
  Візьму на роботу відповідального водія 
кат.В, С. Без шкідливих звичок, поїздки по 
Україні. (066) 7989690; (097) 6687632

Візьму на роботу майстра по ремон-
ту електро- та бензоінструменту, з 

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

Найму бригаду будівельників 
для виконання внутрішніх робіт в 
будинку (від чорнової штукатурки 

"під ключ"). Людей які оцінюють 
свою роботу в доларах по курсу на 

сьогоднішній день не турбувати. 
Супер-майстрів з супер-цінами 
не турбувати. (050) 5198388, 

Олександр

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

Фермер
  Продам. Свиню, вигодовану натураль-

ними кормами, вага 150кг, можливо жи-
вою вагою або тушкою. (098) 5220260

  Продам. Козенят, хорошої породи, 6 мі-
сяців та 2 місяці. (066) 6895746, Галина; 
(095) 8654677, Оксана

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

  Віддам цуценят метисів, 8 та 5 місяців, 
кучеряві, дівчатка,  для окраси двору, 
розумні, гарненькі, у добрі руки. (0332) 
769968; (099) 1538548

  Продам. Цуценят німецької вівчарки, 2 
місяці, повний пакет документів, батько 
чемпіон України і Росії, мати чемпіонка 
області, від 1400грн. e-mail:sofievka_
land@mail.ru (066) 3433824

  Продам. Кобилу віком 7 років, Ро-
жищенський р-н, с.Кременець. (097) 
3072708

  Продам. Картоплю насіннєву сорт 
"Слов'янка" та "Агаве". (050) 5637480

Різне
  Продам. Верстат токарний ІТ-1М та САК 

дизельний. (050) 1677829

  Продам. Бесідку садову з художнім 
оформленням та подвійним дахом, 
розм.3х3м. (050) 5402298

  Продам. Дитячий диван-малюк, б/в, у 
хорошому стані. (095) 1553781

  Продам. М'який куточок та нову 
килимову доріжку 5м, шир.90см. (099) 
2182590

  Продам. Спальний гарнітур; диван-
книжку 1.75х0.90м; двері вхідні дерев'яні 
з замками, обналічкою, без коробки, 
1.95х0.85м. Комп'ютер HP: монітор, 
системний блок, клавіатура, все б/в. 
(0332) 241037

  Продам. Коляску зимово-літню, чорно-
червоного кольору, у дуже доброму 
стані. (0332) 717218; (063) 8216709

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, 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 

Поліси серії UA078 №9991255, 
10144075, 10144083-10144084; 
10144104-10144105; 10006297; 
10006304; 10006504; 10006638; 
10123049; 10136064-10136069; 
10136168; 10293274-10293275 

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

Всі поліси ОСЦПВВНТЗ Зелена 
карта серії UA078/ 8715035, 9044552, 
9057853, 9057859, 9057860, 9272724, 
9272726, 9272943, 9276671, 9276989, 
9281597, 9284710, 9285224, 9285252, 
9285253, 9285404, 9287388, 9287390, 
9287717, 9369721, 9369722, 9369723, 
9369724, 9369725, 9370008, 9370494, 
9375885, 9375926, 9375927, 9375928, 
9375934, 9375935, 9375936, 9379982, 
9379989, 9379990, 9380133, 9380354, 
9382648, 9382693, 9382981, 9382982, 
9384814, 9387995, 9391918, 9391919, 
9395899, 9395900, 9506873, 9506874, 
9506875, 9506876, 9506877, 9507015, 
9507121, 9507122, 9507127, 9507143, 
9507457, 9507491, 9509290, 9625559, 
9625774, 9625775, 9625927, 9626000, 
9635511, 9635512, 9635525, 9687773, 
9693733, 9693831, 9693834, 9694025, 
9697456, 9698390, 9698532, 9698537, 
9731176, 9731177, 9731178, 9731179, 
9731180, 9731181, 9731182, 9731183, 
9731184, 9731185, 9733933, 9795850, 
9796031, 9796069, 9796070, 9796096, 
9796242, 9796295, 9796297, 9796323, 
9803684, 9805075, 9810427, 9815126, 
9815211, 9815217, 9815218, 9815282, 
9815283, 9815284, 9815285, 9815286, 
9815310, 9979135, 9979427, 9979428, 
9984481, 9984495, 9993889, 9993890, 

9993891, 9998476. АТ СГ "ТАС" 
(приватне) вважати втраченими та 

недійсними.

