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Події

ПОТРЕБИ МІСТА 

Освітлювати Луцьк беруться 
бізнесмени

Міський голова Луцька Мико-
ла Романюк дав доручення 

розібратися з «наслідками» весни 
— буйною зеленню, що погіршує 
видимість на узбіччях доріг і за-
криває будівлі.

— Всім житлово-комунальним 
господарствам і бюджетним уста-
новам за 10 днів «постригти» міс-
то, — наголосив Микола Романюк. 
— Наприклад, школу №3 по Набе-

режній скоро взагалі не знайдеш 
за деревами. Олег Чернецький по-
ставив палатку за фонтаном у пар-
ку, а за нею трава по пояс поросла. 
Керівники, звертайтеся в «Зелене 
господарство», в нього є техніка, 
косіть газони, підстригайте кущі 
та дерева.

Крім того, Микола Романюк 
зобов’язав на всіх вулицях міс-
та провести розмітку та подбати 
про освітлення територій шкіл і 
дитсадочків — аби встигнути до 1 
вересня.

— Програма «Освітлимо міс-
то разом» почалася, — повідомив 
міський голова. — Першим до неї 
долучилося підприємство «СКФ 
Україна»: минулого тижня на ву-
лиці Боженка проклали 800 метрів 
кабелю та засвітили 20 ліхтарів. 
Ще близько 200 бізнесменів заяви-
ли про намір посприяти з освіт-
ленням у різних куточках міста. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

АГРАРІЇ 

В області збільшили посіви 
кукурудзи

Про це повідомив заступник го-
лови ОДА Віталій Карпюк під 

час селекторної наради. За його 
словами, кукурудзи на зерно на-
сіяли в півтора разу більше, ніж 
минулого сезону. Серйозно на-
ростили площі під цю культуру в 
сільгосппідприємствах Луцького 
району.

Натомість у деяких районах не 
виконують плани щодо посіву цієї 
культури. В Горохівському засіяли 
лише 62% від запланованого, 75% 
— у Ківерцівському, по 73% — в 
Локачинському та Турійському 
районах.

Сільгосппідприємства краю 
наростили площі й під картоплею, 

в цілому засадили 170% до рівня 
попереднього року. Зокрема, біль-
ше посадили бульби у Володимир-
Волинському, Ковельському, Лока-
чинському та Луцькому районах.

КОМПЕНСАЦІЯ 

«Волиньвугілля» не 
сплатило 12 млн. податків
Прокурор міста Нововолинська звернувся з позо-
вом до суду про стягнення з ДП «Волиньвугілля» 
податкового боргу на загальну суму 11 мільйонів 
842 тисячі 175 гривень. Про це повідомили у 
прес-службі прокуратури області. Позов було по-
дано в інтересах держави в особі Нововолинської 
об’єднаної Державної податкової інспекції. По-
становою Волинського окружного адміністратив-
ного суду позовні вимоги прокурора задоволено 
у повному обсязі.

2500
українці недоїдають, споживаючи за 
добу приблизно стільки кілокалорій, 
тоді як жителі розвинених країн — 
приблизно 3300-3800 кілокалорій. 
Про це йдеться в новому проекті за-
кону «Про продовольчу безпеку».

За якістю життя Київ відстає 
від столиць Європи на 15 років 
Рівень якості життя у Києві значно вищий, ніж у інших 
містах країни, та українська столиця щонайменше на 
10-15 років відстає від столиць Східної Європи — такі 
дані опитування, проведеного в рамках розробки 
стратегії розвитку Києва до 2025 року. Найнижчі 
оцінки отримали зношені транспортна й інженерна 
мережі. Також респонденти зазначили, що рівень міс-
цевого самоврядування й охорони здоров’я досить 
низький. Та загалом більшість опитаних наголосили, 
що наразі Київ є відносно безпечним для життя.

За посіви жита волинянам 
виплачено 1,3 мільйона гривень

На Волині минулого року стар-
тувала програма стимулюван-

ня посівів жита. За один гектар, 
засіяний житом, волиняни отри-
мували по сто гривень. Загалом 
же на виплату пішло 1,3 мільйона 
гривень. Про це повідомив під час 
колегії ОДА начальник головно-
го управління агропромислового 
розвитку Юрій Горбенко.

