
  Візьму на роботу водіїв кат.С, з до-
свідом та тракториста-екскаваторника. 
(050) 5863682

  На роботу потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, ку-
харі-кондитери, прибиральниці-посудо-
мийниці. (099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001; (066) 1244446

Терміново візьму на роботу в 
піцерію що у "Порт-Сіті": кухарів, 

барменів, піцайоло, сушистів, 
офіціантів, посудомийниць. Графік 

помінний, досвід роботи від 3-х 
місяців. (066) 2213360; (096) 

0843878

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

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

 ФІРМА ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ, ОПЕРА-
ТОРА-КАСИРА, ГРАФІК 2 ЧЕРЕЗ 2 ДНІ, 
З/П ВІД 1700ГРН. (096) 4572109; 
(067) 1643050

  Пивний ресторан "Честер Паб" у 
зв'язку із розширеням запрошує на 
роботу бармена і офіціанта, офіційне 
працевлаштування, соцпакет, достойні 
умови праці та відповідна з/п. (050) 
2675207

  Потрібна хатня робітниця (приготу-
вання їжі, прибирання, прасування), 
8.00-17.00, понеділок-п'ятниця, 1500-
2000грн (від якості). (050) 3781243

Фермер
  Продам. Цуценят німецької вівчарки, 

вік 2 місяці, з документами. (050) 
6468679

Продам. Бочки пластмасові, дубові, 
металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 
Плівку тепличну 4-сезонну поль-

ського виробництва, шир.6, 8, 12м.  
(050) 6709075

  Пропоную для в'язки кобеля 
німецької вівчарки з хорошим родо-
водом, костистий, вище середнього 
росту, розв'язаний, вік 1.6 роки. (095) 
4092868; (063) 1021802

  Продам. Косарку тракторну, навісну, 
сегментну. Сіно польове в квадратних 
тюках, Рожищенський р-н, можлива до-
ставка.  (096) 6142117; (050) 6107839

Різне
 ПРОДАМ. МІШКИ Б/В, РІЗНИХ 

РОЗМІРІВ, ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ТА З 
МІШКОВИНИ. (066) 9149709

Куплю. 100кубів дров твердої 
породи, не далі 50км від Луцька, 
недорого. (050) 4963220; (067) 

2804787

  Продам. Побутову техніку, ел/інстру-
мент та м'які меблі з Німеччини, б/в та 
нові: холодильники, пральні машини, 
мікрохвильові печі, дивани, болгарки та 
ін. (067) 3322259; (050) 9683831  

Меблі з Європи: шкіряні м'які части-
ни, у відмінному стані, низькі ціни.  
(096) 5679491, Волинська обл., 
м.Горохів. вул.Б. Хмельницького, 

13, магазин "Інтер'єр"

  Котли на тверде паливо (торфобрикет, 
дрова, щепа ін.) з вентилятором піддуву 
(Німеччина) та електронною автомати-
кою (Польща) 15-200кВт та банні печі, 
можливе виконання індивідуальних за-
мовлень. (03379) 40218; (098) 6831146; 
(067) 7011731

  Продам. Шафи 4шт., з антресолями, 
можна в квартиру або офіс. (050) 
6635775, Олександр

  Продам. Стінку б/в, Івано-Франківськ, 
довж.3.6м, темного кольору, 3000грн, 
торг. Мотоцикл для дівчинки на акуму-
ляторі, 400грн, торг. Сукню випускну, 
розм.50, колір "ваніль", 300грн. (0332) 
789819; (050) 6738044

  Куплю. Дешеві меблі б/в, шифер б/в, 
газову плиту, холодильник, морозильну 
камеру. Продам. Прихожу 2.5м, м'який 
куточок, диван-малюк (сучасний), плиту 
газову, ліжко, трюмо, тумби, велоси-
пед, шифер б/в. (0332) 760753; (095) 
8369530

  ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАС-
НИКА БОЙОВИХ ДІЙ ВИДАНЕ НА 
ІМ'Я КРИМНЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, сви-

нець, н/ж; акумулятори, можливий де-
монтаж, 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 

Такого висновку дійшов російський  
журналіст видання Kermlinrussia, 
досліджуючи схеми, за якими казко-
во багатіли за минулої влади Сашко 
Янукович, Ринат Ахметов і Сергій 
Курченко. 

СХЕМА № 1: ШАХ І МАТ, 
ШАХТАРІ! 

