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Де можна підзаробити у 
Луцьку влітку

На Волині двоє офіцерів СБУ 
здійснювали контрабанду авто 
преміум-класу 
Голова Служби безпеки України Василь Грицак доповів Прези-
денту Петру Порошенку про затримання на Волині двох офіцерів 
СБУ за підозрою у контрабанді автомобілів преміум-класу. Про 
це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Президента 
Святослав Цеголко, передає УНН. «У Волинській області затри-
мано двох посадових офіцерів СБУ, які здійснювали контрабанду 
дорогих авто преміум-класу. Про це Президентові щойно допо-
вів голова СБУ Василь Грицак», — повідомив Цеголко. 

Волинянина засудили за 
ухилення від мобілізації 
Працівники Камінь-Каширського районного 
військкомату вручили чоловікові повістку про 
призов на військову службу. Однак він навідріз 
відмовився отримати повістку. За ухилення від 
призову за мобілізацією, що передбачене ст. 336 
Кримінального кодексу України, правоохоронці 
відкрили кримінальне провадження. Камінь-Ка-
ширський районний суд призначив підсудному 
три роки позбавлення волі, встановивши дво-
річний іспитовий строк. 

9%
стільки в Україні нараховуєть-
ся представників середнього 
класу станом на початок року. Це 
рекордно низький показник за 
останні 4 роки, свідчать резуль-
тати соціологічного дослідження, 
проведеного компанією TNS. 
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На часі

У січні у Володимирі-Волин-
ському розбійники в масках 

нападали на продавців і, погрожу-
ючи їм ножем, відбирали виручені 
кошти.

За скоєння кримінальних 
правопорушень правоохоронці 
затримали трьох волинян. У ході 
досудового розслідування вста-
новлено: двоє з них — раніше су-
димі (судове провадження щодо 
третього спільника зупинене). 
За скоєння корисливих злочинів 
та викрадення автомобіля рі-
шенням Володимир-Волинського 
міського суду ще в 2014 році під-
судним призначено по п’ять років 
позбавлення волі. Однак тоді Фе-
міда винесла рішення, яким вста-
новила підсудним три роки іспи-
тового строку, тож за ґрати вони 
не потрапили. Перебуваючи на 
волі, зловмисники й надалі про-
довжували заробляти «легкі гро-
ші» звичним для себе промислом: 
цупили телефони, обкрадали ма-
газини, розповіли у волинській 
міліції.

Підсудні долучили «до спра-
ви» ще одного спільника, а відтак 

скоювали розбійні напади на ма-
газини. Один із них спостерігав 
за входом у крамницю, подавав 
знак для нападу і стояв «на варті». 
Його напарники в масках забіга-
ли в приміщення і, погрожуючи 
працівникам магазину ножем, 
відбирали гроші. Один із напад-
ників був одягнутий у спецодяг 
працівника охоронної фірми.

Розбійники скоїли два розбої, 
викравши 17 тисяч гривень. На 
слід злочинців вийшли праців-
ники міліції, які вилучили в них 
частину грошей, одяг і маски.

За вчинення злочинів, перед-
бачених ч. 2. ст. 185 (Крадіжка) та 
ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінально-
го кодексу України, Ковельський 
міськрайонний суд за сукупніс-
тю вироків одному із підсудних 
визначив остаточне покарання 
— сім років і один місяць, а його 
напарнику — сім років і шість 
місяців ув’язнення. Своїм рішен-
ням суд конфіскував усе належне 
їм на праві приватної власнос-
ті майно та присудив сплатити 
на користь потерпілої сторони 
8725 грн. 

