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Літо — довгожданий час для мо-
лоді, час відпочинку. Проте гроші 
на розваги з неба не падають, а га-
манці батьків зазвичай не бездонні. 
Тож у цю спекотну пору школярі та 
студенти «парять» мізки питанням: 
де можна заробити якусь копійку? 
«Відомості» намагалися з’ясувати, 
де ж можуть тимчасово попрацю-
вати молоді люди. Як виявилося, 
роботу студентам і школярам, 
якщо не перебирати, знайти цілком 
реально.

З розповідей студентів та учнів, 
у пошуках підробітку до кадрових 
агентств вони не звертаються. Шу-
кають вакансії зазвичай через зна-
йомих або ж у рекламних газетах. 
Переглянувши такі, справді знахо-
димо низку пропозицій підпрацьо-
вувати влітку. Найчастіше пропо-
нують роботу продавців сезонних 
товарів: морозива, квасу, пива, їжі 
швидкого приготування. Заробітна 
плата — відсотки від виторгу. Біль-
шість роботодавців воліють влашто-
вувати лише повнолітніх.

Зателефонувавши за одним із 
таких оголошень, кореспондентка 
«Відомостей» спробувала влаштува-
тися на роботу продавцем хот-догів 
поблизу озера Світязь. Чемний го-
лос на іншому кінці дроту щонай-
перше запитав, якого віку майбутня 
працівниця. Дізнавшись, що їй 17, 
сказав, що, звичайно, хотілося, аби 
була старшою, одначе розмову про-
довжив. Чоловік повідав, що про-
давати «національну американську 
їжу» потрібно на урочищі Гряда та 
зауважив: працівника шукають на 
ціле літо. Найманця обіцяли забез-
печити житлом і, як не дивно, харчу-
ванням. Зарплатня, сказали, залежа-
тиме від вторгованих грошей і буде 
не меншою за 70 гривень на день.

Ще одна поширена вакансія — 
офіціант у літньому кафе. Майбут-
ньому працівнику має бути щонай-
менше 18 років — для засвідчення 
цього зазвичай вимагають паспорт. 
Одначе так не скрізь. Наприклад, 
студентка Лілія торік працювала 
офіціантом в одному з літніх кафе 
Луцька.

— Роботу знайшла через ре-
кламне видання, — розповідає Ліля. 
— З документів нічого не вимагали, 
тільки питали, скільки років. Пас-
порти ми не показували. Були такі 

дівчата, які, обманюючи, казали, що 
вже повнолітні. Робочий день роз-
починався о пів на десяту ранку та 
завершувався об одинадцятій вечо-
ра. Працювали за графіком: тиждень 
працюєш, другий удома. Проте іно-
ді працювали й по півтора тижня, 
часом і посуд допомагали мити, бо 
посудомийка не справлялась. Умови 
праці не найкращі, та я задоволена, 
бо був молодий колектив.

Влаштовуючись на роботу, Лілія 
жодних договорів із роботодавцями 
не укладала, лишень домовилися 
про «ставку». Вона становила сміш-
них 300 гривень на місяць. Одначе 
студентка мала пристойні чайові, 
яких вистачало на особисті потреби. 
Завдяки такому графіку мала час і на 
відпочинок.

З оголошень у газеті ми також ді-
зналися, що шукають на тимчасову 
роботу: хлопців і дівчат для прове-
дення акцій, кур’єрів, вантажників, 
мийників автомобілів. Неповноліт-
нім пропонують роздавати листівки, 
обіцяють 100-200 гривень на день. 
Бувалі ж розповідають, що за таку 
працю насправді отримуєш 50-70 
гривень щодня.

По селах влітку заробляють на-
віть наймолодші, збираючи ягоди та 
гриби. Невдовзі розпочнеться чор-
ничний сезон. Як розповіла восьми-
класниця з Маневиччини, працюва-
ти виходить близько сьомої ранку й 
збирає ягоди до 18-ї. Так, працюючи 
цілий день, увечері до кишені вда-
ється покласти чи не сотню гривень. 
Враховуючи те, що сезон триває до 
кінця липня, за цей час дітвора не-

погано поповнює свій бюджет. На 
такі заробітки до родичів у село 
традиційно з’їжджається й міська 
дітвора.

