
 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(096) 8990250

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ ви-
робник: Білорусь, Обухів, Бровари; 
цегла жовто-піщаного та червоного 

кольору, Білорусь, м.Мінськ, з до-
ставкою. (03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; 
(099) 4451353

  Бруківка вібропресована, ви-
готовлення та професійне вкладання 
з вібротрамбовкою. Низькі ціни, до-
ставка. Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

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

Свердловини, труби обсадні, 
глибинні насоси, міні-башти, вста-

новлення, обслуговування. (050) 
6709075

  Продам. Цеглу червону та білу, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, торфобрикет, 
дрова, торфокрихту, чорнозем. Вивіз 
будівельного сміття. ЖОМ сирий. 
(095) 5355663; (097) 7516430

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дріб-
ний та крупний, цегла біла та червона, 
глина, чорнозем, торфокрихта, дрова, 
вугілля. (050) 1566665; (067) 3618487

  Продам. Пісок дрібно та крупнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

  Продам. Пісок, щебінь різних фрак-
цій, цегла червона, біла, відсів, чорно-
зем, глина, торфокрихта, з доставкою, 
м.Луцьк. (050) 5396261

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
(066) 5922882; (097) 6808868

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-
виробників, широкий вибір, низькі 
ціни. Заміри, кошторис, доставка 
безкоштовна. (050) 7015157; (068) 
0274679

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід 
деревини, за індивідуальними замов-
леннями. Власне виробництво, заміри, 
помірні ціни. (099) 9246770, www.
lioksa-mebli.at.ua

  Продам. Гараж металевий - дачний 
будинок (торговий кіоск). Шпали 
залізобетонні; двотаври металеві, 
труби; дуб кругляк. (0332) 757593; 
(067) 3329246

Кована брама від 3000грн. Кузня "Фай-
на ковка". Каталог з цінами на сайті 
www.fayna-kovka.prom.ua (050) 

2962314; (097) 6139185

Реставрація ванн полімером  акрил. 
Виконуємо без демонтажу за 3 

години. Технологія "Наливна ванна" 
- економія Вашого часу та грошей. 
(0332) 290778; (099) 7020840

  Продам Сітку для огорожі, 10м, 
260грн та дві заготовки до сітки по 
150грн. (0332) 242183; (066) 5622041

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. 
(095) 5755705

Свердловини на воду. Швидко та 
якісно. (096) 3918453

  Виготовлення євродерев'яних 
вікон та балконних рам (зі склом, 
склопакетами), обшивання вагонкою, 
якісно, недорого. (095) 8975952; 
(096) 9690596

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи: штукатурка, плитка, гіпсокар-
тон, вкладання лицювальної цегли та 
блоків. (050) 5676596

Циклювання паркету, без пилу, 
від мережі 220В, шпаклювання, 
лакування, вкладання ламінату. 
(0332) 729024; (063) 9927346; 

(099) 4621778

  Послуги електрика всі види робіт, 
встановлення заземлення, ремонт 
вимикачів, розеток, щитків та ін. Недо-
рого, виїзд до клієнта з матеріалами. 
(095) 6890029; (063) 3807123

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

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274; (094) 
9084990

  Виконую всі види сантехнічних 
робіт. (099) 0052519; (063) 8410386

  Ремонтно-будівельні роботи: штука-
турні, всі види малярних робіт, стяжка, 
встановлення підвіконь та інші. Якісно. 
Помірні ціни. (097) 6655802, Ярос-
лав; (099) 3519263, Ігор

Робота

Працівники на збір малини, яблук, 
помідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний цех, кухарі, фер-
ми, будівельники, с/г робітники, 

догляд за садом, житло, харчуван-
ня, візова підтримка надається, 

наявність закорд. паспорту. (099) 
4456988; (068) 0968845

  На роботу потрібен менеджер ЗЕД. 
Вимоги: англійська мова, ПК, в/о, бажа-
но досвід роботи. Посадові обов'язки: 
логістика, робота з митницею. (0332) 
282905

РОБОТА Фермерське господарство 
с.Острожець (20км від Луцька) 

запрошує бажаючих на сільсько-
господарські роботи по збиранню 
овочів, оплата 10грн/година, про-

живання та харчування безкоштов-
ні. (099) 7366720; (067) 3611388; 

(099) 7366710 

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страхов-
ки. Вакансії у Польщі: будівельники, 
зварювальники, токарі, водії-дале-
кобійники, с/г роботи, ферми та ін. 
Адр: Луцьк, вул.Кафедральна, 25. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381

