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Події

200
стільки років, на думку міні-
стра регіонального розвитку 
й ЖКГ Анатолія Близнюка, 
може піти на заміну мереж 
у житлово-комунальному 
господарстві при нинішніх 
темпах їх модернізації.

На Волині перевірятимуть 
молочні компанії
Молочні компанії Волині перевірятимуть. Зокрема, під 
«роздачу» потраплять одразу три бізнес-структури. Про 
це розповіла начальник обласної інспекції якості та 
формування ресурсів сільськогосподарської продукції 
Світлана Соколовська, пише ЗІК. Зокрема, вона повідоми-
ла, що нині в області функціонує 19 представництв однієї 
з компаній, але нормам законодавства щодо саморозра-
хунку відповідає діяльність лише одного з них. «Розпо-
чнуться жорсткі перевірки підприємств», — зазначила 
Соколовська.

Циганам будуватимуть 
помешкання
Програма будівництва соціального житла для ромів 
розпочнеться в Україні, зокрема на Волині, наступного 
року. Про це інформує «ББС Україна». Міжнародний 
фонд «Відродження» спільно з американською орга-
нізацією «Habitat For Humanity» візьметься за будів-
ництво соціального житла для циганської меншини. 
Програма передбачає надання невеликих кредитів 
ромським сім’ям, які чекають дитину, на ремонт по-
мешкань, придбання меблів. Після цього інвестори 
обіцяють перейти до будівництва житла для циган. 

ТАКИЙ ЗАКОН 

МЕТОДИ 

СТУДЕНТСЬКІ ВРАЖЕННЯ 

За хабар у $600 медика 
оштрафували на 2,2 тисячі грн.

Водоканал не може перекривати 
каналізацію за несплату

Іноземцям у США платять мало, але вистачає і на одяг, 
і на розваги

Луцьким міським судом розгля-
нуто адміністративний прото-

кол, складений працівниками сек-
тора Державної служби боротьби з 
економічною злочинністю Луцько-
го міськвідділу внутрішніх справ 
за ч.2 ст.172-2 КУпАП (порушен-
ня обмежень щодо використання 
службового становища), стосовно 
завідуючого відділенням однієї з 
медустанов. 

Він отримав неправомірну ви-
году у вигляді грошової винаго-
роди в сумі 600 дол. США та 300 
грн. від жительки міста Луцька за 
сприяння у вирішенні питання про 
призначення групи інвалідності її 
дитині. Про це ЗІКу повідомили в 

управлінні зв’язків із громадськіс-
тю Міністерства внутрішніх справ 
України.

Зловмисника притягнуто до 
адміністративної відповідальності 
у вигляді штрафу в обсязі 2,2 тися-
чі гривень.

Заборгованість лучан за холодну 
воду та водовідведення стано-

вить понад 4,5 мільйона. Хоча за 
десять місяців року споживачі роз-
рахувалися на 98,6%. За словами 
заступника директора КП «Луць-
кводоканал» Юрія Веги, борг насе-
лення повільно, але все ж зростає. 
З боржниками укладають догово-
ри на реструктуризацію: станом 
на середину листопада укладено 
102 договори на суму 208,5 тисячі 
строком до трьох років. Співпра-
цюють і з виконавчою службою, 
але без виконання повернуто 111 
виконавчих листів на суму 225 ти-
сяч. Також порушено 140 судових 
справ, із них 69 рішень — на ко-
ристь водоканалу (на 200 тисяч). 

— Ефективним було викорис-
тання пристрою блокування кана-
лізаційних випусків із помешкань 
споживачів. Він швидко окупився 
— за перший день використання 
боржники заплатили 20 тисяч, 
— сказав Юрій Вега. — З лютого 
перекрили каналізацію у двадця-
ти споживачів. Але Антимоно-

польний комітет звинуватив нас, 
що ми порушуємо конкуренційне 
законодавство. Тож, поки триває 
судовий процес, змушені згорну-
ти використання цього пристрою. 
Станом на червень у затвердже-
ному переліку на відключення від 
послуг каналізації було ще 183 по-
мешкання.

Заступник директора «Луць-
кводоканалу» на засіданні викон-
кому міськради також жалівся на 
те, що банки продають заставне 
житло з боргами. Нотаріуси, мов-
ляв, уже виробили накатану схему, 
і новий власник подає документ, 
що не визнає заборгованості, 
оскільки не він її «назбирав». Аби 
не допустити переходу боргів у 
категорію безнадійних, пан Вега 
просив банки та виконавчу службу 
поперджати водоканал, перш ніж 
вони пустять із молотка квартири 
з заборгованістю за воду.

Мер Микола Романюк назвав 
роботу керівника незадовільною і 
хоче заслухати його звіт у лютому.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Йду з університету, проходжу 
повз молодого юнака. «Ось, 

візьміть!» — тицяє мені до рук ре-
кламну глянцеву листівку. Пробігла 
поглядом: якісний фотодрук, яскраві 
літери на фоні американського пра-
пора і статуї Свободи — «Ми зна-
ємо, де ти проведеш наступне літо!». 

