
складності; встановлення зрошувальних 
систем та автоматичного поливу газонів. 
(066) 0813938; (068) 3376785

Будівельні роботи, ремонт та 
реконструкція: внутрішні роботи, 
утеплення, лицювання плиткою, 
малярні, сантехнічні, штукатурні 
роботи. Ліц. АВ№343711, ДАБІУ. 

(066) 2222313

  Утеплення будинків пінопластом; 
"короїд", "баранек", фарбування фасадів. 
(050) 8257924, Вадим

  Свердловини та їх обслуговування, у 
Волинській обл. (050) 5178751; (096) 
4633888; (066) 5726636

  ВИКОНУЄМО РОБОТИ ПО ФАСАДУ: 
"КОРОЇД", "БАРАНЕК", НА АКРІЛО-
ВИХ, МІНЕРАЛЬНИХ ТА БОКСИДНИХ 
ОСНОВАХ, ТАКОЖ ШТУКАТУРКА ТА 
ПІДШИВКА. (099) 7219872; (097) 
1796480, МИКОЛА

  Циклювання, шпаклювання, лакування 
паркету та фарбованих дошок новими 
барабанними та дисковими машинами. 
(0332) 293990; (099) 6427274; (094) 
9084990

  Бригада відповідальних, кваліфіко-
ваних працівників, виконує: ремонтні, 
євроремонтні роботи дахи, фундаменти, 
кладка цегли, блоків, шпаклювання, 
штукатурення, стяжка, гіпсокартон, ва-
гонка, лицювання плиткою, циклювання 
паркету, утеплення фасадів мінватою, 
пінопластом. (066) 9489938; (095) 
8634538; (097) 3017755

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, дошки, 
ламінату; лакування та шпаклювання. 
(066) 1668415; (067) 8043815

  ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ТА БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАД-
НОСТІ: СХОДИ, ВОРОТА, ГАРАЖІ, СТЕ-
ЛАЖІ, ВИШКИ, БАЛКОНИ, РЕШІТКИ ТА 
ІН. НИЗЬКІ ЦІНИ. (068) 6254718

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, пта-
хоферму, на збір грибів, сортування 

саджанців, садівники, збирання 
полуниці, сортування яблук, польові 

та с/г роботи, парники, теплиці; 
водії, житло, харчування, візова 
підтримка надається, наявність 
закордонного паспорту. (067) 

8100781; (099) 7816496

  На роботу потрібні водії-експедитори, 
з досвідом роботи на ГАЗ-53, з/п від 
3500грн. (0332) 282566; (050) 6280903 з 
10.00 до 18.00

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ КУХАР З ДО-
СВІДОМ РОБОТИ, ПО ВУЛ.ВОЛОДИ-
МИРСЬКІЙ. (095) 8100567

  У кафе потрібен кухар, бармен, офіці-
ант. (050) 7141434; (067) 8365804

  Повна та часткова зайняність, офіс-
менеджер. (066) 9416821, Надія 
Вікторівна

  Потрібен на роботу водій з власним 
легковим а/м, міні-веном, вантажним 
бусом до 5т. (066) 9062455

  Запрошуємо на роботу в салон-мага-
зин продавців та продавців-консультан-
тів. (067) 3322259; (099) 7169473

   На склад потрібні вантажники та па-
кувальники, з/п висока. (0332) 290639; 
(099) 7169473  

  В будівельну фірму потрібен виконроб, 
вимоги: посвідчення, досвід роботи, 
навики приймання-передачі, ведення 
журналів і виконавчої документації. 
(050) 3785990

  Потрібні на роботу менеджер з 
реалізації віконно-дверних конструкцій, 
інженер ПЦБ, монтажник фасадних 
систем, покрівельник з досвідом роботи. 
(050) 3785990

Терміново візьму в салон краси 
майстра перукаря-універсала, на 
вигідних умовах та манікюрницю. 

