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Перший заступник Луцького 
міського голови Святослав 

Кравчук розповів про те, як місто 
готується до серпневих святку-
вань. Про це йшлося під час що-
вівторкової оперативної наради. 
Він заявив, що відтепер по по-
неділках Центральний ринок не 
працюватиме, в тому числі не тор-
гуватимуть і люди, які приїздять 
із сіл. 

Цю думку віце-мер озвучив ще 
два тижні тому. «Хто хоче — в нас 
багато базарів. Хай їдуть на Пів-
нічний, на Відродження і там у 
понеділок торгують», — зауважив 
Кравчук. 

Крім того, за його словами, під 
час святкування Дня міста, тоб-

то 21 серпня, Центральний ринок 
теж буде зачиненим, однак інші 
працюватимуть. Ще одним вихід-
ним для працівників усіх базарів 
Луцька стане День Незалежності, 
адже торгівля у цей день буде за-
боронена для всіх. 

У травні Кабінет Міністрів затвер-
див Державну цільову програму 
розвитку професійно-технічної 
освіти на 2011-2015 роки. Вона, 
зокрема, передбачає об’єднання 
профтехзакладів у центри. На 
Волині планують створити їх шість. 
На базі яких саме закладів відкри-
ють центри, чи покращиться від 
цього якість освіти і чи не призведе 
така реорганізація до масового 
скорочення педагогів, дізнавалися 
«Відомості». 

Те, що профтехосвіту потрібно 
якимось чином  покращувати, сьо-
годні сумніву ні в кого не викликає. 
Адже неоднораз доводилося чути від 
роботодавців різного рангу і статусу, 
що їх підприємства потерпають від 
нестачі кваліфікованих кадрів. Про 
це говорять і у службі зайнятос-
ті. А все через те, що матеріально-
технічна база наших технікумів та 
училищ давно застаріла і вони про-
сто не мають на чому та чим навчати 
майбутніх спеціалістів робітничих 
професій. Тому й не виконують сво-
го основного завдання — підготовки 
кадрів відповідно до потреб ринку 
праці. А саме робітничі професії 
останнім часом набирають попу-
лярності. Станом на 1 липня цього 
року в базі даних Волинської облас-
ної служби зайнятості налічувалось 
1645 вакансій, серед них більшість 
(54%) — саме робітників.  

Як повідомив заступник началь-
ника управління освіти та науки Во-
линської облдержадміністрації Ге-
оргій Грушка, об’єднання в центри 
має на меті покращити навчально-
матеріальну базу, адже на центри 
передбачено 7,2 мільйона гривень, 
які витратять на комп’ютеризацію, 
створення якісного бібліотечного 
фонду, нове обладнання. Досі, за 
словами Георгій Михайловича, про-
фтехосвіту такими грішми не балу-
вали. 

— Ми запропонували сім на-
вчальних закладів, на базі яких 
будуть створюватися такі центри, 
— розповідає Георгій Грушка. — Мі-
ністерство погодило тільки 6. Однак 
і це непогано. Бо, скажімо, у Закар-
патській області  передбачено тільки 
3 центри, у Криму — 4, Вінницькій 
— 5. Для підготовки кадрів для аг-
ропромислового комплексу відкри-
ємо центри на базі Колківського 
вищого професійного училища та 
Оваднівського професійного ліцею. 
Три центри будуть готувати кадри 
для промисловості — на базі Луць-
кого вищого училища (машинобу-
дівний напрям), Луцького центру 
професійно-технічної освіти (швей-
не виробництво і комунальне госпо-
дарство) та Нововолинського вищо-
го училища (в основному підготовка 
фахівців для вугільної галузі). Один 
центр спеціалізуватиметься на бу-
дівництві і функціонуватиме на базі 
Луцького вищого професійного учи-

лища будівництва та архітектури. 
Сьогодні йде розробка регіональної 
Програми розвитку професійно-
технічної освіти і, можливо, нам ви-
стачить коштів ще на один центр, 
так як планували, на базі Камінь-
Каширського училища, який готу-
ватиме спеціалістів для сільського 
будівництва.  

Загалом на Волині є 22 профтех-
заклади державної форми власності. 
З них три перебувають у складі ви-
щих навчальних закладів, два — за-
критого типу у Ковельській і Ма-
невицькій колоніях. Лишається 17, 
з яких доля семи відома (на їх базі 
діятимуть центри). А що чекає на 
решту? Невже закриття?

За словами посадовця, вони уві-
йдуть юридично, на договірних за-
садах до складу центрів.