  У фірмову мережу потрібен водій 
із власним а/м для роботи по області. 
(050) 7169067; (095) 8986912

  Потрібна няня-домогосподарка. 
(099) 0064888

  Візьму на роботу диспетчера-логіста 
для  вантажних міжнародних переве-
зень та слюсаря по ремонту вантажних 
а/м. (067) 3320506; (095) 8824607

  Надомна робота для всієї сім'ї 
(обробка кореспонденції), 2500грн/
місяць. Деталі поштою. Вкладіть під-
писаний конверт на адр. або на e-mail: 
novaship@list.ru. (096) 0273881, 
87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 
2075 "Новация"

Охоронна фірма візьме на роботу 
монтажника засобів охоронної 

пожежної сигналізації, освіта серед-
ня-спеціальна або вища технічна, 

бажано з досвідом роботи. (0332) 
789336

  Потрібен старший продавець та 
продавець у гастроном по вул.Львів-
ській або просп.Грушевського. (099) 
2122227

  Потрібен на роботу водій на авто-
мобіль Супер-МАЗ з напівпричепом 
"Крона", категорія Е. (099) 7280363

Візьму на роботу оббивника ме-
блів, з досвідом роботи та швачку, 
оплата праці дуже висока. (050) 

7010097

Потрібен бармен, офіціант та кухар 
у кафе-бар, на АЗС "Укрнафта", 

вул.Карпенка-Карого, 1. (066) 
6254404

  Потрібен на роботу автомаляр, 
вимоги: досвід роботи, з/п від 4000грн; 
автослюсар, вимоги: досвід роботи, з/п 
від 4000грн; рихтувальник, з досвідом 
роботи, з/п від 4000грн. (0332) 
773300

  Візьму на роботу в кафе: кухаря 
та музиканта. (0332) 255596; (063) 
0719190

  Потрібні на роботу у ресторан 
офіціант та кухар, з досвідом роботи. 
(098) 7708867; (066) 4056134

  Візьму на роботу вантажника. 
(050) 9201797; (098) 5672883

  Потрібен торговий представник. 
Вимоги: водій кат.В, комунікабельний, 
відповідальний, бажання працюва-
ти, досвід роботи в торгівлі. (063) 
3547803

Фермер

  Продам. Поросних свиноматок, 
50шт, бажано оптом, порода Велика 

біла, Ландрас, або обміняю на фуражне 
зерно, відходи від перебирання карто-
плі, моркви, буряка, капусти, тощо. 
(050) 3398560; (093) 4455931

  Продам. Поросят в'єтнамських, 
гібридів дикого кабана, великої білої. 
Можливий обмін на фуражне зерно, 
картоплю, моркву, буряк, тощо. Про-
дам гній без хімії. Куплю прострочені 
продукти харчування. (050) 3398560; 
(093) 4455931

  Продам. Корову, 3 роки, дійну, спо-
кійну, чорно-рябої масті, родить по 
двоє телят, с.Зміїнець Луцького району 
та заготовлене на зиму сіно. (095) 
6807988; (095) 1804625

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

  Продам. Січкарню з ел/двигуном, 
обгортач картоплі, кінний; штахетник. 
(0332) 700780; (097) 8505301

  Віддам цуценят, хороші охоронні 
якості. (0332) 243927; (063) 4573089

  Продам. Цуценят німецької вівчар-
ки, вік 2 місяці. (050) 6468679

  Куплю. Яблука, груші, зимово-осінні, 
рвані, а також горіхи нелущені. (095) 
8711312, Олександр

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534; 
(099) 6429596

  Куплю. Моркву, буряк, картоплю 
в необмеженій кількості. (096) 
6433956

Різне

  Продам. Шафу шестидверну "Оріон", 
стінку львівську, стільці 4ш., туалетний 
столик, крісла м'які 2шт., тумбу під 
телевізор, подушки, перини, підписні 
видання 1954-1995р. (050) 2096588; 
(095) 2060105

Продам б/в побутову техніку з Ні-
меччини: холодильники, морозиль-

ники, морозильні вітрини (450л, 
550л, 650л), пральні та посудомийні 

машини, електроплити, мікро-
хвильові печі, телевізори, музичні 

центри, велосипеди, стінку в зал 
та прихожу, м’яку частину, та інше. 
(093) 2086941, (095)4958513, 

(097)9265664 (з 9 до18:00)

  Продам. Шафу тридверну без антре-
солей, недорого. (050) 6627099

  Телевізор "Філіпс". Велосипеди жі-
ночий "дамка" та чоловічий, недорого. 
(095) 4243956; (097) 6451378

