
1 липня у Володимирі-Волин-
ському було жалобним. Адже на 

Сході України під час оголошеного 
перемир’я від рук сепаратистів за-
гинув місцевий житель Упоров Ігор 
Романович. Ігор був мобілізований 
на початку квітня. 30 серпня йому 
виповнилося б 30 років, без батька 
залишилася п’ятирічна донька, ще 
одна дитина має з’явитися на світ 
днями. 

З міського бюджету сім’ї Упо-
рових виділено 10 тисяч гривень, 
підготовлено лист на ім’я голови 
облдержадміністрації з прохан-
ням про виділення 100 тис. грн із 
обласного бюджету. 

Вічна пам’ять герою, що заги-
нув, виконуючи свій військовий 
обов’язок, захищаючи незалеж-
ність і територіальну цілісність 
України. 
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Під час оголошеного перемир’я на Сході 
загинув волинянин 

Підвищення тарифів у ЖКГ 
призведе до зростання 
заборгованості 
Підвищення тарифів на воду з 1 липня не сприя-
тиме поліпшенню її якості, але спричинить збіль-
шення заборгованостей із оплати ЖКП. Про це 
повідомив президент Українського аналітичного 
центру Олександр Охріменко. «Ціну збільшили, 
але ЖКГ ніхто не реформував. У нас і так українці 
заборгували 13 млрд грн за послуги ЖКГ, а тепер 
буде 30 млрд», — прогнозує він. 

Депутати ухвалили закон, який 
намагалися прийняти протягом 
п’яти років 
Верховна Рада України у другому читанні та в цілому 
ухвалила Закон «Про вищу освіту». Голова Комітету ВР 
із питань науки та освіти Лілія Гриневич нагадала, що 
спроби ухвалити цей документ тривали п’ять років, а 
до його тексту надійшло близько тисячі пропозицій від 
громадськості. За словами Гриневич, законопроект до-
поможе Україні у входженні до європейського освітньо-
го простору. 

35%
на стільки скоротився за перші 
чотири місяці року український 
ринок автомобілів, за даними ком-
панії AUTO-Consulting. У квітні в 
Україні було продано тільки 9 186 
машин, тоді як роком раніше — 
26 тис. авто. 

За велику пенсію з 1 липня потрібно 
сплачувати податок 

5

ОБСЄ офіційно 
звинуватила Росію 
в окупації України 

Дороги у селах не ремонтують через 
недбалість сільрад? 

Літо для свідомих, активних учнів 
і студентів — це не лишень пора 
відпочинку, а й шанс отримати 
свій перший досвід «дорослої» 
роботи, покращити фінансовий 
стан, налагодити зв’язки з потенцій-
ними роботодавцями. Про те, які 
можливості для зайнятості влітку 
відкриваються перед молоддю, 
йшлося під час прес-конференції, 
зорганізованої Волинським облас-
ним центром зайнятості, з участю 
представників працедавців. 

Як зауважила директор обласно-
го центру зайнятості Раїса Кучмук, 
із початку року до служби зайнятос-
ті звернулося близько 100 осіб віком 
до 18 років, які шукають роботу. 

Однак коли навантаження на 
одне робоче місце для дорослого на-
селення сягає 20 осіб, то таку кате-
горію працевлаштувати найважче, 
адже вони без досвіду, без професії. 
Через це служба зайнятості звертає 
увагу на важливість підготовки мо-
лодої людини до вибагливого ринку 
праці, усвідомленого вибору про-
фесії. Спробувати свої сили у тру-
довому колективі, ознайомитися з 
обов’язками, дисципліною можна, 
виконуючи громадські та роботи 
тимчасового характеру, а також про-
ходячи стажування й трудову прак-
тику на підприємстві. 

До підприємств, які працюють 
у напрямку організації робіт тим-
часового характеру, зокрема для мо-
лоді, належать: ТзОВ «Профі-Біз», 
ТОВ «Агросвіт-Волинь», ТОВ «Во-
линь-Захід», СТОВ «Ратнівський 
аграрій». Після участі у таких тим-
часових роботах є можливість отри-
мати постійну зайнятість. Упродовж 
січня–травня цього року 496 без-
робітних осіб працевлаштовано на 
постійне місце саме після участі у 
громадських та інших тимчасових 
роботах. 

Як повідомила начальник від-
ділу з управління персоналом 
ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Украї-
на» Марина Кущенко, за червень до 
них звернулося 60 студентів, пра-
цює зараз 22. Тих, кому ще не випо-
внилося 18 років, не беруть, адже є 
нічні зміни. Можливо, таким особам 
знайдеться робота на зачищенні та 
прибиранні території. Студент тех-

нічного коледжу Олександр Шули-
па нещодавно влаштувався на по-
стійне місце у «Кромберг». 

— Спершу проходив на підпри-
ємстві навчальну практику, — роз-
повідає хлопець, — місяць працював 
із базами даних, операційними сис-
темами. Потім уже на переддиплом-
ну практику потрапив у відділ го-
ловного енергетика, де ознайомився 
з апаратним забезпеченням заводу. 
А нещодавно побачив вакансію на-
лагоджувача, пройшов співбесіду — 
і вже працюю. 

