
На меблеву фабрику потрібна 
швея-закрійниця. (050) 7010097

  Сезонна робота: збір спаржи, полуниці, 
огірків, проживання та харчування за 
рахунок роботодавця, наявність закор-
донного паспорту. (096) 0848454; (093) 
5336200; (099) 0278579

  Потрібні на роботу продавці на відділ 
"кава-чай", терміново. (050) 2800053, 
Дмитро

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: бармен, адміні-
стратор, офіціанти, з досвідом роботи. 
(0332) 255298; (095) 4580758

  Робота! Відкриваємо новий філіал, 
набираємо персонал на консультантів, 
є можливість кар'єрного росту, з/п від 
2600грн. (0332) 292135; (050) 5460008

  Страхова компанія "WONA" набирає 
експертів, менеджерів по роботі з клієн-
тами та страхових агентів, досвід роботи 
не обов'язковий, з/п від 2745грн. (095) 
8671822; (098) 3088099

  В новий бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральниця.  
(099) 6373869; (099) 7910735 

Потрібен кухар у кафе-бар, на АЗС 
"Укрнафта", вул.Карпенка-Карого, 

1. (066) 6254404

  На роботу в продуктовий магазин 
потрібен продавець. (098) 3830850; 
(098) 3830835

Фермер

 ПРОДАМ. КАПУСТУ НА КВАШЕННЯ 
ТА СВІЖОГО ВЖИВАННЯ, ДУЖЕ ХО-
РОШОГО СОРТУ. (050) 9528203

  КУПЛЮ. Картоплю сортову та столовий 
буряк. (095) 6282680; (093) 1561181

Продам. Плівку тепличну 4-сезонну 
польського виробництва, шир.6, 

8, 12м. Бочки пластмасові, дубові, 
металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 

Свердловини, міні-башти, глибинні 
помпи "під ключ". (050) 6709075

  Продам. Цуценят середньоазіатської 
вівчарки. (066) 3409653; (096) 8913491

Різне
  Продам. Стінку "Волинь", б/в та диван і 

два розкладні крісла в комплекті. (050) 
6650980

  Продам. М'яку частину: 2 крісла і 
диван-книжка та плиту газову, все б/в, у 
хорошому стані, ціна за домовленістю. 
(0332) 247250; (095) 3137698

  Продам. Дитяче ліжечко-манеж, Поль-
ща з пеленальним столиком, музикою, 
синій, 700грн. (050) 6107455; (050) 
5404993

  Продам. Пилораму стрічкову, Одеса; 
верстат шиномонтажний "Хохман", б/в, 
Німеччина, недорого. Можливий обмін 
на трактор. (050) 9201878

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 

  Втрачений техпаспорт ВНС №396308 на 
а/м мерседес номерний знак 00820 ВО, 
виданий на ім'я Тарадюк С. Л., вважати 
недійсним.

  Загублене портмоне з правами на ім'я 
Розсадюк В. І., в р-н Вишкова-Жидичина, 
прохання повернути за винагороду. 
(050) 6722408 

  Втраченне свідоцтво про право 
власності на житловий будинок видане 
30.06.1998р., управлінням ЖКГ виконкому 
Луцької міської ради на 51/100 частку 
житлового будинку по вул.Путінцева 
9, кв.1/2 в м.Луцьку на ім'я Космачової 
Надії Йосипівни (рішення виконкому від 
30.06.1998р. №312), вважати недійсним.

  Куплю. Човен гумовий надувний дво-
місний, можливо б/в. (099) 2722863, 
Ігор

  Куплю. Мисливську рушницю до 
2000грн. (063) 6836433

На виконання вимог ч.2п. 6ст. 49 ЗУ 
"Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його 

банкрутом" арбітражний керуючий 
Темчишин Володимир Петрович 
провадить відбір (конкурс) тор-

гуючих організацій для реалізації 
майна банкрутів. Заявки на участь 

у конкурсі приймаються за елек-
тронною адресою: Temchyshyn@

ukr.net або шляхом надсилання на 
поштову адресу: 43010, Волинська 

обл. м.Луцьк-10, а/с 20.
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1111Спадщину Мандели оцінили 
в 4 млн дол. 
Колишній президент ПАР Нельсон Мандела залишив спад-
щину в 46 млн рендів (4,13 млн дол.). Про це повідомили під 
час публічного оголошення його заповіту. У спадок Мандели 
входять найдорожчий будинок у Йоганнесбурзі, скромний 
котедж у його рідній Східній Капській провінції, а також доходи 
від написаних ним книг, зокрема автобіографії. Найближчі 
службовці померлого глави держави отримають по 50 тис. 
рендів (близько 5 тис. дол.) кожен. Школам, у яких він навчався, 
перейде 100 тис. рендів (10 тис. дол.). Нагадаємо, Мандела по-
мер у грудні 2013-го у віці 95 років.

