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Зять обікрав тещу, а тепер 
відповідатиме перед законом
Із заявою про скоєння кримінального правопорушення 
до правоохоронців звернулася потерпіла — 47-річна 
лучанка. 27-річний зять заявниці викрав із її будинку 
гроші — більше 13 тисяч гривень. Слідчі відкрили 
кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) 
Кримінального кодексу України. Тепер зятеві «світить» 
до трьох років позбавлення волі. Триває досудове 
розслідування. 

Чоловік влаштував 
стрілянину в кафе 
У понеділок, 27 липня, в одному з кафе 
села Крюківщина, що під Києвом, двоє 
п’яних відвідувачів влаштували скандал та 
відмовилися платити. Коли офіціантка викликала 
правоохоронців, один із клієнтів дістав із кишені 
зброю та почав стріляти в людей. У результаті 
стрілянини дві особи отримали поранення. 
Тепер зловмисникові загрожує покарання — 
позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

У Луцьку посилять боротьбу 
з боржниками за «комуналку» 

Томські вчені пропонують годувати росіян 
хробаками замість м’яса 

Неминуча продовольча криза в 
Росії, яка вже почалася через 

сумнозвісні «путінські антисанк-
ції» й може спричинити голодні 
бунти в найближчій перспективі, 
змушує керівництво країни та її 
наукову думку шукати нетради-
ційні способи виживання. 

На тлі майже повністю роз-
валеного сільського господарства 
і, зокрема, тваринництва, добути 
необхідні організмам 140 мільйо-
нів росіян білки й амінокислоти 
запропонували з… черв’яків. Від-
повідний план розробили вчені 
Томського державного університе-
ту, повідомляють «Патріоти Укра-
їни». 

Тут пропонують виробляти з 
хробаків продукти харчування з 
високим вмістом білка. Крім того, 
вважають томські науковці, «ма-
ленькі друзі росіян» здатні стати 

високоякісною сировиною для на-
туральної косметики та ліків. 

«У сучасному сільськогоспо-
дарському виробництві викорис-
товуються високопродуктивні 
породи корів, свиней і курей, так 
чому б не вивести високопродук-
тивні породи хробаків? — міркує 
автор програми, професор Том-
ського державного університету 
Андрій Бабенко. — По суті, роз-
ведення черв’яків — це те ж саме 
тваринництво. Черви — це насам-
перед тваринний білок, причому з 
досить високим вмістом корисно-
го протеїну. Нашими експеримен-
тами доведено, що за якістю білок 
із хробаків анітрохи не поступа-
ється білку, наприклад, із теляти-
ни й інших дорогих видів м’яса. 
До того ж, як я люблю говорити 
жартома, черв’яки — це м’ясо без 
кісточок. На нашій планеті немає 
жодного іншого живого організму, 
крім хробаків, у якого чисте м’ясо 
становило би більше 70% маси 
тіла». 

Варто відзначити, що сільсько-
господарське розведення черв’яків 
у Росії практикується вже сьогод-
ні. Правда, продукти харчування 
для людей із них робити поки ще 
не почали. Хробаки використо-
вуються у виробництві білкового 
борошна, яке застосовують для 
відгодівлі худоби, та й то лише на 
низці експериментальних сіль-
госппідприємств. 

Запрошуємо до участі в семінарах-
тренінгах, які проводитимуть 

кваліфіковані спеціалісти — партнери 
служби зайнятості:

4 серпня у Горохівському районному 
центрі зайнятості
(м. Горохів, вул. Шевченка, 46)
10.00 год. – тренінг на тему: «Візьми ініціативи 
в свої руки»

4 серпня у Луцькому міському центрі 
зайнятості 
(м. Луцьк, вул. Ярощука, 2)
11.00 год. – тренінг на тему: «Мандала гармонії 
із кольорового піску» для професійної 
орієнтації

5 серпня у Володимир-Волинському 
міськрайонному центрі зайнятості
(м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 17)
10.00 год. – тренінг на тему: «Мандала гармонії 
із кольорового піску» для професійної 
орієнтації

6 серпня у Шацькому районному центрі 
зайнятості
(смт Шацьк, вул. Шевченка, 5)
11.00 год. – тренінг на тему: «Перший крок 
до власної справи. Планування та стратегія 
розвитку»
13.00 год. – тренінг на тему: «Власна справа – 
шлях до успіху»

6 серпня у Любешівському районному 
центрі зайнятості 
(смт Любешів, вул. Незалежності, 36)
11.00 год. – тренінг на тему: «Ефективна 
комунікація. Успішна презентація»
13.00 год. – тренінг на тему: «Крок до успішної 
кар’єри»

6 серпня у Турійському районному центрі 
зайнятості 
(смт Турійськ, вул. Луцька, 22)
10.00 год. – тренінг на тему: «Час перемін: 
ресурси і можливості»
12.00 год. – тренінг на тему: «Робоче місце: 
знайти, створити, зберегти»
Телефон для додаткової інформації: 
(0332) 725437 (відділ організації 
профорієнтації обласного центру 
зайнятості)

РОБОТОДАВЦІ ПОТРЕБУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ:
ПАТ «Луцьк Фудз» запрошує на роботу:
- налагоджувальника устаткування у виробництві харчової продукції, заробітна плата – 
2000 грн;
- завантажувача-вивантажувача харчової продукції, заробітна плата – 2000 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Ковельська, 150, тел. (0332) 77-43-43, 
(099) 2558831.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 71-95-89.

