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Життя
ОСВІТА 

На Волині три школи закриють, а 
чотири відкриють

Цьогорічного першовересня за 
парти вперше сядуть 12 ти-

сяч 213 маленьких волинян. Про 
це «Відомостям» повідомив на-
чальник управління освіти і науки 
ОДА Михайло Попович.

— Якщо порівнювати з мину-
лим роком, то кількість першо-
класників зросла на 197 чоловік, 
— зауважив посадовець. — Школи 
готові їх прийняти. Станом на 29 
серпня навчальні заклади були на 
80% забезпечені підручниками. 

Михайло Попович додав, що 
три початкові школи в області 

призупиняють свою роботу через 
малу кількість учнів. 

— Це школа у с. Липа Горохів-
ського району, там навчається 19 
учнів. А також школи сіл Заячів-
ка Ковельського та Кропивники 
Шацького районів. Там троє і двоє 
учнів відповідно. Та є й приємні 
новини. До кінця року в облас-
ті з’явиться чотири нових школи 
— у Майдані-Липненському Ма-
невицького, Баєві Луцького, Мос-
тищі Камінь-Каширського та Ви-
драниці Ратнівського районів. 

Наталка СЛЮСАР

ЧОТИРИЛАПІ 

У Луцьку показали більше 
300 собак із усієї країни

На кінологічну виставку в 
Луцьку 28 серпня зібралися 

340 учасників із усієї країни, аби 
дати можливість своїм псам стати 
кращими в одній із заявлених ка-
тегорій. 

Як розповів організатор дій-
ства, керівник Луцького міського 
відділення Кінологічної спілки 
України «Любарт» Іван Безуглий, 
собаководи змагались у вікових 
категоріях незалежно від породи, 
пишуть «Волинські новини». 

Таких класів на конкурсі було 
вісім: починаючи від тримісячного 
віку до восьми років. Окрім цьо-

го, власники тварин мали можли-
вість виставити свого улюбленця 
на конкурс у номінаціях «Пари», 
«Племінна група», «Юний хенд-
лер», «Гламур Dog». 

Судило собак журі, у яко-
му були спеціалісти з України та 
Польщі. Представники різних по-
рід виходили змагатися почергово 
у декількох відсіках. А от для ві-
вчарок був обладнаний окремий 

відсік, адже представників цієї по-
роди було чи не найбільше. Судив 
їх президент польського Клубу ні-
мецької вівчарки. 

«Ми проводимо цю виставку 
для того, аби популяризувати со-
баководство. А також задля збере-
ження генофонду та тих порід, які 
є у Луцьку», — зазначив керівник 
спілки «Любарт». Експерт розпо-
вів, що цього року на подію при-
їхало близько 80 видів рідкісних 
порід собак. 

Можна було побачити підви-
ди молосів, шнайцерів, пінчерів, 
тер’єрів, такс, гончих, спанієлів, 
ретриверів та інших порід. 

Справжня осінь прийде 
після 15 жовтня
Синоптики прогнозують, що бабиного літа цього 
року не буде. Осінь прийде в Україну в традицій-
ні терміни. А очікується вона не дуже холодна, 
та, на жаль, мокріша, ніж зазвичай: за даними 
Гідрометцентру, кількість опадів перевищить 
норму на 30-50%. У вересні очікується мінлива 
погода, з кількома періодами похолодань. Осінь 
із середньодобовою температурою нижче +8°C 
прийде після 15 жовтня. Листопад прогнозують 
холодний, у третій декаді вдарять морози.

Усі села на дорозі Луцьк — 
Ковель освітлені 
На Волині регіональна програма з вуличного 
освітлення населених пунктів діє один рік. За цей 
період встановлено понад 30 тисяч світлоточок.
Недавно освітлено ще одну сільську дорогу — в 
селі Сирники Луцького району. Населений пункт 
стоїть на автодорозі Луцьк — Ковель, тож потік 
автотранспорту значний. Нині ж там встановлено 
48 світильників загальною протяжністю 1860 
метрів. Таким чином, усі населені пункти, що роз-
міщені на дорозі Луцьк — Ковель, — зі світлом.

