
 М'ясопереробне підприємство 
запрошує: різноробочих у цех, об-
валювальників та жилювальників м'яса, 
укладальників-пакувальників готової 
продукції, водіїв-експедиторів, висока 
з/п, комфортні умови праці.(066) 
9496977

  Візьму на роботу офіціанта та кухаря.
(050) 7884873

Візьму на роботу мулярів та спеці-
алістів по внутрішньому ремонту.
(066) 2222313; (063) 5838144

Потрібен бармен, офіціант у кафе-
бар, на АЗС "Укрнафта", вул.Кар-
пенка-Карого, 1.(066) 6254404

  Найму на роботу офіціанта та барме-
на.(050) 9201322

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ У БАР 
ПОТРІБНІ: БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ШЕФ-
КУХАР, ПОСУДОМИЙНИЦЯ.(098) 
5814664

Фермер

  Продам. Цуценят московської 
сторожової з хорошим родоводом, 
вакциновані. Надійний друг та охоро-
нець!(067) 3857688; (050) 8319959

  Продам. Коня робочого, 8 років, 
гнідої масті.(067) 8988435

  Продам. Лоша, вік 4 місяці, чорної 
масті.(066) 2711278; (067) 6804882

  Продам. Робочого коня, 10 років, 
рудої масті, виконує усі польові роботи, 
без норову, с.Милятин, Іваничівського 
р-ну.(097) 0308881

  Продам. Коня 9 років, тихій, спо-
кійний, навчений, каштанової масті, 
с.Коршовець, Луцького р-ну(099) 
7328076

  Продам. Зерно: пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, жито, третєкале, осип-
ка, обміняю на міндобриво (селітру, 
нітроамофоску).(050) 6099025; (097) 
74184863

  Куплю зерно: пшениці, ячменю, вівса, 
кукурудзи. Міняю на селітру, нітроамо-
фоску.(050) 6099025; (097) 4184863

Різне

  Продам. Телевізор "Самсунг", 
діаг.54см, в дуже хорошому стані, 
400грн, торг.(0332) 234593; (096) 
2717797

  Продам. Дрова, можлива доставка.
(0332) 780767; (095) 8960741

  Продам. Два килими, 2х3м, недорого.
(0332) 242680; (099) 0306523

Продаж секонд-хенду, оптом.
(050) 8440986; (097) 8041558

  Продам. Спальний гарнітур, корич-
невий: дві шафи, два ліжка, трюмо, 2 
приліжкові тумби, у хорошому стані.
(097) 5954782

  Продам. Прихожу дерев'яну, з антре-
солями, 1000грн; ліжко нове, двоспаль-
не з приліжковими тумбами,  1000грн; 
холодильник "Норд", 1000грн; телевізор 
"Део", 400грн; журнальний стіл, 300грн, 
тумбу під телевізор, 300грн. Терміново.
(050) 4384271; (050) 4384257

  Продам. Ел/плиту, ел/духовку, ел/
соковижималку, газову колонку б/в; 
приймач "Ішим-003", підсилювач УУ-2П, 
лист н/ж 2мм. (050) 1975020

  Дріт ніхромовий та н/ж, бітум, мідну 
шину, тахометр, старовинну бронзову 
люстру, бутлі на вино, банки 3л, детек-
тив Е. Сухов "Я вор в законе".(050) 
1975020

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

Продам породних цуценят (азіатська 
овчарка) від породних батьків для 
забезпечених людей як надійних 

друзів та охоронців. Батьки приймали 
участь у виставках, є нагороди. Фото 

вишлю на електронку на вимогу. 
(095)364-61-91

Продам коляску 3 в 1 (люлька, 
літній варіант, автокрісло) 1500грн. 

(068)1401785

Вітчизняні політики на Батьківщині 
декларують патріотичні гасла, а 
ведуть бізнес і скуповують нерухо-
мість, лікуються та відпочивають за 
кордоном. Де саме — аналізували 
журналісти «Фокуса». 

БУДИНОК 
ІЗ НЕПОРОЗУМІННЯМ 

За даними міжнародної кон-
салтингової компанії Knight Frank, 
торік українці вклали в лондонські 
новобудови $35 млн., забезпечивши 
1% усіх капіталовкладень на ринку 
нового житла. Якщо вірити аналі-
тикам компанії, в 65 випадках зі ста 
квартиру купували для інвестуван-
ня в елітну нерухомість. У 33 випад-
ках помешкання були придбані для 
проживання дітей під час навчання 
в британській столиці, й лише 2% 
покупців здійснювали операцію 
безпосередньо заради придбання 
житла в якості другого дому. Втім, 
вітчизняні експерти не виключа-
ють, що дані можуть бути занижені. 
Угоди з купівлі-продажу елітної не-
рухомості за кордоном забезпечені 
українці тримають у таємниці, що 
ускладнює реальний підрахунок. 

