Мішель Обама обстригла чубчик
через кризу середнього віку
Робота
 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"

 Фірма візьме на роботу оператора
комп'ютерного набору-касира. (096)
4572109; (063) 9900444
Працівники на м'ясокомбінат, птахоферму, на збір грибів, сортування
саджанців, садівники, на с/г роботи,
парники, теплиці; швачки, кухарі
та помічники кухаря, водії, житло, харчування, візова підтримка надається,
наявність закордонного паспорту.
(067) 8100781; (099) 7816496
 Працевлаштування за кордоном, робочі
запрошення (6 місяців, рік), Інтернет реєстрація, анкети, страховки. Вакансії у Польщі: будівельники, зварювальники, токарі,
водії-далекобійники, с/г роботи, ферми та
ін. Ліц. АВ№585191, від 10.07.12р., МСПУ.
(0332) 723738 (Луцьк); (050) 3731019
Луцьк, вул.Кафедральна, 25
 ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ. МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ СТАБІЛЬНИЙ
СІМЕЙНИЙ ДОХІД (ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ФІРМИ-ВИРОБНИКА). (050)
4381031, 10.00-16.00, КРІМ ВИХІДНИХ
 Потрібен бухгалтер, кухар з досвідом
роботи, р-н ЛПЗ. (050) 2590109
 Візьму на роботу продавця у магазин на
ринку по вул.Львівській. (050) 9567193
 В бар на роботу терміново потрібні:
кухар, офіціанти, прибиральниця. (096)
5345244; (095) 2406974
 В бар потрібні: офіціанти, кухарі,
бармени, адміністратор, прибиральниця,
продавець та бухгалтер. (050) 5686600;
(099) 6373869; (099) 7910735
 Творча робота для молодих енергійних людей, з акторськими здібностями,
постійні відрядження по Україні. З/п 20002800грн/місяць + відрядні. (096) 9051734
 Проводимо набір страхових агентів у
страхову компанію "Європейський страховий союз" у м.Луцьк та Волинській обл.,
досвід роботи не обов'язковий. Ваш дохід
залежить лише від Вашої наполегливості та
активності! (050) 3788645; (050) 5320684
 Хто хоче отримувати заробітну плату у
торгівельні сфері щодня! Дзвоніть. (0332)
290639; (067) 3322259
 У зв'язку з відкриттям нового офісу потрібні продавці та продавці-консультанти.
(068) 3234362; (099) 7169473
 Робота у торгівельні сфері + з/п, щотижнева виплата. (067) 3322259; (099) 7169473
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
 Потрібні на роботу пилорамники, підсобні робітники, з/п за домовленістю, смт.
Рожище. (098) 7529181
 Візьму на роботу майстра з ремонту електроінструменту, на ринок. (066) 0800444
 Потрібна прибиральниця в супермаркет
"Барвінок". (095) 2608391
 ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АКТОРІВ У
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ ПО
УКРАЇНІ, З/П 2500-3200ГРН + ВІДРЯДНІ ТА АДМІНІСТРАТОРІВ, З/П 20002500ГРН. (050) 6524253
 Потрібен провідник службової собаки,
любов до собаки обов'язкова вимога.
(0332) 720657
 Потрібен продавець у меблевий ряд на
ринку "Завокзальний", м.Луцьк. (050)
2651860; (067) 1903432
 Потрібна хатня робітниця (приготування
їжі, прибирання, прасування), 8.00-17.00,
понеділок-п'ятниця, 1500-2000грн (від
якості). (050) 3781243

Фермер
 Продам. Поросята кармали, кнура мангал, свиноматку корейську. (097) 3408920
 Продам. Коня. Верстат фугувальний 2100.40м. (050) 7189173
 Продам. Коня, 8 років, робочий, спокійний. (099) 7238899
 Продам. Телицю тільну, молочної породи, 25км від Луцька. (066) 9522319
 Продам. Цуценят західносибірської
лайки, 3 місяці, вакциновані, від робочих,
дипломованих батьків. (095) 8936619;
(097) 5061452
 Продам. Молодих овець з ягнятами та велику і насіннєву картоплю. (0332) 707309;
(066) 8780232
 Продам. Овес "Чернігівський" "Еліта";
картоплю насіннєву "Альвара", "Бернадетта". (098) 5997521
 Продам. Плівку тепличну 4-, 6-сезонну,
польського виробництва 6, 8, 12м; агроволокно. Бочки пластмасові, харчові, 120,
200, 1000л - куби. (0332) 780189 (Луцьк);
(050) 6709075
 Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534;
(099) 6429596
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Сильні світу