Перший заступник директора 
департаменту соціальної по-

літики Луцької міської ради Ірина 
Дехтяр поінформувала про ситуа-
цію із наданням житлових субсидій 
за спрощеною системою. Вона на-
голосила, що вдалося налагодити 
чітку систему прийняття документів 
у громадян. Нині черг практично 
нема і люди можуть вільно подати 
документи. Однак посилено відпо-
відальність заявника за надані ві-
домості, що використовуються для 
призначення житлових субсидій. За 
її словами, 78 тисячам домогоспо-
дарств було надіслано поштою за-
яви та декларації щодо призначення 
житлової субсидії. 

Ірина Дехтяр повідомила, що в 
громадській приймальні департа-
менту соцполітики та його філіях 
організована робота з надання не-
обхідних консультацій та прийому 
заяв і декларацій для оформлення 
субсидій від лучан. Задля зручності 
на офіційних сайтах департаменту 
та Луцької міської ради розміщено 
«Калькулятор субсидій», за допомо-
гою якого можна попередньо визна-
чити право на призначення субсидії 
та її приблизний розмір. 

Усього з початку травня 
2015 року зареєстровано 11 517 заяв 
для призначення житлової субсидії. 
Зокрема, поштою було надіслано до 
департаменту 6247 заяв. 

За новим Порядком призначено 
10 046 справ. Зроблено автоматичні 
перерахунки житлових субсидій у 
4182 справах. Відмовлено у призна-
ченні у 444 зверненнях. Основними 
причинами відмов є неправильно 
заповнені заява та декларація, не за-
декларовані доходи, неправильно за-

значений склад зареєстрованих осіб 
тощо. 

Дехтяр наголосила, що станом 
на 13 липня кількість отримува-
чів житлових субсидій становить 
19 683 особи, що на 11 244 (133,2%) 
більше порівняно із січнем поточно-
го року. 

Також перший заступник дирек-
тора департаменту соціальної полі-
тики нагадала присутнім, що нині 
призначення субсидій відбувається 
на підставі лише двох документів, 
які суттєво спрощені, — заяви та де-
кларації (скасовується необхідність 
надання довідок про доходи, у тому 
числі й працюючих осіб). 

За її словами, згідно з новою По-
становою: запроваджено надання 
субсидії на 12 місяців, а не на опа-
лювальний період, як раніше; вста-
новлено автоматичний принцип 
надання субсидії на новий період 
(скасовано необхідність повторного 
звернення для призначення субсидії 
на новий період у разі відсутності 
змін); надано право на оформлен-
ня субсидій особам, які орендують 
житло й оплачують вартість жит-
лово-комунальних послуг на під-
ставі письмового договору найму 
(оренди) житла; скасовано обме-
ження щодо призначення субсидії з 
урахуванням майнового стану сім’ї 
(наявність двох та більше автомо-
білів, квартир чи будинків та інше), 
крім здійснення одноразової доро-
говартісної покупки на суму понад 
50 тис. грн; скасовано обмеження 
щодо наявності у складі домогоспо-
дарства осіб працездатного віку, які 
не працюють, не навчаються і не пе-
ребувають на обліку в центрі зайня-
тості як безробітні. 

В умовах економічної кризи в на-
шій державі не всі українці можуть 
дозволити собі провести відпустку 
на курортах чи в санаторіях або 
навіть кілька днів відпочити біля 
озера: все це влітає в копійку. Тому 
шукають сезонного підробітку.

Підзаробити хочуть не лише до-
рослі — для студентів та школярів 
ці гроші теж зайвими не будуть. Що 
спонукало людей обрати підробіток 
замість відпустки, дізнавалися «Ві-
домості».

Продавець льодяників, солодкої 
вати, морозива, пива чи квасу — ви-
бір літнього підробітку в Луцьку до-
статньо великий. Саме тому на ву-
лицях міста, у центральному парку 
чи на вокзалах можна побачити так 
багато торгових яток. Вік працівни-
ків залежить від вимог роботодавця. 
Проте працювати можна не тільки 
повнолітнім: якщо вам уже є 14, зі 
згоди батьків ви теж можете попо-
внити сімейний бюджет.