ПРОФЕСІЙНИЙ ОРІЄНТИР 

Щороку ринок праці поповнюють шість тисяч робітників

Мережа професійно-технічної 
освіти Волині в основному за-

довольняє потреби ринку праці ре-
гіону. Про це йшлося на розширеній 
нараді працівників профтехосвіти 
області. У 2011 році професійним 
навчанням у 22 закладах профте-
хосвіти державної форми власності 
було охоплено майже 10 тисяч осіб, 
у тому числі дев’ять тисяч — за дер-
жавним замовленням. Щороку ри-

нок праці області поповнюють по-
над шість тисяч робітників. 

Та, як зауважив заступник го-
лови ОДА Олександр Курилюк, 
професійно-технічна освіта сьо-
годні не повністю вирішує ключове 
завдання — підготовку кваліфіко-
ваних робітників, яких потребують 
працедавці. Часто відбувається під-
готовка спеціалістів за професіями, 
які користуються попитом лише се-

ред абітурієнтів і не є затребувани-
ми на місцевому ринку праці. 

Одним із важливих завдань 
ПТНЗ є також підготовка робітни-
ків із числа незайнятого населення 
за замовленням служби зайнятості. 
Однак у І півріччі 2011 року робіт-
ничу професію за кошти Фонду со-
ціального страхування на випадок 
безробіття отримали лише 66% без-
робітних громадян.  

Дістатися до Карасина Камінь-
Каширського району непросто. 
Довелося годину трястися по вибо-
їнах і бездоріжжю убік від основної 
траси. Журналістам хотіли показати 
два проекти, втілення яких засто-
порилося через нестачу фінансу-
вання. Та більше привернула увагу 
голова місцевої сільради Світлана 
СИДОРУК. У цієї тендітної жінки є не 
лише сила влади, якою її наділила 
громада, довіривши керувати дво-
ма селами, а й чимала сила в руках: 
Світлана Макарівна — триразовий 
чемпіон області з армрестлінгу. 
За наполегливістю, ініціативністю 
вона дасть фору будь-якому чолові-
кові. Навіть будучи на лікарняному 
після операції, вона не забуває 
про свої дітища-проекти й на всіх 
рівнях клопоче, щоб якнайшвидше 
їх завершити.

— На два села — Карасин і Карпи-
лівку — маємо 1456 жителів, — роз-
казує Світлана Макарівна. — Приріст 
у нас позитивний: минулого року в 
сільраді народилося 32 дитини, а по-
мерло 28 людей. У першому півріччі 
цього року вже з’явилося 18 малюків. 

Старається сільський голова для 
діток, адже усіх вважає своїми. Влас-
ні дві дочки вже дорослі: старша ви-
вчилася на юриста, молодша освоює 
педагогічний фах. Тож мамина під-
мога їм не так уже й потрібна. От і 
переключилася мама-керівниця на 
громадську діяльність.

— Виграли у Всеукраїнському 
конкурсі проектів і програм органів 
місцевого самоврядування співфі-
нансування на створення центру 
розвитку дитини на базі дошкіль-
ного закладу села Карасин, — роз-
повідає Світлана Сидорук. — У про-
ект входили роботи з благоустрою 
території садочка, що будується з 
2007 року, створення спортивного 
й ігрового майданчиків, оздоровчо-
рекреаційний куточок. Також мали 
закупити обладнання для кабінету 
медичної сестри та придбати інстру-
менти для музичного класу. 

Та проект «завис» — через неза-
кінчені внутрішні роботи у садочку. 
Планували здати до 1 вересня, та фі-
нансування відрізали — і підрядник 
відмовився працювати.

— А я ж не можу насадити клум-
би, поставити парканчик, поки 
подвір’я розрите під проведення 
каналізації, — бідкається сільський 
голова. — Чекаємо грошей. А до-
шкільний заклад селу дуже потрібен. 
Наразі підготовча група розміщена в 
приміщенні школи. Садочок запла-
нований на 50 дітей. А в сільраді на-
раховується 170 дошкільнят. 

Поки переїздили на другий 
проблемний об’єкт — майбутній 

соціально-культурний центр у Кар-
пилівці, встигли зав’язати, так би 
мовити, неофіційну розмову. Ще зу-
стрічаючи гостей, працівниці сіль-
ради наголошували, що їхня голова 
— сильна жінка, причому в прямому 
значенні. Виявилося, що Світлана 
Макарівна не раз клала на стіл руки 
дужих чоловіків — у змаганнях із 
армрестлінгу.