Для особливо ризикових є ці-
кавий варіант попрацювати на пів-
денному узбережжі. Таким чином 
вдасться поєднати відпочинок і 
роботу. Вже з середини весни в Ін-
тернеті починають з’являтись ого-
лошення з пропозиціями підзароби-
ти. Найчастіше робочих шукають у 
табори — потрібні вожаті, фізруки 
та плавруки, які навчаються на пе-
дагогів. Для різних турбаз, готелів 
шукають кухарів і гувернанток, від 
них вимагають наявності стажу від 
одного року. Новачків беруть для 
роботи на пляжі, офіціантами, про-
давцями. Творчі й активні можуть 
попрацювати аніматорами (артист, 
який, зображаючи певного персона-
жа, розважатиме гостей на якомусь 
дійстві) у комплексах відпочинку. 
На таку вакансію шукають дівчат і 
юнаків від 17 до 30 років. Зарплатня 
від 1500 гривень. Пропонуючи робо-
ту на морському узбережжі, робото-
давці зазвичай надають житло, по-
декуди й триразове харчування. Ті, 
хто був на таких заробітках, кажуть, 
що привезти зароблених грошей до-
дому не вдається — все йде на відпо-
чинок і розваги.

Як бачимо, знайти тимчасову ро-
боту молоді та завзяті мають шанс. 
Звичайно, перераховані варіанти — 
не найпрестижніша праця. Та той, 
хто насправді хоче заробити, завжди 
знайде, як це зробити. 

Ольга УРИНА
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Події

АВАРІЯ 

Лучани два місяці сидітимуть 
без гарячої води

Із 14 червня у помешканнях жи-
телів 33-го та 40-го кварталів 

Луцька немає гарячої води. Тоді 
причиною назвали аварійну си-
туацію на теплотрасі. Наступного 
дня лучанам повідомили невтішну 
звістку: води не буде принаймні 
місяць, бо поломка дуже серйозна. 
Тепер міські чиновники кажуть, 
що без води доведеться перебива-
тися місяців зо два, до 15 серпня.

На засіданні виконавчого ко-
мітету міський голова Микола 
Романюк розповів, що «дякувати» 
мешканці мають депутатам.

— Міська рада роздавала до-
зволи на розміщення торгових 
точок на Північному ринку, який 
зараз активно розбудовується. Під 
тиском новобудов теплотраса не 
витримала, і рвонула труба. Неві-
домо, коли аварію ліквідують, — 
повідав пан Романюк. 

Перший заступник директора 
ДКП «Луцьктепло» Дмитро Дуб-

няк каже, що це не дивно, адже 
найбільша труба діаметром 530 
мм, яка тягнеться аж від котельні 
на Карбишева, майже зношена.

Найбільше від ремонтів тепло-
мереж постраждають мешканці 
40-го мікрорайону Луцька, бо їм, 
за словами Дубняка, доведеться 
дочекатися завершення робіт. На-
разі триває заміна тепломережі на 
Північному ринку. Ремонтні робо-
ти проводяться коштом власника 
базару, який закупив труби.

ФІНАНСУВАННЯ 

У районах не освоюють гроші 
на сільгосппрограми

У цьому році в галузь агропро-
мислового комплексу Волині 

залучено 48,3 мільйона гривень 
кредитних коштів. Про це на се-
лекторній нараді поінформував 
заступник голови облдержадміні-
страції Віталій Карпюк. 

Також він повідомив, що за 
форвардними контрактами на 
урожай-2011 профінансовано 25 
підприємств на суму 4,5 мільйона 
гривень. Майже погашені кредит-
ні зобов’язання, які брались у по-
передні роки. 

Проте голову ОДА Бориса 
Клімчука обурила ситуація з пога-
ним освоєнням районами коштів, 
які виділяються на сільськогоспо-
дарські програми. Зокрема, нині у 

казначействі знаходиться 723 ти-
сячі гривень на розмежування зе-
мель, 600 тисяч — на покращення 
селекційно-племінної роботи, 412 
тисяч — на відшкодування від-
сотків тим громадянам, які взяли 
кредит на купівлю трьох і більше 
корів. 