Здам в оренду робоче місце перука-
ря. (050) 5564835

  Терміново потрібен водій на вантаж-
ний а/м, з досвідом роботи по країнах 
Європи, наявність візи. (050) 2674847; 
(098) 6491368

  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 безкоштов-
но! 87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 
2075 "Новация"

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З 
АКТОРСЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, ДЛЯ 
ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-
3200ГРН + ВІДРЯДНІ. (050) 4806347

  В ковбасний цех потрібен: формуваль-
ник ковбасних виробів, обвальник м'яса, 
помічник фаршескладача, вантажник, 
бухгалтер. Потрібен персональний водій 
директора. (0332) 719069

  На роботу потрібні: арт-директор, з 
досвідом роботи, офіціанти та бармени, 
можна без досвіду роботи, у спортивно-
розважальний комплекс, з/п за домовле-
ністю. (0332) 729913; (067) 3325161

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ПОРЦІЙНО-
ГО МОРОЗИВА З КІОСКУ, БАЖАННЯ 
ПРАЦЮВАТИ, ЧЕСНІСТЬ, БАЖАНО 
ДОСВІД РОБОТИ В ТОРГІВЛІ, ПО-
ТИЖНЕВИЙ ГРАФІК, З/П ВИСОКА, ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. (093) 7505665, 
ЮЛІЯ; (050) 7454666

 ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ. МОЖ-
ЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ СТАБІЛЬНИЙ 
СІМЕЙНИЙ ДОХІД (ІНФОРМАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА ФІРМИ-ВИРОБНИКА). 
(050) 4381031, 10.00-16.00, КРІМ 
ВИХІДНИХ

  В продуктовий гастроном потрібен 
продавець, р-н ЛПЗ, 33-й квартал та залізн.

вокзал. Продавець чаю та кави, 33-й квар-
тал. (099) 7777718

На роботу потрібні домогосподарки 
для прибирання котеджів, наявність 

закордонного паспорту, з/п від 
8000грн гарантована, співбесіда 

з прямим роботодавцем. Вимоги: 
порядність, без шкідливих звичок. 

(050) 5165552

  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. Адр: Луцьк, вул.Кафедраль-
на, 25. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. 
(0332) 723738 (Луцьк); (050) 3731019

Візьму на роботу водія на а/м "Мер-
седес-Спритер" та "Мерседес-Атего". 
Вимоги: без шкідливих звичок (ал-
коголізм, наркоманія, психічні роз-

лади). Знання ПДР, технічної частини 
а/м, бажання працювати, можливість 

їхати в ночі. (050) 9557260

Фермер
  Продам. Цуценят золотистого ретриве-

ра (лабрадор), титуловані батьки, тавро, 
щеплення, повний пакет документів, ціна 
за домовленістю. (099) 4096539

  Продам. Коня 5 років, с.Лаврів, Луцького 
р-ну. (095) 5187071

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

  Продам. Культиватор КПС-4 з боронами. 
Продам доїльний апарат. (098) 4462622

  Куплю чисту сортову картоплю та 
столовий буряк, моркву.  (097) 1162516; 
(095) 4171194

Різне
  Продам. Стінку польського виробни-

цтва, довж.3м. (067) 7994950

  Продам. Стіл письмовий з полицею 
1.10х0.65. (099) 7330133

  Продам. Прихожу світлого кольо-
ру (шафа, дзеркало, вішак та тумба), 
довж.2.1м, вис.2.1м,, шир.50см. (050) 
3780476

  Продам. Кухню б/в (маневицька) 400грн; 
телевізор "Панасонік", 500грн; пральна 
міні-машину, 200грн; пральну машину 
"Таврія-3", 100грн. (095) 1822617

  Продам. Вживаний одяг, гуртом та в 
роздріб. (050) 2078798

  Продам. Сукню весільну фірми "Мак-
сіма", розм. 42-44, б/в один раз. (099) 
7330133

