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Події
ОБОРУДКА 

РЕЙД 

ФАЛЬСИФІКАТ 

Польща потребує випускників Луцького 
училища будівництва й архітектури 
Флагманом професійно-технічної 
освіти у галузі будівництва на 
Волині є Луцьке вище професійне 
училище будівництва та архітек-
тури. Уже кілька років на його 
базі діють регіональні навчально-
практичні центри компаній «Хен-
кель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф 
Маркетинг-Україна». Яке значення 
для підготовки спеціалістів має така 
співпраця, «Відомостям» розповів 
директор навчального закладу Рос-
тислав Собуцький.

— Ці фірми, просуваючи на наш 
ринок достатньо дорогі сучасні буд-
матеріали, були зацікавлені, щоб з 
ними працювали професійно під-
готовлені люди, — каже Ростислав 
Степанович. — Тому й запропонува-
ли співпрацю Міністерству освіти. В 
число претендентів потрапили і ми. 
Ці фірми надають нам методичну до-
помогу, видають підручники, яких, 
до речі, у продажу нема, виділяють 
будівельні матеріали для навчання. 
Свою допомогу планують залежно 
від ефективності роботи центру. 

Варто зауважити, що фірма «Хен-
кель Баутехнік» на Україні створила 
понад тридцять навчальних центрів. 
Цього року між ними проходив кон-
курс, у якому лідерами стали волиня-
ни. За таке партнерство отримали сво-
єрідний перехідний срібний кубок. 

— Ще один напрям співпраці з 
ними, — продовжує директор, — 
організація семінарів двічі на рік 
для керівників училищ, методистів 
і майстрів цих центрів, де ознайом-
люють із новітніми технологіями. 
Адже фірма зі 125-літньою історією 
вийшла на наш ринок, маючи тро-
хи більше ста різних найменувань 
матеріалів, серед них — ізоляційні, 
клейові суміші, підлога і так далі, 
а на сьогодні їх є близько двохсот. 
Фірма орієнтує роботу центрів на 
навчання новітнім технологіям на-
ших учнів, фізичних, юридичних 
осіб, перенавчання представників 
будівельних фірм. Тобто практи-
куємо короткострокове навчання. 
Стараннями фірми розроблено і за-
тверджено державний стандарт но-
вої професії — монтажник систем 
утеплення будівель. Адже це питан-
ня тепер актуальне. Ми отримали лі-
цензію і набрали групу для навчання 
за цією професією. Не секрет, що у 
нас на ринку працює багато само-

учок, у тому числі з матеріалами 
«Хенкель Баутехнік», які виконують 
роботи непрофесійно, без дотри-
мання технологій. 

За словами Ростислава Степано-
вича, інша фірма — «Кнауф» — нині 
домінує на ринку гіпсокартонних 
позицій. З її ініціативи було роз-
роблено стандарти ще однієї нової 
професії — монтажник гіпсокартон-
них систем. Як результат, співпраця 
з цими фірмами суттєво впливає на 
працевлаштування випускників як 
офіційно, так і неофіційно. Бо, як 
пояснив директор, багато професій 
є «специфічно задіяними».

— Багато житла на первинному 
ринку здається не під ключ, де все-
редині інтер’єрами займається сам 
господар помешкання, — пояснює 
Ростислав Степанович. — Через це 
великі будівельні підрядники не ма-
ють потреби у працівниках певних 
професій, наприклад, у мулярах, гіп-
сокартонниках. Тож ті молоді люди 
переважно самі формують бригади 
і надають послуги з ремонту. Тому 
тут треба говорити про працевла-
штування взагалі, а не тільки про 
офіційне. 

На запитання, наскільки конку-
рентоспроможними є випускники 
училища на закордонному ринку 
праці, директор відповів, що сьогод-
ні навіть Польща звертається з про-
позиціями, щоб готувати для них 

спеціалістів. 
— Бо в них практично вже такого 

навчання нема, — пояснює Ростис-
лав Собуцький. — Їхні спеціалісти 
поїхали на заробітки далі на Захід і, 
звичайно, логічно, що Польща заби-
рає наших до себе. Та, варто заува-
жити, до кризи в Києві будівельники 
заробляли значно більше, як за кор-
доном. Були непоодинокі випадки, 
коли у столиці працювали штукату-
ри і з Польщі, і з Німеччини. 

Щодо Волині, то багато випускни-
ків вважають престижним влаштува-
тися на «Модерн-експо», автозавод, 
«Житлобуд-2» та інші місцеві фірми. 

— Значна частина власників бу-
дівельних бізнесів зрозуміли, що без 
достойної оплати праці вони будуть 
без роботи. Це я можу стверджува-
ти, — запевняє Ростислав Степано-
вич. — І підхід, коли використають 
одного працівника, а потім шукають 
іншого, вже спрацьовує мало. Якщо, 
наприклад, зарплата зварювальни-
ків на «Модерн-експо» сягає чоти-
рьох тисяч, то люди бачать перспек-
тиву та розуміють: треба вчитися, 
щоби себе реалізувати. Якщо немає 
мотивації, то хто буде вчитися? Кри-
зові явища мають, окрім негативних, 
і позитивні наслідки: люди почали 
тверезіше дивитися на ситуацію, 
аналізувати, реально оцінювати свої 
можливості. 