«Жодної копійки не освоєно, 
а це означає, що програма не ді-
йшла до людей, — зауважив Борис 
Клімчук. — У районах не проведе-
на інформаційна робота, через що 
люди не обізнані. На Волині 1100 
людей, які мають у своїх госпо-
дарствах три та більше корови, це 
найліпші та найдостойніші люди 
краю. Райони ж повинні сповна 
використовувати шанси».

В Україні знизилося 
виробництво молока 
Починаючи з червня, в Україні спостерігається 
стабілізація й певний ріст закупівельних цін на 
молоко. Причиною цього є відчутне зниження 
виробництва молока в комбінації з ростом по-
питу з боку молокопереробних підприємств. 
Про це повідомляє асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу». «На сьогодні ціна за молоко 
вищого сорту від сільгосппідприємств подекуди 
вже перевищує 3,50 грн./кг», — повідомила Інна 
Ільєнко, експерт аграрних ринків УКАБ. 

На Рівненщині згорів 
пасажирський автобус 
20 червня о десятій ранку на 308-му кілометрі авто-
дороги Київ — Ковель, поблизу села Костянтинівка 
Сарненського району Рівненщини, загорівся рейсовий 
автобус сполученням Степань — Сарни. У «ПАЗику» 
полум’я з’явилося миттєво з відсіку двигуна. У салоні на 
момент загоряння знаходилися 12 пасажирів, включаючи 
водія, які швидко покинули салон. Ніхто не постраждав. 
Коли на місце прибули пожежно-рятувальні підрозділи, 
автомобіль палав, наче смолоскип. Транспортний засіб 
ремонту не підлягає.

Де можна підзаробити влітку

ОФІЦІЙНО 

Податківці перевірять бухгалтерію 
автопідприємств Луцька

Найближчим часом податківці 
збираються перевірити бух-

галтерії луцьких автотранспорт-
них підприємств, зокрема АТП-
10754, АТП-10701 та «Санрайз». 
Таку вказівку дав голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук. 

За словами голови ОДА, наразі 
під пильною увагою чиновників 
опинилося 51 підприємство різних 
форм власності, які мають низь-
кий рівень заробітної плати. Борис 
Клімчук серед них назвав колек-
тивне підприємство «Лілея», що у 
Ковелі, працівники якого отриму-
ють у середньому по 700 гривень, 
«Рачинм’яспром», де середня зарп-
лата складає 658 гривень, «Мане-
вичібуд», де працівники офіційно 
працюють за 140 гривень на мі-
сяць.

Особливої уваги, за словами 

Клімчука, потребують автотран-
спортні підприємства.

— Є в нас такі підприємства, 
як АТП-10754 і АТП-10701. У 2010 
році середня заробітна плата там 
була 909 гривень, у травні цього 
року — 970 гривень. Треба йти до 
їхньої каси, до виручки, до інкаса-
ції та перевіряти.

Запідозрили чиновники й не-
порядок із фінансами на підпри-
ємстві «Санрайз», працівники 
якого в середньому заробляють 
730 гривень щомісяця.

Крім того, перевірки подат-
ківців торкнуться й ТзОВ «Сто-
матологія», де травнева зарплата 
склала 718 гривень, і Нововолин-
ського олійно-жирового комбіна-
ту, робітники якого працюють за 
965 гривень. 

Ірина КОСТЮК

ЗАКОНОДАВСТВО 

В Україні заборонили ввіз та продаж електровудок 
і рибальських сіток

Нещодавно набули чинності змі-
ни до Закону України «Про тва-

ринний світ», якими забороняється 
виготовлення, збут і використання 
отруйних принад, колючих засобів 
лову, електровудок і сіток для ри-
бальства. Про це повідомили у Во-
линьдержрибохороні. 