Коли донецькі бійці «Беркута» 
відмовлялися слухати мешканців 
Львова під приводом «ми вас годує-
мо», вони були трохи неправі. Львів-
ська область — прибуткова, тобто 
перераховує до бюджету більше, ніж 
отримує. Донецька ж — дотаційна. 

В останні роки на підтримку 
збиткових державних шахт регіону 
щорічно виділялося 12–14 млрд грн. 
За тодішнім курсом це $1,5–
1,75 млрд. 

Ці субсидії «розпилювали» як 
мінімум наполовину, а як максимум 
— трохи менше, ніж повністю. Офі-
ційно шахти були нерентабельними. 
Собівартість видобутку переви-
щувала вартість вугілля на ринку в 
кілька разів. Різницю компенсувала 
держава. Що не заважало приват-
ним гірничим підприємствам бути 
рентабельними, а працівникам дер-
жавних — ледве животіти. Керівни-
ки держшахт завищували й обсяг, і 
собівартість продукції та перепро-
дували нелегальне вугілля, видобуте 
з так званих копанок, а контролюючі 
органи нічого не перевіряли. 

Ось що розповів «депутат-гір-
ник» Михайло Волинець виданню 
«Аргумент» в інтерв’ю під назвою 
«Сила Партії регіонів — у перетво-
ренні дотацій шахтам на доходи у 
своїх кишенях»: 

— Витрати на видобуток тон-
ни «копанкового» вугілля рабською 
працею нелегальних робітників мо-
жуть становити 50–100 грн. Але його 
продає як свій шахта, в якій витрати 
на тонну — 1200 грн. Нинішня ціна 
реалізації цього вугілля — приблиз-
но 750 грн. Так що 450 грн шахті по-
криває держава. 

Отже, на кожній тонні вугілля з 
нелегальних копанок народну скарб-
ницю обкрадають на ці 350–400 грн 
завищення собівартості. Обсяг ті-
ньового вугільного ринку нині ста-
новить близько 5 млн тонн на рік 
— так із держбюджету тільки за цією 
схемою вимивають мільярди! При-
тому видобуте кустарями в копанках 
вугілля неякісне, воно погано горить, 
має низьку теплотворність. 

Копанки та завищення вартості 
— далеко не єдиний спосіб вкрасти 
велику частину дотацій. Є ще схема 
з заробітком на поставках гірничо-
добувного обладнання, яке виробля-
ється переважно компанією Ахмето-
ва Corum. 

Так от, за Угодою про асоціацію 
з ЄС Україна повинна була припи-
нити субсидування збиткових копа-
лень. І якщо для економіки України 
це було б непогано, то син президен-
та Олександр Янукович не дораху-
вався б кількохсот мільйонів доларів 
на рік. Той же Волинець каже, що 

істотна частина субсидованих шахт 
контролюється компанією «Дон-
баський розрахунково-фінансовий 
центр», яка належить Януковичу-
молодшому. Янукович постачає їм 
обладнання, а потім отримує вугілля 
на реалізацію. 

СХЕМА № 2: МИРНИЙ АТОМ 
У РУКАХ ЗЛОДІЇВ 

Згідно з «Блумбергом», 80% стат-
ку найбагатшого бізнесмена України 
Рината Ахметова припадає на мета-
лургійну компанію «Метінвест» і 
енергетичну ДТЕК. 

Остання — це вертикально ін-
тегрований холдинг, який об’єднує 
весь ланцюжок від видобутку вугіл-
ля до виробництва і продажу елек-
троенергії. ДТЕК контролює майже 
всі українські обленерго — «Доне-
цькобленерго», «Дніпроенерго», 
«Київенерго», «Крименерго» і т. д. 
Більшу частину з них він придбав під 
час правління Януковича. За різни-
ми оцінками, Ахметов контролює від 
54 до 67% теплової генерації України. 

Також до компанії входить ле-
вова частка приватних шахт Укра-
їни, які, на відміну від державних, 
прибуткові. До речі, цілу пачку не-
поганих копалень — «Добропіл-
лявугілля», «Ровенькиантрацит» і 
«Свердловантрацит» — Ахметов 
отримав у 2010–2011 роках, коли 
Янукович став президентом. При-
чому орендував на 49 років. Тобто 
одержав безкоштовно, не купуючи їх 
і не стаючи фігурантом скандалу че-
рез придбання за заниженою ціною. 

