
Продам. Моркву на корм. (066) 
8896244; (095) 5599992; (097) 

5455553

  Продам. Сіно та солому в тюках; 
дрібну картоплю (099) 4312505; 
(097) 1882507

(067) 3320024

Продам. Зерно ячменю, урожай 
2013р. Терміново. (066) 

4883300

  Догляд за садом: обрізання, 
формування крон фруктових дерев, 
прищіплення та ін. (0332) 757593; 
(067) 3329246

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

  Продам. Цуценят московської стро-
жової та німецької вівчарки. Собака 
надійний друг та охоронець. (050) 
8319959; (067) 3857686

Продам. Березовий СІК. Саджан-
ці: калини, ялини, сосни, берези, 
ліщини, ялівця, грецького горіха. 
(095) 8711312, Олександр

 (067) 3320024

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

  КУПЛЮ. Картоплю сортову, столо-
вий буряк та моркву. (099) 1030771; 
(093) 1561181

Різне

  Продам. Рояль кабінетний "Erart". 
(066) 7443715; (099) 3319939

  Продам. Меблі: тумби приліжкові, 
2шт., м'який куточок на кухню, ліжка 
металеві. Телевізор "Філіпс", новий в 
упаковці, діаг.30". ціна за домовленіс-
тю. (096) 8388992

  Продам. Візок інвалідний, новий, у 
використанні не був. (050) 7359454

  Продам. Холодильник для збері-
гання молока, промисловий. (097) 
1747740

  Загублений чорний чоловічий 
гаманець з посвідченням водія на ім'я 
Веремейчика Р. П. та техпаспортом на 
а/м "Вольво-460", прохання повернути 
за винагороду. (099) 7328487; (097) 
9752599

  Втрачений диплом бакалавра ВС 
№39641314 та додаток до нього 12ВП 
№407568, видані 30.06.2010р., Терно-
пільським Національним Економічним 
університетом на ім'я Малишкіної 
Анни Ігорівни, вважати недійсним.

  Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної родини видане Луцькою 
міськрадою, на ім'я Троць Богуслави 
Ярославівни, вважати недійсним.

 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 

  Волинська обласна інфекційна 
лікарня вивчає попит на оренду 
приміщення лікарні, площею 1 кв.м,  з 
метою розміщення кавового автомату. 
За детальною інформацією звертатись 
за адр: Луцьк, вул.Шевченка, 30. 
Термін подання заяв з 27.03.2014р.-
09.04.2014р. ознайомлення із об'єктом 
оренди проводиться щодня, крім 
суботи і неділі, 14.00-17.00 за адр: 
вул.Шевченка, 30. (0332) 249444, 
9.00-17.00
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1111Бізнесмен Рабинович теж іде 
в президенти 
Бізнесмен і президент Всеукраїнського єврейського 
конгресу Вадим Рабинович подав до ЦВК документи для 
реєстрації кандидатом у президенти. «Я хочу зруйнува-
ти міф про антисемітську Україну, який тиражується в 
усьому світі. Я, напевно, найвдаліший кандидат. Сьогодні 
необхідне об’єднання, а я об’єднуючий кандидат. У мене 
немає маніакальної жаги влади, я просто хочу допо-
могти країні. Думаю, я ідеальний кандидат, особливо в 
нинішній непростий час», — зазначив він. 

Для голови Конституційного Суду часів Януковича будували палац за мільйони 

В екс-міністра енергетики Ставицького знайшли 
готівку, коштовності, злитки золота 

Серед «межигірських» файлів ви-
явили документи на будівлю 

№ 51 у «Конча-Заспі», на території 
будинку відпочинку, що належить 
Держуправлінню справами. Однак 
ішлося зовсім не про чергову держ-
дачу ДУСі — будівництво на її землі 
виявилося цілком приватним. 

У юридичному відділі «межигір-
ських» архівів зберігалася навіть 
переписка голови Конституційного 
Суду України В’ячеслава Овчарен-
ка з главою ДУС Андрієм Кравцем. 
Суддя просить дозволу на рекон-
струкцію наданого йому в корис-
тування будинку в «Конча-Заспі», а 
«завгосп» дозволяє проведення ро-

біт за власний рахунок Овчаренка. 
Ця переписка датована черв-

нем–липнем 2013 року. А в грудні 
відбувся тендер на визначення ге-
нерального підрядника реконструк-
ції будинку № 51. Відомо, що тендер 
було проведено у Нових Петрівцях 
на вул. Івана Франка, 19, тобто у са-
мому «Межигір’ї». А головою тен-
дерної комісії був уже знайомий пан 
Файніцький, головний «комуналь-
ник» «Межигір’я». Його ж підписа-
ми завізовані тендерні протоколи. 