ТОВ «Еллен Груп» запрошує на роботу:
- швачку, заробітна плата – 1400 грн.
Контактні дані: с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, контактний телефон: (050) 9987888.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 71-95-89.

ФОП Романів Сергій Васильович запрошує на роботу:
- кухаря, заробітна плата – 1300 грн;
- офіціанта, заробітна плата – 1300 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Московська, 69, тел. (0332) 254260, 050 6683200.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 71-95-89.

ТзОВ «Алкон» запрошує на роботу:
- інженера-технолога, заробітна плата – 2300 грн;
- менеджера (управитель) зі збуту, заробітна плата – 1900 грн;
- верстатника спеціальних металообробних верстатів, заробітна плата – 1700 грн;
- слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), 
заробітна плата – 1700 грн;
- водія автотранспортних засобів, заробітна плата – 1700 грн;
- майстра виробничої дільниці, заробітна плата – 1900 грн;
- слюсаря зі складання металевих конструкцій, заробітна плата – 1700 грн.
Контактні дані: Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 84, тел. (0332) 70-59-54.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 71-95-89. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Вест-електра» запрошує на роботу:
- машиніста бульдозера, заробітна плата – 3000 грн;
- тракториста, заробітна плата – 3000 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 3, тел. 0332-751017. 
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 72-82-89, 72-14-63. 

Виробничо-комерційна фірма «Волинська компанія» запрошує на роботу:
- водія автотранспортних засобів, заробітна плата – 1800 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8 , тел. 0332-783120.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 72-82-89, 
72-14-63. 

ПАТ «Електротермометрія» запрошує на роботу:
- слюсаря-сантехніка, заробітна плата – 1820 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Ковельська, 40, тел. 0332-723653.
За довідками з питань працевлаштування звертатися за телефоном 72-82-89, 72-14-63. 

Більше інформації про вільні робочі місця та вакантні посади на сайтах Державної 
служби зайнятості: www.trud.gov.ua, www.dcz.gov.ua/vol 

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

Члени виконавчого комітету 
Луцької міської ради вирішували 
питання боротьби з боржниками за 
комунальні послуги, а саме з тими, 
що не платять за тепло та воду.

Як повідомив директор КП 
«Луцькводоканал» Іван Корчук, ста-
ном на 1 липня дебіторська заборго-
ваність перед «Луцькводоканалом» 
становить 12441,1 тис. грн, у тому 
числі: населення — 5936,5 тис. грн, 
пільги та субсидії — 1159,5 тис. грн, 
бюджетні установи — 110,8 тис. грн, 
ДКП «Луцьктепло» — 4803,5 тис. 
грн, інші споживачі — 430,8 тис. грн.

За словами Івана Корчука, під-
приємство значно активізувало по-
зовну роботу та співпрацю з Дер-
жавною виконавчою службою. Так, 
протягом шести місяців цього року 
КП подало до Луцького міськра-
йонного суду 364 заяви про вида-
чу судових наказів щодо абонентів 
— фізичних осіб на загальну суму 
1154,7 тис. грн. Станом на 01.07.2015 
на виконанні в Луцькому міському 
управлінні юстиції перебуває 1145 
судових наказів на загальну суму за-
боргованості 3449,0 тис. грн.

Щомісячно боржникам — фізич-
ним особам вручаються поперед-
ження, розклеюються оголошення 
про неплатників на дошках оголо-
шень багатоквартирних будинків. 
На підприємстві двічі на тиждень 
працює комісія з боротьби із борж-
никами. Протягом січня–червня 
вона розглянула 96 заяв про ре-
структуризацію заборгованості. Як 
наслідок — укладено 80 договорів на 
суму 226,3 тис. грн. Якщо є інфор-
мація про місце роботи боржника, 
то направляється лист до керівника 
установи (організації) з проханням у 
сприянні погашення заборгованості 
підлеглого йому працівника.

Також, як повідомив Іван Кор-
чук, із початку року триває співп-
раця з колекторською компанією, 
якій передано для опрацювання 246 
адрес боржників–фізичних осіб. У 

результаті роботи колекторів відбу-
лося зменшення заборгованості на 
70334,08 грн, повністю погашено за-
боргованість за чотирма адресами.

