
Під час затримання зловмисни-
ки стріляли та пошкодили два 

службові автомобілі працівників мі-
ліції. 10 червня, близько 7-ї години 
ранку, в місті Луцьку невідомі особи, 
одягнені у спортивний одяг, скоїли 
розбійний напад на жителя облас-
ного центру. При цьому вони спри-
чинили йому тілесні ушкодження та 
відкрито заволоділи сумкою. 

Відомості про цей факт були 
належним чином зареєстровані, на 
місце події виїхала слідчо-оператив-
на група. Через кілька хвилин у поле 
зору оперативників і працівників 
ДАІ потрапив автомобіль, яким, за 
даними правоохоронців, могли пе-
ресуватися злочинці, — повідомили 

у прес-службі УМВС України в об-
ласті. 

— Під час проведення спеціаль-
ної операції затримано групу осіб, 
котрі здійснювали розбійні напади 

на території Волині й інших облас-
тей України, — розповів заступник 
начальника УМВС України у Во-
линській області полковник міліції 
Олександр Никитюк. — До її складу 
входило четверо жителів Житомир-
щини, при собі вони мали зброю. 
Окрім того, у них вилучено грошові 

кошти й особисті речі чоловіка, від-
носно якого вони сьогодні скоїли 
розбійний напад. За цим фактом 
розпочато кримінальне проваджен-
ня за частиною другою статті 187 
(Розбій) Кримінального кодексу 
України. 

Варто відзначити, що при затри-
манні бандити зіткнулися зі служ-
бовими автомобілями працівників 
ДАІ та карного розшуку. На щастя, 
ніхто з правоохоронців не постраж-
дав. 

Четверо розбійників затримали, 
з ними проводять слідчі дії. 

Протягом січня–травня 
2014 року до держбюджету 

сплачено 3,5 мільйона гривень 
збору за спецвикористання лі-
сових ресурсів. Це на мільйон 
більше, ніж торік. Тим часом 
місцеві скарбниці поповнилися 
6 мільйонами гривень збору, а 
це на 2,2 мільйона більше проти 
аналогічного періоду минулого 
року. 

Однак щоб бюджети всіх рів-
нів були з коштами від збору за 
лісокористування, заготівель-
ники мають узяти до уваги, що 
ставки збору за спецвикорис-
тання лісових ресурсів зросли, 
наголошують у ГУ Міндоходів у 
Волинській області. 

Тож підприємці та фірми, 
які вже розпочали заготівлю 
дарів лісу або планують це зро-
бити найближчим часом, мають 
знати, що з кожного кілограма 
найпопулярнішої волинської 
ягоди — чорниці — цього року 
вони сплачуватимуть до бю-
джету 0,4291 грн, ставка збору 
за кіло заготовлених білих гри-
бів — 1,2736 грн, а лисичок — 
0,7967 грн. 

Окрім збільшення ставок на 
цю найбільш затребувану про-
дукцію волинських лісів, зросли 
ставки збору за спецвикорис-
тання на лісотехнічну сировину 
та решту дикорослих плодів, як-
от: малина, ожина, журавлина 
тощо. 
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У Маріуполі затримали банду 
терористів 
13 червня у місті Маріуполі українські 
військовослужбовці затримали 12 озброєних 
бойовиків, які є учасниками терористичної групи 
«Чечена». Встановлено, що протягом квітня–червня 
ц. р. члени терористичної організації вчинили напади 
на одну з військових частин внутрішніх військ, на відділ 
Маріупольського міськуправління МВС, блокували 
адміністративні будівлі міста Маріуполя, брали активну 
участь у масових заворушеннях, викрадали мирних 
жителів, транспортні засоби, вчиняли розбійні напади... 
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Найманці ЛНР і ДНР 
заробляють до $30 тисяч 
у місяць 
Бойовикам, які нині діють на Сході України, платять 
від 7 до 30 тис. доларів США в місяць. Про це 
повідомив лідер кримськотатарського народу 
Мустафа Джемілєв. «Саме тому вони ризикують 
своїми життями і не бояться воювати з українською 
армією», — заявив Джемілєв. Також він висловився 
на користь силового захисту територіальної 
цілісності України. 

стільки мільйонів осіб 
проживають в Україні станом 
на 1 травня (без урахування 
населення тимчасово 
окупованої Автономної 
Республіки Крим). Про це 
інформує Держстатистики. 

Які граничні суми розрахунків готівкою? 

Шукаючи роботу на літо, головне — 
не потрапити в пастку 

На запитання читачів відпові-
дає приватний нотаріус Ірина 

Онищук. 
— Граничні суми розрахунків 

готівкою встановлені Постановою 
правління Національного банку 
України від 06.06.2013 року № 210, 
— роз’яснює нотаріус. — Зрозумі-
ло, я вестиму мову про виконання 
вказаних вимог при вчиненні но-
таріальних дій. 