16-річна Марійка з міста Ківер-
ці розповіла, що пішла працювати 
з ініціативи мами, яка і знайшла в 
газеті підходящу вакансію для шко-
лярки — продавець морозива. На 
запитання, чи не складно доїжджати 
щодня на роботу, дівчина, усміхаю-
чись, відповіла, що воно того варте: 
хоча заробітки й не надто високі, бо 
отримує 12% від проданої продукції, 
а це в середньому 50–100 гривень за 
день, але це теж гроші. 

Та серед людей, які вирішили 
підзаробити влітку, є ті, кого працю-
вати змусила саме грошова скрута у 
сім’ї. 45-річна пані Алла зауважила, 
що літньої пори найлегше знайти 
такий підробіток. Почала жінка з 
початку сезону — з травня, а завер-
шить — у вересні. І хоч на продаван-
ні квасу більше 70 гривень не заро-
биш, та де кращої постійної роботи 

шукати?
Чому працюють студенти, теж 

зрозуміти не важко. 
— Стипендії я не отримую, бо 

навчаюся на платній формі. Поєд-
нувати і навчання, і роботу складно, 
тому вирішила попрацювати хоча би 
два місяці влітку. Нехай зароблені 
кошти і не покриють вартості мого 
навчання, але зможу прикупити собі 
все потрібне до початку навчального 
року, — розповіла 18-річна Іванна.

Про те, що сезонну роботу зна-
йти не справляє труднощів, нам роз-
повів директор Луцького міського 
центру зайнятості Едуард Неймарк.

— Щоб влаштуватися на сезонну 
роботу, тим більше на літню, навіть 
не обов’язково звертатися до нас — 
можна купити газету з оголошення-
ми чи пошукати вакансії на сайтах 
в Інтернеті. Студентам іще легше, 

бо при кожному вузі діють центри 
кар’єри, які допоможуть, порадять і 
підкажуть, куди краще влаштувати-
ся саме вам. Та для тих, хто зверта-
ється, центр зайнятості зараз може 
запропонувати такі спеціальності: 
кур’єр, листоноша, виробник папе-
рових пакетів для сипучих продук-
тів, пакувальник і, звісно, найпоши-
реніші — це продавець морозива чи 
офіціант літнього кафе.

Якщо ви постановили покращити 
свій матеріальний стан, пожертвував-
ши відпочинком, чи просто для вас 
це єдина можливість заробити влітку, 
знайти роботу можна. Головне — ба-
жання. Нехай сезонний підробіток 
— гроші не надто великі (продаж мо-
розива, квасу чи солодкої вати дає від 
50 грн/день), та зробити свій гаманець 
трохи товстішим цілком реально.

Любов ШЕКЕЛЬ

На Волині засудили серійних грабіжників, 
які нападали на магазини 

Понад чотирьом сотням лучан відмовлено 
у призначенні житлових субсидій 

На систему 
управління 
автомобільними 
дорогами очікує 
реформування 

Райвідділи міліції реформують 

Кабінет Міністрів України 
підтримав законопроект про 

реформування «Укравтодору». 
«Одним із важливих напрямків 
при реформуванні дорожньої 
галузі є передання облавтодо-
рів державного управління на 
місцевий рівень, — зазначив 
директор департаменту інфра-
структури і туризму Волинської 
ОДА Іван Мирка. — Тому про-
фільним комітетом із розвитку 
інфраструктури й екологічної 
політики підтримано проект 
постанови, згідно з якою дер-
жавна акціонерна компанія лік-
відується, а її дочірні підприєм-
ства, облавтодори, переходять 
у сферу управління державного 
агентства автомобільних доріг. 
Ця постанова стане наступним 
кроком на шляху реформування 
системи державного управління 
автомобільними дорогами». 