Присутня на прес-конференції 
начальник відділу з роботи з персо-
налом СП ТОВ «Модерн-Експо» На-
талія Йонік зауважила, що, на жаль, 
молодь нині лінива. Телефонують і 
питають про вакансії, та коли дізна-
ються про обов’язки, дисципліну і 
відповідальність, відмовляються. На 
цьому підприємстві неповнолітні до 
18 років також не працюють. 

— На період літніх канікул, як 
зазвичай, ми опитуємо роботодав-
ців міста Луцька, чи готові тимчасо-
во взяти до себе учнів або студентів, 
— долучається до розмови директор 
Луцького міського центру зайнятос-
ті Едуард Неймарк. — Зараз маємо 
25 вакансій. Робота різна: триваліс-
тю від двох тижнів і до трьох міся-
ців. Розмір заробітної плати колива-
ється від мінімальної до 2,5 тисячі 
гривень. Майже в усіх оголошених 

вакансіях готові брати тих, кому вже 
виповнилося 18, бо вони передбача-
ють матеріальну відповідальність. 
Наприклад, викладка товарів у су-
пермаркеті, продаж продовольчих 
товарів, розвантажувально-наван-
тажувальні роботи з будматеріала-
ми. Є вакансії в «Укрпошти», під-
приємство електротранспорту хоче 
на період відпусток своїх кондук-
торів брати на роботу на їхнє місце 
молодих людей. Лишень один пра-
цедавець готовий узяти неповно-
літніх — на формування виробів із 
деревини. 

Є можливість влаштуватися на 
роботу на час канікул до підпри-
ємств, організацій, що працюють у 
період курортного сезону. Інфор-
мація про такі вакансії розміщена в 
секторах самостійного пошуку ро-
боти. 

Директор обласного центру за-
йнятості Раїса Кучмук наголосила на 
популяризації престижності робіт-
ничих професій. Усе можливе в цьо-
му напрямку робить і служба зайня-
тості. Зокрема, саме під час літніх 
канікул систематично проводяться 
профорієнтаційні зустрічі у при-
шкільних таборах відпочинку. Орга-
нізовуються економічні екскурсії на 
виробництва, здійснюється співпра-
ця з підприємствами через центри 
кар’єри й інше. 

Людмила ШИШКО 

Соціум

З 1 липня з пенсій, що перевищу-
ють 10 тис. грн, треба платити 

податок. Такі зміни передбачено 
Законом України «Про запобіган-
ня фінансовій катастрофі та ство-
рення передумов для економічно-
го зростання в Україні». Про це 
«Відомостям» повідомили в Голов-
ному управлінні Пенсійного фон-
ду України у Волинській області. 

«Згідно зі змінами до По-
даткового кодексу України, опо-
даткуванню підлягатиме пенсія 
(включаючи суму її індексації, 
нараховану відповідно до закону) 
або щомісячне довічне грошове 
утримання, одержувані платни-
ком податку з Пенсійного фонду 
України чи бюджету згідно із за-
коном, у розмірі, що перевищує 
10 тисяч гривень у місяць. Опо-
даткуванню підлягає розмір пенсії 
за кожний звітний місяць окремо, 
з урахуванням усіх надбавок, до-
плат, підвищень, індексації. Слід 
зазначити, що одноразові випла-
ти, такі як допомога на поховання, 
грошова допомога, не підлягають 
оподаткуванню», — йдеться у по-
відомленні. 

Щомісячні виплати будуть об-
кладатися податком за ставкою 
15%, якщо сума перевищення за-
лишається в межах 10 мінімальних 
зарплат (це 12 180), а з вищої суми 
— 17%. Розрахунок податкових 
зобов’язань за ці пенсії буде здій-
снюватися податковим агентом — 
органом ПФУ. 

Наприклад, якщо пенсія на мі-

сяць становить 15 тисяч гривень, 
базою оподаткування є 5 тисяч, 
до якої застосовується ставка 15%. 
Таким чином, розмір податку що-
місячно становитиме 750 гривень. 
Пенсіонер отримуватиме 14 тисяч 
250 гривень. 

Для пенсії, яка сягає 25 тисяч 
гривень щомісяця, базою опо-
даткування є 15 тисяч гривень, де 
податок для суми 12 180 гривень 
розраховується в розмірі 15% (це 
1 827,00 грн), для суми 2820 грн 
— 17% (479,40 грн). Таким чи-
ном, розмір податку становитиме 
2306,40 грн, пенсія до виплати — 
22693,60 грн. 

Як повідомила «Відомостям» 
заступник начальника Головно-
го управління Пенсійного фонду 
України в області Лариса Лучков-
ська, на Волині є 45 пенсіонерів, 
пенсія яких перевищує 10 тисяч 
гривень. 