Людмила ШИШКО

МЕДИЦИНА 

5
стільки днів, згідно з правилами 
Кабміну щодо оплати лікарня-
них, зможе хворіти працівник за 
державний кошт. Подальше пере-
бування на лікарняному відбува-
тиметься за рахунок хворого.

Біля Ковеля дівчинку 
врятували з розбитої машини
Поблизу Ковеля водій автомобіля «ГАЗель» на поворо-
ті не впорався з керуванням і врізався у придорожнє 
дерево. В результаті 42-річний мешканець Київщини 
загинув на місці. В понівеченому автомобілі на за-
дньому сидінні перебувала 12-річна дочка загиблого, 
яка виявилася затиснутою в кабіні. Для вивільнення 
дитини з деформованої машини залучили чергову 
варту пожежної частини №19 Ковеля. Рятувальники за 
допомогою гідравлічного інструмента розтиснули ка-
біну автомобіля, дістали дівчинку і передали медикам. 

Рівнеобленерго оштрафували за 
платне пломбування лічильників
Рівненське обласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету оштрафувало ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» 
на 25 тисяч гривень за зловживання монопольним стано-
вищем. Як встановило відділення, товариство стягувало 
зі споживачів плату за пломбування лічильників під час 
первинного підключення електрообладнання, що не пе-
редбачено чинним законодавством. Крім того, завищувало 
вартість окремих додаткових послуг. Відповідач визнав 
порушення, зобов’язався припинити неправомірні дії та 
сплатити штраф до державного бюджету.

На Волині хворих із серцевими недугами лікуватимуть 
у кращих умовах

Днями відразу в двох лікарнях 
— Луцькій міській і Волинській 

обласній — після реконструкції від-
крили кардіологічне відділення та 
Кардіохірургічний центр.

У Луцькій міській клінічній лі-
карні здійснили ремонт у кардіо-
логічному відділенні, що входить 
до складу Волинського обласного 
центру кардіоваскулярної терапії 
та тромболізису. Окрім оновлен-
ня інтер’єру, дісталося відділенню і 
нове обладнання. Зокрема, у рамках 
обласної програми «Волинькард» 
придбано моніторну станцію для 
палат інтенсивної терапії. 

— Реанімаційно-моніторна стан-
ція може одночасно спостерігати за 
станом шести хворих, — розповідає 
заввідділенням кардіології Марія Ро-
манів. — Станція контролює пульс, 
тиск, насичення крові киснем і вуг-
лецем, робить електрокардіограму.

Апаратура, якою раніше корис-
тувались у реанімаційних палатах, 
відтепер перейде в палати, де знахо-
дяться хворі після інфаркту.

Як каже Марія Романів, завдяки 
програмі «Волинькард» відділення 
до кінця року забезпечене препара-
тами для проведення тромболізисів. 
Хворі отримуватимуть їх безко-

штовно. Ціна найдешевшого «уко-
лу» — 600 гривень.

Після реконструкції в кардіовід-
діленні міської лікарні з’явився й ку-
точок для реабілітації. Тут створені 
умови, аби займатися з хворими у 
перші дні після перенесених гострих 
катастроф. Завдяки вдало продума-
ній реабілітаційній програмі можна 
значно скоротити час перебування 
пацієнта у лікарні. Так, у Волинсько-
му обласному центрі кардіоваску-
лярної терапії та тромболізису цей 
термін зменшили з 30-40 днів до 14. 
Про це розповів очільник центру 
Андрій Ягенський.

Оновили у відділенні й віп-
палату. Вона складається з двох 
кімнат. До послуг елітних хворих — 
ліжко, диван, сучасна душова кабіна, 
холодильник, вбиральня. Скільки 
коштуватиме доба перебування в 
такій палаті, не повідомили, втім, за-
значили, що розраховують на спон-
сорську допомогу.

Реконструкція відбулась і в об-
ласній клінічній лікарні. Після ре-
монту відкрили Кардіохірургічний 
центр, який об’єднує відділення кар-
діохірургії, інтервенційної кардіоло-
гії, електрофізіологічних досліджень 
серця, кардіореанімації, кардіології, 

рентген-операційний блок, відділен-
ня ультразвукової та функціональної 
діагностики, клініко-діагностичну 
лабораторію. Також тут проведено 
заміну вікон, придбано необхідне 
сучасне обладнання для кардіореа-
німації та кардіохірургічної опера-
ційної. Відтепер кожен куточок цьо-
го центру мало чим відрізняється від 
віп-палат. На ремонт витрачено 280 
тисяч гривень.

