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(Закінчення. Початок на стор.1)
Для цього треба заповнити спе-

ціальну форму в розділі «Інфор-
мація для вкладників Сбербанку 
колишнього СРСР» на сайті «Ощад-
банку» чи зателефонувати на «гаря-
чу лінію» за номерами 044-364-21-
21 (за тарифами Укртелекому) або 
0-800-212-000 (безкоштовно зі стаці-
онарних телефонів по Україні). Лінія 
працює з 9.00 до 18.00 без вихідних 
уже з 2 квітня. 

Після актуалізації треба прийти 
у банк із документами для отриман-
ня національної картки з нарахова-
ними компенсаційними коштами. 
Як запевнив «Відомості» Михайло 
Николишин, це буде соціальна, а не 
депозитна картка. Гроші можна буде 
або зняти у будь-який час, або за її 
допомогою здійснювати необхідні 
платежі через банківські термінали, 

або ж покласти на депозит. 
Щоб уникнути черг і ажіотажу, 

перший етап актуалізації «Ощад-
банк» розподілив на вікові категорії. 
У першу чергу за інформацією ма-
ють звернутися ті, кому 80 і більше 
років. Їм визначено час до 20 квітня.

Логічно, що старшій людині 
простіше зателефонувати на «гарячу 
лінію» і за її посередництвом отри-
мати інформацію. Кореспондент 
«Відомостей» намагалася протягом 
тривалого часу додзвонитися за вка-
заними телефонами — за одним но-

мером лінія була постійно зайнята, 
за другим чемно порадили здійсни-
ти спробу через сайт. 

Отже, перша проблема, яка ви-
никає, — це додзвонитись. А як це 
зробити старшій людині, яка меш-
кає не у місті, а в селі? В «Ощадбан-
ку» кажуть, що допомогти старень-
ким у цьому можуть родичі, а у кого 
їх немає — соціальні працівники. 

В обласному управлінні соц-
захисту «Відомостям» сказали, що 
соціальні працівники допоможуть, 
якщо на те буде воля їхніх підопіч-
них. Одначе реальних механізмів 
іще не виробили. 

Ми вирішили  зателефонувати 
у райони та поцікавитися, чи про-
водять таку роботу. В районних 
терцентрах Любешова й Турійська 
відповіли, що жодних вказівок не 
отримували, але про всяк випадок 
збирають дані про тих одиноких, хто 
не отримав «Юлину тисячу». Про 
механізм актуалізації там іще нічого 
не знають. А от у Ківерцях уже спро-
бували отримати інформацію.

— Додзвонитися по «гарячій 
лінії» практично неможливо, — за-
значив у розмові директор Ківерців-
ського терцентру Микола Коренчук. 
— Одначе нам вдалося отримати 
необхідну інформацію, зареєстру-
вавшись на сайті. Наша працівниця 
ввела дані своєї підопічної, якій ви-
повнилося вже 80 років. Наступного 
дня отримали повідомлення, у яко-
му було запропоновано декілька ва-
ріантів вибору часу для відвідуван-
ня установи «Ощадбанку». Зараз ми 
закінчуємо збирати по району дані 
про тих одиноких, яким необхідна 
наша допомога. А механізм уже від-
працювали. 

До речі, в «Ощадбанку» наго-
лошують, що для самої процедури 
актуалізації даних і для отримання 
картки має з’явитися або особисто 
вкладник, або його довірена особа. 
Для сільських жителів довіреність 
може бути завірена у сільраді. 

Наталка СЛЮСАР

Із розпадом Радянського Союзу 
безробіття стало масовим явищем 

не лише в Україні, а й в усіх постра-
дянських країнах. Без роботи зали-
шились не лише молоді люди, але й 
значна частина творчої і технічної 
інтелігенції — колишні вчителі, лі-
карі, інженери та навіть професори. 
Багато хто поповнив ряди торговців 
на ринках, помандрував у пошуках 
кращого життя та заробітку в інші 
країни. 20 років незалежності Укра-
їни минуло, а питання безробіття, 
особливо серед молоді, й надалі за-
лишається одним із найболючіших у 
державі.

Доброю звісткою для студентів 
— майбутніх молодих спеціаліс-
тів — стало відкриття низки цен-
трів кар’єри. Сьогодні вони діють 
при Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки, 
Луцькому національному технічно-
му університеті, Рожищенському 
зооветеринарному коледжі, Горохів-
ському аграрному коледжі, Шаць-
кому лісотехнічному технікумі, а 
віднедавна і в Ковельському меха-
ніко-економічному коледжі. Саме 
ці центри взяли на себе не просто 
функцію працевлаштування ви-
пускників, а стали мостами, які 
з’єднують майбутніх спеціалістів із 
роботодавцями. 

— У нас є соціальне партнер-
ство з багатьма знаними не тільки 
на Волині підприємствами, — пере-
конує директор Центру кар’єри ВНУ 
імені Лесі Українки Світлана Зима. 
— Серед відомих роботодавців — 

«Модерн-Експо», «Волиньхолдінг», 
«Приватбанк», «Волинь-АВТО», 
«Кромберг енд Шуберт» і багато ін-
ших бізнес-структур. Нещодавно ми 
розпочали співпрацю з компанією 
Internet Devels. Вона організувала 
навчання для студентів у сфері ін-
формаційних технологій. Кращі сту-
денти можуть навчатися безплатно. 
Я вважаю це хорошим прикладом 
соціального партнерства з бізнесом.