Як розповів чиновник, торік 
було компенсовано 800 тисяч гри-
вень, а протягом чотирьох місяців 

цього року виплачено ще 538 ти-
сяч гривень.

Цьогоріч, каже Юрій Горбенко, 
посіви жита збираються збільши-
ти ще на третину.

За словами заступника голови 
ОДА Віталія Карпюка, нині скла-
лася тенденція до здорожчання 
жита. Тонна цієї культури наразі 
вартує 2300 гривень, а це більше, 
ніж тонна пшениці вищого ґатун-
ку.

Ірина КОСТЮК
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Ти маєш знати більше!
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Це не крок назад. Протягом трьох 
років разом із нашими партнера-
ми з Інституту агровиробництва в 
Рокинях, дорадчої служби учбово-
го центру АПК ми шукали людей-
практиків, фанатів своєї справи, які 
сьогодні наглядно показують, чим 
можемо заробляти гроші. Живий 
приклад. Квіти. Скільки на свята ку-
пуємо орхідей! А це найменш виба-
глива квітка, яка живе в горах. Вона 
в Польщі рівно в два рази дешевша, 
як у нас. Чому не почати її вирощу-
вати? Я вже не кажу про троянди. Ну 
нехай це дорого, треба оформляти. 
А така квітка, як калачики... Щоб її 
виростити, треба тільки не полінува-
тися посадити. А риба. Річкова риба 
завжди користувалася попитом. Мої 
колеги-одесити, коли приїжджають, 
не хочуть морської, хочуть річкової. 
Але ж її теж треба навчитися виро-
щувати, переробляти, зберігати, екс-
портувати, продавати. Те саме сто-
сується і вишні, і чорниці, і лохини, 
примулок, тюльпанів, нарцисів...

— То ви проводите такі курси 
навчання? 

— Так. При центрі зайнятості 
перший раз на власний розсуд ви-
значили вісім напрямків можливої 
самозайнятості безробітних. Серед 
інших включили картоплярство, 
садівництво, вирощування овочів 
у теплицях, розведення риби... Пі-
дібрали відповідних спеціалістів 
— фанатів своєї справи. Запросили 
людей послухати лекції. За три роки 
наші слухачі внесли вже свої пропо-
зиції щодо тем, які їх цікавлять. Роз-
ширилось до 19 напрямків. Тут уже 
й скотарство пішло, бджолярство, 
квітникарство... Семінар розрахо-
ваний на дві години, але аудиторія 
тримає викладача чотири. Це гово-
рить лише про те, що їхні інтереси 
співпадають.

Звичайно, ми пропонуємо на-
вчання тим, хто стоїть на обліку в 
центрі зайнятості, але вхід вільний 
для всіх, будь-хто може прийти і по-
слухати. І бажаючих дуже багато. До 
мене зверталася, от назву, хай про-
бачить, директор профкурсів Галина 
Даниленко. Каже, прийшла сусідка, 
вона з числа безробітних, і цілий 
вечір розповідала про садівництво. 
Людина живе в Луцьку, має дачу, 
сад, треба обробляти. Якби вміла, 
то ще якийсь дохід мала б. Запитує, 
чи може сама на такий семінар по-
трапити? З великим задоволенням, 
відповідаю. 

Скажіть, де ви бачили на Воли-
ні сільську сім’ю без картопляної 

грядки? І як було цікаво почути, 
коли одна слухачка після семінару 
сказала: «Дивись, двадцять років 
саджу картоплю, а виявляється, не-
правильно». Ми користуємося ді-
дівськими знаннями, а спеціаліст 
запропонує свіжі наукові розробки. 
Звичайно, розрекламує свої сорти, 
порадить, де їх можна придбати. 
Зрештою, наших слухачів, можливо, 
не стільки приваблює допомога по 
безробіттю, як отримання сертифі-
ката про прослуханий мінімальний 
курс з певної дисципліни. Після «Зи-
мової агрошколи» спробуємо такі 
видавати. Європа давно користуєть-
ся подібними сертифікатами. 

— Сьогодні є потреба у фахів-
цях високого класу. За вашою оцін-
кою, волинські навчальні заклади 
здатні забезпечити ринок праці 
кваліфікованими працівниками? 

