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Події

Через спалах газу на дорозі 
постраждали жінка 
та дитина 
14 листопада ввечері у місті Ковелі Волинської об-
ласті на пішохідному переході на вулиці Володи-
мирській стався спалах газу в газовому колодязі. 
Двоє людей, трирічна дівчинка та її матір, отри-
мали опіки. Дитину доправили до лікарні — у неї 
дуже постраждало обличчя. Жінка, яка одержала 
опіки правої руки, госпіталізації не потребувала. 
Обставини та причини спалаху встановлюються. 

На Волині більше мільйона 
абонентів мобільного зв’язку 
На Волині відбулися позитивні зміни в розвитку сучас-
них послуг зв’язку, серед яких найбільшим попитом 
користується мобільний, що становить понад 60% 
загального обсягу наданих послуг. Із початку року 
кількість абонентів мобільного зв’язку збільшилася 
майже на 38 тисяч і нараховує більше 1 мільйона. 
Кількість користувачів мережі Iнтернет також зросла 
майже на п’ять тисяч і становила на 1 жовтня 50 тисяч 
абонентів. Стаціонарний телефонний зв’язок складає 
майже п’яту частину загального обсягу послуг.

ПЛАНИ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

СІЛЬСЬКА ОСВІТА 

ПОТРЕБИ МІСТА 

Замість переробки сміття у Брищі 
сортуватимуть

Випускникам обіцяють повноцінне перше робоче місце

Школу в Смідині, на яку виділили 
2,5 млн. грн., почали ремонтувати

Околиці Луцька з’єднають новим 
тролейбусним маршрутом

У планах Луцької міської ради 
на наступний рік — будівни-

цтво сміттєсортувального цеху в 
селі Брище. Цього року таки вда-
лося завершити розширення по-
лігона твердих побутових відходів, 
де збирається сміття з обласного 
центру та району. Проте, за сло-
вами мера Миколи Романюка, при 
нинішніх темпах, якщо нічого не 
вирішувати, місця на полігоні ви-
стачить тільки на чотири роки.

— Був проект із будівництва 
сміттєпереробного заводу, але 
вийшло, як на риболовлі, — зі-
рвалася риба, — пояснив Микола 
Ярославович. — Інвестори став-
лять вимогу підняти тариф на ви-
везення сміття: спочатку — до 20 
євро, а згодом і до 60 євро. Бізнес-
мен, який хоче вкласти гроші, про-
раховує, що він матиме в підсумку. 
Проте ми знаємо, що люди не змо-
жуть платити таку ціну. 

Якщо сміттєпереробний завод 
у Брищі колись таки запрацює, то 
з’явиться ще одна проблема — ви-

користання теплової енергії, яку 
він вироблятиме.

— Якщо тепло з Брища пода-
вати в Луцьк, то воно буде мало не 
золоте, — зауважив Микола Рома-
нюк. — Обдумуємо варіант обігрі-
ву 11 га теплиць. Сортувальний 
цех — це, сподіваємося, початко-
вий етап переробного комплексу. 
Цей інвестор обіцяє вивозити до 
60% відходів, що продовжить тер-
мін експлуатації полігона. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Перше робоче місце з трудовою 
та усіма нарахуваннями обіцяє 

випускникам вищих і професійно-
технічних закладів Волині обласний 
центр зайнятості. Про це розповіла 
перший заступник директора Во-
линського обласного центру зайня-
тості Світлана Мишковець.

«Випускник, який влаштовується 
на роботу після закінчення навчаль-
ного закладу, не має досвіду роботи 

та практичних навиків. Аби робото-
давець брав такого працівника, ми 
створили спеціальний фонд центру, 
з якого протягом року виділяються 
дотації на виплату заробітної платні 
випускнику. Таким чином, робото-
давець не зазнає збитків, а випус-
кник отримує досвід і зарплатню з 
усіма нарахуваннями», — розказала 
Мишковець.

За її словами, в минулі роки 

надання дотацій на перше робоче 
місце здійснювалося за рахунок бю-
джету, а тепер це робиться напряму 
з фонду. 

Понад те, працівники обласного 
центру зайнятості регулярно аналі-
зують статистику професій, на які є 
попит, а також відслідковують кіль-
кість влаштованих випускників, у 
тому числі тих, хто працевлаштував-
ся за рахунок дотацій із фонду.

У селі Смідин Старовижівського 
району почався капітальний 

ремонт школи. В будівлі вже за-
мінили дерев’яні вікна на склопа-
кети та розпочали монтаж нового 
даху. На черзі — добудова нового 
спортивного залу для школярів.

Цьогоріч на ремонт і рекон-
струкцію закладу було виділено 2,5 
мільйона гривень. Питання зру-
шилось із «мертвої» точки після 
неодноразових звернень депутата 
обласної ради Ігоря Гузя до ке-
рівництва Волиньради й обласної 
держадміністрації, а також після 
залучення до цієї проблеми теле-
каналів «Інтер» й ICTV, інформує 
прес-служба депутата.