Продам. Пральні машини, холодиль-
ники (маленькі), морозильні камери, 

посудомийні машини "Bosch", 
"Siemens", AEG, б/в в новому стані, з 

гарантією. (050) 1772873, Ігор; (097) 
6107769

  Продам. Холодильник "Індезіт ТТ85Т", 
б/в та пральну машину-автомат "Зануссі 
ZWP580", вертикальну. (050) 6742160

  Продам. Коляску-трансформер "Еверф-
ло", голубого кольору, у хорошому стані. 
(095) 5784699

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, 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 

  Куплю неробочі акумулятори, приїду та 
заберу. (068) 9359909

ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс 
груп просить вважати втраченими 

та недійсними наступні Зелені 
картки (вся Європа + Росія) 

UA015/ 8832870, UA015/ 8833258, 
UA015/ 8833261-8833265, UA015/ 

8840012, UA015/ 8840044-8840046, 
UA015/ 8848825, UA015/ 8843753-

8843754, UA015/ 8843778, UA015/ 
8843780, UA015/ 8843788, UA015/ 

8454969, UA015/ 8462226-8462227, 
UA015/ 8462229, UA015/ 8462251, 

8826158-8826159, UA015/ 8126367, 
8454783-8454786.

ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс 
груп просить вважати втраче-

ними та недійсними наступніЗе-
лені картки (вся Європа + Росія) 

UA015/ 8134026, UA015/8139163-
8139165, UA015/ 8454789, UA015/ 

8458579-8458580, UA015/ 8647573, 
UA015/ 8838305, UA015/ 8458574, 
UA015/ 8458570, UA015/ 8642583, 
UA015/ 8642562, UA015/ 8647677, 
UA015/ 7348087, UA015/ 8144128-

8144130, UA015/ 8644208-8644210, 
UA015/ 8647662, UA015/ 8831398, 
UA015/ 8642601-8642603, UA015/ 

8642606,UA015/8642618.

ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс 
груп просить вважати втраче-
ними та недійсними наступні 
Зелені картки (вся Європа + 

Росія) UA015/8642628, 8841501-
8841503, UA015/8642568-8642569, 
UA015/8650228, 8841505, UA015/

8826152,UA015/8831378-8831380, 
UA015/8835895, UA015/8841396, 
UA015/8831356, UA015/8841488, 
UA015/8136355, UA015/8632475, 
UA015/8650515, UA015/8831122, 

UA015/8853950.

У розпорядженні ЗМІ опинилися 
декларації про доходи за минулий рік 
керівників ГПУ: Генпрокурора Віктора 
Пшонки, його першого заступника 
Рената Кузьміна та нової заступниці 
Лілії Фролової (представляла обви-
нувачення в суді у гучній «газовій» 
справі Юлії Тимошенко). 

Згідно з декларацією, доходи Генп-
рокурора Пшонки за минулий рік ви-
росли на 214 тисяч у порівнянні з 2011-
м. Торік Віктор Павлович отримав 488 
тисяч гривень заробітної плати, тобто 
щомісяця одержував по 40 тисяч. Осо-
бистого транспорту глава ГПУ, як і ра-
ніше, не має, при цьому гараж у його 
власності значиться. 

Генпрокурор володіє також 10 гек-
тарами землі — паями, які йому діс-
тались у спадок від батьків і на оренді 
яких він заробив п’ять тисяч гривень. 

Крім того, у 2012-му Віктор Пшон-
ка отримав авторську винагороду, 116 
тисяч гривень, як член редколегії ко-

ментаря нового КПК. 
Сім’я Генпрокурора (у декларації 

вказана одна дружина) за рік одержа-
ла 730 тисяч гривень доходу, з яких 516 
тисяч — платня, майже вісім тисяч — 
матеріальна допомога, а також відсо-
тки й інші види доходів.

До речі, банківських вкладів у 
Пшонки на 71 тисячу гривень менше, 
ніж у його першого заступника Кузь-
міна. 

