
Для когось літо — період відпусток 
і відпочинку, а для когось — хоро-
ша пора для підробітку. Особливо 
це стосується студентів. Треба 
сказати, що останніми роками 
вибір «літніх» професій досить 
різноманітний. Це й офіціанти у 
кафе, і вожаті у таборах, і продавці 
сезонної продукції. «Відомості» ви-
рішили з’ясувати, де молодь може 
підзаробити гроші влітку. 

ПРАЦЯ НА ЕКСПОРТ 

Нині серед молодих людей мод-
но стає на літні канікули їхати на 
заробітки за кордон. Роботу пропо-
нують прямо в навчальному закла-
ді. Саме там працедавці малюють 
перспективи високих закордонних 
заробітків. Тут молодій людині важ-
ливо визначитися, що вона хоче: 
привезти гроші чи світу побачити. 
Можливо і те, і інше. 

— Ситуація складається так, 
що я змушений кожного літа під-
робляти, — розповів «Відомостям» 
студент Острозької академії Юрій. 
— Минулого року вперше спробу-
вав працювати за кордоном. Обі-
цяли одне, а вийшло трошки інше. 
Мали робити на винному заводі у 
Німеччині. А випало так, що працю-
вали у туристичному комплексі на 
березі озера. Минуле літо видалося 
не дуже теплим, відпочивальників 
було мало, до того ж давалася взна-
ки криза. Тому робочий день тривав 
у середньому шість годин. Оскільки 
оплата там погодинна, то і заробіток 
був відповідний. Українцям платять 
найменше — чотири євро за годи-
ну. Поляки за те ж саме отримують 
вісім євро, а німці — щонайменше 
одинадцять. Нам давали ту роботу, 
яку ніхто не хотів виконувати: траву 
в саду загрібати, посуд мити. 

Юрій зазначив, що за кордоном 
легше знайти приробіток тим сту-
дентам, які знають іноземну мову. 
Саме попрактикуватись у знанні ан-
глійської та відпочити у Греції хоче 
третьокурсник Східноєвропейсько-
го університету Валерій. Уже більше 

місяця працює у готелі, дуже задово-
лений: робота не бий лежачого, є час 
і в морі покупатися, і на пляжі по-
ніжитися, і до дівчат позалицятися. 

— Готель хороший, є можливість 
спілкуватися англійською, — розпо-
вів хлопець по скайпу. — Платять 
400 євро у місяць. За тамтешніми 
мірками не так багато, але прожи-
вання і харчування — за рахунок 
готелю. З іншого боку, де в Україні 
можна заробити чотири тисячі гри-
вень? 

— Ті, хто, мало привозить гро-
шей з-за кордону, просто не ставлять 
собі за мету їх заробити, — розпові-
ла студентка Східноєвропейського 
університету Тетяна. — Ми з подру-
гою торік збирали ягоди у Німеччи-
ні. Заробляли по 1200 євро у місяць. 
Правда, працювали по 12 годин і в 
дощ, і в спеку. 

— Робітники для польського 
сільського господарства завжди за-
требувані, — каже директор кадро-
вого агентства «Гарант» із Ковеля 
Людмила Буховцева. — Влаштову-

ємо людей, зокрема і студентів, у 
теплиці на збір помідорів-огірків, 
трактористами, на малину, на завод 
металопластикових вікон. Зарплата 
— від 2,7 долара за годину. Все зале-
жить від працьовитості людини. 

ОФІЦІАНТИ, ВОЖАТІ, 
ПРОДАВЦІ — ЗАВЖДИ 
ЗАТРЕБУВАНІ 

Є нині можливість приробітку 
для молодих людей і вдома. Гроші, 
звісно, не такі великі. Та все ж. Як 
кажуть самі студенти, добре можна 
підзаробити під час відпочинкового 
сезону в Криму. Тут влаштовуються 
прибиральницями до міні-готелів 
або офіціантами у бари та рестора-
ни. Щоправда, графік дуже напру-
жений. Та й роботу на півострові 
знайти, якщо чесно, важко. Адже 
своїх охочих заробити яку копійчи-
ну вистачає. 

Багато волинських студентів 
підробляє у дитячих літніх таборах 
вожатими та вихователями. Але це 

робота ще та! Адже вожатий у табо-
рі протягом всієї зміни (а це два-три 
тижні) собі не належить. Він пови-
нен практично цілодобово бути на 
своєму робочому місці. І не просто 
бути, а ще й організовувати дозвілля 
для дітей 6-16 років. Тому тут пра-
цювати зможе не кожний. 