Переможцем тендера стало 
ТОВ «Шатро». Фірма відома як один 
із підрядників розбудови самого 
«Межигір’я». 

Знайдені документи стосовно ре-
конструкції свідчать, що маєток мав 
складатися з триповерхового житло-
вого будинку на 835 кв. м, господар-
ського блоку, літньої кухні, гаража 
та каплички. При цьому один лише 
госпблок потягнув на 1,87 млн грн, а 
гараж — на 226 тис. грн. Акти при-
ймання виконаних робіт датовані 
січнем 2014 року, тобто будівництво 
тут велося «до останнього». 

Хто ж цей суддя, якому «меж-
игірці» вирішили звести маєток? 

В’ячеслав Андрійович Овча-
ренко у 80-х працював юристом на 
«Орджонікідзевугілля», тоді дирек-
тором місцевої автобази був Віктор 

Янукович. У 2001-му став суддею 
Єнакіївського міського суду, а вже 
наступного року його очолив. Саме 
тоді спливла «пропажа» докумен-
тів щодо судимостей Януковича — 
факт, який сам Овчаренко списав на 
неналежну охорону приміщень суду. 

В 2006 році В’ячеслав Андрійо-
вич дуже різко змінив єнакіївське 
крісло на мантію судді Конститу-
ційного суду. Це якраз збіглося з 
прем’єрством Януковича. А півроку 
тому він очолив КС. З цієї посади 
вилетів кілька тижнів тому — за по-
рушення присяги судді у справі про 
чергове перевертання Конституції з 
ніг на голову в 2010-му. 

Як вдалося з’ясувати, колишній 
міністр енергетики та вугільної 
промисловості України Едуард Ста-
вицький має кілька елітних маєтків 
у Києві. Однак найбільший будинок 
екс-урядовця оформлений на його 
тещу Валентину Ушакову. Об’єкт 
збудований, пише у своєму блозі на 
«Українській правді» Сергій Лещен-
ко, на Печерську, біля Ботанічного 
саду. 

«За словами джерел у Генпроку-
ратурі, Ставицькому належать три 
квартири. Четверта була продана 
фірмі, але фактично продовжувала 
ним використовуватися. Коли туди 
прийшли слідчі, то побачили всере-
дині бухгалтера, яка за забарикадо-
ваними дверима знищувала в «шре-
дері» документи фірм Ставицького. 
Її було затримано», — повідомляє 
журналіст. 

Як уже відомо, в одному з по-
мешкань міністра-втікача знайшли 
велику суму грошей і коштовності. 

«Побачене вражає. 4,8 мільйона 
доларів у готівці. Гроші навіть не 
розпаковані з американських об-
горток. 49,8 кіло золота. І величезна 
кількість ювелірних виробів та го-
динників. Дещо нам вдалося іден-
тифікувати, дещо — ні. Якщо читачі 

впізнають щось із побаченого, про-
симо повідомляти про це», — додав 
Лещенко. 

Серед залишених речей є до-
рогі аксесуари. Зокрема, годинник 
ексклюзивного швейцарського ви-
робника Greubel Forsey коштує 
600 тисяч доларів. Загалом у Ста-
вицького було вилучено багато ко-

штовних хронометрів, які виготов-
лялися в обмеженій кількості. Деякі 
вже вилучено з продажу, тому не за-
вжди можна встановити їх вартість 
у відкритих джерелах. 

Як відомо, колишнього міністра 
енергетики й вугільної промисло-
вості Едуарда Ставицького оголо-
сили в розшук. Про це повідомив 

виконувач обов’язків генерального 
прокурора Олег Махніцький. 

«Проводяться оперативно-слід-
чі дії, і він оголошений у розшук», 
— заявив очільник ГПУ. Генераль-
на прокуратура вже доручила МВС 
установити місцезнаходження Ста-
вицького. 

Махніцький також зазначив, що 
проти екс-глави Міненерго відкрито 
кримінальну справу за статтею 191 
Кримінального кодексу (розкрадан-
ня коштів у особливо великих роз-
мірах шляхом зловживання службо-
вим становищем). 

Крім того, в. о. генпрокурора  на-
голосив, що Ставицький проходить 
у справі як спільник розшукуваного 
бізнесмена Сергія Курченка, а також 
у кримінальному провадженні, від-
критому «за фактами вчинення зло-
чинів особами з вищого керівництва 
держави» — він головний фігурант 
в епізоді відчуження резиденції 
«Межигір’я» з державної власності. 

Зокрема, підписи Ставицького 
як екс-керівника державної компанії 
«Надра України» стоять під доку-
ментами про передачу цього об’єкта 
сумнівній донецькій компанії, з чого 
там і почалася розбудова персональ-
ного раю Януковича. 

Сильні світу

Залишені посадовцем-утікачем цінності вартують майже 10 мільйонів доларів 