Як Ринат Леонідович зробив 
шахти прибутковими? Рентабель-
ність копалень забезпечується на 
кінці ланцюжка — при продажу елек-
троенергії. Ахметов знайшов спосіб 
продавати електроенергію дорого. 

Україні дісталася в спадок радян-
ська система балансування тарифів. 
Електроенергія від ТЕЦ, АЕС і ГЕС 
зливається в один котел — державне 

підприємство «Енергоринок». 
Янукович із Ахметовим пере-

творили ДП «Енергоринок» в інстру-
мент перерозподілу прибутку від 
державних АЕС до приватних ТЕЦ. 

Більшу частину української елек-
троенергії виробляють АЕС — 43% в 
перші 10 місяців 2013 року. В 2012-
му їхня частка була ще більшою — 
47%. При цьому АЕС отримали всьо-
го 23% грошей. 

Як? Дуже просто. ДП «Енерго-
ринок» під час правління Януковича 
купувало енергію АЕС по 20–23 коп. 
за кВт∙год. У ГЕС — по 26–27 коп., 
а у ТЕЦ Ахметова — по 55–70 коп. 
Атомникам «Енергоринок» плате-
жі часто затримує, а компанії ДТЕК 
майже завжди платить вчасно. 

На додачу регулятор ще й штуч-
но обмежує виробіток атомних елек-
тростанцій. Завантаження україн-
ських АЕС сьогодні рекордно низьке 
— 67,7% у 2013 році, хоча норма — 
вище 90%. Торік «атомки» недовиро-
били 8 млрд кВт∙год електроенергії. 

Якщо зовсім по-простому, то, 
вибираючи між тим, купувати де-
шеву енергію у державних АЕС чи 
дорогу в ахметівських ТЕЦ, україн-
ська держкомпанія віддає перевагу 
дорогій енергії Ахметова. Ринат Ле-
онідович отримує надприбуток, а всі 
споживачі України — більш дорогу 
електроенергію. 

Хоча не всі. Наприклад, мета-
лургійний холдинг Ахметова «Ме-
тінвест» купує електроенергію за 
пільговим тарифом безпосередньо в 
атомних станцій. 

У підсумку український «Енер-
гоатом» став збитковим. Якщо в 
2009–2011 роках він отримував 
$102–290 млн прибутку, то в 2012-му 
збиток сягнув $329 млн, а за дев’ять 
місяців 2013-го — $567 млн. 

Через колосальні збитки в «Енер-
гоатому» немає грошей на проведен-
ня заходів із ядерної безпеки. Він не 
може інвестувати в нові потужності 
і продовження терміну служби ста-

рих. У нього немає грошей на будів-
ництво нормального сховища від-
працьованого палива. 

Якщо в Україні відбудеться но-
вий Чорнобиль, ви тепер знаєте, хто 
винен. Навіть коли мирний атом по-
водитиметься пристойно, в 2019 році 
спливає термін експлуатації 10 з 15 
енергоблоків українських АЕС. 

Чому б просто не віддати Ахме-
тову атомні станції? Він би заванта-
жив їх на повну потужність, підняв 
тарифи, і тоді у країни була хоча б 
дешевша енергія. 

Річ у тому, що атомні станції, ма-
буть, банкрутували якраз для того, 
щоб одного дня Ахметов їх вику-
пив. Дуже дешево. Одне діло, коли 
ти купуєш концерн, який приносить 
$290 млн, зовсім інше — має коло-
сальні збитки в $600 млн. Тут тобі 
держава ще й приплатити повинна за 
те, що благородно позбавляєш краї-
ну від такого тягаря. 

Пограбування атомної енергети-
ки — це ще один удар по тезі «Схід 
годує Захід». На Україну після втрати 
Криму та Севастополя залишилося 
25 регіонів. Із них усього сім — до-
нори. Це Полтавська, Дніпропетров-
ська, Львівська, Харківська, Сумська 
та Черкаська області. Але, напри-
клад, одна з західних областей, Рів-
ненська, збиткова лише на $1 млн у 
рік. Якщо уявити, що схем більше не-
має, Донецьк стає ще більш дотацій-
ним, а Рівненська АЕС перетворює 
свою область у донора. 

СХЕМА № 3. ТРАНЗИТНИЙ 
ПАСАЖИР 

27-річний Сергій Курченко під 
час правління Януковича стрімко 
став доларовим мільярдером на опе-
раціях із нафтою та газом. 