Але навіть та мізерна інфор-
мація, що стає надбанням громад-
ськості, вражає цифрами. Напри-
клад, мільярдер Ринат Ахметов, 
будучи народним депутатом, при-
дбав триповерховий пентхаус у 
лондонському комплексі One Hyde 
Park із видом на Гайд-парк. Угода 
полегшила його гаманець на $220 
млн. Віктор Пінчук не пошкодував 
$159 млн на п’ятиповерховий вікто-

ріанський особняк. А співвласник 
групи «Приват» Геннадій Боголюбов 
за $270 млн купив семиповерховий 
будинок на Трафальгарській площі в 
центрі Лондона. 

В останньому разі покупка набу-
ла розголосу через непорозуміння, 
пов’язане з розподілом комісійних. 
Купити будівлю для українського мі-
льярдера за домовленістю повинна 
була одна компанія, та угоду провела 
друга. У результаті в першій «обра-
зилися», що їх незаслужено позба-
вили комісійних, і подали до суду. 

Про володіння нерухомістю за 
кордоном може свідчити сукупність 
непрямих факторів. Наприклад, 
якщо діти політиків навчаються за 
кордоном, то велика ймовірність, що 
в тій же країні вони купили і житло. 
У різний час у Великобританії вчи-
лися нащадки народного депутата 
Сергія Тігіпка, екс-прем’єра Юлії 
Тимошенко, депутата-мільйонера 
Петра Порошенка, голови РНБО 
Андрія Клюєва, народного депутата 
III–VI скликань Богдана Губського, 
колишнього міністра транспорту і 
зв’язку Євгена Червоненка, старший 
онук другого президента України 
Леоніда Кучми. Вартість навчання 
в елітних вузах Лондона стартує від 
$20–30 тис. на рік. 

ДАЛЕКИЙ ПАТРІОТИЗМ 

Станіслав Ніколаєнко, який у 
2005–2007 роках працював міні-
стром освіти, не бачить у навчанні 
дітей за кордоном нічого поганого. 
Отримання іноземної освіти і до-
свіду, вважає він, навіть корисне. 
Питання в іншому: чи повернуться 

нащадки чиновників і депутатів на 
Батьківщину, щоб використовува-
ти отримані знання на благо своєї 
країни. Поки ж діти політичного 
істеблішменту не квапляться леті-
ти туди, де їхні батьки намагають-
ся прищепити патріотизм простим 
українцям. За кордоном залишилася 
старша дочка Тігіпка, у Великобри-
танії живе син Губського, не поспі-
шає додому син Червоненка, який 
закінчив Оксфорд. 

Діти політиків лишаються за 
кордоном, а їхні батьки далеко від 
цікавих очей співвітчизників ор-
ганізовують їм грандіозні весілля. 
Так зробили Сергій Тігіпко, який 
видав дочку заміж в Англії, та на-
родний депутат Сергій Клюєв, що 
влаштував розкішне весілля доньки 
у Ліхтенштейнському палаці у Відні. 

В Австрії у Клюєва маєток, там же 
зареєстровані компанії, пов’язані з 
його ім’ям. 

Не забувають політичні лідери 
минулого і сьогодення й про власні 
урочистості. Леонід Кучма тради-
ційно святкує день народження да-
леко від Батьківщини: своє 75-річчя 

він укотре відзначив на італійському 
острові Сардинія. 

А поки еліта витрачає гроші за 
кордоном, українським обивателям 
від корупції бігти нікуди. Випускни-
ки звичайних вишів готуються зану-
ритись у вітчизняні реалії. 

ЗАБУТІ ЗАПОВІТИ

Нерідко політики поєднують 
відпочинок із лікуванням. Так, тер-
мальний курорт в італійському місті 
Мерано любить відвідувати міністр 
аграрної політики Микола Присяж-
нюк, а курорт по сусідству, у місті 
Монтекатіні-Терме, — глава Вищої 
ради юстиції Олександр Лаврино-
вич. 

Високопоставленим чиновни-
кам профілактичне лікування об-
ходиться недешево — один день пе-
ребування на італійському курорті 
коштує близько €1,5 тис. Але вони не 
квапляться проходити курс навіть у 
престижній лікарні «Феофанія», де 
за бюджетний рахунок можуть по-
правляти здоров’я люди при владі. 

Політики, від яких залежить 
майбутнє вітчизняної охорони 
здоров’я, схоже, самі не вірять у 
реформування. В разі проблем зі 
здоров’ям і Леонід Кучма, і Віктор 
Ющенко, і Віктор Янукович вважа-
ли за краще звертатися до іноземних 
лікарів. 