  Продам. Чоботи гумові, б/в, 45розм., 
30грн. (0332) 242183; (066) 5622041

  Продам. Бутлі на вино, 10л-45грн, 
20л-65грн. (0332) 242183; (066) 
5622041

  Продам. Сукню весільну, в грець-
кому стилі, біла, корсет, розм.46-50, 
модель 2012р. + аксесуари додатково, 
дешево. (050) 5472129

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

  Продам. Верстат малогабаритний 
вальцевий Р6-ВС, 185х170, 12т/доба, 
2.2кВт. (096) 6624378

  Продам. Промислову швейну 
машинку "Текстіма", 2шт. та "22-й клас", 
1шт. (095) 6780716

  Куплю. Ел/трубогин та гільйотину 
для порізки металу (до 2мм). (067) 
3344050

  Куплю. Мисливську рушницю з 
документами, 16-20 калібру. (099) 
0819951; (067) 8523213

  Загублене свідоцтво про право на 
майновий пай в пайовому фонді КСП 
«Батьківщина» Рожищенського району 
№ 536. Воно видане на ім’я Новосад 
Анастасії Трохимівни у 2000 році.  Про-
хання вважати його недійсним.

Волинська обласна філармонія 
вивчає попит на об'єкт оренди 

площею 155.7 кв.м, що знаходить-
ся за адр: Луцьк, просп.Волі, 46. 
Для проведення зборів, занять 

гуртків та секцій та інших заходів 
з погодинною оплатою. Заяви 

приймаються протягом 10 днів 
від дня публікації оголошення за 
вищевказаною адресою. (0332) 

249914, 757510

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

(068)1401785

Американський мільяр-
дер Дональд Трамп роз-

глядає можливість покупки 
розташованого біля узбе-
режжя Нью-Йорка острова 
Плам. Про це повідомляє 
Associated Press. Його площа 
сягає понад 340 гектарів.

З 1954 року на острові 
на схід від Лонг-Айленда 
знаходиться лабораторія, 
яка займається вивченням 
інфекційних хвороб тварин. 
На острові також розташо-
вуються колишня база армії 
США і маяк.

 У 2009 році Конгрес 
вирішив перенести лабо-
раторію в новий комплекс 
в місті Манхеттен, штат 
Канзас. Нещодавно феде-
ральна влада заявила про 
готовність продати землю 
для фінансування будівни-
цтва нової лабораторії. Про 
те, скільки планується ви-
ручити за Плам, не повідо-
мляється. Зауважимо, що 
ряд чиновників виступає 

проти якнайшвидшого про-
дажу острова і наполягає на 
проведенні екологічної екс-
пертизи землі. На їх думку, 
при укладанні угоди варто 
прописати обов'язки ново-
го власника з очищення за-
брудненого острова. 

Дональд Трамп зробив 
свій статок на нерухомос-
ті. Він є власником буді-
вельної корпорації Trump 
Organization і компанії 
Trump Entertainment Resorts, 
яка управляє казино і готе-
лями. Трамп також є авто-
ром кількох книг про бізнес 
і ведучим реаліті-шоу «Кан-
дидат».

Під куполом Верховної 
Ради збираються най-
кращі вітчизняні бізнес-
мени. Попри заборону на 
сумісництво держслужби та 
підприємництва, депутати 
займаються бізнесом за 
спинами у народу. Програ-
ма «Гроші» знайшла одних з 
найзаможніших та абсолют-
но непублічних депутатів, 
які працюють в Раді на 
користь власних інтересів. 

Т а -
ріел Ва-
садзе за 
м а й ж е 
рік де-
п у т а т -
ства ви-
с у н у в 
три іні-
ц і а т и -
ви — і 
усі три 

законодавчі ініціативи сто-
сувалися автомобілів. Чому 
саме, зрозуміти не важко — 
Васадзе є почесним прези-
дентом корпорації «УкрАв-
то», що виготовляє і продає 
автомобілі. 

Таємничий депутат Во-
лодимир Продивус був на 
момент обрання головою 
наглядової ради ПАТ «Мос-
тобуд», тобто заробляв на 

б у д і в -
ництві. 
І, за 
щ а с л и -
вим збі-
гом об-
ставин, 
з а р а з 
працює 
у керів-
н и ц т в і 

комітету Верховної Ради 
України з питань будівни-
цтва та містобудування. По-
спілкуватися з Продивусом 
для журналіста виявилось 
нездійсненним завданням, 
у нардепа то не було часу, 
то настрою, а наостанок він 
відмовився говорити з фор-
мулюванням: «Хлопче, ти 
мене добре знаєш?».  В офі-
сі «Мостобуду» запевнили, 
що нардеп досі там працює, 
і навіть облаштував собі де-
путатську приймальню. Та-
кий хід дуже вигідний, адже 
табличка приймальні нарде-
па робить офіс комерційної 
структури «Мостобуд» не-
доторканим. 