Днями інспектори управління 
провели роз’яснювальну роботу 
серед продавців рибальських то-
варів на ринках Луцька. Їм розда-
ли пам’ятки, в яких чітко вказано, 
на що держава наклала заборону 
на продаж. Серед небезпечних для 
риби засобів визначено: отруй-
ні принади, колючі знаряддя лову, 

електроловильні системи, вибухові 
речовини, монониткові (волосінні) 
сітки (крім тих, що призначені для 
промислового лову). Також змінами 
до закону забороняється ввезення в 
Україну електровудок і сіток.

Продавці на Старому ринку 
Луцька запевняли перевіряльни-
ків, що сіток вони вже не продають 
останні три-п’ять років, а за пам’ятки 
подякували, мовляв, не знали про 
таке нововведення. Щоправда, не 
всі реагували спокійно. Один із про-
давців обурився, мовляв, ніхто не 
заборонить йому для особистих ці-
лей виготовляти чи зберігати сітку. 
Тільки от для чого вона йому вдо-
ма — питання відкрите, бо ж одразу 
після сказаного чоловік запевнив, 
що ловити рибу нею не збирається. 
Хоча самі ж інспектори рибної охо-
рони кажуть, що з-під прилавка не-
легальна торгівля все одно ведеться.

Порушення законодавства тягне 
за собою адміністративну, цивільну 
та навіть кримінальну відповідаль-
ність.

Так, статтею 85-1 Кодексу Украї-
ни про адмінпорушення передбаче-
ний штраф від 153 до 357 гривень за 
виготовлення та збут заборонених 
знарядь добування об’єктів тварин-
ного світу, а також за збут незаконно 
добутої продукції. Окрім штрафу, 

передбачається ще й конфіскація 
знарядь, матеріалів і засобів для їх 
виготовлення.

— Ми неодноразово проводили 
такі акції, і вони є ефективними, бо 
і продавці, і покупці повинні знати, 
що можна купувати та продавати, 
аби потім не мати проблем із зако-
ном, — каже старший державний 
інспектор Волиньрибохорони Юрій 
Ришневський. — Люди з часом про 
це забувають, і на прилавках знову 
з’являються заборонені товари. Та 
найдієвішим методом боротьби, зви-
чайно, є штраф. Кілька років тому на 
ринку в Камені-Каширському вилу-
чили знаряддя лову, проте місцевий 
суд зобов’язав нашу службу повер-
нути підприємцеві сітки, виправдав 
його, позаяк у законі не було про-
писано, що конкретно належить до 
заборонених знарядь лову та реалі-
зації. А п’ять років тому нам навіть 
приходило роз’яснення з Києва, щоб 
ми не чіпали продавців сіток. Зараз 
ситуація змінилася. Самі браконьєри 
кажуть, що купити сітку на ринках 
міста вкрай складно. Менше сіток — 
більше риби, особливо це стосується 
нерестового періоду. Зараз на річках 
та озерах він уже закінчився. До 30 
червня нерест триватиме у придат-
кових водних системах.

Ірина КОСТЮК

ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – частина нежитлового приміщення центральної районної аптеки №12, (з 1 по -7) 

заг.площею – 80,3 кв.м. Майно обласної комунальної власності.
Балансоутримувач – ДВТП „Волиньфармпостач”. Рік побудови – 1972, кількість поверхів 

в будівлі – 1, група капітальності –І, заг.пл. – 80,3 кв.м., площа забудови – 116,1 кв.м., об’єм 
– 406 куб.м. Конструктивні елементи: фундаменти – бетонн, стіни та перегородки – цегла, 
перекриття – з/б панелі, покрівля – шиферна, отвори : вікна – 2-х стульчасті, двері – 1 і 2 
, оздоблювальні роботи –  поштукатурено, інженерне обладнання – електропостачання, 
центральне опалення. Фізичний знос – 41%.

Місцерозташування – вул.Незалежності, буд. №57, м.Ковель, Волинської області.
Спеціальні умови – переможець відшкодовує витрати на поліпшення об’єкту понесені 

орендарем. Стартова ціна – 203430,00  грн. з врахуванням ПДВ. 
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.

Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукці-

ону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