«Ми спільно з мешканцями 
села Смідин, журналістами змогли 
переконати депутатів, що ремонт 
Смідинської школи є необхідним 
і нагальним. Адже будівля валить-
ся на очах! — заявив Ігор Гузь. — 
Ми домоглися того, що на ремонт 
освітнього закладу було виділено 
2,5 мільйона гривень із державно-
го бюджету. Це серйозна допомога 
сільській освіті, бо самотужки ні 
сільська, ні районна рада таких 
грошей не знайшли б. Сьогодні, 
після того, як роботи розпочалися, 
важливо проконтролювати, щоби 
кошти були витрачені ефективно 
й школу відремонтували на со-
вість».

Луцьке підприємство електро-
транспорту помалу вибира-

ється із боргової ями. Про це по-
відомив міський голова Микола 
Романюк.

— Станом на середину листо-
пада заборгованість із зарплатні 
становила 800 тисяч гривень. Роз-
рахувалися за липень, почали за 
серпень. Так, не найкраща ситуа-

ція, але працюємо, в кінці місяця 
сума знову зросте — додасться 
зарплата за листопад. За 10 днів на 
підприємство надійшло два міль-
йони гривень, які в першу чергу 
спрямували на зарплату.

Оновлювати рухомий склад 
ЛПЕ нема за що. За словами мера, 
зараз на підприємстві ремонтують 
чотири тролейбуси місцевого за-
воду, в яких проблеми з кардана-
ми. Але скоро ця техніка має ви-
йти на рейси.

— Треба лагодити контактну 
мережу, теж є багато проблем. 
Крім того, планується з’єднати 
тролейбусним маршрутом вулиці 
Боженка й Львівську. Домовились 
із підприємством «Кромберг і Шу-
берт» про часткове фінансування. 
Через бездіяльність попереднього 
керівника (Володимира Пуца, — 
авт.) ЛПЕ втратило дуже багато 
грошей: не встигли подати проект 
на два мільйони євро. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Ремонт самоучкам не варто 
довіряти — схалтурять
Рано чи пізно кожен із нас стика-
ється з проблемою ремонту свого 
помешкання. Адже хочеться жити 
у затишній красивій квартирі. 
Тому так звані «євроремонти» 
нині дуже популярні. Звичайно, 
всілякий дріб’язок штибу поклейки 
шпалер, заміни плінтусів, маючи 
вмілі та більш-менш досвідчені 
руки, можна зробити й самотужки. 
Проте, скажімо, укладання плитки, 
ламінату, вирівнювання стін і стель 
доведеться довірити майстрам. Од-
наче виникає проблема — як серед 
великої кількості пропозицій на 
ринку будівельних послуг, а ними 
тепер рябіють рекламні видання, 
вибрати справжніх фахівців, аби 
гроші не були витрачені на вітер. За 
відповіддю на питання «Відомості» 
звернулися до фахівців будівельної 
галузі. 

— Свої гроші не варто довіряти 
випадковим людям, — упевнений 
директор Луцького училища будів-
ництва й архітектури Ростислав Со-
буцький. — А у будівництві якраз 
так і виходить. Часто свої послуги 
надають такі собі «московські рав-
шани» (іронізує, — авт.). Вони не 
знають або не вміють, але швидше 
не хочуть дотримуватися техно-
логій, бо це завжди за собою тягне 
втрати часу. Можу навести приклад. 
Сьогодні у Луцьку бум на утеплен-
ня будинків — пінопласт клеять по 
цілому місту. За технологією після 
того, як його приклеїли до фасаду, 
треба три доби чекати, щоби клей 
набрав міцності, й лише тоді кріпи-
ти дюбелями до стіни, інший варіант 
— заборонений. Місяць тому на-
впроти магазину «Слон» хлопці що-
йно намащені клеєм листи відразу 
кріпили дюбелями. Це 9-поверховий 
будинок, височенна стіна, величезні 
затрати праці та матеріалів. До речі, 
коли листок із клеєм падає на землю, 
це небезпечно, я сам був свідком та-
ких речей. 

— І такі помилки постійні, — 
долучається до розмови методист 
міжрегіонального ресурсного цен-
тру від компанії «Хенкель Баутехнік 
(Україна)» Валентина Ліщук. — А 
ще, коли звернете увагу на процес 
утеплення, шви між плитами по-
вністю замазують клеєм, а це кате-
горично заборонено. Як наслідок — 
гроші викинуті на вітер, адже через 
цей шар клею проходитиме повітря 
— й буде так само холодно. Це най-
більш разючі помилки, які я бачу. А 
ще є інші. Скажімо, не вирівнюєть-
ся вертикальність, а потім сонечко 
падає і видно кривизну. Зрештою, 
якщо приклеєні пінополістирольні 
чи мінераловатні плити, вертикаль-
на поверхня має бути рівна. Чому 
виходять хвилі? Бо порушено тех-
нологію. Я навіть обдзвонюю буді-
вельні бригади, які цим займаються, 
та прошу звертати на такі помилки 
увагу, бо ж із часом люди почина-
ють рахувати свої гроші. Або клеєм 
для керамічної плитки приклеюють 
пінополістирол. Я підходжу до май-
стра й кажу, що не можна так роби-
ти, бо воно не буде триматись. А він 
у відповідь: «Та я удома так зробив, 
і вже три роки стоїть». Або ще, ска-
жімо, зранку поклеїли стіну плита-