— Готові. Але настільки ринок 
праці мінливий у своїх вимогах, що 
жоден навчальний заклад не може 
збігтися з науково-технічним про-
гресом. Вуз дає лише основу знань, 
а далі потрібно розвиватись. І цей 
розвиток полягає в самоосвіті, само-
вдосконаленні та практичній діяль-
ності. Якщо молода людина засвоїть 
цю азбуку, проблем із роботою у неї 
не буде. Я прийшла на роботу в кол-
госп із дипломом фізмату. На одній 
тумбочці у мене лежав довідник аг-
ронома, на другій — зоотехніка. По 
цих книгах і контролювала роботу 
спеціалістів. 

— Прикро, що багато людей, не 
знаходячи роботу вдома або через 
низькі зарплати, в її пошуку ви-
рушають за кордон. Якщо в цьому 
допомагає офіційна служба, менше 
шансів потрапити в халепу. Про-
буєте розширяти поле діяльності? 
Приміром, із тією ж Польщею?

— Так як наша область прикор-
донна, співпрацюємо з Люблінським 
воєводством. Співпраця полягає в 
обміні інформацією щодо стану рин-
ку праці, досвідом роботи, новими 
методами залучення безробітних до 
трудової діяльності… Офіційним 
працевлаштуванням Державна служ-
ба зайнятості за кордоном не займа-
ється. Масово працевлаштуванням 
займаються приватні кадрові агент-
ства, які ліцензуються Міністер-
ством праці. Можемо порекоменду-
вати безробітному, якщо маємо таку 
інформацію, вакансії за кордоном і 
спрямувати його в агентство. 

— На стендах у вас вивішені 
вакансії з квартирами. Сьогодні це 
реально?

— Так, у сільській місцевості. 
Або, скажімо, коли київський робо-
тодавець пропонує роботу з прожи-
ванням у гуртожитку. 

— Так співпало, що в травні 
святкує день народження ваш пер-
ший заступник Світлана Мишко-
вець. Такий же трудоголік, як і ви? 

— Яке їхало, таке й здибало (смі-
ється — авт.). Дівчата з 1961 року 
народження. Тільки Світлана стар-
ша від мене на 11 днів. За знаком зо-
діаку ми обидві — Тельці, тому по-
розуміння є. 

— Сьогодні держава вимагає 
від тих, хто навчався на державно-
му замовленні, відпрацювати за-
трачені на них кошти. Якщо взяти 
Волинський регіон, ми здатні за-
безпечити випускників вузів ро-
ботою? 

— Так, треба знайти роботу, і 
ніхто до тебе не буде мати діла. Зараз 
я вже не бачу такої хвилі. Років чо-
тири тому це був жах. До нас масово 
йшли історики, я їх називала «істе-
рики», і закачували тут такі істерич-
ні історії про те, що закінчили вуз 
і не можуть працевлаштуватися… 
Давайте їм роботу. Ми «перебили» 
цю ситуацію. Три роки вже як у Во-
линському національному, а з 14 січ-
ня цього року й у технічному універ-
ситеті працюють студентські центри 
кар’єри, де показуємо, які є вакансії, 
які вимоги до них. Студентські цен-
три працюють і в Рожищенському 
та Горохівському технікумах. Нада-
ємо інформацію, більше того, при-
водимо роботодавця, знайомтесь, 
говоримо, домовляйтесь, цікавтесь 
перспективою. 

Роботодавець є, але він хоче 
спеціаліста, тож ним треба стати. 
Два роки тому на одному з «круглих 
столів» отримала докір, мовляв, чого 
не закриєте спеціальність «політо-
логія». Таких спеціалістів не треба. 
Воно мене зачепило. Моя дочка за-
кінчила історичний факультет, спе-
ціальність «політологія». Коли баба в 
селі запитувала, на кого ж то внучка 
вчиться, я відповідала: «На політо-
лога». «А що ж вона буде робити?». 
«Заміж вийде». «О... то добре. То до-
бра професія». І ця репліка з залу 
заставила мене вивчити ситуацію 
з працевлаштуванням політологів. 
Зробили аналіз ринку.  Виявляється, 
люди при роботах. Це державні чи-
новники, журналісти, радники, гро-
мадські діячі, тобто я не побачила 
безробітних серед політологів, зви-
чайно, якщо шукає собі роботу.

Розмовляла Галина ФЕДОРЕНКО

примиренця


