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В олинь відвідали представниця 
Експортно-імпортного банку Ки-

таю Вен Хонг, координатор інвести-
ційних проектів, голова Українсько-
китайського центру Ден Сяосю та 
голова делегації Янь Шаохун. Гості 
зустрілися з першим заступником 
голови облдержадміністрації Олек-
сандром Башкаленком і заступни-
ком міністра вугільної промисло-
вості України Олексієм Пшеничкою.

Основна мета візиту — прове-
дення проектних робіт та узгоджен-
ня технічних моментів реалізації 
пілотного проекту з технічного пе-
реоснащення та модернізації вугіль-

них підприємств, а також вивчення 
можливості добудови шахти «Ново-
волинська №10» за рахунок залучен-
ня китайських інвестицій.

Як відомо, низку домовленостей 
щодо залучення інвестицій Держ-
банку розвитку КНР для розвитку 
вугільної галузі України було досяг-
нуто у ході державного візиту Пре-
зидента України Віктора Януковича 
до цієї держави у вересні 2010 року. 
Тоді ж було підписано Рамкову угоду 
з фінансового співробітництва між 
Міністерством вугільної промисло-
вості України та Державним банком 
розвитку КНР.

Як зазначили під час зустрічі, 
шахта «Нововолинська №10» добу-
дована на 80%, а за умов належного 
інвестування вже у серпні наступно-
го року зможе потужно працювати 
та приносити прибуток.

На завершення зустрічі пред-
ставники закордонної делегації по-
відомили, що Китай зацікавлений 
у розвитку економічного співробіт-
ництва з Україною, зокрема, у вкла-
данні коштів у шахту «Нововолин-
ська №10». Найближчим часом гості 
планують відвідати інвестиційний 
об’єкт, щоб ознайомитися з його 
технічними потужностями.
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На Волині зарезервовано 100 га 
під будівництво доступного житла 

Протягом 2010 року у Волин-
ській області зарезервовано 

майже 100 га території з підведе-
ними інженерними мережами для 
виділення земельних ділянок під 
будівництво доступного житла. 
Про це перший заступник голови 
облдержадміністрації Олександр 
Башкаленко повідомив на нараді 
з питань реалізації в області Ре-
гіональної програми будівництва 
(придбання) доступного житла на 
2010-2017 роки.

Він зауважив, що при вне-
сенні змін до місцевих бюджетів 
необхідно передбачити видатки 
на облаштування відведених ді-

лянок інженерно-транспортною 
і соціальною інфраструктурою, а 
також на виготовлення проектно-
кошторисної документації.

У минулому році за цією про-
грамою розпочаті роботи з добу-
дови та придбання 16 квартир у 
житлових будинках Луцька, що на 
вулицях Стрілецькій і Федорова, 
які є об’єктами незавершеного бу-
дівництва з високим ступенем го-
товності. На сьогодні вже дванад-
цять квартир знаходяться в стадії 
оформлення свідоцтв на право 
власності. Введення в експлуата-
цію чотирьох інших заплановано 
на ІІ квартал цього року.

Тепер здобувати освіту у Польщі 
можна навіть після 9-го класу
Минулого тижня у Ковелі побували 
представники двох навчальних 
закладів Польщі — комплексу 
економічних шкіл ім. Веттерув у 
Любліні й університету інформа-
тики, управління й адміністрації у 
Варшаві (у Польщі цей вуз має ще 
одну назву — Добра Учельня). Вони 
зустрілися з батьками та дітьми й 
розповіли про навчання й умови 
вступу у свої заклади. А прибуло 
поважне панство на запрошення 
кадрово-освітньої агенції «Гарант». 
На зустрічі були також присутні 
заступник голови Ковельської 
райдержадміністрації та голова 
райради.

— Майже п’ять років працюємо 
посередниками у працевлаштуванні 
за кордоном і в Україні, — розпові-
дає представник кадрово-освітньої 
агенції «Гарант» Людмила Буховце-
ва. — І на ринку праці стикаємося з 
проблемами, коли не можемо забез-
печити заявку роботодавців. У нас 
є багато підприємств із іноземними 
інвестиціями, зокрема, польсько-
українських, які просять підшука-
ти працівників. Одначе таких, які 
б відповідали рівню вимог, немає. 
Тому ми були змушені помізкувати 
над тим, аби забезпечити підготовку 
спеціалістів саме робітничих профе-
сій. Бачимо з практики, що ті люди, 
які їдуть на роботу за кордон, по-
вертаються з новими технологіями, 
стають тут більш затребуваними, 
бо мають трохи вищу кваліфікацію, 
адже там навчання організоване 
по-іншому. Скажімо, у будівельній 
школі в Любліні, де я побувала, два 
дні студенти здобувають теоретичні 
знання, три дні — на практиці. І так 
з першого курсу. Звичайно, при цьо-
му виробляються навики. До того 
ж студентів готують до самостійної 
зайнятості — їх навчають основ біз-
несу.