 Депутат Дмитро Ан-
дрієвський ніколи не при-
ховував, що є людиною за-
можною. Заробляє він, як 
свідчить декларація, більше, 
ніж лідер фракції. На роботу 
їздить на джипі за $100 тис., 

х о ч а 
с т в е р -
д ж у є , 
що його 
к а т а є 
5 - р і ч -
н и й 
M e r s e -
des.  Про 
б і з н е с 
А н д р і -
євський відповідає — він є 
власником кількох компа-
ній, але зараз створює фонд, 
до якого передасть всі акції 
та повноваження, а сам жи-
тиме на дивіденди. 

Д е -
п у т а т , 
п р о 
я к о г о 
в і д о м о 
з о в с і м 
м а л о , 
— Кос-
т я н т и н 
Жеваго. 
Н і х т о 
не знає, 

чим він займається у Верхо-
вній раді. Достеменно відомо, 
що нардеп Жеваго у рейтингу 
мільйонерів за версією жур-
налу Forbes займає 8 місце. 
Зовсім нещодавно у Києві 
сфотографували ексклюзивне 
авто за $2 млн. з ініціалами по-
важного народного обранця. 
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Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860
Нацбанк купив мінівен з 
«наворотами» 
Нацбанк за результатами тендеру придбав мікроавтобус 
«Volkswagen» вартістю 721 тисяча гривень. Про це пи-
шуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних 
закупівель». Нагадаємо, у гаражі Нацбанку перебуває 
162 автомобілі. Найдорожчим серед них є семимісний 
Mercedes-Benz GL550 4matic, випущений у 2011 році. 
Нині його оцінено у 2,97 млн. гривень. 

Дональд Трамп вирішив купити 
собі острів

Екс-міністра 
Греції засудили 
до 20 років 

Звинувачений у корупції 
колишній міністр обо-

рони Греції, соціаліст Акіс 
Цохадзопулос, засуджений 
до 20 років в'язниці. У квітні 
цього року Цохадзопулоса 
засудили до восьми років за 
внесення неправдивих відо-
мостей у декларацію про до-
ходи.

За рішенням суддів, його 
будинок у центрі Афін був 
конфіскований. Суд також 
оштрафував колишнього мі-
ністра на 520 тисяч євро.

Приводом для кримі-
нальної справи про коруп-
цію став скандал навколо 
закупівель німецьких під-
водних човнів і російських 
систем протиповітряної 
оборони. Сам колишній 
міністр заперечує всі зви-
нувачення і вважає суд над 
собою політично вмотиво-
ваним.

Під куполом Верховної Ради депутати 
займаються бізнесом

Екс-прем'єр Великобританії заробляє десятки 
мільйонів на читанні лекцій

Колишній глава кабінету 
Британії Тоні Блер веде 

своє життя з шиком, який 
не можуть дозволити собі 
багато його екс-колег. Він 

літає по світу на приватному 
літаку, один політ на яко-
му дорожчий від суми, яку 
середньостатистична сім’я 
може отримати за рік.  За це 
Блера не раз критикували, 
вказує Independent. Головне 
невдоволення громадськості 
Блером було викликане тим, 
що він не гидував отримува-
ти і використовувати дорогі 
презенти вождів диктатор-
ських режимів. Приміром, 
нагадує газета, Муаммара 
Каддафі і президента Руанди 
Поля Кагаме.

Журналісти підрахува-
ли, що за час, який минув з 
моменту його відставки в 
2007-му, Блеру вдалося ста-
ти успішним бізнесменом, 

отримавши близько $80 
мільйонів завдяки читанню 
лекцій та наданню консуль-
таційних послуг. Крім цього, 
Блер абсолютно безкоштов-
но виконує роль спеціально-
го представника з мирного 
врегулювання на Близькому 
Сході.

Цього літа ЗМІ писали, 
що колишній міністр фі-
нансів США Тімоті Гайтнер 
став ще одним високоопла-
чуваним лектором з числа 
колишніх політиків, в одно-
му ряду з екс-президентом 
США Біллом Клінтоном і 
прем’єр-міністром Велико-
британії Тоні Блером. Він 
заробив за три лекції більше 
$400 тис.