ми, а ввечері нанесли декоративну 
штукатурку, коли за технологією ця 
робота має виконуватися мінімум 
тиждень, аби матеріали витримали 
свої 25 років, на які дає гарантію 
фірма-виробник. Так само гідроізо-
ляція. Зазвичай використовують для 
неї товсту поліетиленову плівку, але 
ж є сухі гідроізоляційні суміші: наніс 
два рази — і вони витримують стовп 
води до шести метрів. Якщо зро-
блено згідно з технологією. Або для 
чого збивати у ванній стару плитку, 
якщо вона міцно тримається й нема 
грибка, коли можна взяти той самий 
еластичний 17-й клей (Ceresit СМ 17, 
— авт.) і наклеїти ним на стару плит-
ку нову. Керамічна плитка всюди йде 
на 11-му клеї (Ceresit СМ 11, — авт.), 
і те, що вона не тримається на деяких 
поверхнях, означає, що виконавці ін-
шого клею, крім 11-го, не знають. 

— То на що ж у першу чергу має 
звернути увагу людина, яка замов-
ляє собі утеплення будинку або ре-
монт усередині? — цікавлюсь у спе-
ціалістів. 

Відповідь їхня одностайна: май-
стри повинні мати документ, який 
вказує, що вони пройшли навчання 
та вміють працювати з відповідними 
матеріалами. Адже серед будівель-
ників нині багато самоучок. 

— Нещодавно у наш центр, — 
каже Валентина Павлівна, — звер-
нулася бригада будівельників — се-
меро чоловіків із Ковеля. На ринку 
вони працюють неофіційно вже 12 
років. І от у них з’явилося велике 
замовлення, та замовник вимагав 
сертифікат. Під час навчання вони 
зізналися, що робили багато техно-
логічних помилок. Була бригада й із 
Рівного. Нікому з вулиці ми серти-
фікати не видаємо, тільки тим, хто 
насправді у нас вчився. 

Загалом в Україні працює 28 на-
вчальних центрів від компанії «Хен-
кель Баутехнік (Україна)». Адже сьо-
годні на ринку найбільш ходовими 
є саме будматеріали цієї компанії, в 
яку входять торгові марки Ceresit, 
Th omsit, ТМ «Момент», Metylan. 

— Співпрацюємо з фірмою 
«Tikkurila», яка випускає матеріа-
ли в основному для робіт усередині 

приміщень, — продовжує Валентина 
Ліщук. — Їхній центр перепідготов-
ки знаходиться в Києві. Звичайно, є 
майстри, які працюють тільки з іта-
лійськими або французькими мате-
ріалами, що на порядок дорожчі, але 
вони не для масового використання. 
І якщо бригада застосовує такі ма-
теріали, то робітники обов’язково 
мають сертифікати про освіту. Адже 
тоді лише покласти квадратний метр 
плитки коштує 50 доларів. 

Часто, наголошує пані Валенти-
на, люди, щоб упевнитись у профе-
сійності майстрів, просять показати 
їх свою раніше виконану роботу. 

— Ті показують, — продовжує 
Валентина Павлівна, — але ж там 
клеймо не стоїть, що саме вони її 
виконали. Тому довіряти не варто. 
От коли почули від своїх знайомих 
хороші відгуки про майстрів чи бри-
гаду, тоді можна їх наймати. 

А коли з бригадою визначилися, 
наступним кроком є обговорення 
технології робіт. Майстер мусить 
розказати, що й із застосуванням 
яких матеріалів він робитиме, а вже 
після цього складати калькуляцію 
трудових затрат.

— Найкращим варіантом буде, 
якщо у вас робитиме ремонт буді-
вельна бригада від якоїсь організа-
ції, тобто та, яка працює офіційно, 
— долучається до розмови методист 
регіонального центру фірми «Кна-
уф» Надія Прохуренко. — Тоді є 
виконроб, майстер, які відповідають 
за роботу. Вони укладають договір 
із замовником, де документально 
обґрунтовано всі моменти. Якщо ж 
це стихійна бригада, то тоді вся від-
повідальність лягає на плечі госпо-
даря. І щоб не бути обманутим, він 
сам має розуміти технологію робіт, 
знати ціни на матеріали й інше. Та, 
думаю, рано чи пізно ось ці стихій-
ні бригади будівельників зникнуть. 
Хоча й серед них сьогодні є багато 
таких, які якісно виконують роботи, 
й претензій до них із боку замовни-
ків не виникає. Людям треба ж якось 
виживати та заробляти на хліб. Тому 
така ситуація на ринку будівельних 
послуг — палка з двома кінцями. 

Людмила ШИШКО


