, 
овочебази, м'ясокомбінати, риббаза 
(різні спеціальності, з/п висока), с/г 
роботи, прополювання полуниці, 
польові роботи, швачки, наявність 
закордонного 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

  Візьму на роботу водіїв-далекобій-
ників. (050) 5524607; (096) 4425800 

  В кафетерій потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, адміністратор, при-
биральниця.  (099) 6373869; (099) 
7910735 

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

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

  Візьму на роботу продавців мо-
розива, можна людей старшого віку, 
людей що зловживать алкоголем 
прохання не турбувати. (050) 
3786585

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-
ДАЛЕКОБІЙНИКА З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ. (050) 6775800

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ В 
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ ГАСТРО-
ЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2800-3500ГРН 
+ ВІДРЯДНІ ТА ПРОЖИВАННЯ. 
(099) 4806347

  Робота для відповідальних комуні-
кабельних людей - працівник із про-
ведення опитувань. (050) 9554951; 
(096) 6041258

Фермер

  КУПЛЮ. Картоплю сортову, 
столовий буряк та моркву. (099) 
1030771; (093) 1561181

  Продам. Зерно кукурудзи, озимої 
та ярої пшениці. (095) 7087230; 
(066) 5577391

  Продам. Овес, ячмінь, пшеницю. 
(095) 2168087

  Продам. Саджанці голландської 
малини, сортові, можлива гуртова 
партія. (0332) 757593; (067) 
3329246

Різне

  ЗАГУБИВСЯ ПЕС ПОРОДИ ЛА-
БРАДОР ПАЛЕВОГО ОКРАСУ, В Р-НІ 
ВУЛ.КЛИМА САВУРИ, ВІДКЛИКА-
ЄТЬСЯ НА КЛИЧКУ ЯРА, ПРО-
ХАННЯ ПОВЕРНУТИ АБО НАДАТИ 
ІНФОРМАЦІЮ ЗА ВИНАГОРОДУ. 
(050) 3341507

  Продам. Шафу тридверну з антре-
солями, коричневу, 2.15х1.33х0.56м, 
500грн, торг. (050) 7138841

  Плитку фасадну, пісочного кольо-
ру, бойлер на 100л, вікна дерев'яні, 
1.5м; крани чавунні 25мм; Труби 
оцинковані, діам.89мм, шланги 
гумові діам.25-50мм; розчинно-змі-
шувальний агрегат професійний. 
Прасувальну установку "Ромашка-2", 
нову, телевізор імпортний, б/в, холо-
дильник однокамерний, б/в дешево; 
пральну машину-автомат  (066) 
7468552; (093) 2377901

  ПОПРАВКА в оголошенні філії 03 
ПП «НИВА-В.Ш.» від 20.03.14р. в лоті 
№ 4. Комплекс будівель, з/п 2555.5 
кв.м допущена помилка у стартовій 
ціні. Читати вірно: стартова ціна лота 
№ 4 – 264204,00 грн.

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 
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1111Затримали екс-главу Податкової 
академії Петра Мельника 
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Арсен 
Аваков. «Затримали «податкового ректора» Мельника. 
Пам’ятаєте, втік за Януковича з-під домашнього арешту? 
Після прибуття з Лондона. Боюся, на жертву колишнього 
режиму навряд схожий. Діємо за законною процеду-
рою», — написав глава МВС. Він також повідомив, що «в 
Одесі на місці злочину затримали за хабар — 500 000 грн 
— суддю господарського суду». 

Путіна підозрюють у відмиванні 
грошей на колумбійському кокаїні

За 14 років при владі Президент РФ 
Володимир Путін через родичів і 
друзів створив фінансову імперію 
вартістю близько $100 млрд. 

Якщо вірити телевізійній кар-
тинці, Володимир Путін — людина 
дуже відкрита. Принаймні якщо 
йдеться про риболовлю з голим тор-
сом, боротьбу дзюдо й інші деталі 
побуту лідера держави. 