Один із найбагатших людей Укра-
їни та найзаможніший депутат 

Верховної Ради Ринат Ахметов на 
руці носить майже шість мільйонів 
гривень. 

19 грудня 2011 року в Дніпропе-
тровську депутат Партії регіонів Ах-
метов продемонстрував свій розкіш-
ний аксесуар. 

Ярослав Дебелий на своїй сторін-
ці у соцмережі Facebook виклав фо-
тографію олігарха з його годинником 
класу «супер-люкс». А фотограф Влад 
Содель розпізнав у механізмі модель 
Patek Philippe Minute Repeater. 

У Всесвітній мережі хронометр, 
як у Ахметова, можна знайти за ціною 
745 000 доларів, якщо він виконаний у 
платині. А це становить близько шес-
ти мільйонів гривень. 

У той же час такий самий годин-
ник, виконаний у білому золоті, буде 
коштувати всього лише на кілька де-
сятків тисяч доларів дешевше. 

Це коштовний платиновий астро-
номічний дзиґарик із колекції Grand 
Complications. Він має вічний кален-
дар, вказівник фаз місяця, репетир та 
турбійон. 

Нагадаємо, раніше «ТаблоID» пи-

сав про коштовний годинник Ахмето-
ва Vacheron Constantin за півмільйона 
доларів. 

Фото з Facebook Ярослава Де-

белого, а також ілюстрації з сай-
тів luxurybazaar.com та journal.
hautehorlogerie.org. 
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1111Син Януковича страшенно збіднів 
Forbes склав список 20 найбагатших донеччан. На першому 
місці очікувано Ринат Ахметов, його статок журнал оцінив 
у $14,9 млрд. Це на $500 млн менше, ніж у квітні 2013 року, 
коли вийшов список 100 найбагатших українців. Найбільш 
динамічний учасник рейтингу — Олександр Янукович. У 
листопаді 2013-го Forbes оцінив його статки в $510 млн. У 
квітні ж капітал старшого сина екс-президента став майже 
втричі меншим — $187 млн. 

Кім Чен Ин спалив 
«ворога народу» 
живцем 

У Президенти йдуть і жебраки, 
і мільйонери 

Кім Чен Ин живцем спалив 
міністра громадської без-

пеки О Сон Хона, обстрілявши 
його з вогнемета. 

Як повідомляє The Daily Mail 
із посиланням на південноко-
рейські ЗМІ, чиновника кому-
ністичної країни оголосили «во-
рогом народу», оскільки він був 
наближений до дядька дикта-
тора — Чан Сон Тхека. Кім Чен 
Ин оголосив, що «ворог народу» 
допоміг Тхеку перетворити мі-
ністерство громадської безпеки 
на особисту охорону. Крім того, 
він нібито приховував випадки 
корупції в КНДР. 

Після жорстокої страти Кім 
Чен Ин розпустив міністерство 
громадської безпеки. 

Нагадаємо, що взимку за 
наказом Кім Чен Ина вся сім’я 
страченого раніше дядька 
31-річного керівника КНДР була 
знищена. Молодий диктатор не 
пошкодував навіть немовлят. 

ЦВК допустила до виборчих пере-
гонів 23-х громадян. Згідно з за-
коном, усі вони зобов’язані подати 
декларації про доходи. «Відомості» 
публікують деякі з них. 

ПЕТРО ПОРОШЕНКО 
ЗАДЕКЛАРУВАВ МІЛЬЙОНИ 

Д о х о д и 
кандидата у 
П р е з и д е н -
ти України, 
н а р о д н о г о 
д е п у т а т а 
Петра По-
рошенка за 
минулий рік 
становлять 
51,83 млн 
грн, його 

сім’ї — 52 тис. грн. Як випливає з 
декларації про доходи, оприлюдне-
ної на сайті ЦВК, за 2013-й зарплат 
і винагород Порошенкові «набігло» 
240 тис. грн, дивідендів і відсотків — 
13,53 млн грн, доходів від відчужен-
ня цінних паперів і корпоративних 
прав — 38,06 млн грн. 

