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Події

ІНІЦІАТИВА 

ПІДРОБКА НЕОБЕРЕЖНІСТЬ 

ХТО Б ПОДУМАВ! 

Молодих науковців Волині запрошують на «Фабрику» 

На Львівщині викрили підпільні 
м’ясні цехи

В Любомлі горів гуртожиток

Білборди з Януковичем 
замальовував дідусь?

В області стартує регіональний 
конкурс наукових робіт — «Фа-

брика креативних ідей». Проект роз-
рахований на молодих науковців, які 
мають конкретні пропозиції для по-
кращення соціально-економічного 
життя краю.

Конкурс організовує благодій-
ний фонд «Будуємо нову Волинь». 
Мета цього проекту — передусім 
дати молоді змогу втілити в життя 
свої ідеї, каже заступник голови об-
лради Юрій Лобач. За його словами, 
є велика кількість креативної моло-
ді, яка хоче щось робити, але не за-

вжди має для цього можливості.
Ініціатор цього проекту, радник 

голови Луцької райради Олександр 
Колтунович, зазначає: на створення 
проекту наштовхнуло те, що є бага-
то науковців, які пишуть, що і як має 
бути, але воно ніколи не втілюється 
у життя.

Проект буде розрахований на 
три вікові категорії. Перша — учні 
старших класів шкіл і ліцеїв, дру-
га — студенти, третя — аспіранти, 
викладачі, дослідники, вік яких не 
перевищує 35 років. Тематика на-
укових робіт має стосуватися таких 
галузей, як енергетика, промис-
ловість і виробництво, транспорт, 
інфраструктура і містобудування, 
екологія та соціальна сфера.

Організатори запевняють, що це 
не є вичерпний перелік тем: до роз-
гляду експертів прийматимуться усі 
роботи, що пов’язані з розвитком 
області.

Заявки на участь у конкурсі при-

йматимуться з 11 січня по 29 лютого 
2012 року.

Після подання усіх заявок кон-
курсна комісія відбере дев’ять най-
кращих робіт: по три в кожній кате-
горії. Далі їх автори захищатимуть 
свої наукові доробки перед регіо-
нальною експертною радою, яка й 
визначить переможця та двох при-
зерів.

Як розповів Олександр Колту-
нович, переможці у кожній віковій 
категорії будуть нагороджені ди-
пломами й отримають матеріальну 
винагороду: І місце — 2000 гривень, 
ІІ — 1500, ІІІ місце — 1000.

Координатор конкурсу впевне-
ний, що ідеї переможців реалізу-
ють, і вони не залишаться на папері. 
Кошти на їх втілення виділятимуть 
або з благодійного фонду, або ж 
включатимуть проект у програму 
соціально-економічного розвитку 
області.

Ольга УРИНА

Кілька підпільних цехів із ви-
готовлення м’ясних виробів 

податкові міліціонери виявили у 
приватних помешканнях одного з 
населених пунктів Жовківського 
району Львівської області. 

М’ясні продукти виготовля-
лися з сировини, яка зберігалася 
в антисанітарних умовах, і реалі-
зовувалися на ринках Львівської 
області, повідомили у прес-службі 
ДПСУ. Документів про походжен-
ня м’яса не було, що може свідчити 
про небезпечність його вживання.

У підпільних ділків вилучено 
понад тонну м’ясних продуктів, 
обладнання для їх виготовлення, 

а також 500 кг напівфабрикатів і 
харчових добавок. Загальна сума 
конфіскованого становить близь-
ко 600 тисяч гривень. Проводить-
ся подальша перевірка.

Не секрет, що у кількох регіонах 
країни невідомі пошкодили 

білборди з новорічним привітан-
ням Президента України Віктора 
Януковича. Таке було й на тери-
торії Волині, інформують у СЗГ 
УМВС в області.

І ось, коли здавалося, що все 
нібито закінчилося, до чергової 
частини Ковельського МВ УМВС 
України у Волинській області на-
дійшло повідомлення про те, що 
на 71-му кілометрі автомобільної 

дороги Доманово — Ковель — 
Чернівці — Теребляче невідомий 
коричневою фарбою замальовує 
рекламний щит із зображенням 
глави держави.

Здивуванню правоохоронців 
не було меж, адже, як з’ясувалося 
пізніше, цим марудним заняттям 
займався 73-річний дідусь із Ко-
вельського району. Останній, на-
мотуючи ганчірку на палицю, ко-
ричневою фарбою замальовував 
зображення гаранта, продовжую-
чи дії своїх попередників, які вже 
до цього закидали фарбою білборд 
на автодорозі Київ — Варшава.

Дідусь пояснив, буцімто до та-
ких дій його спонукало те, що він 
не може дивитися на це зображен-
ня, а також не вважає Віктора Яну-
ковича Президентом України.

На сьогодні цей факт зареє-
стрований у Ковельському МВ 
УМВС. Триває перевірка.