— Але питання не стоїть, щоб їх 
закрити або скоротити підготовку 
по спеціальностях чи педкадри, — 
пояснює Георгій Грушка. — Навчаль-
ний план буде розроблено таким 
чином, що вивчення теоретичного 
матеріалу проходитиме на місцях, а 
освоєння практичних навиків уже 
на базі центру, де буде передова тех-
ніка і обладнання. Закріплення ж 
знань проходитиме на базі підпри-
ємства, з яким заключено договір на 
професійну підготовку. Це нормаль-
не явище. Нема потреби й фінансів 
забезпечувати обладнанням всі за-
клади. 

Однак Георгій Михайлович не за-
перечує того, що все-таки скорочен-
ня часткове буде скрізь, адже мова 
йде й про оптимізацію профтехосві-
ти. Багатьом викладачам доведеться 
пройти перекваліфікацію, адже буде 
припинено підготовку по професіях, 
яких не потребує ринок праці.  

Однак не всі вірять в ефектив-
ність таких реформ. Директор облас-
ного навчального центру підготовки 
кадрів для агропромислового комп-
лексу Ростислав Войтюк вважає, що 
перш за все на державному рівні має 
відбуватися популяризація саме ро-

бітничих професій. На його думку, 
через соціальну рекламу треба по-
казувати престиж і затребуваність 
таких спеціальностей. А об’єднання 
у центри проблеми не вирішить.

— Нової техніки ніхто у ті цен-
три не поставить, це утопія, — каже 
Ростислав Миколайович. — Нада-
ти матеріальну базу для навчання 
можуть підприємства-виробники. 
Однак роботодавця треба змусити 
співпрацювати з закладами про-
фтехосвіти. Держава дає багато пре-
ференцій великим підприємствам, 
скажімо, пільгові кредити на при-
дбання техніки, дотації і так далі, то 
чому в такій угоді однією з умов не 
прописати співпрацю з профтехза-
кладами?

Георгій Грушка щодо цього 
має трохи іншу думку. Він вважає, 
що роботодавця треба зацікавити 
«вклинитися у процес підготовки 
кадрів», наприклад, на державному 
рівні звільнити від якогось податку 
за умови, що він надаватиме свої ви-
робничі потужності для навчання. 

Однак на Волині є підприємства, 
які вже давно без будь-яких умов 
зрозуміли необхідність співпраці з 
профтехзакладами, бо ж потребу-
ють нових робочих рук. Скажімо, 
ТзОВ «Пан Курчак» виставили по-
требу в кадрах 150 чоловік на рік. 
Під їх замовлення уже ліцензовано 
ряд професій. Вони ж натомість на-
дають своє обладнання для практи-
ки та стажування студентів, навіть 
готові учням платити стипендії, а 
також надати своїх спеціалістів для 
викладання по певних напрямках.

Про подібну готовність заявило 
й підприємство «Модерн-Експо». 
Надають матеріальну допомогу за-
кладам профтехосвіти й такі під-
приємства як ВАТ «Електротер-
мометрія», ТОВ «Гербор Холдінг», 
ТОВ «Агросвіт», компанії «Хенкель 
Баутехнік» та «Кнауф Маркетинг», 
низка сільгосппідприємств. Однак 
на сьогодні цього замало.
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Події
ЗАКОНОПРОЕКТ 

ДАІ знову хоче підвищити 
штрафи за порушення правил 
дорожнього руху 

У Державтоінспекції розробле-
ний законопроект, що припус-

кає посилення відповідальності 
водіїв за порушення правил руху 
і зупинки на смугах, призначених 
для маршрутних транспортних 
засобів. Документ розроблений у 
рамках підготовки інфраструкту-
ри міст, які прийматимуть матчі 
Євро-2012. 

Законопроектом пропонується 
удвічі збільшити штраф за нена-
дання переваги в русі громадсько-
му транспорту. Нині розмір цього 
штрафу становить 15-20 неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян (255-340 гривень). До-
кумент також припускає введення 
нового штрафу — за порушення 
правил руху і зупинки на спеці-
альних смугах для маршрутних 
транспортних засобів — у розмірі 
30-40 неоподатковуваних мініму-
мів (510-680 гривень). У ДАІ вва-

жають, що такі заходи зміцнять 
дисципліну учасників дорожнього 
руху, покращать роботу громад-
ського транспорту і знизять кіль-
кість заторів на вулицях міст.

НІЧИМ ЗАЙНЯТИСЬ? 

Депутати будуть судитися 
за туалетний папір

Нещодавно у соціальній мере-
жі Facebook з’явилось фото 

туалетного паперу під назвою 
«Волинь» із зображенням симво-
ліки Луцького замку. Обурення 
громадськості дійшло і до депу-
татів Волинської обласної ради, 
які зібрали позачергову комісію з 
питань депутатської діяльності та 
захисту прав людини, аби обгово-
рити подальшу долю виробника 
засобу гігієни. Ним виявився при-
ватний підприємець із села Бого-
люби Сергій Мельник.