Я посміхнулася: ну звісно, 
«Work&Travel» («Працюй і подоро-
жуй») шукає нову клієнтуру! Такі 
студентські програми, які дають 
можливість працювати, навчатися 
чи подорожувати різними країна-
ми світу (Канада, Франція, Мальта), 
дуже популярні серед молодих лю-
дей. Одразу і свій досвід пригадав-
ся… 

Рік тому моя хороша подруга, 
повернувшись із США, зустріла 
мене радісним «Ти маєш там побу-
вати! Це щось неймовірне!». Я скеп-
тично хмикнула, мовляв, чого мені 
туди пхатися: ні належного рівня 
англійської, ні досвіду. Але вже над-
то привабливими були її розповіді 
про шалені вечірки, шопінг, нічний 
океан, можливість заробити гроше-
нят і повернутися додому з новими 
враженнями. І я зважилась. 

І ось пролітаю над Атлантичним 

океаном… Тривожно і не спиться, 
весь час дивлюся в ілюмінатор на 
пухнасті хмари, на землю з висо-
ти пташиного польоту і на лазурні 
води, що творять єдине ціле з небом. 
Дванадцять годин перельоту з пере-
садкою у Франкфурті — й ось Новий 
світ: хайвеї, хмарочоси, вогні вели-
ких міст.

Чотири місяці я провела на Схід-
ному узбережжі в містечку Оушен 
Сіті (штат Меріленд). Пальми, те-
плий пісок, бурхливий океан… 
Якось ми пішли купатися в три го-
дини ночі. Нас мало що не побачили 
патрульні, але скільки радості було 
бігати «самольотиком» наввиперед-
ки з хвилями, що врешті-решт таки 
збили мене з ніг! 

У розпал сезону вулиці перепо-
внені галасливими компаніями не 
завжди тверезих відпочивальників. 
Кафе на набережній пропонують у 
своєму меню все — від лобстерів і 
крабів до піци та бургерів. До речі, 
я найбільше любила поласувати ка-
рамельними яблуками і полуницею 
в шоколаді, що продавалися за п’ять 
доларів у невеличкій кондитерській. 
Безліч магазинів із сувенірами та 
фірмовими футболками, нічні клу-
би, де можна попивати екзотичні 
коктейлі, плюскаючись у басейні. 
Атракціони, де я вперше покаталася 
на справжніх американських гірках, 
— адреналін зашкалював, вийшла 
звідти з мокрими від страху долоня-
ми і враженням на все життя! 

Працюючи 40 годин на тиждень, 
я цілком могла себе забезпечити, 
хоча й платять іноземним студентам 
менше, ніж американцям. Робота 
переважно у сфері обслуговування: 
магазини, ресторани, готелі чи пар-
ки розваг — із мінімальною зарп-
латнею (7,25 долара за годину). Свої 
перші пару сотень «американських 
президентів» я залишила у фірмових 
магазинах. І була вражена тим, на-
скільки доступними є якісні й кра-
сиві речі! Для прикладу, заробляючи 
300 доларів на тиждень (мінімаль-
но!), можна сміливо витратити 50 на 
модні туфлі відомої марки, 20 — на 

джинси і 10 — на кофтинку. Постій-
ні знижки, акції, спеціальні стокові 
магазини — Америка створена для 
шопінгу! Недарма туди радять брати 
дві валізи, одна з яких порожня. 

Американці загалом народ при-
вітний і патріотичний. Іду вулицею, 
назустріч — незнайомець, запитує 
«Як справи?» — «Все окей!». Це їхній 
стиль життя і спілкування. Амери-
канський прапор майоріє чи не над 
кожним будинком як символ поваги 
та гордості за свою країну.

Коли прощалася з усіма, з ким 
провела ці чотири місяці, хотілося 
розплакатися — настільки близь-
кими ми стали. Їдучи в аеропорт на 
шаленій швидкості по хайвею під 
треки «Бітлз», я пообіцяла собі, що 
обов’язково повернуся! Попри всі 
сумніви, якщо у вас є можливість 
спробувати, скористайтеся нею! Чи 
це буде Америка, чи будь-яка інша 
країна — не має значення. Воно 
справді того варте.

Анастасія ФЕДЬ-ТІТОВА

Більшість вакансій на ринку праці не відповідає очікуванням молоді 
Випускники навчальних закладів є 
однією з найбільш вразливих кате-
горій на ринку праці. Адже через 
брак досвіду, пропоновану низьку 
заробітну плату їм часто пробле-
матично влаштуватися на перше 
робоче місце. Методи та підходи до 
вирішення цього питання обгово-
рили учасники засідання обласного 
координаційного комітету сприян-
ня зайнятості населення. 