 Візьму на роботу офіціантів. (0332)
727137; (050) 2600383
 Потрібен водій кат.Е, далекобійник.
(050) 9071187
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49-річна дружина Барака Обами зізналася, навіщо вона
обрізала собі чубчик, пише The Showbiz Spy. «Чілка — це
моя криза середнього віку», — напівжартома прокоментувала Мішель Обама зміну свого іміджу на шоу Rachael
Ray. «Я не могла отримати спортивний автомобіль. Рідні
не дозволять мені банджі-стрибок. Тож замість цього я
зробила собі чубчик», — пояснила жінка.

Міністерства і державні служби
замовляють сайти за мільйони гривень
Якщо фірма може замовити собі дорогий сайт, то вона — багата. Отже,
наша держава — дуже багата, бо
мало хто може дозволити собі створити сайт за півмільйона, а то й за
мільйон. Минулого року в спеціалізованому розділі «Вісника держзакупівель» ми знайшли майже два
десятки замовлень «зі створення,
вдосконалення чи доповнення»
веб-ресурсів різних державних
установ. Виявилося, що, попри
терміни, які давно минули, деяких
із замовлених сайтів немає досі, а
в інших — половина сторінок «на
стадії розробки».
НОВИЙ САЙТ
ДЕРЖАГЕНТСТВА З
ІНВЕСТИЦІЙ: ДЕШЕВОГО НЕ
ПОТРЕБУЄМО
Коли наприкінці листопада відомство Владислава Каськіва замовило собі «створення та підтримку
функціонування
інтерактивного
веб-порталу» за 966 тисяч гривень,
то найбільший подив викликало те,
що на той момент в агентства вже
було два сайти. У технічній доку-

інвестиційний портал InvestUkraine
(investukraine.com), регулярні розсилки електронної пошти та низку
онлайн-механізмів для розширення
аудиторії та впливу, зокрема, через соціальні медіа. Партнер агентства має координувати роботу
всіх онлайн-активів, поєднавши
їх навколо завдань і місії». Коротко кажучи, це все треба було якось
об’єднати.
Новий інвестиційний сайт у Мережі все-таки з’явився. Щоправда,
його не зовсім доробили, бо англомовна версія виявилася «біднішою»
за україномовну — там відсутні цілі
розділи. Хоча в технічному завданні
цільова аудиторія сайту прописана
як «іноземні інвестори, представники транснаціональних корпорацій,
вітчизняних і закордонних ділових
кіл, дипломатичного корпусу».
ЄДИНИЙ ПОРТАЛ
АДМІНПОСЛУГ: ГОЛОВНЕ —
САМ ПРОЦЕС
Є у нас Національний план дій на
2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 20102014 роки «Заможне суспільство,

Замовлення державних установ на розробку сайтів у 2012 році
Замовник

Пенсійний фонд України

Державне агентство з питань
науки, інновацій та інформатизації України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Державна служба України з
лікарських засобів

Послуга
Ціна, грн.
Модернізація Інтегрованої комплексної
інформаційної системи (ІКІС) Пенсійного
фонду України для створення та запро- 7264900
вадження Веб-порталу електронних
послуг Пенсійного фонду України

Виконавець

Створення автоматизованої системи
«Єдине вікно подання електронної
звітності»
Модернізація системи електронного
урядування Мінекоприроди
Веб-портал електронного урядування
Державної служби України з лікарських
засобів

4842060

ТОВ
«НВП «Медирент»
ТОВ
«Софтлайн-ІТ»

2450000

ТОВ
«Софтлайн-ІТ»

965567

ТОВ
«АМІ»

365 000

ТОВ
«Софтлайн-ІТ»