— Я вже другий рік їду в англо-
мовний табір на Закарпаття, — роз-
повів студент Юрій. — Завдання по-
лягає у тому, щоб увесь час говорити 
з дітьми англійською мовою. Мені 
подобається. Хороша практика, екс-
курсії, харчування — все влаштовує. 
За два тижні можна отримати на 
руки до трьох тисяч гривень. 

Якщо нікуди не хочеться виїж-
джати з міста, то можна влаштува-
тися продавцем сезонного товару. 
Досвіду роботи тут не потрібно. 
Єдине, що треба вміти, — добре 
рахувати. А то можна і проторгу-
ватись. Як правило, графік роботи 
продавців сезонної продукції — 
тиждень через тиждень, із 8-ї до 20-ї 
години. Працівник сидить на вулиці 
під парасолькою увесь день. Є міста, 
де продавцям за таку роботу платять 
до 100 гривень за добу. В Луцьку ж 
господарі зазвичай розраховуються 
залежно від виручки. Тут заробітки 
залежать від місця розташування 
точки. Як кажуть розливальники 
напоїв, максимум, що вдається за-
робити за два тижні, — це півтори 
тисячі гривень. Але тут є шанс за-
робляти «ліві» гроші, не доливаючи 
напій. Таким чином кількість про-
даних склянок збільшується, а гроші 
за не долите клієнту можна покласти 
собі в кишеню. Але для цього треба 
мати відповідні навички. 

Хай там що, але «Відомості» не 
почули від жодного студента, який 
хотів улітку підробити, що не зміг 
знайти роботу. Головне, щоб тебе 
не обманули. Щоб унеможливити 
такий варіант, Людмила Буховце-
ва радить підписати з працедавцем 
контракт, а у пошуках роботи за 
кордоном користуватися послугами 
лише перевірених кадрових агенцій. 

Наталка СЛЮСАР 
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Події

В Україні заборонили 
експлуатувати кожен п’ятий 
атракціон 
За результатами позапланової перевірки Державна 
служба гірничого нагляду та промислової 
безпеки України тимчасово зупинила роботу 
275 із 1229 атракціонів в Україні. Основними 
порушеннями, виявленими під час перевірки, 
стали запуск атракціонів без техогляду, відсутність 
експлуатаційного висновку, непроведення 
щоденного огляду техніки. 

На Рівненщині затримали 
псевдоміліціонера 
Молодик, назвавшись співробітником органів 
внутрішніх справ, на території автовокзалу в Рівному 
відкрито заволодів особистими речами перехожого. 
«Міліціонер» і два його супутники підійшли до 
мешканця облцентру і вимагали віддати гроші та 
цінні речі. Нападники забрали мобільник, барсетку 
і 5 гривень. Правоохоронці затримали лише одного 
зловмисника. Ним виявився 18-річний рівнянин, 
що перебуває на іспитовому терміні за вчинення 
схожого злочину.  

7

Посадовця 
облавтодору 
Львова засудили 
за підробку актів 
виконаних робіт 

Жовківський районний суд 
28 травня виніс вирок по-

садовій особі філії «Жовківська 
ДЕД» ДП «Львівський облавто-
дор». Посадовець, зловживаючи 
службовим становищем, вніс 
в акти виконаних робіт із екс-
плуатаційного утримання ав-
томобільних доріг державного 
(Львів — Рава-Руська) та міс-
цевого значення (Ковель — Во-
лодимир-Волинський — Чер-
воноград — Жовква) завідомо 
неправдиві відомості, чим за-
вищив вартість їх виконання на 
122 тисячі гривень. Це призвело 
до незаконних видатків із дер-
жавного бюджету, повідомили 
у прес-службі прокуратури у 
Львівській області. 

Суд визнав дорожника ви-
нним у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч. 1 ст. 364, 
ч. 1 ст. 366 КК України. Йому 
призначено покарання у вигляді 
штрафу в розмірі 120 неоподат-
ковуваних мінімумів громадян 
і позбавлення права обіймати 
посади, пов’язані з організацій-
но-розпорядчими функціями, 
строком на 1,5 року. 

Заподіяні державній казні 
збитки відшкодовано у повному 
обсязі. Вирок уже набув сили.

Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:35 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

06:45, 07:15, 08:15, 09:10 «Сніда-
нок з 1+1»

07:10 «Особистий рахунок»
08:05 «Економічні події»
10:00 «Бернард» 
10:35 «Секретні матеріали шоу-

бізнесу»
11:45, 12:50, 01:40 «Не бреши 

мені - 4»
13:55, 14:50 «Красуня за дванад-

цять годин»
15:45 «100 000 за правду»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:15, 03:30 Х/ф «Моя старша 

сестра» 
20:15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
22:30, 05:00 «Гроші»
23:50 Х/ф «Війна» 
02:30, 03:00 «Маша і моделі»

04:40 Х/ф «Наречений»
06:10 «Подробиці тижня»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20, 20:30 Т/с «Вулиці 

розбитих ліхтарів 13»
13:10 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
20:00, 01:20 «Подробиці»
23:30 Т/с «Одного разу в Рос-

тові» 
01:50 Х/ф «Кидок кобри» 
04:10 Т/с «Сімейний детектив»

05:30 «Чужі помилки. Ніж у спину»
06:15 «Чужі помилки. Хрещений 

батько»
07:00, 15:55 «Все буде добре!»
08:55, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:20 «Зіркове життя. Перше 

кохання зірок»
11:15 «Зіркове життя. Не відступати 

і не здаватися»
12:10 «Один за всіх»
14:05 «Правила життя. Напівфабри-

кати: у пошуках м’яса»
15:00 «Правила життя. Самогубство 

швидкого приготування»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Закляті друзі» 
22:25 «Детектор брехні»
23:20 «Куб»
00:20 «Битва екстрасенсів»
01:20 Т/с «Доктор Хаус» 

05:05 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:20, 07:30 Ділові факти
06:30 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20, 00:55 Надзвичайні 

новини
10:10 Х/ф «Охоронець»
12:25, 13:00 Анекдоти по-

українськи
13:10 Х/ф «Людина президен-

та-2»
15:00 Х/ф «Снайпер-2»
16:50 Х/ф «Снайпер-4: Переза-

вантаження»
20:05 Т/с «Чужий район-2»
21:55 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:00, 03:25 Свобода слова
01:50 Про-Ziкаве.ua

06:10 Найкращий кухар на 
селі - 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00, 03:30 
Події

07:10 Т/с «Глухар» 
09:20, 12:50, 17:20, 21:50 Т/с 

«Слід» 
10:00 Х/ф «Нічний гість» 
11:50, 04:25 «Нехай говорять»
15:30 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя» 
19:20, 03:50 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Ковбої» 
23:15 Х/ф «Відчайдушний» 
01:15 Х/ф «Оселя зла - 2: Апока-

ліпсис» 
02:40 Т/с «Подія» 
05:15 Т/с «Дорожній патруль - 

10» 

07:00 Мультфільми 
10:10 Х/ф «Давайте потанцю-

ємо» 
12:10, 18:00 «Звана вечеря»
13:10 «Пороблено в Україні»
14:40 «КВК»
17:00 «Велика різниця»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 М/ф «Підводна братва» 
23:40 Х/ф «Дівчина мого най-

кращого друга» 
01:20 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
08:00 «Шалене відео по-

українськи»
09:00 Т/с «Солдати-13» 
11:00 Т/с «Правила угону» 
19:00 Т/с «Ментовські війни» 
21:00 Новини 2+2
21:25 Х/ф «Місія на Марс» 
23:35 Т/с «Секретні матеріа-

ли» 
00:35 Х/ф «Холодна суміш» 
02:20 «Дорожні війни»
03:00 Х/ф «Зірка шерифа» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 Телеканал «Доброго 
ранку»

09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15 Т/с «Проспект Бразилії»
16:05, 01:50 «Я подаю на роз-

лучення»
17:00 Вечірні новини
18:10, 01:00 «Давай одружимося!»
19:00, 00:05 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Захист 

свідків»
22:20, 02:35 «Вечірній Ургант»
22:55 «Познер»
23:50 Нічні новини

05:00, 05:50 Teen Time
05:05 Т/с «Вперед - до успіху»
05:55, 16:55 Т/с «Татусеві 

доньки»
06:45, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
06:50, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 23:55 