Осліплий Пабат хоче імплантувати електронне око за 15 тисяч євро 

Сина Єфремова в Лас-Вегасі «розвели» на $1 млн 

У родини Раїси Богатирьової три 
палаци та квартира у центрі Києва

Депутат скаржиться, що йому досі 
не зробили посвідчення інваліда 

європейського зразка. 
Депутат Київради Олександр Па-

бат, який постраждав рік тому від ви-

буху феєрверка, знову поїде в Мюн-
хен на консультацію до лікарів. Він 
планує імплантувати штучне око. 

— Я сподіваюся, що незаба-
ром на місце втраченого лівого ока 

вживлю електронне. Його розро-
била американська компанія і вже 
вживила першим 10 добровольцям 
за пільговими цінами. В Європі 
таке електронне око буде коштувати 
близько 15 тисяч євро, — розповів 
Олександр Пабат. 

Як пише «Сегодня», депутат 
скаржиться на проблеми, які не да-
ють українським інвалідам можли-
вості отримувати посвідчення євро-
пейського зразка. 

— Такі посвідчення інвалідам 
дають можливість одержувати 
знижку при авіаперельотах. Але, на 
жаль, наші чиновники вперто не хо-
чуть видавати ці документи, — каже 
Пабат. 

Нагадаємо, минулого року глава 
фракції «Громадський актив Києва» 
Олександр Пабат опинився у важко-
му стані в реанімації після необе-
режного поводження з піротехніч-
ними пристроями. 

Сина голови фракції Партії регі-
онів у Верховній Раді Олексан-

дра Єфремова обібрали на мільйон 
доларів. Пікантності додає те, що 
гроші, зароблені на луганських про-
сторах, щезли на території США в 
руках росіянина. Про це пишуть 
«Наші гроші» з посиланням на ма-
теріали справи судового розгляду в 
Америці. 

Як повідомляє видання, Єфре-
мова-молодшого разом із сином екс-
голови Луганської облради Віктора 
Тихонова Дмитром «інвестувати» в 
закордонну фірму по мільйону до-
ларів підбив нинішній заступник 
луганського губернатора Едуард 
Лозовський. Сам він, згідно з мате-
ріалами справи «Лозовський проти 
Оксенюка», яка слухається в суді 
штату Невада, «інвестував» у США 
1,75 мільйона доларів. 

Луганські регіонали стали жерт-
вою росіянина Василя Оксенюка. 
Як пише видання, Лозовський че-

рез свого болгарського агента пере-
дав частинами американській фірмі 
Оксенюка 1,75 мільйона доларів для 
створення компанії TBM Holdings, 
яку той мав вивести на біржу і забез-
печити регіоналу стабільні й легаль-
ні гроші. Оксенюк же через Лозов-
ського залучив до подібних операцій 
і дітей Єфремова і Тихонова. 

Сталося це у 2006 році: Тихонов 

переказав Оксенюку мільйон дола-
рів через фірму Hansen Corporation, 
Єфремов — $1,1 мільйона через свою 
британську DX Ventures Limited. 

Кожних три місяці Оксенюк 
звітував, як працюють гроші та які 
вони мають перспективи. Але з серп-
ня 2007 року мільйони опинилися 
під загрозою щезання. 

Оксенюк заявив, що гроші забло-
ковані через підозру в нелегальному 
походженні, та вигадував різні від-
мовки аж до 2012 року, коли регіона-
ли подали на нього до суду. 

Проте і суд мало чим допоміг, 
адже рішення про повернення їм ко-
штів Оксенюк досі не виконав, зая-
вивши, що їх заблокував латвійський 
банк. Загалом ідеться про 5,147 міль-
йона доларів. 

Останній судовий документ да-
тований 29 січня 2014 року. 6 лютого 
Оксенюк мав подати в суд черговий 
рапорт про те, що ж, зрештою, ста-
лось із грішми в Латвії. 

Міністр охорони здоров’я Раїса Бо-
гатирьова звила затишні гніздечка 
для синів та не забула й про себе. 
Про це повідомляє телеканал ZIK. 