Про його схеми журналісту роз-
повів один із губернаторів Януко-
вича. У 2011 році обсяг увезення 
нафтопродуктів в Україну раптово 
знизився на 30% порівняно з по-
переднім роком. Насправді ж він, 
звичайно, не знижувався. Нафто-
продукти просто оформлялись як 
транзит. Цистерна приїжджала на 
базу, звідки паливо та нафтопро-
дукти роз’їжджалися до роздрібних 
покупців. Із бази цистерна, вже по-
рожня, їхала в Одеський порт, із яко-
го час від часу виходили танкери, що 
перевозять транзитом повітря. 

«У якийсь момент я зрозумів, що 
у мене в області за два дні з’явився 
нафтопереробний завод», — сказав 
колишній губернатор. Виробництва 
нема, а бензин для заправок звідкись 
береться. 

Мита на енергоносії — одне з 
основних джерел поповнення укра-
їнського бюджету. Курченко їх не 
платив, і це дозволяло йому знищу-
вати конкурентів демпінгом. 

Складно оцінити, у скільки обхо-
дились Україні схеми друзів Януко-
вича. Тільки описані тут «тягнуть» на 
$8–9 млрд у рік. Номінальний річний 
ВВП України становить $175 млрд. 
Виходить, що високопосадові коруп-
ціонери на чолі держави коштували 
своїй країні від 5 до 10% ВВП. 
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1111Мером Одеси став 
екс-«смотрящий» Іванющенка 
Народний депутат Геннадій Труханов обраний 
новим мером міста Одеси. Такі підсумки виборів 
25 травня, пише «Думська». Труханов отримав 
146 022 голоси (43,49%), Гурвіц — 107 526 (32,02%). 
Явка сягнула 46,7%. Переможну крапку поставила 
«вотчина» кандидата — Суворовський район, де 
за нього проголосували 51 484 з 94 575 виборців, 
тобто 54,4%. 

Палац Путіна побудували за рахунок коштів, виділених на медицину 

Головним діамантом Ахметова був 
Янукович на троні Президента України 

На узбережжі Чорного моря на 
півдні Росії розміщений вража-

ючий маєток, побудований у стилі 
неокласицизму, з садом правильної 
форми. Великі володіння, які піді-
йшли б і цареві, простяглися на кі-
лометри неподалік від Геленджика 
й обладнані вертолітним майданчи-
ком. Це місце, яке зазвичай назива-
ють «палац Путіна». 

Як свідчить розслідування 
«Рейтер», фінансували будівни-
цтво дві заможні людини з оточен-
ня Путіна. Вони продали до Росії 
медичного обладнання як мінімум 

на 195 млн дол. і, як свідчать ви-
вчені агентством новин банківські 
документи, перевели на рахунки 
у швейцарських банках у цілому 
84 млн дол. Документи також вка-
зують на те, що принаймні 35 млн 
євро (48,7 млн дол.) із цих рахун-
ків було переказано компанії, яка 
брала участь у будівництві «пала-
цу Путіна». 

Як нагадує Reuters, у 2005 році 
під час свого другого президентсько-
го терміну Путін прийняв рішення 
виділити 1 млрд дол. на будівництво 
й оснащення 15 високотехнологіч-

них лікарень по всій Росії. Його на-
ціональний проект «Здоров’я», як 
він сам казав, був одним із життєво 
необхідних кроків щодо підвищен-
ня якості життя простих росіян. Від 
Владивостока до Калінінграда було 
заплановано будівництво нових 
кардіологічних і травматологічних 
центрів. 

Тільки Путін не розголосив, що 
двоє його знайомих виявились учас-
никами будівництва й оснащення 
деяких із цих лікарень. 

Один був колишнім стоматоло-
гом на ім’я Микола Шамалов. Вони з 

главою РФ знайомі ще з часів роботи 
Путіна у Санкт-Петербурзі, де май-
бутній президент обіймав важливу 
посаду в міській адміністрації. Дру-
гим є Дмитро Горєлов, який у 1973-
му закінчив Військово-медичну 
академію. Він також був акціонером 
банку «Росія» до червня 2013 року. 

В матеріалі «Рейтер» ідеться, що 
Шамалов і Горєлов постачали томо-
графи за ціною, яка була майже в два 
рази вищою за середні ціни поста-
чальників комп’ютерних томографів 
того ж технологічного класу. 

Сильні світу