Раїса Кучмук, Ірина Овадюк та Едуард Неймарк під час прес-конференції

Зайнятість улітку наближує молодь 
до усвідомленого вибору професії

1 липня Парламентська асамб-
лея Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі під-
тримала проект резолюції, в якій 
засудила дії Росії щодо України. 
За відповідне рішення проголо-
сували 92 учасники засідання. 

У резолюції, зокрема, засу-
джується «очевидне грубе пору-
шення Гельсінських принципів 
Російською Федерацією щодо 
України, зокрема особливо обур-
ливе порушення суверенітету 
і територіальної цілісності цієї 
країни». 

При цьому в ході дебатів 
щодо резолюції було підтрима-
но поправку, згідно з якою за-
суджується окупація території 
України. Крім того, постанова 
засуджує військову агресію і різ-
ні форми примусу з боку Росії, 
спрямовані проти України. Та-
кож, згідно з документом, ОБСЄ 
вважає референдум, що відбувся 
в Криму 16 березня, нелегітим-
ним. 

У зв’язку з цим ОБСЄ закли-
кає всі держави-учасниці від-
мовлятися від визнання насиль-
ницької анексії Криму з боку 
Росії. 

Депутати Луцької міськради від-
мовилися підтримати повторне 

звернення до Президента України, 
Голови Верховної Ради України, Ка-
бінету Міністрів України щодо по-
вернення Луцькому спиртогорілча-
ному комбінату статусу самостійної 
юридичної особи та відновлення по-
вноцінної виробничої діяльності на 
підприємстві, ініціатором якого був 
депутат від фракції ВО «Свобода» 
Сергій Сівак. 

У проекті рішення пропонува-
лося задля поновлення повноцінної 
виробничої діяльності, забезпечен-
ня стабільного наповнення держав-
ного та місцевого бюджетів, недо-
пущення скорочення працівників 
і забезпечення робочими місцями 
мешканців міста повторно зверну-
тися до Президента України, Голо-
ви Верховної Ради та Кабінету Мі-
ністрів України щодо повернення 
Луцькому СГК статусу самостійної 
юридичної особи і відновлення по-
вноцінної діяльності на підприєм-
стві. Втім, звернення підтримали 
лише 23 депутати міської ради. 

«Мене дивує така позиція депу-
татів. Адже зараз ситуація на цьо-
му підприємстві складна. Трудовий 
колектив перебуває у вимушених 

відпустках, не сплачуються платежі 
до державного бюджету. А це нема-
лі кошти. Так, у 2010 році Луцький 
спиртогорілчаний комбінат сплатив 
податків і зборів на суму 62,4 міль-
йона гривень. Тільки одного акциз-
ного податку щомісячно сплачува-
лося від трьох до шести мільйонів 
гривень. І ці гроші йшли, зокрема, 
до бюджету Луцька. Переконаний, 
що депутати мали б не бути пасив-
ними, а виявляти більшу активність 
у питанні відстоювання інтересів 
розвитку міста і наповнення міської 
казни», — прокоментував результа-
ти голосування Сергій Сівак. 

Встановлено, що між Павлів-
ською сільською радою та фі-

лією «Володимир-Волинський 
автодор» ДП «Волинський об-
лавтодор» ще у вересні 2012 року 
укладено два договори підряду на 
виконання робіт із поточного ре-
монту вулиць у селах Старосілля 
та Павлівка. 

Минуло майже два роки, а ре-
монт вулиць так і не розпочався, хоч 
підрядник давно отримав авансовий 
платіж у сумі 10 тис. грн. Тож проку-
ратура вирішила через суд вимагати 
повернення коштів у бюджет. 

З’ясувалося ж, що договором 
підряду обумовлено, що ДП «Волин-
ський облавтодор» розпочне ремонт 
вулиць лише за умови передачі йому 
замовником будівельного майданчи-
ка, придатного для виконання робіт, 
якого сільрада досі не надала. 

Тому прокурор Іваничівського 
району в поданні, внесеному Павлів-
ському сільському голові, вказав на 

необхідність надання ремонтникам 
такого майданчика. Наразі це подан-
ня розглянуте й задоволене. Акт при-
ймання-передачі будівельного май-
данчика надіслано ДП «Волинський 
облавтодор». 

У подальшому, якщо державне 
підприємство так і не почне ремонту-
вати вулиці у Старосіллі та Павлівці, 
прокуратура звернеться в Господар-
ський суд Волинської області, аби 
розірвати договори підряду та по-
вернути авансові платежі в бюджет 
громади. 

До речі, аналогічні порушення 
виявлено в діяльності Переславичів-
ської, Радовичівської, Милятинської, 
Жашковичівської та Грибовицької 
сільських рад. На усунення виявле-
них порушень прокурором району 
внесено п’ять подань, два з яких роз-
глянуто, винних у порушеннях осіб 
притягнуто до дисциплінарної відпо-
відальності. Ще три подання перебу-
вають на розгляді. 

Депутати Луцькради не хочуть відновлення 
роботи Луцького спиртогорілчаного 
комбінату 