Цього разу засідання проходило 
у стінах ВНУ ім. Лесі Українки. Таке 
місце проведення обрано недарем-
но, адже тут ще з 2007-го року пра-
цює Центр кар’єри, який допомагає 
випускникам знайти роботу. Дирек-
тор Фонду розвитку ВНУ Світлана 
Зима провела для присутніх екскур-
сію інформаційно-консультаційним 
пунктом Центру кар’єри й озна-
йомила з роботою його трьох сек-
торів. Вона зауважила, що значну 
підтримку в організації цього цен-
тру надала служба зайнятості. Пані 
Світлана розповіла, як працює 
інтернет-порадник «Твоя робота» 
(www.your-job.org). За її інформа-
цією, після презентації порталу 14 
вересня вже до кінця місяця було 1,5 
тисячі відвідувачів, що свідчить про 
популярність веб-порадника серед 
молоді. 

Директор обласного центру за-
йнятості Раїса Кучмук зупинилася на 
тих заходах, які впроваджує служба 
зайнятості задля працевлаштування 
молоді. А саме — ярмарки кар’єри, 
дні відкритих дверей, економічні 
екскурсії на підприємства, виїзні зу-
стрічі з використанням мобільного 

центру профорієнтації.
— Для сприяння в працевлашту-

ванні на перше робоче місце впрова-
джено й активно використовується 
«Навігатор ринку праці», — розпо-
відає Раїса Євгенівна. — Інформа-
ційний пункт, який розміщено у всіх 
професійно-технічних навчальних 
закладах області. Він містить пере-
лік вакансій, описи професій, по-
стійно оновлюються дані про розмір 
заробітної плати. Профорієнтаційні 
термінали, якими забезпечено 498 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів, також допомагають учням пра-
вильно спланувати своє професійне 
майбутнє.

Раїса Євгенівна наголосила, що 
шляхи розв’язання проблеми пра-
цевлаштування треба шукати, зва-
жаючи на специфіку ціннісних орі-
єнтацій сучасної молоді, серед яких 
на першому місці особистий розви-
ток, освіта, сім’я, добробут, і лише 
потім — кар’єра. Молодь часто не 

задовольняють пропоновані умови 
зайнятості, недостатній інновацій-
ний розвиток підприємств. 

— Щорічно більше як тисяча 
випускників професійно-технічних 
навчальних закладів звертається 
до служби зайнятості у пошуках 
роботи, — повідомила Раїса Куч-
мук. — Існуюча невідповідність між 
укладеними договорами на держ-
замовлення, потребою ринку праці 
та реальним працевлаштуванням 
випускників професійно-технічних 
навчальних закладів — причина, яка 
сприяє збільшенню кількості моло-
дих пошукачів роботи.

Президент Волинської обласної 
громадської молодіжної організації 
«Волинський інститут підтримки 
та розвитку громадських ініціатив» 
Петро Лавринюк серед головних пе-

решкод у працевлаштуванні, які по-
стають на шляху молодих людей, на-
зиває брак знань і навичок, а також 
інфантилізм. Тому разом зі службою 
зайнятості було розроблено низ-
ку проектів, які стануть у пригоді 
нашим випускникам при пошуку 
роботи. Зокрема, це «Інститут ін-
тернатури», коли молоді люди в 
громадських організаціях на волон-
терських засадах зможуть пройти 
підготовку й отримати сертифікат, 
який стане для майбутнього робо-
тодавця своєрідною рекомендацією, 
підтвердженням знань, умінь і нави-
ків.

Також молоді люди можуть спро-
бувати себе у так званому «Громад-
ському секторі», що передбачає на-
писання та захист цікавих проектів, 
на які виділятимуться кошти. Про-

ект «Територія позитивних змін» 
орієнтований на сільську громаду, 
зокрема на створення при сільських 
будинках культури центрів громад-
ської активності, де працюватимуть 
різноманітні гуртки. Як він впрова-
джується, можна побачити на при-
кладі села Радомишль. 

Реформи в країні, за словами 
Петра Лавринюка, також можуть 
сприяти зайнятості молодих людей. 
Як приклад — створення об’єднання 
співвласників багатоквартирних бу-
динків, де реально знайти собі нове 
робоче місце.

Також учасники засідання комі-
тету обговорили переваги та недо-
ліки переходу на єдиний соціальний 
внесок і працевлаштування з надан-
ням дотацій роботодавцям. 

Людмила ШИШКО

ДОВІДКА 

До служби зайнятості Волині про-
тягом січня-жовтня цього року 
звернулося 25129 осіб віком до 
35 років. Працевлаштовано 11332 
особи, з них 827 — на дотаційні 
робочі місця (на перше робоче 
місце — 152 особи), 3710 осіб — на 
громадські роботи, 2458 молодих 
безробітних пройшли навчання, 400 
осіб започаткували власну справу 
за сприяння служби зайнятості. 
Станом на 01.11.2011 на обліку в 
службі зайнятості перебуває 5284 
молодих особи.

Екскурсія Центром кар’єри ВНУ ім. Лесі Українки

Центральна вулиця в Оушен Сіті

Робочий день у кав’ярні Dunkin Donuts