Державне агентство з інвести- Послуги з створення та підтримки функцій та управління національ- ціонування інтерактивного веб-порталу
ними проектами України
Державна інспекція України
Впровадження системи електронного
з безпеки на наземному
документообігу та розробки офіційного
транспорті
веб-сайту
ДП «НЕК «Укренерго»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство внутрішніх
справ України
Державна митна служба
України

5055000

ТОВ НВП
«Медирент»

Модернізація web-сайту ukrenergo.
energy.gov.ua

350000

Розробка та впровадження офіційного
веб-порталу МінАПК
Створення інформаційного сервісу
надання громадянам доступу через
Єдиний інтегрований Веб-портал МВС
України до існуючих автоматизованих
розшукових обліків системи МВС
Оновлення веб-порталу Держмитслужби
України

150000

ТОВ
«НВП
«Медирент»
ТОВ
«Медія Бренд»

142155

ТОВ
«Софтлайн–ІТ»

35000

ТОВ
«Софтлайн-ІТ»

ментації на новий портал написали
дослівно таке: «Онлайн-комунікація
Державного агентства з інвестицій
та управління національними проектами України… включає офіційний сайт (www.ukrproject.gov.ua),

конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава». Саме на нього
посилалося Міністерство економічного розвитку і торгівлі, замовляючи Єдиний портал адмінпослуг.
Згідно з цим планом на 2012 рік були

Кожен нардеп обходиться держбюджету
в понад дві тисячі у день

Ц

ього року на оздоровлення депутатів виділили 17 мільйонів
гривень, 36 мільйонів — на транспортне забезпечення, 12 мільйонів — на безкоштовний проїзд, іще
півмільярда — на ремонт житлових будівель. Окрім того, 500 мільйонів піде на обранців попередніх
скликань. У Верховну Раду надійшла 151 заява від колишніх нардепів із проханням виплатити допомогу з безробіття, з них 109 — від
депутатів останнього скликання,
які претендують на 14 тисяч гривень щомісяця.
Серед європейських колег
українські депутати офіційно чи не
найбідніші. Менша ставка тільки у
грузинських народних обранців
— 1000-1500 доларів. Найбільше
одержують італійські парламентарі — 18 700 доларів. Але до їхньої
зарплати заздалегідь включені кошти на всі можливі витрати. Наші
ж нардепи отримують від держави
в середньому 800 тисяч гривень,
якщо скласти зарплату, премії та

розписані розроблення й апробація
пілотної версії порталу, а далі —
розширення його функціональних
можливостей і забезпечення належного функціонування. Знайти замовлення на розробку веб-ресурсу
у «Віснику державних закупівель»
не вдалося. Зате «розширення» та
«належне функціонування» Мінекономіки замовило 29 листопада минулого року — за 450 тисяч гривень.
Строки виконання минули півтора
місяця тому — доробити замовлення мали до 15 грудня. Та портал
досі «перебуває в процесі розробки та тестування». Розтлумачимо
по-простому. Якби юзеру потрібна
була, наприклад, довідка про зняття
з обліку платника податків (обрано
з переліку навмання), він так би і не
дізнався, які для цього треба подати
документи, як їх подати, за скільки
днів цю довідку зроблять, бо ці графи досі не заповнені.
ЕЛЕКТРОННА КАРТА МВС:
ЗРОБИЛИ В ДЕСЯТКИ РАЗІВ
ДОРОЖЧЕ
Є в переліку минулорічних замовлень і такий випадок, коли роботу виконали, все працює як слід,
та вибиває з колії ціна питання. 24
грудня МВС підписало угоду на деякі
оновлення свого офіційного порталу. На сайті треба було забезпечити
громадянам доступ до розшукових
обліків, створити реєстр обліку й
оприлюднення публічної інформації
і нарешті — зробити «інформаційно-аналітичний інтерактивний сервіс» під назвою «Електронна карта
інформаційних ресурсів органів і
підрозділів внутрішніх справ України в мережі Інтернет». На все дали
часу до Нового року, а грошей —
близько 370 тисяч гривень. Одразу
зазначимо, що все зробили: працює
і база розшуку, і пошук документів,
які містять публічну інформацію.
Зокрема, є одна мапа за 142 тисячі гривень — звичайна карта України (не підписані ні області, ні міста,
лише Київ і Севастополь виокремили
жирними цятками) з активними елементами: наводиш на область — випадає віконечко з назвою, площею,
кількістю населення й рівнем злочинності; клікаєш — і переходиш на
сайт регіонального управління МВС.
Опитані розробники сайтів, поглянувши на цю карту, сказали, що
таке можна було б зробити за значно
дешевшою ціною. Причому дешевшою разів у «надцять» — тисяч за
десять, а то й за дві гривень.