Як з’ясувала антикорупційна 
програма «Наші гроші», на чоловіка 
Раїси Богатирьової Ігоря оформле-
ний будинок у с. Підгірці, що поряд 
із Конча-Заспою. Це садиба, розмі-
щена на чотирьох ділянках двох са-
дових товариств — «Арсеналець-6» 
і «Барвінок». На цій землі протікає 
невеликий канал. Через нього пере-
кинутий місток, який і з’єднує ма-
єток Богатирьових в одне ціле. На 
території зведений триповерховий 
центральний будинок, обгородже-
ний парканом, вищим від людсько-
го зросту. Також є садовий будинок, 
барбекю, будинок охорони, вольєр, 
басейн, госпблок, тераса, навіс і те-
нісний корт. Як повідомили жур-
налістам сусіди Богатирьових, мі-
ністр охорони здоров’я у Підгірцях 
не живе. А оселила там свого сина 
Олександра з родиною. Сама ж Раїса 
Василівна лише навідується в гості. 

Другий палац Богатирьових 
зведений теж під Конча-Заспою, в 
с. Плюти. Оформлений він на дру-
гого сина-близнюка Богатирьової, 
Ігоря. У документації Державної 
архітектурно-будівельної інспекції 
він прописаний як індивідуальний 
житловий будинок із гостьовим 
будинком, прибудовою, будинком 
охорони та господарською будівлею. 
Реально ж «індивідуальний жит-
ловий будинок» більше схожий на 
середньовічний замок. Цю трипо-

верхову споруду зі шпилястим да-
хом і коминами важко не помітити з 
будь-якого куточка Плютів. Він роз-
міщений на острівці й одним боком 
виходить на озеро. Тому маєток Бо-
гатирьових має мощену каменем ве-
личезну набережну, кілька причалів, 
а крім гаражів для автомобілів, ще й 
гаражі для човнів. 

На території гойдає гіллям со-
сновий бір, березовий гайок, поряд 
— великий тенісний корт. Майже всі 
будівлі у маєтку двоповерхові. 

Сама ж Богатирьова мешкає на 
державній дачі у «Конча-Заспі». Її 
Раїсі Василівні виділили ще за часів 
президентства Віктора Ющенка. Це 

двоповерховий палац із колонадою 
на вході та басейном на території. 
За ним розміщений двоповерховий 
гостьовий будинок. Також Раїса 
Василівна має відомчу квартиру в 
престижному районі Києва — на 
Печерську. Її Богатирьовій теж дала 
держава. Проте, як з’ясували «Наші 
гроші», міністр там не живе і не бу-
ває. 

В останній декларації про дохо-
ди Раїса Василівна заявила про річ-
ний дохід на суму 641 тис. 634 грн. 
Утім, таких грошей не вистачило б 
навіть на купівлю землі під жодним 
із палаців її родини. 

Сильні світу

Діти русофіла 
Царьова вчаться 
бути громадянами 
світу в Британії 

Депутат від Партії регіонів Олег 
Царьов, якого називають голо-

вним лобістом «російського век-
тора» розвитку України, чомусь не 
відправив своїх дочку та сина навча-
тись у Москві чи Санкт-Петербурзі. 

Для освіти своїх нащадків регіо-
нал обрав Великобританію, про що 
свідчать сторінки Олі та Максима 
Царьових у Facebook. 

Отже, старші діти Царьова гри-
зуть граніт науки далеко від Батьків-
щини. 18-річний Максим навчається 
у Даремському університеті (Durham 
University) в Англії. А 14-річна Ольга 
— у школі Gordonstoun у Шотландії. 

На Рівненщині 
спалили авто екс-
зятя Ющенка 

Вранцi 10 лютого невідомі під-
палили автомобiль активiста 

рiвненського Євромайдану, біз-
несмена Олексія Хахльова. Про 
це повідомляють «Українські но-
вини» з посиланням на джерело в 
Рiвненському райвiддiлi мiлiцiї. 

Зі слів співрозмовника агентства, 
автомобiль Mercedes, яким корис-
тувався Хахльов, стояв на парковцi 
готелю «Швейцарiя», який йому на-
лежить (село Обарiв, Рiвненський 
район Рiвненської областi). Близько 
5:30 спiвробiтниця закладу побачи-
ла через вiкно, що машина горить. 

Автомобiль належав 
двоюрiдному братовi Хахльова, але 
останнiм часом ним користувався 
сам Хахльов. Зараз на мiсцi подiї 
працює слiдчо-оперативна група. 
Бізнесмен переконаний, що цей 
iнцидент безпосередньо пов’язаний 
із його полiтичною дiяльнiстю. 

Як відомо, Олексій Хахльов є 
екс-зятем колишнього президента 
(2005–2010 рр.) Вiктора Ющенка. 
У 2012-му він балотувався в де-
путати Верховної Ради в окрузі в 
Рiвненській області, однак до парла-
менту пройти не зміг. 