Репортер
09:00 Х/ф «Весільний переполох»
11:10, 18:00, 19:55 Т/с «Вороніни»
13:25, 14:30 Kids Time
13:30 М/с «Качині історії»
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Кадетство»
21:00 Ревізор-2
22:50 Т/с «Світлофор»
00:20 Т/с «Милі брехунки» 
01:15 Т/с «Дружна сімейка»
02:45 Служба розшуку дітей
02:50, 03:30 Зона ночі
02:55, 03:35 Українці Віра
04:40, 05:05 Зона ночі Культура
04:45 Княгиня Ольга
04:50 Незнайомка

06:00 Руйнівники міфів
06:40, 12:30 Мегакатастрофи
07:30, 13:20 Перші винахідники
08:20, 14:10 Загадки планети
09:10 Таємні знаки
10:00, 19:30 В пошуках пригод
10:50, 22:50 Життя
11:40 П’ять років на Марсі
15:00, 23:40 Орбіта: подорож 

Землі
15:50, 19:00 Загрози сучасного 

світу
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна справа
18:10 Д/ф «Замах на Данаю»
22:00 Д/ф «Продати Ермітаж. Як 

зникали шедеври»
00:30 Покер
01:20 Х/ф «Статський радник»
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «Шпигуни»
05:10 Містична Україна

06:00, 02:05 «Легенди карного 
розшуку»

06:30 Х/ф «Версія полковника 
Зоріна» 

08:05 «Агенти впливу»
09:00 Х/ф «Любити по-російськи»
10:40 Т/с «Доктор Тирса»
14:35 Т/с «Острів непотрібних 

людей»
18:30 Д/с «Реальні злочинці»
19:00, 01:35, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Меч»
21:30 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
22:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 12» 
23:30 Т/с «Менталіст» 
00:30 Т/с «Декстер» 
03:35 «Речовий доказ»
04:35 «Уроки тітоньки Сови»
05:00 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:20 Х/ф «Союз племені 

ірокезів»
10:45 Т/с «Діти Арбата»
12:35, 19:50 Т/с «СБУ. Спецопе-

рація»
14:25 Х/ф «Чотири нулі на 

користь Танечки»
16:10 Х/ф «Воєнно-польовий 

роман»
17:50 Х/ф «Їм підкорюється 

небо»
21:40 Х/ф «Важка вода»
23:20 Х/ф «Фортеця на колесах»
00:45 Х/ф «Депресія»
03:30 Х/ф «Допінг для янголів»
04:55 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і Дейл - бурундуч-

ки-рятівнички» 
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00, 18:10 Т/с «Всі жінки - від-

ьми» 
12:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
14:00, 19:10 Богиня шопінгу
16:15 Т/с «Руда» 
17:20 У ТЕТа пара
19:50 Одна за всіх
20:50 Віталька
22:00 ТЕТ-Інтернет
23:00 Дурнєв+1
23:35 Т/с «Секс і місто» 
00:35 Т/с «Ходячі мерці» 
01:40 Т/с «Притулок» 
02:30 Х/ф «Пізнай себе» 
04:00 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:20 Мультфільми 
10:10, 10:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20 Справа смаку
12:20, 17:00 Жіноча форма
14:20 Т/с «Дорога Маша Бере-

зіна» 
16:00, 22:40 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
19:00 Квадратний метр
19:50 Минуло кохання
20:50, 00:40 Глянець
23:40 Міста світу
01:20 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 

01:20, 02:05 Новини
06:15, 07:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on line
06:30 Худ. фільм «Управа». 58 с.
07:25 Ера бізнесу
07:30 Док. фільм «Г.Жженов. Агент 

надії». 1 ч.
08:15 Док. фільм «Г.Жженов. Агент 

надії». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:10 Підсумки тижня
09:50 Без цензури
10:20 Т/с «Роксолана»
12:20 Діловий світ
12:25 Право на захист
12:50 Т/с «Ставка більша за 

життя»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:40 Життя на рівних
15:55 Т/с «Сімнадцять миттєвос-

тей весни»
18:40 Діловий світ

18:55 Агро-News
19:05 Сільрада
19:25 Останнє попередження
19:45 «Про життя» з 

А.Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Фестиваль пісні «Коблево»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Худ. фільм «Генеральська 

онука». 14 с.
00:15 Від першої особи
01:40 Про головне
02:20 ТелеАкадемія
03:25 Х/ф «Червоненька 

квіточка»
04:30 Хіт-парад
05:15 Служба розшуку дітей
05:25 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор
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НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 10 червня

Де студенти можуть підзаробити влітку 