Також «шоколадний король» во-
лодіє п’ятьма земельними ділянка-
ми загальною площею близько 4,6 га 
(одна з них (3,3 га) була придбана 
торік за 3,9 млн грн). З нерухомості 
кандидат задекларував три квар-
тири, житловий будинок площею 
1,3 тис. кв. м (куплений минулого 
року за 29,8 млн грн). У графі «Інше 
нерухоме майно» декларант зазна-
чив об’єкт площею 35,3 «квадрата». 

З транспорту Порошенко заде-
кларував три легковики (Mercedes-
Benz Vito, BMW F02 і ВАЗ-2108), чо-
вен Bayliner 185 R, причіп ПР. 

На рахунках у банках у кан-
дидата зберігається 114 млн грн, у 
його рідні — 105 тис. грн. Він та-
кож володіє цінними паперами на 
8,6 млн грн, має внески в статутний 
капітал підприємств і організацій у 
обсязі 71,57 млн грн. 

Членами сім’ї Порошенко вказав 
дружину і неповнолітніх дітей — 
двох доньок і сина. 

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, 
ЯК І РАНІШЕ, «НІЧОГО НЕ 
МАЄ» 

У декларації Юлія Володими-
рівна вказала, що торік заробила 
180 тис. грн. Тобто, перебуваючи 

у в’язниці, 
щ о м і с я ц я 
отримувала 
в середньо-
му 15 тисяч 
зарплати на 
посаді го-
лови партії 
«ВО «Бать-
к і в щ и н а » . 
Також вона 
з а з н ач и л а , 
що в неї є квартира на 59,4 кв. м. 

Це все, чим володіє Леді Ю. Жод-
них рахунків у банках, жодного авто, 
іншої нерухомості, бізнесу вона не 
задекларувала. Також у документі 
не значаться члени її сім’ї — чоловік 
Олександр і донька Євгенія, доходи 
яких вона також мала вказати. 

Нагадаємо, нещодавно Тим-
ошенко показала журналістам ши-
карний будинок у Конча-Заспі під 
Києвом, який орендує вже 10 років. 
До речі, у декларації також не вка-
зано, що вона винаймає будь-яке 
житло. 

ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦЬ — 
ПРЕДСТАВНИК СЕРЕДНЬОГО 
КЛАСУ 

С у д я ч и 
з декларації, 
у 2013 році 
с у к у п н и й 
дохід Бого-
молець ста-
новив 3 млн 
311 тис. 440 
грн. Із них 
318 тис. 802 
грн — заро-
бітна плата. 

Дохід від викладацької, наукової і 
творчої діяльності лікаря-підпри-
ємця — 33 тис. 304 грн. Окрім того, 
кандидатка вказала у декларації 
отримання 45 грн «авторської ви-
нагороди». Дивіденди та про-
центи становлять 67 тис. 328 грн, 
аліменти — 80 тис. грн, спадщина 
— 108 тис. 306 грн. Дохід від від-
чуження рухомого й нерухомого 
майна — 98 тис. 100 грн, від про-
вадження підприємницької та не-
залежної професійної діяльнос-
ті — 2 млн 40 тис. 724 грн. Дохід 
від передачі в оренду майна — 
511 тис. 552 грн. Інші види доходів 
— 53 тис. 279 грн. 

Рідні Богомолець у 2013-му за-
робили 1 млн 157 тис. 764 грн. Із них 

зарплата — 134 тис. 14 грн. Дохід від 
провадження підприємницької та 
незалежної професійної діяльності 
членів сім’ї бізнесвумен торік стано-
вив 1 млн 23 тис. 750 грн. 

Як виявилось, у претендентки 
на президентське крісло п’ять зе-
мельних ділянок — дві по 1500 кв. м, 
1736 кв. м, 1300 кв. м і 500 кв. м. Та-
кож Богомолець має два житлові бу-
динки: на 539,8 і 33,9 «квадрата». 