Так, за рік Ренат Равелійович заро-
бив усього на 10 тисяч гривень менше, 

ніж його начальник. А ще він володіє 
мотоциклом Harley-Davidson Fat Boy 
(ринкова ціна — близько $20 тис.). 
Байк — одне з його захоплень, зізна-
ється сам Кузьмін. Згідно з деклараці-
єю, порівняно з 2011-м, коли він отри-
мав свою частку прибутку від продажу 
нерухомості, доходи зама глави ГПУ 
знизилися майже на 400 тисяч гривень. 

А от його рідня за минулий рік за-
робила 5,5 мільйона. У своїй декларації 
Кузьмін уточнив, що ці гроші одержа-

ні від продажу нерухомості й іншого 
майна. Також він вказав, що сім’я во-
лодіє автомобілем Land Rover Range 
Rover 2011 року випуску (така машина 
зараз коштує близько $110 тис.). 

Згідно з декларацією заступниці 
Генпрокурора Лілії Фролової, доходи 
її скромні і їздить вона на автомобілі 
Daewoo Lanos 2008 р. в.(коштує трохи 
менше $10 тис., поширена машина се-
ред таксистів). 

За рік Лілія Олександрівна заро-
била майже 230 тисяч гривень, тобто 
її щомісячна платня — близько 18 ти-
сяч. А от доходи сім’ї (чоловіка та сина, 
про якого кажуть, що він спортсмен-
плавець, срібний призер Європи) були 
майже в два рази вищі — 412 тисяч 339 
гривень. Частину прибутку рідні заміс-
ниці глави ГПУ отримали від здавання 
в оренду нерухомості. Попри непогані 
доходи та півмільйона гривень на ра-
хунках у банках, Фролова повідомила, 
що брала та погашала кредит — трохи 
менше дев’яти тисяч гривень. 
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У Романа Абрамовича 
народилася донечка 
Подруга російського бізнесмена Романа 
Абрамовича Дар’я Жукова народила дочку. 
«Дівчинку звуть Лея Абрамович. Породілля 
та немовля почуваються добре. Пологи 
пройшли минулого понеділка в Нью-
Йорку», — повідомляє з посиланням на 
джерело РІА «Новини». Для Абрамовича та 
Жукової Лея — друга спільна дитина. У 2009 
році у них народився син Аарон-Олександр. 
Для олігарха дочка стала сьомою дитиною. 

Добкін задекларував більше 10 мільйонів, два 
автомобілі та катер 

Згідно із оприлюдненою деклараці-
єю, доходи голови Харківської ОДА 

Михайла Добкіна за 2012 рік склали 10 
мільйонів 611 тисяч 453 гривні: зарплата 
— 80,338 тис. гривень, дивіденди та від-
сотки — 10 мільйонів 208 тисяч 62 грив-
ні, подарунки, призи, виграші — 1,2 ти-
сячі, дохід від відчуження рухомого та 
нерухомого майна — 321,875 тисячі гри-
вень.  У порівнянні з 2011 роком дохо-
ди губернатора Харкова від дивідендів 
і відсотків зросли майже вдвічі (торік 
було 2 мільйони 148 тисяч 69 гривень). 

У декларації за 2012-й також зазна-
чено, що у Добкіна два легковики — 
Toyota LC 200 2012 р. в. і ЗАЗ-965 1963 р. 

в.  Крім того, у голови Харківської ОДА є 
квартира (44,4 кв. м) і катер Silver Hawk 
2003 р. в. На рахунках у банках — 77 ти-
сяч 812 гривень, причому всі гроші вне-
сено минулого року. 

Загальні доходи членів сім’ї за 2012 
рік склали 10 мільйонів 183 тисячі 9 гри-
вень (у 2011-му було вдвічі менше — 5 
мільйонів 46 тисяч 212 гривень): зарпла-
та — 51 тисяча 507 гривень, дивіденди 
та відсотки — 10 мільйонів 73 тисячі 377 
гривень, дохід від відчуження рухомо-
го та нерухомого майна — 58 тисяч 125 
гривень.  Нагадаємо, мер Харкова Ген-
надій Кернес задекларував 16 мільйонів 
гривень.