За словами Людмили Буховце-
вої, диплом, який отримують випус-
кники у польських вузах, визнають 
усі європейські країни, тож є більші 
шанси влаштуватися на престижні 
спеціальності за кордоном. А втім, 
представники Ковельської районної 
влади неодноразово наголошували, 
що хочуть, аби після навчання діти 
поверталися в Україну, та вже більш 
конкурентоздатними, з новими тех-
нологіями. 

Крім якості освіти, ще одним 
плюсом навчання у Польщі є його 
ціна. Так, на базі 9-х класів — в тех-
нікумах, профтехучилищах — на-
вчання безкоштовне. Після 11-ти 
класів — уже платне, та коштує мен-
ше, ніж в інших європейських кра-
їнах і навіть у деяких українських 
вузах. Скажімо, у Варшавській До-
брій Учельні за рік треба заплатити 
максимально 1500 євро, та ціна за-
лежить від спеціальності. 

— Навчання приблизно вартує 
від семи до 12 тисяч гривень за рік у 
вищих приватних школах, — продо-
вжує Людмила Буховцева, — одначе 
там можна домовитися про знижки. 
— Щодо державних вишів, то туди 

вступити важче — необхідне їхнє, 
польське, зовнішнє оцінювання, до-
звіл на проживання. Та якщо наші 
діти вирішили здобувати освіту за 
кордоном, то найбільш прийнятною 
країною є Польща. Їхати недалеко, 
мова, культура та побут споріднені, 
часто є родинні зв’язки. 

До речі, навчання у Польщі після 
9-х класів — новинка не тільки для 
Волині, а й для всієї України. В Кове-
лі вперше вирішили проексперимен-
тувати та налагодити зв’язки з поль-
ськими навчальними закладами, які 
готові прийняти наших випускників 
дев’ятих класів.

Так, директор комплексу еконо-
мічних шкіл ім. Веттерув у Любліні 
Мажена Міхальчик розповіла, що їх 
заклад існує 140 років із хорошими 
давніми традиціями. Школа є членом 
товариства найдавніших навчаль-
них закладів у Польщі. Тут можна 
здобути освіту на базі 9-го класу за 
спеціальністю технік-інформатик. 
Випускники зможуть працювати на 
будь-якому заводі, де використову-
ють комп’ютери, в рекламних агент-
ствах та агентствах комп’ютерної 
графіки, а також вести власний 
бізнес у галузі інформаційних тех-
нологій. Також є й інші напрямки: 
технік-адміністратор, технік обслу-
ги в готелі, технік обслуги туристич-
ної. Навчання триває чотири роки. 
Після 11-го класу можна вступити 
на спеціальності технік-економіст, 
технік-інформатик, технік обслуги 
туристичної. Навчання триває два 
роки, проте платне. Однак воно того 

варте, адже практику учні проходять 
у найкращих турфірмах і готелях 
Люблінського воєводства, а також 
їздять на стажування до Франції та 
Німеччини.

Асистент ректора Варшавського 
університету інформатики, управ-
ління й адміністрації Ігор Протасо-
віцкі, презентуючи свій вуз, наголо-
сив, що їхні випускники працюють у 
великих корпораціях, фірмах, вони 
досить успішні. Університет також 
має давні традиції. Навчання тут 
проходить на базі 11-ти класів за 
такими спеціальностями: логістика, 
управління й інженерія виробни-
цтва, інформатика, журналістика та 
суспільна комунікація, громадська 
безпека. Тут навчання платне. Та, як 
і у попередньому вузі, прийом відбу-
вається без вступних іспитів, беруть-
ся до уваги результати українського 
зовнішнього оцінювання. Знання 
польської мови є обов’язковим, хоча 
достатньо базового рівня. Скажімо, 
у комплексі економічних шкіл ім. 
Веттерув вводять додаткових п’ять 
годин у тиждень польської мови для 
іноземних студентів. 