Від членів виконавчого коміте-
ту прозвучала пропозиція злісних 
боржників відключати від каналі-
зації (є й такі, що боргують навіть 
до 100 тис. грн). Однак заступник 
міського голови та член виконко-
му Лариса Соколовська заперечила 
цей метод, адже таким чином можна 
створити проблеми для житлово-
комунальних підприємств, бо все те, 
що в унітазах, потрапить і в під’їзди, 
і під вікна. За її словами, проблему 
боротьби з боржниками за «кому-
налку» потрібно вирішувати на рівні 
держави, інакше самотужки не спра-
витися.

Заступник директора ДКП 
«Луцьктепло» Валентина Малютіна 
розповіла, що на їхньому підприєм-
стві питання заборгованості стоїть 
надто гостро. Адже станом на 1 лип-

ня дебіторська заборгованість спо-
живачів усіх категорій перед «Луць-
ктеплом» становила 48 203,1 тис. 
грн, у тому числі: населення — 31 
016,1 тис. грн; пільги — 2 370,6 тис. 
грн; субсидії — 4 614,1 тис. грн; ком-
пенсації — 110,7 тис. грн; бюджетні 
установи — 6 024,1 тис. грн; інші 
споживачі — 4 067,5 тис. грн.

За словами Валентини Малюті-
ної, зростає кількість абонентів із за-
боргованістю більше ніж 10 тис. грн. 
На сьогодні таких є 875, і загальна 
сума їхнього боргу перевищила 15 
млн грн.

— Направляли цільові повідо-
млення з проханням погасити забор-
гованості, — наголосила Валентина 
Малютіна. — Хочемо врегулювати 
такі питання без суду та виконавчої 
служби. При виявленні боргу біль-
ше однієї тисячі направляємо лис-
ти-претензії боржникам. Їх за шість 
місяців поточного року направлено 
9724. На офіційному сайті оприлюд-

нюємо список юридичних та фізич-
них осіб — найбільших боржників. 
Впроваджуємо практику розстро-
чення заборгованості для спожива-
чів, які мають фінансові труднощі. 
Якщо вищевказані заходи не допо-
можуть, справа передається до суду.

За її словами, цього року дещо 
покращилася робота виконавчої 
служби зі стягнення заборгованос-
ті. Якщо за аналогічний період 2014 
року відсоток виконання судових 
рішень становив 18%, то за півріччя 
2015-го — понад 43%.

Однак членів виконавчого комі-
тету такі цифри не задовольнили, і 
вони вирішили наступного засідан-
ня заслухати керівників Державної 
виконавчої служби про те, чому такі 
малі відсотки виконаних судових 
наказів.

Ще однією серйозною пробле-
мою, за словами Валентини Ма-
лютіної, залишається невирішене 
питання із 789 квартирами, де нуль 

зареєстрованих осіб, а загальна сума 
боргу становить 3 млн грн. Імовірно, 
ці квартири здають в оренду. Про-
те пані Валентина сподівається, що 
зміни, які зараз внесені Верховною 
Радою щодо відкриття реєстрів 
власності, допоможуть встановити 
господарів. Також є квартири, які 
переобладнали під офіси чи магази-
ни, а платять за послуги як фізичні 
особи.

Начальник Луцького міськвід-
ділу міліції Ігор Муковоз запро-
понував відкривати кримінальні 
провадження, що дасть можливість 
визначити, хто проживає в цих 
квартирах, хто власники, які там за-
боргованості.

Члени виконавчого комітету по-
становили створити комісію, яка 
допоможе вирішити проблему за-
боргованості й ініціюватиме спіль-
ні позови до суду щодо осіб, які без 
поважних причин не платять за ви-
користані послуги. До неї, зокрема, 
включать і правоохоронців. Мож-
ливо, й представника військкомату 
(такою була пропозиція від «Само-
оборони»): коли є злісні неплатники 
призовного віку, здорові, не хочуть 
працювати, то їх можна залучити до 
служби.

Крім цього, Луцька міська рада 
рекомендує нотаріусам не посвід-
чувати договори купівлі-продажу 
нерухомості, допоки не буде подано 
довідки про погашення заборгова-
ності.

Членів виконкому цікавило ще 
одне важливе питання: кому і скіль-
ки боргує ДКП «Луцьктепло» і чи це 
не загрожує зривом опалювального 
сезону?

Валентина Малютіна пояснила, 
що найбільший борг — 48 млн грн 
— «Нафтогазу».

— Поки вони не бажають нам 
реструктуризувати заборгованість, 
але, думаю, до початку опалюваль-
ного сезону стануть лояльнішими.

Людмила ШИШКО