У

заповідній зоні Прикарпаття, на території Віктора
Ющенка, триває активне будівництво. У заповіднику Женець
поблизу с. Татарів 4000 га землі,
в центрі якої — славетний водоспад Гук. Нові споруди тут зводять із каменю та дерев’яного
бруса. Зі слів місцевих, уже навесні Ющенко відкриє тут котеджі для багатих туристів. Сусіди
Віктора Андрійовича кажуть, що
він планує відкрити ресторан із
гуцульською кухнею, де навіть
пропонував їм роботу.
На пагорбі видніє триповерхова дача Ющенка. Після
відходу від державних справ
екс-президент буває на Прикарпатті дедалі частіше, каже місцевий люд. Востаннє приїжджав
сюди з усією великою родиною
на зимові свята. Провів на дачі
10 днів і вразив сусідів новорічним феєрверком.
На головному в’їзді до маєтку — шлагбаум, знак «Вхід
заборонено» та будка охорони.
Гектари охороняють шестеро чоловіків і пес.
Від маєтку Ющенка всього
три кілометри до водоспаду Гук.
Продавці сувенірів кажуть, що,
відколи екс-президент сюди переїхав, до водоспаду заасфальтували дорогу, проклали доріжки,
зробили містки. Місцеві нетерпляче чекають на відкриття готелю Ющенка, бо сподіваються на
наплив туристів.

Перша жінкапрезидент у
Південній Кореї
склала присягу

Леся ІВАНОВА, «Наші гроші»

Віктор Пінчук
віддасть половину
своїх статків на
благодійність

У

пільги. Один депутат обходиться
бюджету у 2039 гривень на день.
У цю суму входять зарплати народних обранців та їхніх помічників, витрати на проїзд, зокрема
на перельоти, лікування, путівки
в санаторій, телефонний зв’язок,
проживання в готелі та навіть канцелярське приладдя.

Ющенко відкриє у
заповіднику свій
курорт

країнський бізнесмен Віктор
Пінчук зобов’язується інвестувати половину або навіть більше
своїх статків за життя і після нього
в благодійні проекти. Він збирається приєднатися до Giving Pledge
(«Клятва дарування») — філантропічної ініціативи, заснованої Біллом
Гейтсом і Ворреном Баффеттом у
2010 році.
За словами Пінчука, він має
намір продовжити інвестувати в
такі напрямки, як освіта, охорона
здоров’я, доступ до сучасного мистецтва та просування України у світі. «Giving Pledge об’єднує людей для
обміну ідеями про те, як зробити
внесок у розвиток суспільства більш
ефективним і розумним», — зазначив засновник ініціативи. За даними
журналу «Forbes-Україна», статки
Віктора Пінчука в 2012 році оцінювались у 4,2 мільярда доларів.

П

ерша жінка-президент в історії Південної Кореї Пак
Кин Хе склала присягу та вступила на посаду. Президент під
час 15-хвилинної інавгураційної
промови закликала сусідню Північну Корею відмовитися від
ядерних амбіцій і стати на шлях
мирного розвитку.
Пак Кин Хе — дочка покійного глави держави, військового
лідера Пак Чон Хі, який керував
Південною Кореєю з 1961-го по
1979-й. На президентських виборах у грудні 2012 року 60-річна Пак була кандидатом від
правлячої партії «Сенурі» і набрала близько 51% голосів. Вона
очолила країну в момент наростання напруженості на Корейському півострові: на початку
лютого Північна Корея оголосила про проведення ядерного
випробування.

