
  Візьму на роботу столяра-верстатника. 
(050) 1320046

Візьму на роботу майстра по ре-
монту електро- та бензоінструмен-

ту, з досвідом роботи, на ринок 
м.Луцька.  (066) 0800444

  На роботу потрібні працівники 
домашнього персоналу, наявність за-
кордонного паспорту, з/п від 8000грн га-
рантована + премія, співбесіда з прямим 
роботодавцем. Вимоги: порядність, без 
шкідливих звичок. (050) 5165552; (097) 
9798426; (093) 8098757 

 Шукаю роботу водія, є комфортабель-
ний мікроавтобус Мерседес-Спрінтер, 
8 пасажирських місць. Можливі разові 
поїздки, є шенгенвіза. (050) 7263113

Фермер

  Продам. Гірчицю та дрібну картоплю 
на корм. (050) 9063730; (096) 3392910

  Продам. Кози молоді, кітні. (067) 
4982214

  Продам. Козу кітну.  (099) 6328385

 ПРОДАМ. КАПУСТУ НА КВАШЕН-
НЯ ТА СВІЖОГО ВЖИВАННЯ, ДУЖЕ 
ХОРОШОГО СОРТУ. (050) 9528203

  Продам. Капусту, моркву товарну та 
на корм. (066) 8896244; (095) 5599992; 
(097) 5455553

  Куплю картоплю (харчову та насін-
нєву), моркву, буряк столовий. (095) 
8848009; (097) 4025955

Різне

  Продам. Швейну машинку "Мінерва"; 
"Циклон" з бункером, вентилятори, 
компресор, сушку деревини, верстати 
деревообробні, ел/двигуни, залізобетон-
ні вироби, б/в, газовий обігрівач. (050) 
3397327; (050) 1320046

  Продам. Піаніно "Петроф", коричневе. 
(099) 3241082

  Продам. Холодильник двокамерний 
"Снайге", б/в, у хорошому стані, 175см, 
60х60, ціна за домовленістю. (050) 
7263113; (095) 8864406

  Продам. Меблі: шафу тридверну з 
антресолями, тумби приліжкові, 2шт., 
тумбу під телевізор, мякий куточок 
на кухню, Телевізор "Філіпс", новий в 
упаковці, діаг.30". ціна за домовленістю. 
(096) 8388992

  Продам. Обладнання для пекарні: піч, 
тістоміс, розстойка, форми для хліба, 
візки, борошнопросіювач, столи. Або 
здам в оренду. (050) 5461385

  Продам. Металеву конструкцію 
(контейнер) 1.7х2м, без місця. (050) 
5444706

  Продам. Верстат універсальний, де-
ревообробний, 380В; млинок на осипку, 
380В. (095) 1341648; (099) 4068733

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

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 

Поліс серії UA078 №9376965, 
9380509, 9398582, 9399949, 
9629950-9629951, 9681186, 
9681188-9681189, 9681194, 
9689232, 9689247, 9689482, 
9694286, 9981477, 9694293, 
9694319, 9694333-9694337, 
9810675, 9810771, 9981481, 
9981495, 9981510, 9981988, 
9990448, 9991346, 9991348, 

9727907 Зелена карта АТ СГ "ТАС" 
(приватне) вважати втраченими та 

недійсними.

  ВТРАЧЕНИЙ ДОГОВІР №502/7 
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ 
КВАРТИРИ №50 (П'ЯТДЕСЯТ) В 
БУДИНКУ №15 (П'ЯТНАДЦЯТЬ) ПО 
ПРОСП. МОЛОДІ В М.ЛУЦЬКУ ВИДА-
НИЙ 04.12.1998Р., НА ІМ'Я БЛИЗНЮК 
ОЛЬГИ ФИЛИМОНІВНИ, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ.

  Прошу вважати недійсними ліцензійні 
картки серії АА№762837 та №491347. 

  Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на житло за адр: м.Луцьк, вул.На 
Таборищі буд.2, кв.4, видане на ім'я Кіріл-
кіної Інни Ігорівни, вважати недійсним.

  Б/В та нові меблі з Англії, Німеччини та 
Голандії. Широкий асортимент нових та 
Б/В ексклюзивних меблів та предметів 
інтер’єру. Реставрація та ремонт, при-
йом на комісію та оцінка. м. Луцьк, вул. 
Залізнична, 2. (050) 729-72-22, (093) 
577-38-22
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1111Калетнік віддає половину свого 
маєтку вінницькій громаді 
На Вінниччині люди прийшли «в гості» до регіонала Григорія 
Калетніка. У його маєтку — озера, міні-ферми, сім тисяч 
гектарів лісу та майданчик для гелікоптера. Як повідомляє 
ТСН, власник маєтку вирішив добровільно віддати частину 
свого майна вже найближчим часом: «Якщо люди хочуть, то 
поділимося». 