А ще новий російський «вождь» 
не приховує, що любить дорогий 
одяг й елітні аксесуари. Він обожнює 
костюми Brioni, краватки Lacroix, 
Moschino та Valentino. За інформа-
цією українських ЗМІ, у Путіна —
найдорожчий у світі швейцарський 
годинник, розкішний автопарк і 
власна авіація, найбільші яхти, яким 
можуть позаздрити арабські шейхи. 

Європейська преса зазначає, що 
саме Володимир Володимирович є 
найбагатшою людиною світу зі стат-
ком у 100 мільярдів доларів. 

Щодо «путінської» нерухомос-
ті, то навіть «Межигір’я» Янукови-
ча порівняно з нею — «сарай для 
прислуги». «Офіційно у Путіна та 
Медведєва 5 заміських резиденцій, 
11 державних баз відпочинку, а по 
всій країні продовжують зводити 
нові елітні палаци для президента — 
їх уже близько 25... Є у нього й роз-
кішна дача в Криму», — інформують 
ЗМІ. 

РЕЗИДЕНТ КДБ, ОХОРОНЕЦЬ, 
НАРКОДІЛОК 

Все це — про Володимира Пу-
тіна. З його офіційної біографії ві-
домо, що довгий час він працював 
резидентом КДБ у Німецькій Демо-
кратичній Республіці. Після падіння 
Берлінської стіни і демократичних 
процесів у СРСР повернувся у рід-
ний Санкт-Петербург. Окремі по-
літики стверджують, що тоді Путін 
працював охоронцем у першого де-
мократичного мера міста Анатолія 
Собчака. Він їздив разом зі своїм 
шефом у відрядження, носив за ним 
валізи та навіть читав йому газети. 

Потім обійняв пост заступника 
міського голови. У той час Пітер на-
зивали «кримінальною столицею». 

Як пишуть деякі іноземні ЗМІ, Путін 
мав стосунок до криміналу. Одному 
західноєвропейському партнеру Пу-

тіна висунули звинувачення у від-
миванні грошей і шахрайстві. Ви-
никають серйозні запитання щодо 
тієї ролі, яку нинішній керманич 
Росії у минулому відігравав у спра-
вах таємничої російсько-німець-
кої компанії «Санкт-Петербурзька 
холдингова компанія нерухомості» 
(німецька абревіатура — SPAG). Ця 
назва спливла в ході розслідуван-
ня, яке проводила німецька служба 
іноземної розвідки BND на початку 
2000-х.  Путін аж до свого обрання 
на пост президента був консультан-
том компанії SPAG. Справа стосу-
валася підозр у відмиванні грошей 
у Ліхтенштейні. BND звинуватила 
одного з засновників компанії, Ру-
дольфа Ріттера, який вніс істотну 
частку стартового капіталу, в відми-
ванні грошей як російських злочин-
них угруповань, так і колумбійських 
наркоторговців. 

У доповіді німецької розвідки 
стверджувалося також, що російські 
злочинці використовували SPAG 
для купівлі нерухомості в РФ. Зага-
лом, за даними правоохоронців, Ріт-
тер і кілька його партнерів відмили 
кошти кокаїнового концерну «Калі» 
на суму понад 1 млн дол. Крім того, 
Ріттера звинувачують у використан-
ні акцій SPAG для обману іноземних 

інвесторів, зокрема американських. 
На час розслідування Путін уже був 
президентом Росії. 

ВСЕ, ЩО НАЖИТЕ 
НЕПОСИЛЬНОЮ ПРАЦЕЮ 

Експертам важко оцінити все, 
чим володіє багаторічний володар 
Кремля. Як розповідає Ілля Бараба-
нов, шеф-редактор видання The New 
Times, із урахуванням тих підпри-
ємств, зокрема й державних, яки-
ми володіють або які контролюють 
близькі до Путіна люди, загальна 
вартість підвладних йому активів 
дорівнює астрономічним сумам — 
від $142 млрд до $215 млрд. 

Із них, за оцінками Станіслава 
Бєлковського, російського політо-
лога й автора книги «Імперія Воло-
димира Путіна», вартість приватної 
власності колишнього співробіт-
ника КДБ, якою він володіє через 
довірених осіб, становить мінімум 
$80 млрд. 