Головний лікар медзакладу Іван 
Сидор повідомив, що на базі центру 
планують відкрити відділення для 
відновного лікування хворих на ін-
фаркт міокарда та мозкові інсульти.

Ольга УРИНА

Лучанин сам бовтав горілку та 
продавав по 14 грн. за пляшку

Лучанин пропонував постійним 
клієнтам горілчаний фальси-

фікат по 14 гривень за пляшку. В 
тому, що «товар» користувався не-
абияким попитом, співробітники 
податкової міліції Волині переко-
налися під час обшуку, повідомляє 
УПМ ДПА у Волинській області.

Одначе попередньо правоохо-
ронці задокументували факт збуту 
фальсифікованого алкоголю одно-
му з клієнтів. Згодом, отримавши 
дозвіл Луцького міськрайонного 
суду, співробітники податкової 
міліції вилучили у помешканні лу-
чанина 210 літрів водно-спиртової 
суміші. Уся партія оковитої го-
тувалася до розливу в півлітрові 
пляшки для подальшої реалізації.

Експертиза встановила, що 
пропонована невибагливому спо-
живачеві горілка за своїми харак-

теристиками не відповідає вимо-
гам до якості алкогольних напоїв. 

Тож у слідчому відділі податко-
вої міліції ДПА в області порушили 
кримінальну справу за ознаками 
злочину, передбаченого ч.3 ст.204 
КК України, відносно громадяни-
на, який виготовляв фальсифікат.  

Махінатори з Волині виграли 
тендер на постачання морської 
риби в Київ

Даішники кажуть, що пішоходи 
на дорозі надто безпечні

Як показав рейд працівників 
Державтоінспекції з обслуго-

вування міста Луцька, люди стали 
надзвичайно безпечними. Вони 
переходять дорогу не в дозволе-
них місцях, а там, де забагнеться. 
Кожен із порушників одразу зна-
ходить «поважну» причину: пере-
хід далеко і так ходити незручно; 
не помітив знак; якщо люди там 
ходять, то, значить, там і є перехід 
тощо. 

Вагому роль у створенні небез-
пеки відіграють і водії. Вони стали 
настільки впевненими в тому, що 

пішохід, побачивши автомобіль, 
не переходитиме проїжджу части-
ну, що навіть і не думають тиснути 
на гальма. 

За кілька годин даішники про-
вели роз’яснювальні бесіди з понад 
тридцятьма людьми. Працівники 
міліції хотіли донести до розумін-
ня людей те, що, порушуючи ПДР, 
учасники дорожнього руху нара-
жають на небезпеку і себе, і тих, 
хто поруч.

Як повідомив начальник ім-
ського відділу ДАІ Віктор Главічка, 
з початку року в Луцьку трапило-
ся 1730 дорожньо-транспортних 
пригод, із них у 313 випадках були 
постраждалі. Згідно зі статисти-
кою Луцької міської лікарні №2, до 
травматичного відділення щодня 
потрапляють люди, які отримали 
пошкодження через порушення 
Правил дорожнього руху.

Нагадуємо, що, відповідно до 
адміністративного законодавства 
України, за порушення Правил до-
рожнього руху передбачено штраф 
від 51 до 81 гривні. 

Урок у Луцькому вищому професійному училищі будівництва

Підприємець із Волині 
зобов’язалася постачати до 

однієї зі столичних адміністра-
тивних державних установ сві-
жоморожену рибу російського 
походження. Заготовлений у Бал-
тійському морі продукт волинян-
ка мала поставляти до Києва за 
ціною 14 гривень за кілограм. Імо-
вірно, що саме вартість дозволила 
цій пропозиції двічі перемогти у 
тендерних процедурах. Та, як по-
відомили в управлінні податкової 
міліції Волині, насправді до учас-
ті у торгах підприємець із Волині 
жодного стосунку не має, а підпи-
си на тендерних документах, пла-
тіжних дорученнях і накладних їй 
не належать.

«Аналізуючи інформацію про 
волинські підприємства, які пере-
могли у тендерних процедурах на 
виконання замовлень державних 
установ, факт постачання бал-
тійської риби до столиці через 

посередника з Волині відразу на-
сторожив. Насамперед сумніви 
викликала здатність приватного 
підприємця з невеликого райцен-
тру транспортувати солідний ван-
таж риби вагою понад 90 тонн», 
— розповів начальник управління 
податкової міліції ДПА у Волин-
ській області генерал-майор Сте-
пан Богля.

Податковим міліціонерам під-
приємець підтвердила, що участі 
у торгах справді не брала. Проте 
письмово засвідчила: на прохання 
свого знайомого та ще одного не-
відомого чоловіка за окрему вина-
городу в 2008 році таки підписала 
кілька паперів, але яких саме — не 
пам’ятає. Тепер податківці вста-
новлюють організаторів злочин-
них дій під час тендерних проце-
дур у рамках кримінальної справи 
за фактом незаконного заволодін-
ня державними коштами в сумі 1,3 
мільйона гривень.

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.