Міністр внутрішніх справ Ар-
сен Аваков повідомив, що 

райвідділи міліції очікує реформа 
за зразком Самбора (Львівська об-
ласть). Пілотний проект реформу-
вання районного відділу в Самборі 
почався в червні цього року. Його 
головне завдання — забезпечи-
ти присутність міліції на вулицях 
24 години на добу. 

— Раніше бувало так, що вночі 
або ж після закінчення робочого 
дня не залишається співробітни-
ків міліції, які повинні виїжджати 
на виклики, — розповів начальник 
штабу ГУ МВС у Львівській облас-
ті Юрій Гладун. — Ми розробили 
модель райвідділу, де кількість 
працівників дозволяє перекрива-
ти всю територію обслуговування. 
Була введена нова посада старшо-
го зміни, який керує всіма наряда-
ми на вулиці, аби якомога швидше 
реагувати на повідомлення. Цю 
модель затвердили в міністерстві, 

після чого був розроблений тим-
часовий порядок роботи й міністр 
дав добро, щоб це відпрацювати 
на одному з райвідділів області. 
Райвідділ отримав зі Львова чоти-
ри нові автомобілі Renault для па-
трулювання міста і району, збіль-
шено штат для створення кількох 
оперативних груп, аби забезпечи-
ти правоохоронцям повноцінні 
вихідні та нормований робочий 
день. У рамках змін вдалося ско-
ротити терміни реагування по 
району із 30–60 до 20–25 хвилин, 
а по Самбору — до 5–10 хвилин. 
Також було збільшено кількість 
експертів. Вони тепер чергують по 
12 годин, тому більше не потрібно 
вночі висилати за ними машину 
додому, на що раніше витрачалося 
багато часу. Дільничних частково 
перевели в групи швидкого реагу-
вання, а іншим перерозподілили 
зони відповідальності. 

У західних областях 16 лип-
ня прогнозують ясну погоду без 
опадів. Температура повітря вно-
чі +12...+14 °C, вдень +24...+26 °C. 
17 липня буде мінлива хмарність, 
без опадів. Уночі +13...+15 °C, вдень 
+23...+25 °C. 18 липня прогнозують 
сонячну погоду, переважно без опа-
дів. Температура вночі +15...+17 °C, 
вдень +30...+32 °C. 

У північних регіонах 16 липня 
впродовж дня очікується мінлива 
хмарність, прогнозують дощ. Тем-
пература вночі +12...+14 °C, вдень 
+24...+26 °C. 17 липня буде невели-
ка хмарність можливий дощ. Уно-
чі +13...+15 °C, вдень +25...+27 °C. 
18 липня синоптики прогнозують 
мінливу хмарність, без опадів. Нічна 
температура +14...+16 °C, денна ста-
новитиме +23...+25 °C. 

У Києві 16 липня обіцяють со-
нячну суху погоду. Нічна темпера-

тура +13...+15 °C, денна +25...+27 °C. 
17 липня синоптики прогнозу-
ють ясну погоду без опадів. Уночі 
+14...+16 °C, вдень +22...+24 °C. 18 лип-
ня невелика хмарність, без опадів. 
Температура вночі +15...+17 °C, вдень 
+27...+29 °C. 

У східних регіонах 16 липня не-
велика хмарність, без опадів. Уночі 
+13...+15 °C, вдень +25...+27 °C. 17 лип-
ня мінлива хмарність, місцями грози. 
Нічна температура +13...+15 °C, денна 
+19...+21 °C. 18 липня ясно і без опадів. 
Уночі +12...+14 °C, вдень +25...+27 °C.

У південних областях 16 липня 
синоптики прогнозують невелику 
хмарність, можливий дощ. Темпера-
тура вночі становитиме +16...+18 °C, 
вдень +27...+29 °C. 17 липня буде со-
нячно і без опадів. Уночі +14...+16 °C, 
вдень +26...+28 °C. 18 липня очікуєть-
ся ясна суха погода. Нічна темпера-
тура +17...+19 °C, денна +28...+30 °C. 

 ПОГОДА