Отже, гранична сума розра-
хунків готівкою стосується фізич-
них осіб, які укладають договір 
купівлі-продажу, що підлягає но-
таріальному посвідченню. Вона 
становить 150 000 (сто п’ятдесят 
тисяч) гривень. Зауважу, що це 
правило стосується готівкових 
розрахунків лише за одним до-
говором купівлі-продажу. У разі, 
коли фізичні особи одночасно 
укладають два договори купівлі-
продажу нерухомості, ціна кожно-
го з яких менша 150 000 гривень, 
вони можуть розраховуватися го-
тівкою. 

Національний банк України 
визначив, що фізичні особи мають 
право здійснювати розрахунки на 
суму, що перевищує 150 000 гри-
вень, шляхом перерахування 
коштів із поточного рахунку 

платника на поточний рахунок 
отримувача. Хочу підкреслити, 
що в офіційних роз’ясненнях На-
ціонального банку України вказу-
ється, що коли сума договору ку-
півлі-продажу, який укладається 
фізичними особами, перевищує 
вказану вище граничну суму, то 
нотаріус має здійснювати  по-
свідчення  такого  договору  після  
того, як переконається, що сторо-
нами дотримано вимогу про про-
ведення розрахунку в безготівко-
вій формі. 

Зрозуміло, що нотаріуси 
усвідомлюють, що встановлен-
ня обов’язку сторін договору 
купівлі-продажу, який підлягає 
нотаріальному посвідченню, 
проводити розрахунок за ще не 
укладеним договором, а нотарі-
уса — не посвідчувати такий до-
говір, якщо майбутніми його сто-
ронами не виконано вимогу про 
проведення розрахунків у безго-
тівковій формі, не цілком узго-
джується з чинним цивільним і 
нотаріальним законодавством. 
Однак  вимоги  Національного  
банку  України  є  офіційними  та  
підлягають  безумовному  вико-
нанню. 

Для багатьох студентів літо не 
лише час для відпочинку, а й 
можливість трохи підзаробити і 
набратися досвіду. Судячи з оголо-
шень в Інтернеті, шукачів роботи 
на кілька місяців доволі багато. 
А от із потенційними працедав-
цями трохи проблемніше: хоч на 
перший погляд пропозицій багато, 
та більшість із них виявляються 
далекими від правди. Тож підібрати 
хорошу роботу нелегко, тим паче є 
ризик потрапити на гачок шахраїв, 
що хочуть нажитися на дармовій 
робочій силі. 

Традиційно для молоді найпо-
ширеніші вакансії — промоутер, 
розклеювач оголошень, кур’єр, роз-
давач листівок. Попри те, що на ву-
лиці ми бачимо десятки хлопців і 
дівчат, що обрали саме такий спосіб 
підробітку, знайти подібну роботу 
не просто. Так, переглядаючи свіжі 
вакансії, натрапили лише на одного 
роботодавця, що шукав промоутера. 
Як пояснив чоловік, потрібна мо-
лода людина, котра має працювати 
на промоакціях, тобто презентува-
ти і заохочувати до купівлі різної 
продукції. Трудитися необхідно від 
трьох годин на день у будь-який час, 
за це платять 50 гривень. Хоча пра-
цедавець і запевнив, що робота є чо-
тири, а то й п’ять днів на тиждень, із 
досвіду знайомих дізналися, що ак-
ції відбуваються не так уже й часто. 

Влітку до цього списку популяр-
них молодіжних вакансій додається 
ще й продавець напоїв чи морозива 
на вулиці. 

Так, ми знайшли оголошення, 
де шукали продавця у кав’ярню на 
колесах. Робота нелегка — з восьмої 
ранку до восьмої вечора. Втім, обі-
цяли непогано платити — 80 гри-
вень плюс невеличкий відсоток від 
виторгу. При цьому працювати по-
трібно тиждень через тиждень без 
вихідних. Отож, підрахувавши, ви-
значаємо, що за два тижні таким 
чином можна заробити щонаймен-
ше 1120 гривень, це без надбавки за 
продаж. Якщо працювати за таким 
графіком, то навіть час на відпочи-
нок лишиться. 

Зовсім невелику «ставку» пропо-
нують офіціантам у літніх кафе. Сту-
дентка Юля розповіла, що минулого 
року їй платили 500 гривень, але за-

вдяки чайовим заробітки вдавалося 
подвоїти. Ясна річ, офіційно дівчину 
ніхто не працевлаштовував. Але це 
ще не найстрашніше, адже непо-
одинокі випадки, коли працівників 
сфери обслуговування закладів хар-
чування взагалі залишають без за-
робітної плати. 