Санаторій ДУС 
за рік з’їдає 
«комуналки» 
на вісім мільйонів 

Розкошам екс-прокурора Пшонки 
позаздрив би навіть Янукович 

Держпідприємство «Санато-
рій «Конча-Заспа» ДУС 7 лю-

того уклав угоди на комунальні 
послуги у 2014 році на загальну 
суму 8 млн грн. Про це повідо-
мляє «Вісник державних закупі-
вель». 

«Київенерго» отри-
має 5,35 млн грн за тепло і 
2,05 млн грн — за електрику. 
Ще 0,6 млн грн коштуватимуть 
послуги «Київводоканалу». На-
прикінці року будуть укладені 
додаткові угоди, якщо замовлені 
зараз ліміти будуть перебрані. 

Санаторій «Конча-Заспа» 
розміщений у лісопарковій зоні 
за 20 км на південь від Києва в 
урочищі Конча-Заспа. Територія 
санаторію загальною площею 
45,16 га — це упорядкований 
лісопарк. На берегах озера Кон-
ча, з’єднаних між собою залізо-
бетонним пішохідним містком, 
облаштовані лікувальний пляж 
із пляжним павільйоном і чов-
новий причал. 

Найдешевша путівка до 
здравниці ДУС для дорослого 
коштує 353 гривні на день за міс-
це у двомісному номері. 

Колишній генеральний прокурор 
Пшонка сьогодні постав перед 
українцями в усій своїй збоченій 
сутності. 

Людина, яка демонструвала зовні 
великого «правника», насправді ви-
явилася нікчемним самозакоханим 
нарцисом із величезною зажерливіс-
тю до багатства, особливо золота. 

В Інтернеті з’явилися фотографії 
маєтку екс-генпрокурора, що у селі 
Гореничі (Києво-Святошинський 
р-н), зроблені активістами Майдану. 

Типовий, здавалося б, будинок 
із охайними доріжками, клумбами 
та зовнішнім оздобленням усеред-
ині виявився справжньою «скарб-
ницею», де зберігаються сотні юве-
лірних виробів, старовинних ікон, 
древніх Євангелій, мощів святих, 
витворів мистецтва, унікальна ко-
лекція холодної зброї, численні на-
городи. Також у прокурорському 
помісті багато портретів і картин із 
зображенням Віктора Януковича та 
самого господаря. 

Як відомо, колишній глава ГПУ 
Віктор Пшонка разом із в. о. голови 
Міністерства доходів і зборів Олек-
сандром Клименком намагалися за-
лишити Україну. Та в аеропорту в 
пункті пропуску «Донецьк авіа» їх 

не випустила Держприкордонслуж-
ба. Про це повідомив представник 
відомства Сергій Астахов. 

«Прикордонники виконали до-
ручення правоохоронних органів і 
не пропустили громадян Пшонку та 
Клименка. Їм було відмовлено в пра-
ві вильоту за кордон», — підтвердив 
Астахов. 

Він також повідав, що в залі офі-

ційних делегацій летовища «охорона 
цих громадян чинила фізичний опір 
прикордонному наряду, що дозволи-
ло їм покинути територію аеропор-
ту». 

Другої спроби вилетіти з краї-
ни Клименко та Пшонка не робили, 
тому, на думку представника Дер-
жприкордонслужби, ці особи наразі 
перебувають в Україні. 

Сильні світу

Золотий глобус із силуетом Пшонки

Австрійський 
бізнес братів 
Клюєвих 
заблокований 

Роками напрацьовані коруп-
ційні зв’язки в австрійській 

верхівці дали збій, коли вся ав-
стрійська та світова преса почала 
писати про те, хто такі Клюєви. 

Про це на своїй сторінці в 
«Фейсбук» написав журналіст 
Юрій Бутусов, передає «Цензор.
нет». 

«За даними з достовірних дже-
рел у фінансових колах, блискучі 
розслідування Сергія Лещенка, 
широкомасштабна кампанія в сві-
тових ЗМІ, акції протесту україн-
ців у Австрії принесли реальний 
результат», — написав журналіст. 

«На сьогодні австрійський 
бізнес братів Клюєвих фактично 

заблокований», — заявив Бутусов.
«Усі банки-кореспонденти 

призупинили розрахункові опера-
ції, проходять процедури перевір-
ки джерел надходження коштів. 
Нічого особистого, проте... ніхто 
не хоче заплямувати свій бізнес 
кривавими грошима — втратити 
можна значно більше», — пояснив 
кореспондент. 

«Сергій Клюєв уже тиждень 
перебуває в Австрії, одначе він 
безсилий вирішити проблему 
неплатежів і перевірок «комп-
лаєнс-офіцерів». Усі роками на-
працьовані корупційні зв’язки в 
австрійській верхівці дали збій, 
коли вся преса у країні почала пи-
сати про те, що на грошах Клюєва 
стоїть Каїнова печатка. Українці 
Європи — спасибі! Спасибі сві-
товій пресі! Ваша боротьба дуже 
важлива для нашої перемоги!» — 
резюмував Бутусов. 

Золоті крани у ванній кімнаті

Крісло застелене гобеленом із зображенням екс-генпрокурора

Розкішне ліжко голови маєтку

Пшонка уявляв себе Цезарем