Однак довести причетність ВВП, 
як називають Путіна в РФ, до мі-
льярдних активів фактично немож-
ливо. Борис Нємцов, російський 
політик-опозиціонер, каже, що пре-
зидент на своє ім’я компанії не від-
криває, тому знайти навіть в офшо-
рах бенефіціара Путіна практично 
нереально. Вся фінансова піраміда 
тримається на підставних китах 
— бізнесменах Геннадії Тимченку, 
Миколі Шамалові, Дмитрі Горєлові, 
Юрії Ковальчуку, братах Ротенбер-
гах і десятку родичів. Як бачимо, 
серед них прізвища тих, проти кого 
США ввели санкції. Ці люди контр-
олюють найпривабливіші російські 
компанії. 

Ба більше, Нємцов припускає, 
що частина бізнесу одного з найба-
гатших росіян — власника футболь-
ного клубу «Челсі» Романа Абрамо-
вича — теж може реально належати 
Путіну. 

«Є гіпотеза, що всі перелічені 

вище власники — номінальні, а ре-
альний бенефіціар — Путін. Таким 
чином, він умовно найбагатша лю-
дина на планеті», — підбиває під-
сумки опозиціонер. 

«ПО ПОНЯТТЯХ» 

Отримати хоча б непрямі до-
кази того, що Путін може володіти 
гігантським статком у Росії, довгий 
час не міг ніхто. Михайло Фішман, 
у минулому — головний редактор 
тижневика Російський Newsweek, 
каже, що для цього не вистачало 
фактажу. «Вся система його (Путі-
на) збагачення заснована на довірі 
та «поняттях», — пояснює Фішман 
«Кореспонденту» принципи, які до-
помагають Путіну виглядати неза-
плямованим у фінансових справах. 

Перший «злив», що трохи підняв 
завісу таємниці над темою грошей 
господаря Кремля, стався наприкін-
ці лютого 2011 року. Підприємець 
Сергій Колесников, який виїхав із 
Росії та раніше був близький до од-
ного з «путінських» бізнесменів, 
Шамалова, написав відкритого лис-
та тодішньому президенту РФ Дми-
тру Медведєву. 

У листі йшлося про те, що на бе-
резі Чорного моря для прем’єра бу-
дують розкішний палац вартістю по-
над $1 млрд. Він нібито складається з 
величезної основної будівлі в італій-
ському стилі з палацовими воротами, 
прикрашеними двоголовим орлом, а 
також оздоровчого комплексу, вер-
толітного майданчика на три верто-
льоти і чайного будиночка. Є й така 
дрібниця, як ліфти до пляжу. Колес-
ников писав, що Путін особисто спо-
стерігав за ходом будівництва. 

Бєлковський, який давно на-
магається вивести на чисту воду 
фінансові справи «Сім’ї» Путіна, 
впевнений, що такий розмах для 
останнього не проблема. Адже, за 
його оцінками, ВВП із одного лише 
зареєстрованого в Швейцарії нафто-
трейдера Gunvor, який контролює 
його давній приятель Тимченко, 
може отримувати до $8 млрд на рік. 
До цього слід додати дохід від ком-
панії «Сургутнефтегаз», де, за інфор-
мацією політолога, Путін контролює 
37,5%. 

«Але сама система власності 
непрозора, бо не можна засвітити 
Путіна безпосередньо, тому тут пра-
цюють «понятійні» домовленості. 
Путін має 50% у компаніях пред-
ставників його клану», — каже екс-
перт. Мовляв, були спроби оформи-
ти частково цю власність на самого 
ВВП через офшори, але витоки все 
одно виникали, і всі ці спроби відра-
зу ж блокувалися. До речі, за день до 
введення санкцій Тимченко продав 
свої акції у Gunvor. 

За матеріалами українських ЗМІ 

Сильні світу

Одна з резиденцій на горі Фішт, що на півдні Адигеї, площею близько 105 га

За спиною у Собчака в фіолетових «треніках» і малиновому піджаку

Путін небайдужий до маленьких хлопчиків