— Так, три роки поспіль була 
чемпіоном області з армрестлінгу, 
— посміхається жінка. — У 2007-му, 
2008-му і 2009-му роках. Але недав-
но перенесла операцію на спинну 
грижу, тож мушу берегтися. Вперше 
спробувала себе в армрестлінгу на 
щорічному обласному спортивному 
фестивалі, на який всі райони ви-
ставляють свої команди. В моїй ко-
манді сказали: «Свєто, давай!». І я 
перемогла. А потім ще два роки під-
тверджувала титул чемпіонки.

— Сила від батьків і від приро-
ди, від того, що босоніж по землі з 
дитинства ходила, — ділиться Світ-
лана Макарівна. — У мене сильний 
характер змалечку, завжди у ком-
панії хлопців трималася, у футбол з 
ними грала. Та й лупцювала трохи, 
коли заслужували. І спорт люблю: 
в школі мене ніхто не міг обігнати, 
на турніку найбільше підтягувала-
ся, від землі віджималася 60 разів. 
А коли навчалась у педінституті в 
Луцьку, займалася і бігом, і волей-
болом, і баскетболом. Була справж-
ньою комсомолкою: пошлють у 
вогонь — йду у вогонь, пошлють у 
воду — в воду. 

Напевно, таке загартування й не 
дозволяє сільському голові опускати 
руки, хоч, здається, справа зайшла у 
глухий кут.

— Коли ми виграли проект у 
Карпилівці, про це прокричали на 

всю країну, адже це був перший по-
дібний досвід, — пригадує пані Світ-
лана. — Та поки не можемо похвали-
тися результатом. 

У селі був старий дерев’яний клуб, 
в якому також містилася бібліотека. 
Дерево за десятки років настільки зі-
псувалося, що будівельники розвели 
руками — відремонтувати неможли-
во, краще будувати новий. 

— Я поїхала до голови районної 
ради й кажу: клуб розвалюється, 
треба щось робити. Він відповів: «Ти 
ж розумієш, що таке нове будівни-
цтво. Де ми такі гроші візьмемо?» 
— розповідає керівниця сільради. 
— Я посиділа в Інтернеті, знайшла 
всеукраїнський конкурс, вчилася 
на курсах, як писати проекти. Вре-
шті, склала проект із будівництва 
соціально-культурного центру. В 
одному місці мали бути сконцен-
тровані всі послуги, яких потребує 
громада: відділення зв’язку, клуб, 
бібліотека, кімнати для роботи з мо-
лоддю, для соціальних працівників, 
дільничного інспектора міліції та 
приміщення під аптеку. Крім того, 
планувалися платні послуги: доступ 
до комп’ютера й Інтернету, ксерокс, 
ритуальний магазин, перукарня, по-
слуги юриста. 

— За час написання проекту я 
так втомилася, що навіть перестала 
думати про головну ціль — про пере-
могу, а тільки хотіла встигнути здати 
його до зазначеної дати, — зізнаєть-
ся Світлана Сидорук. — І ми вигра-
ли! Це було наприкінці 2008-го. Та 
наступного року виникла затримка. 
Спершу в самому держфонді довго 
розподіляли кошти. Потім не можна 
було розпочати роботи через судову 
тяганину між учасниками тендера. І 
фактично до будівництва дійшло аж 
у середині вересня. Звісно, до кінця 
року роботи виконані не були, гроші 
залишилися, і 156 тисяч гривень до-
велося повернути. Сільрада ж навіть 
не могла поставити приміщення на 
свій баланс, оскільки власний бю-
джет менший за 110 тисяч, а на до-
будову необхідно 300 тисяч. 

Та Світлана Сидорук вірить, що 
і садочок, і соціально-культурний 
центр у Карасинській сільраді неза-
баром будуть. А також каже, що як 
видужає, то повернеться до армрест-
лінгу — відстоювати честь району.

Ольга ЮЗЕПЧУКНезавершений соціально-культурний центр у Карпилівці

Сільський голова — триразовий 
чемпіон області з армрестлінгу

Карасину дуже потрібен дитячий садочок

НА КУХНІ І В МЕТРО 