— Якось я влаштувався в одне 
кафе офіціантом. Звісно, спочатку 
сказали пройти випробувальний 
термін, який мав тривати два тижні, 
— розповідає 19-річний Сашко. — 
Але мене все не поспішали брати на 
роботу і грошей не платили. Коли ж 
минуло три тижні, сказали: «Вибач-
те, ви нам не підходите», — і лишили 
без жодної гривні. Та це, певно, по-
літика така у тому кафе, бо персонал 
там постійно мінявся. 

Доволі часто можна натрапити 
на оголошення такого змісту: «Ро-
бота для студентів. Довідки за теле-
фоном». Жодним словом не обмов-
ляються про вид роботи. Та, навіть 
зателефонувавши, дізнатися, що то 
за така секретна робота, не вдається 
— пропонують одразу приходити на 
співбесіду. 

— Найімовірніше, це шукають 
людину, що буде ходити по різних 
організаціях і втюхувати всякі дріб-
ниці, наприклад книги чи іграшки. 
Принаймні так було зі мною. Якось 
за подібним оголошенням прийшла 
на незрозумілий офіс посеред різ-
них виробничих приміщень. Там 
довго заповнювала якісь анкети, де 
запитання були скоріш психоло-
гічного характеру. Типу «Яка ваша 
мета в житті?», «Чи головне для вас 
кар’єра?». Проте найтовстішими лі-
терами було питання про омріяну 
зарплату, та й повторювалося воно 
кілька разів у різних варіантах, — 
розповідає студентка Олена. — Далі 
відбулася співбесіда, в результаті 
якої так і не зрозуміла, що маю ро-
бити, але сказали приходити на-
ступного дня і вже працювати. При-
йшла швидше з цікавості. Мені дали 
наставницю. Лише від неї вдалося 
дізнатися, що робота полягає у про-
дажі книг. І робити це потрібно не в 
Луцьку, а їздити по районах. До пра-
ці мене візьмуть не одразу, а лише 
коли два тижні від’їжджу в поміч-
никах і пройду відбір. Та й платити-

муть лише відсотки від заробітку — 
десь чи 7, чи 10. Звісно, така робота 
мені не підійшла. 

Найнадійнішим варіантом сту-
денти вважають пошуки роботи че-
рез знайомих. Захмарних заробітків 
не буде, а втім, і за ніс не водитимуть. 

— Я працюю кожного літа на 
ринку, продаю жіночий одяг. Це 
місце допомогли знайти друзі бать-
ків. Вимог особливих не було, голо-
вне — вчасно з’являтися на роботі, 
тримати в порядку робоче місце, 
набирати необхідну кількість про-
дажів і вести звітність із них. Для 
мене така праця була дуже легкою, 
— ділиться 21-річна Іванна. — Пра-
цювала не офіційно, за місяць пла-
тили  800 гривень плюс відсоток від 
продажу. То виходило в сумі близько 
1500 гривень.

Нині все частіше молодь на кані-
кулах намагається поїхати на роботу 
за кордон. Звісно, таке під силу да-
леко не кожному, адже без хорошого 
знання мови — ніяк. Вакансії часто 
такі ж, як і в Україні: продавець, офі-
ціант, посудомийка. В курортних 
країнах ще можна працювати в готе-
лі аніматором чи покоївкою. 

Студентка Надія розповіла, як 
торік із колежанками полетіли пра-
цювати в США. 

— Ми їздили за програмою Work 
and Travel, яка зараз дуже популярна 
серед молоді. Підзаробити в США 
підштовхнули думки про активне 
проведення часу, про подорожі, до-
свід, який отримаю від самостійного 
життя, — каже Надія. — Працюва-
ти довелось у мегаполісі Сент-Луїс, 
штат Міссурі. Житло нам запропо-
нували, проте платили ми за нього 
самостійно. Меблів там не було, але 
в готелі трапилися добрі люди і до-
помогли нам із усім, дали навіть фен 
для волосся. Влаштувалася на дві 
роботи: покоївкою в готелі та офіці-
анткою в кафе. Було важко фізично, 
але я сама цього захотіла, тому муси-
ла триматися. 

Надія розповіла, що з зарплатою 
проблем не було, її нараховували 
вчасно. Раз у два тижні за одну ро-
боту отримувала 300 доларів, а за 
другу — 600. Тож із чотиримісячних 
«заробітків» приїхала більше як за-
доволена. 

Ольга УРИНА 

На Волині за дари 
лісу вже сплачено 
більше, як торік 

На Волині затримали озброєну банду грабіжників 