За 700 євро влаштували на неіснуючу роботу за кордоном

Нещодавно у місті Луцьку за 
адресою вул. Дубнівська, 22б, 
офіс 31 громадська організація 
«Центр громадської освіти» від-
крила центр інформування молоді, 
громадськості, підприємців щодо 
діяльності європейських ринків 
праці, способів захисту прав пра-
цівників при працевлаштуванні за 
кордоном, оформлення трудових 
договорів тощо. Адже ті низькоо-
плачувані вакансії, які пропонують 
тут, на батьківщині, не задоволь-
няють потреб молодих людей, і не 
тільки молодих. Тому й вирішують 
вони кращу долю й вищі заробітки 
шукати за кордоном. Одначе при 
виїзді стикаються з купою проблем 
і часто стають ошуканими спритни-
ми ділками.

Одним із пошитих у дурні ви-
явився 24-річний житель міста Тер-
нополя Микола Бартусяк. 

— Візу до Польщі виробляв у 
консульстві в Луцьку, — розповідає 
Микола. — Хлопці, що під консуль-
ством стоять, запропонували офор-
мити всі документи. Заплатив за їхні 
послуги 700 євро. Вони запевнили, 
що можу спокійно їхати на роботу, 
там, мовляв, чекає роботодавець. 
Одначе коли приїхав, той пан ска-
зав, що нічого не знає ні про яку 
роботу й узагалі йому працівників 
не треба. Я залишився біля розби-
того корита, думав повертатись, але 
зв’язався там, у Польщі, зі знайоми-
ми, і вони допомогли мені знайти 
роботу — працював на виробництві 
на токарних станках. Оскільки віза 
була відкрита на півроку, то недавно 
повернувся. Тепер же друзі поради-
ли звернутися в цей центр. Мені там 

уже розказали, як маю поводитися, 
щоб вдруге не обманули.

Тож як слід діяти, коли вирішили 
їхати працювати за кордон?

— Перш за все, — радить юрис-
консульт центру Інна Гайворонська, 
— вам треба знайти посередницьку 
фірму з працевлаштування за кордо-
ном. Такі фірми у нас діють у формі 
кадрових агенцій, кадрових центрів, 
просто товариств із обмеженою від-
повідальністю тощо. Звернувшись 
до них, ви повинні в першу чергу 
попросити представників фірми по-
казати ліцензію на право надання 
посередницьких послуг на працев-
лаштування за кордоном (її раніше 
видавало Міністерство праці та со-
ціальної політики, а тепер — Мініс-
терство соціальної політики. Дізна-
тися про це можна за телефоном 044 
289 50 97 або відвідавши інтернет-
ресурс www.mlsp.gov.ua). Попросіть 
дозвіл на працевлаштування саме в 
тій країні, в яку вони пропонують 
вам їхати.

Коли вам відмовляються пока-
зати ці документи, йдіть від них зі 
спокійною душею, адже ви врятува-
лися від негідників, які лише хочуть 
заробити на вас як на нелегальній 
дешевій робочій силі.

Пані Інна радить також завжди 
вимагати два примірники контракту 
(трудової угоди) на руки. Не поліну-
ватися і з’ясувати у консульстві тієї 
держави, в якій знаходиться робото-
давець, чи реально існує фірма або 
особа, яка пропонує роботу.

Наступним етапом буде детальне 
вивчення умов контракту (трудової 
угоди). Тут бажано проконсультува-
тися з юристом або людиною, якій 
ви довіряєте. 

— Особливо звертайте ува-
гу на умови оплати праці, — про-
довжує юрисконсульт. — Адже 
є випадки, коли частину вашого 
заробітку роботодавець віддає 
фірмі-посереднику, яка вас при-
слала. Якщо посередницька фірма 
просить гроші за оформлення до-
кументів, обов’язково отримуйте 
квитанцію. Тоді ви зможете довести 
й у суді, що заплатили ці кошти. Ви-
їжджаючи за кордон, слід заноту-
вати адреси та контактні телефони 
консульських установ України в цій 
країні. Бажано також мати з собою 
копії внутрішнього паспорта грома-
дянина України, паспорта для виїзду 

за кордон і свідоцтва про народжен-
ня, адже в разі вашого звернення 
до консульства з приводу втрати 
закордонного паспорта це значно 
прискорить оформлення необхідних 
документів для повернення в Укра-
їну. Для водіїв на випадок втрати 
документів не зайвим буде зробити 
перед закордонною поїздкою копії 
посвідчення водія, свідоцтва про ре-
єстрацію технічного засобу, картки 
міжнародного автомобільного стра-
хування. Крім того, залишіть копії 
у своїх рідних і близьких. Ніколи 
нікому не віддавайте свій паспорт, 
окрім працівників посольств, кон-
сульських установ і прикордонних 

пунктів пропуску.
Здавалося б, прості речі, які має 

знати кожен, одначе легковажність 
наших людей до добра не доводить.