На зустріч не приїхали пред-
ставники комплексу будівельних 
шкіл у Любліні. Однак співпраця з 
ними вже налагоджена. Тут можна 
здобувати професійну освіту на базі 
9-11-х класів за будівельними спеці-
альностями.

Після завершення презентації 
батьки мали змогу поставити запи-
тання гостям із Польщі. В основно-
му цікавилися про умови проживан-
ня майбутніх студентів із України. 
Щодо Любіна, то там питання вирі-
шено: діти зможуть мешкати у гур-
тожитках за 50 злотих у місяць, іще 
дев’ять злотих доведеться платити 
за триразове харчування. А от у сто-
личному університеті місця в гур-
тожитках обмежені. Однак пан Ігор 
пообіцяв, що всіляко сприятиме 
українським студентам у пошуко-
ві доступного житла — це можуть 
бути приватні квартири чи кімнати 
в школах-інтернатах, які не заселені.

Голова Ковельської райради Пе-
тро Якубук розповів, що у влади є 
думка направляти на навчання до 
Польщі здібних дітей із району та 
Ковеля. 

Людмила ШИШКО

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

АМКУ порушив справу щодо 
п’яти фасувальників гречки
«Антимонопольний комітет України розглядає 
п’ять справ щодо основних фасувальників гречки. 
Ми вважаємо, що вони в період пікового зростан-
ня цін на цей продукт установлювали завищену 
рентабельність на свої послуги. Перші рішення у 
цій справі приймемо вже наступного місяця», — 
сказав заступник голови АМКУ Юрій Кравченко. 
Також комітет порадив основним виробникам 
гречки (Білоцерківський і Сквирський комбінати) 
спрямувати всі запаси в торговельні мережі. 

2,2%
на стільки у лютому підвищився 
офіційний рівень безробіття. Зрос-
тання становило 0,1 в. п., констатують 
у Державній службі статистики. На 
початку березня в Державній службі 
зайнятості було зареєстровано 0,617 
мільйона безробітних. 

У Польщі продають село
Влада польського курортного міста Лендек-Здруй ви-
ставила на продаж ближнє село, на базі якого хочуть 
створити туристичну рекреаційну зону. Згідно з пові-
домленням, спорожніле в шістдесяті роки поселення 
Вжозувек розташоване в горах на висоті від 660 до 
800 метрів над рівнем моря за чотири кілометри від 
міста. На продаж виставлено 24 ділянки загальною 
площею 34 га. Зараз поблизу Лендек-Здруя земля під 
будівництво продається за 1-1,5 тисячі євро за сотку, 
а в самому місті досягає трьох тисяч євро. Лендек-
Здруй щорічно відвідує більш як 300 тисяч туристів. 

Презентація комплексу економічних шкіл ім. Веттерув у Любліні 

ПЕРЕГОВОРИ 

Двоє волинян померли від 
«свинячого» грипу 

В області з початку березня заре-
єстровано десять лабораторно 

підтверджених випадків грипу A/
H1N1/Каліфорнія.

Двоє дорослих у Луцькому та 
Ківерцівському районах від цього 
штаму померли. Хворі на «свиня-
чий» грип є у Луцьку, Ківерцях і 
Луцькому районі, інформує прес-

служба обласної СЕС. Лаборатор-
не підтвердження грипу A/H1N1 
свідчить про домінування вказа-
ного вірусу грипу з поступовим 
витісненням вірусу грипу типу В, 
який циркулював в області до бе-
резня.

Загалом ситуація з гострих 
респіраторних вірусних інфекцій є 
контрольованою — тижневий по-
казник епідпорога становить 51,4 
на 10 тисяч населення при розра-
хунковому 75,5. Показника епід-
порога не перевищено, та за епіде-
мічними показами — відсутність 
більше 50% учнів — призупинено 
навчання у загальноосвітній шко-
лі села Мильськ Рожищенського 
району з 10 по 16 березня.

Нагадаємо, пандемія нового 
штаму вірусу грипу в березні та 
квітні 2009 року почалася з Мек-
сики та поширилась у всьому світі. 
Лише в серпні 2010 року Всесвітня 
організація охорони здоров’я ого-
лосила про завершення пандемії 
грипу A/H1N1.

Нововолинську шахту добудують китайці?

Крім якості освіти, ще од-
ним плюсом навчання у 
Польщі є його ціна. Так, на 
базі 9-х класів — в техні-
кумах, профтехучилищах 
— навчання безкоштовне. 
Після 11-ти класів — уже 
платне, та коштує менше, 
ніж в інших європейських 
країнах і навіть у деяких 
українських вузах.