Незважаючи на те, що «Феофа-
нія» є однією з небагатьох держав-
них клінік, на яку з бюджету не шко-
дують грошей, Євген Червоненко 
називає медиків лікарні «хребтами». 
Це ті, кого на престижну роботу вла-
штували за телефонним дзвінком 
впливової людини. Такий підхід до 
підбору кадрів викликає у Черво-
ненка скептицизм, тому він корис-
тується послугами зарубіжних фа-
хівців. Так, операцію на серці кілька 
років тому йому робили в Австрії. 
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Сильні світу

«Феофанія» 
накупила товарів 
майже на шість 
мільйонів 

Лише на виготовлення проекту для прокурорської академії 
витратять 24 мільйони 

Клінічна лікарня «Феофанія» 
Держуправління справами 

за результатами тендерів уклала 
низку угод на придбання товарів 
і послуг на 5,96 мільйона гривень, 
повідомляє «Вісник державних 
закупівель». Як зазначається, 
кілька підрядів на постачання 
білизни та спецодягу на загаль-
ну суму 1,37 мільйона гривень 
отримало ТОВ «Тисінвест». Їй 
замовлено халати німецького 
виробництва для хірургів по 709 
гривень. Також придбано гол-
ландські куртки для кухарів по 
325 гривень та інший одяг на 998 
тисяч гривень. Окрім цього, за 
371 тисячу придбано постільну 
білизну та на 486 тисяч — засоби 
для прання. Загалом у 2013 році 
«Феофанія» провела тендери на 
241,79 мільйона гривень. 

Нацакадемія прокуратури уклала 
угоду з Державним будівельним 

комбінатом управління справами ВР 
на виготовлення проектно-кошто-
рисної документації для зведення 
будівлі академії у Києві. Про це пи-
шуть «Наші гроші» з посиланням на 
«Вісник державних закупівель». 

Вартість угоди становила 24,07 
мільйона гривень. Як зазначається, 

ВНЗ планує будівництво на терито-
рії колишнього мотоциклетного за-
воду. 

У складі Національної академії 
прокуратури буде навчальний кор-
пус на 1000 студентів, актовий зал на 
1000 осіб зі сценою та допоміжними 
кімнатами, шість лекційних залів, 
50 навчальних і три комп’ютерних 
класи, інститут підготовки кадрів, 

столова на 500 чоловік, бібліотека, 
гуртожиток на 1200 місць, спорт-
комплекс, зони відпочинку, автосто-
янка, медпункт й ізолятор. 

Проект потрібно виготовити до 
липня 2014 року. Його вартість на-
віть більша, ніж комплексу будівель 
для Вищого адмінсуду. Очікувані 
витрати на новий офіс для суддів — 
1,5 мільярда гривень. 

Де лікуються, відпочивають і вчать дітей 
українські політики

Донька Сергія Тігіпка Анна не збираєть-
ся повертатись в Україну після навчання 

та весілля в Англії

Термальний курорт в італійському місті Мерано, який відвідує Микола Присяжнюк 

Ахметов і його пентхаус у лондонському комплексі One Hyde Park

За сім місяців депутати протринькали 6,3 мільйона на переїзди 

«Антигероями» цього року 
стали свободівці, які посіли 

чільні місця у топ-10 марнотратців 
державних коштів, пишуть «Вести». 

На першому місці — депутат від 
«Свободи» Михайло Блавацький. До 
1 серпня він налітав по Україні на 
суму в три рази більшу, ніж апарат 
Ради рекомендує витратити за рік 
(26 800 гривень). На його рахунку — 
37 поїздок, які обійшлися бюджету 

майже в 84 тисячі гривень. 
Друге і третє місця — у регіонала 

Володимира Мисика та свободівця 
Руслана Кошулинського. Вони на-
літали майже на 81 та 77 тисяч гри-
вень відповідно. 

На четвертому та п’ятому місцях 
— Вадим Колесніченко та Станіслав 
Мельник. Обидва — регіонали. Вони 
налітали на 75 і 74 тисячі гривень. 

За ними йдуть: регіонал Ігор 

Циркін (майже 73 тисячі), Андрій 
Сенченко та Лідія Котеляк із «Бать-
ківщини» (70 і 68 тисяч). 

Замикають десятку позафрак-
ційний Володимир Купчак і регіонал 
Олександр Васильєв. Вони витрати-
ли майже 67 і 66 тисяч відповідно. 

Нагадаємо, що за 2013 рік депу-
тати промандрували 6,3 мільйона. 
Нардепи в кілька разів перевищують 
ліміт на поїздки. 

Російський олігарх купив 
ялтинський готель 
Власником готелю «Ялта-Інтурист», який оціню-
ють у $100–120 млн, стала кіпрська компанія 
Delphshirre Holdings, підконтрольна російсько-
му підприємцеві Олександру Куликову. Про це 
пише Forbes. Раніше готель належав структурам 
корпорації ІСД Сергія Тарути, Віталія Гайдука й 
Олега Мкртчана. Нагадаємо, мер Ялти Сер-
гій Ілаш раніше заявив, що власники готелю 
«Ялта-Інтурист» вкладуть у місто понад мільярд 
гривень протягом трьох-чотирьох років. 