Янукович заробляє 
грошей більше, 
ніж Обама та Путін 

Декларації про доходи прези-
дентів США Барака Обами 

та РФ Володимира Путіна опри-
люднили їхні адміністрації. 

Згідно з документами, Обама 
разом із сім’єю заробив майже 
$608,5 тисячі. У прес-службі Бі-
лого дому зазначають, що це на 
200 тисяч менше, ніж у 2011-му. 

Офіційні статки американ-
ського президента втричі пере-
вищили доходи його російського 
колеги Володимира Путіна, який 
також днями прозвітував, скіль-
ки заробив минулого року. До-
ходи Путіна склали 5,8 мільйона 
рублів (майже $190 тис.). 

Одначе на тлі Віктора Януко-
вича заробітки Обами та Путіна 
здаються мало не скромними. 
Так, глава України у 2012-му зба-
гатився більше, ніж президенти 
Росії та США разом. Згідно з де-
кларацією Віктора Федоровича, 
його минулорічний заробіток 
склав $2,5 млн. Із них зарплата 
— лише 97 тисяч. Основну суму 
— $2 мільйони — гарант отри-
мав за свою письменницьку ді-
яльність, у якості гонорарів. 

Саме завдяки письменству 
Президента України визнали 
найбільш високооплачуваним 
політиком у світі. Навіть глава 
США Обама за свою успішну 
книгу «Мрії мого батька» заро-
бив роялті в межах від 100 тисяч 
до мільйона доларів. Небувало 
високий гонорар Януковичу 
виплатило ТОВ «Новий світ». 
Пізніше з’ясувалося, що ця до-
нецька друкарня не видає книги. 

Прокуратуру України 
очолюють мільйонери 

Дружина Литвина продала нерухомості 
на 10 мільйонів 

Нардеп, екс-спікер Володимир Лит-
вин задекларував у 2012 році 987 

943 гривні доходів. Цю інформацію 
опублікував «Голос України». Заробітна 
плата Володимира Михайловича в 2012-
му склала 242 880 гривень, дохід від ви-
кладацької, наукової та творчої діяль-
ності, авторська винагорода — 539 565 
гривень, дивіденди за депозитами — 
205 498 гривень. 

Річний дохід дружини Литвина ста-
новить 10 191 345 гривень, із яких плат-
ня — 185 698 гривень, дохід від продажу 
нерухомого майна (будинку й елінгу) 
— 10 мільйонів, від передачі в оренду 
земельного паю — 5647 гривень. 

Сім’ї колишнього спікера належить 
квартира площею 259,8 кв. м. 

Йому особисто — земельна ділянка 
площею 4698 кв. м, автомобілі Toyota 
Land Cruiser 2008 року випуску (об’єм 

двигуна — 5663 куб. см), ГАЗ-21 1962 
року випуску (2445 куб. см), а також га-
раж площею 18 кв. м.

Жінка Литвина володіє земельним 
паєм у 9,56 га на правах спадщини та 
нежитловим приміщенням площею 25,5 
кв. м. Крім цього, вона є власницею ав-
томобіля Chrysler PT Cruiser 2007 року 
випуску (2429 куб. см). 

На рахунках Литвина у банках збері-
гається 4 819 803 гривні, у його дружини 
— 10 658 987 гривень (із них 10 мільйо-
нів — від продажу нерухомості в 2012 
році). Про річні витрати на утримання 
майна в повідомленні не згадується. 

У 2011 році Литвин задекларував 1 
149 990 гривень доходу. В торішній де-
кларації екс-спікера у власності його 
дружини значився дачний будинок 
(277,2 кв. м) і елінг (314,8 кв. м). 