Приїхавши за кордон і попрацю-
вавши, людина стикається з іншою 
проблемою — як безпечно та мак-
симально дешево передати заробле-
ні гроші додому. Інна Гайворонська 
каже, що тут порадити щось одне 
складно, та найкращий вихід, за її 
словами, — ще вдома завести кре-
дитну картку в банку, що має пред-
ставництво в країні, де ви сподіває-
теся працювати. 

— Картку залишаєте рідним, а 
самі, діставшись за кордон і заробив-
ши сякі-такі гроші, просто вкладає-
те їх у відділення потрібного банку, 
— пояснює юрисконсульт. — Зде-
більшого в такий спосіб ви уникаєте 
зайвого ризику витрат. При цьому 
втрачаєте лише відсоток, узятий 
банкоматом за переведення готівки. 
Якщо ж прямого партнерства між 
цими банками немає, то частину гро-
шей «відкусять» банки-посередники 
у цій партнерській системі. Чим 
більший банк або банківська систе-
ма, тим більше представництв у різ-
них країнах охоплено.

Варіант другий — заводити ра-
хунок і кредитку в зручному для вас 
банку в країні вашого перебування 
з єдиною умовою, щоб вона підля-
гала міжнародним стандартам бан-
ківських операцій, скажімо, VISA, 
MasterCard тощо. І вже тоді цю карт-
ку переслати родичам. Звісно, код 
користувача кредиткою треба спо-
віщати окремо. Витрати — 2-5% за 
переведення в готівку та 1-3% — за 
конвертацію у гривню.

Людмила ШИШКО

У ДТП у Білорусі потрапили 
семеро волинян
12 січня неподалік села Дубровно в Брестській 
області врізався у вантажівку мікроавтобус, який 
прямував до Мінська. Потому транспортний засіб 
з’їхав у кювет і перекинувся. Ймовірна при-
чина аварії — водій не впорався з керуванням. 
Постраждало семеро волинян, двох із них, із 
травмами різної тяжкості, шпиталізували. Проти 
водія можуть порушити кримінальну справу, бо він 
без дозволу переобладнав мікроавтобус: замість 
дев’яти поставив у ньому 11 крісел.

Контрабандисти позбулися 
автобуса
Прикордонники відділу «Піща» Луцького загону за-
тримали двох мешканців Шацького та Ковельського 
районів, які на мікроавтобусі перевозили 65 ящиків 
цигарок білоруського виробництва. На околиці се-
лища Шацьк правоохоронці зупинили мікроавтобус 
«Рено» з вантажем цигарок без жодних супровідних 
документів. Затримані громадяни України будь-які 
пояснення давати категорично відмовилися. 32,5 тис. 
пачок цигарок Viceroy Red, Viceroy Blue, NZ Gold SS 
передані митникам.

Пожежа виникла увечері 12 січ-
ня у Любомлі. В одній із кімнат 

п’ятиповерхового гуртожитку про-
фесійного ліцею студентки сховали 
гарячу електроплитку під ліжко. 
Про це повідомили в прес-центрі 
УМНС області.

Мешканці кімнати на другому 
поверсі — 16-річна Тетяна та 17-річ-
на Анна — намагалися самотужки 
загасити пожежу водою. Але полум’я 
швидко перекинулося на ліжко та 
меблі, їдкий дим стрімко заповнив 
помешкання. Вахтерка викликала 
службу «101», а вихователі побігли 
на верхні поверхи, щоб евакуювати 
мешканців гуртожитку. Разом зі сту-
дентами третього курсу вони попід 
руки вивели дівчат, які вже надиха-
лися продуктів горіння, на свіже по-

вітря.
За тривожним викликом до міс-

ця події вже за три хвилини прибули 
рятувальники СДПЧ-10 м. Любомль 
у складі двох відділень. Зважаючи на 
загрозу для життя та здоров’я меш-
канців будівлі, рятувальники разом 
із обслуговуючим персоналом гур-
тожитку швидко евакуювали всіх 57 
студентів на вулицю.

Ланка газодимозахисників у 
апаратах на стиснутому повітрі з по-
жежним стволом рушила до осеред-
ку пожежі. На той час другий поверх 
був уже заповнений димом, вогонь 
господарював у кімнаті. Загалом для 
приборкання полум’я знадобилося 
20 хвилин.

Дівчат із діагнозом «отруєння 
продуктами горіння» госпіталізува-

ли до центральної районної лікарні 
в реанімаційне відділення, але їхній 
стан уже покращився.

Як з’ясувалося, причиною лиха 
стало порушення правил пожежної 
безпеки: дівчата, розігрівши вечерю, 
поставили гарячу електроплитку 
відразу під ліжко. Очевидно, на роз-
печену поверхню впали речі чи по-
стіль, що й спричинило пожежу.

Як не стати ошуканим, виїжджаючи на заробітки