За словами депутата Вален-
тини Блінової, використання на-
зви краю на туалетному папері 
є принизливим та ганебним для 
мешканців області. Порушення 
моральних норм у цьому вбачає 
також депутат Володимир На-
вроцький, який є головою депу-
татської комісії.

Для з’ясування деталей справи 
на засідання запросили самого під-
приємця пана Мельника. Він надав 
депутатам необхідні документи — 
свідоцтво і патент, які засвідчують, 
що він є єдиним власником торго-
вої марки «Волинь» на Україні. 

— У 2009 році  я  розпочав 

свою підприємницьку діяльність 
і вирішив, що займатимусь ви-
робництвом санітарно-гігієнічної 
продукції. Тобто мова не йде про 
один лише туалетний папір, у май-
бутньому я планую виготовляти і 
вологі серветки, і паперові рушни-
ки під логотипом «Волинь». Я сам 
волинянин і ніколи не міг поду-
мати, що роблю щось аморальне. 
Торгова етикетка була відправлена 
до Києва, завірена патентним по-
віреним, а це автоматично гово-
рить про те, що жодних моральних 
норм я не порушую. Це санітарно-
гігієнічний виріб, який використо-
вують у всьому світі. Я дав робочі 
місця, виробляю екологічно чис-
ту продукцію і її не обов’язково 
прив’язувати до унітазу, — пере-
конував Сергій Мельник.

Патентний повірений Во-
линського державного науково-
інформаційного центру Емма 
Кужель підтвердила, що, якби па-
тентне відомство в Києві побачило 
у назві торгової марки «Волинь» 
хоча б якесь порушення, воно не 
дало б дозволу на її використання. 
Оскаржити експертні висновки 
профільного відомства, за словами 
пані Кужель, можна лише у суді. 
Відтак, опісля довгих дискусій, 
члени комісії рекомендували голо-
ві представницького органу краю 
доручити юридичному відділу 
апарату обласної ради звернутись 
із відповідним позовом до суду. 

До слова, в Україні виробля-
ють туалетний папір торгових 
марок «Київ», «Харків», «Обухів», 
але жодна з міських чи обласних 
рад не виставила претензій вироб-
никам за порушення моральних 
норм. Волинські ж депутати во-
чевидь судитися будуть, тільки от 
питання: їм більше зайнятися ні-
чим, окрім як перейматися назвою 
туалетного паперу?

Ірина КОСТЮК

БАЗАРНІ ДНІ 

У Луцьку на свята ринки 
не працюватимуть

Волиняни почали хворіти 
на кір 
У селі Лище Луцького району десятьом дітям 
діагностували кір. Інформацію про спалах хво-
роби підтвердив заступник головного санітар-
ного лікаря області Микола Яцина. В даний час 
працівники обласної СЕС уточнюють діагноз. З 
його слів, десяти дітям у даному селі зробили 
щеплення від кору, скарлатини і паратиту, хоча 
«цю вакцину довелося шукати по всій області, 
бо її на Волині, як і в Україні, просто немає», — 
констатував Яцина.

Продавати алкоголь уночі 
на Волині хочуть заборонити 
Депутатська комісія Волиньради рекомендувала за-
боронити продаж алкоголю з 22-ї години до 8-ї ранку на 
всій території області. Про це повідомили у прес-службі 
Волинської єпархії УПЦ КП. Схвалюючи цю ініціативу, 
архієпископ Луцький і Волинський Михаїл звернувся до 
голови облдержадміністрації Бориса Клімчука, голо-
ви облради Володимира Войтовича з проханням та 
благословенням підтримати це рішення на сесії, а також 
посилити заходи, спрямовані на «подолання цієї біди».

Об’єднання професійно-технічних закладів 
не передбачає їх закриття 

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Волинь отримує інсулін регулярно 

Волинська область отримує ін-
сулін регулярно, і проблем у 

регіоні з цим препаратом немає. 
Про це повідомив заступник на-
чальника управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
Іван Грицюк. «Усі хворі забезпече-
ні інсуліном на 100%, партії препа-
рату ми отримуємо регулярно. На-
разі в лікувально-профілактичні 
заклади було роздано інсуліну в 

такій кількості, що його вистачить 
до вересня», — зазначив Іван Гри-
цюк. 

За його словами, на програму 
«Цукровий діабет» у Волинській 
області витрачається в середньо-
му 8 млн. гривень на рік. Нагада-
ємо, за словами міністра охорони 
здоров’я України Олександра Ані-
щенка, хворі України повністю за-
безпечені інсуліном.

КОЛИ НА ПЕНСІЮ? 