На лікарку записані сім квар-
тир: 110,4 кв. м; 122 кв. м; 21,2 кв. м; 
252,9 кв. м; 78,6 кв. м; 95,3 кв. м і 
83,27 кв. м. Крім того, підприємниця 
має гараж площею 23,8 «квадрата». 
У графі «Інше нерухоме майно» Бо-
гомолець записала ще сім об’єктів: 
на 205,3 кв. м, 1210,4 кв. м, 168 кв. м, 
36 кв. м, 1950 кв. м, 179,1 кв. м і 
47,8 кв. м. 

Згідно з декларацією, медик 
має чотири авто: Daewoo Lanos 
(2004 р. в.), ВАЗ-21310 (2004 р. в.), 
Mitsubishi Outlander (2008 р. в.) і 
Mercedes-Benz ML (2012 р. в.). 

На рахунках в українських бан-
ках у Богомолець 49 тис. 960 грн 
(«Приватбанк») і 229 тис. 886 грн 
(«Укрексімбанк»). 

ДОБКІН ЖИВЕ НА ДИВІДЕНДИ 

К а н д и -
дат у Пре-
з и д е н т и 
від Партії 
регіонів і 
к о л и ш н і й 
губернатор 
Харківської 
області Ми-
хайло Доб-
кін заде-
к л а р у в а в 
21,09 млн грн доходів за минулий 
рік. Половину свого доходу Добкін 
отримав за рахунок відсотків і ди-
відендів — 10,37 млн грн. Зарплата 
екс-губернатора становить усього 
82 тис. грн за рік. Ще 6,59 млн ко-
лишній голова Харківщини одержав 
за рахунок відчуження цінних папе-
рів і корпоративних прав. Інші види 
доходів — 4,03 млн грн. 

Регіонал володіє квартирою пло-
щею 44,4 кв. м, а члени його сім’ї — 
двома квартирами майже в два рази 
більшими — 79 і 78,2 «квадрата». 

Також Добкін задекларував три 
автомобілі Toyota, чотири плавзасо-
би та причіп ПА 21. У членів сім’ї ко-
лишнього голови ХОДА — дружини, 

сина та двох дочок — ще три легко-
вики та чотири плавзасоби. 

Дохід членів родини регіонала 
сягнув 17,94 млн грн. 

Рахунки Добкіна в фінустановах 
досить скромні — 4995 тис. грн у 
«Приватбанку» та 93 тис. 887 грн у 
банку «Золоті ворота». 

ТІГІПКО НЕ ПРИХОВАВ, 
ЩО Є ЧОЛОВІКОМ БАГАТИМ 

Сергій Ті-
гіпко та 
його родина 
торік отри-
мали 263,58 
млн грн до-
ходів. Із 
цієї суми 
8,6 млн грн 
припадає на 
членів сім’ї 
п о л і т и к а . 

Платні й винагород Тігіпко торік 
одержав 235 тис. грн, дивідендів і 
відсотків — 239,5 млн грн. Дохід від 
відчуження цінних паперів і корпо-
ративних прав — 23,2 млн грн. 

У Сергія Тігіпка є 33 га земельної 
ділянки та квартира на 40 кв. м. 

НА ЩО ЖИВЕ РОДИНА ЯРОША, 
НЕЗРОЗУМІЛО 

Л і д е р 
« П р а в о -
го секто-
ра» Дмитро 
Ярош про-
тягом ми-
нулого року 
не мав жод-
ної гривні 
о ф і ц і й н о -
го доходу. 
Як випли-
ває з декларації, родина з п’ятьох 
осіб упродовж року одержала лише 
803 гривні доходу, який отримали 
члени сім’ї Яроша. Ні декларант, ні 
його рідні станом на кінець 2013 року 
не мають банківських заощаджень 
або внесків до статутних капіталів. 
Крім того, в графі «Посада» кандидат 
вказав «тимчасово безробітний». У 
власності Яроша значиться кварти-
ра площею 46,4 кв. м, а у членів його 
сім’ї — 53,9 «квадрата». Також кан-
дидат має автомобіль «Шкода Окта-
вія» 2009 року випуску, а його сімей-
ство — «Опель Астра» 2006-го. 

Сильні світу

На руці у Ахметова шість мільйонів гривень 