До речі, компанія Internet 
Devels, яка займається розробкою 
веб-продуктів, стала першим ро-
бочим місцем для недавнього ви-
пускника Івана Тібежа. Сьогодні 
він — начальник відділу роботи з 
персоналом. Фахівець запрошує на 
навчання і роботу студентів, які зна-
ють будь-яку мову програмування, 
є порядними та відповідальними. 
Компанія гарантує молодим про-
грамістам і веб-дизайнерам гнучкий 
графік роботи, 30-годинний робо-
чий тиждень, зважаючи на те, що 
студентам потрібно ще й здобувати 
вищу освіту.

Зрозуміло, не всі з них зможуть 
працевлаштуватись за фахом. Але 
робота сама до них не прийде — її 
потрібно шукати. Хто шукає, той за-
вжди знайде. 

Дехто зі студентів, які закінчили 
«круті» вузи за «круті» гроші, воліє 
сидіти без роботи, ніж працювати за 
1500 чи 2000 гривень.

— Це одна з проблем. Дуже час-
то молода людина після закінчення 
вузу претендує на високу посаду, 
високу зарплату, високий соціаль-

ний статус, — ділиться враженнями 
Людмила Вільчинська з обласно-
го молодіжного центру праці. — Я 
зустрічала хлопчину, який чотири 
роки сидить без роботи, закінчив-
ши «крутий» вуз із «крутою» спеці-
альністю, заплативши за навчання 
«круті» гроші. Він відверто каже, що 
менш як за чотири тисячі гривень 
працювати не буде. Людям треба 
зрозуміти, що спочатку вони пови-
нні сформувати себе як «товар» на 
ринку праці, щоб потім вигідно себе 
«продати». Тобто вже потім претен-
дувати на високу посаду й таку ж 
зарплату. 

Проблема працевлаштування 
молоді сьогодні актуальна. Тому 
Президент Віктор Янукович вимагає 
від підлеглих особливу увагу приді-
ляти створенню першого робочого 
місця для молодого спеціаліста. Мо-
лодь не повинна гаяти час у закладах 
відпочинку, опускати руки. Прези-
дент пропонує європейські підходи 
до забезпечення громадян гідною 
роботою. А саме: введення стажу-
вання студентів у роботодавця у 
період навчання; підприємства, що 
беруть на роботу молодь, інвалідів, 
пенсіонерів та інші вразливі кате-
горії, будуть стимулювати шляхом 
можливого зменшення внеску до 
Фонду соцстрахування або надання 
безпроцентної позики за рахунок 
Фонду соцзахисту інвалідів; віднов-
лення роботи в селах. А молодь хай 
пам’ятає, що відсутність досвіду — 
не перешкода у пошуку роботи. 

Ольга ЛЕВЧЕНКО
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Міносвіти постачає в школи 
незамовлені підручники 

У травні облгази віддадуть 
у приватні руки

Троє волинян — у сотні 
найбагатших людей України

Міністерство освіти, науки, 
молоді та спорту в 2010-2011 

роках постачало не замовлені за-
гальноосвітніми установами під-
ручники, а замовлених не надало. 
Про це пише «Дзеркало тижня».

Для прикладу, Львівська об-
ласть замовила для своїх першо-
класників букварі, підготовлені 
трьома різними колективами ав-
торів. Обласне управління зібра-
ло заявки вчителів, підрахувало: 
найпопулярніший отримав 90,3% 
голосів, інші — 5,7 і 4%. В область 

же завезли тільки один підручник 
— той, котрий посів останнє місце 
в рейтингу. І хоча замовили його 
1120 штук, отримали у 21 раз біль-
ше — 24 тисячі. 

Всього міністерство, очолюва-
не Дмитром Табачником, надісла-
ло на Львівщину майже 50 тисяч 
підручників, яких школи взагалі 
не замовляли. Це обійшлось у 654 
тисячі гривень. Через це не виста-
чило коштів на підручники, яких 
школи дійсно потребують: учням 
3-х і 4-х класів не дісталося жод-
ного, хоча область замовила понад 
570 тисяч примірників.

До того ж школи Одеської об-
ласті отримали таку кількість під-
ручників «Русский язык» для 10 
класу, що тепер забезпечені ними 
на 160%. Перебір коштував дер-
жавній скарбниці 48,2 тисячі гри-
вень. Одначе ті ж десятикласники 
так і не дочекалися підручників 34 
найменувань, вписаних учителями 
в бланки замовлень. За попередні-
ми розрахунками, їх виготовлення 
обійшлося б у 885,5 тисячі гри-
вень, яких у освітньому відомстві, 
звісно, не знайшлося.

Фонд державного майна Украї-
ни планує у травні 2012 року 

розпочати приватизацію держпа-
кетів газорозподільних і газопос-
тачальних підприємств (міськ- і 
облгазів). Про це йдеться в повідо-
мленні ФДМУ.

Як зазначили у фонді, на цей 
момент НАК «Нафтогаз України» 
вже передав ФДМУ 31 із 48 запла-
нованих до приватизації держпа-
кетів (від 1% до 26% статутного 
капіталу) акцій міськ- і облгазів.

Як у випадках із енергозабез-
печуючими й енергогенеруючими 
компаніями, держава залишить 
у своїй власності 25-відсотковий 
пакет акцій міськ- або облгазів. 
При цьому там, де НАК «Нафтогаз 
України» належить менше 25% ак-

цій міськ- і облгазів, ці пакети реа-
лізовуватимуться цілком.

Вкладникам «Ощадбанку» доведеться 
зіграти у квест

В Україні — півмільйона 
безробітних
В українських центрах зайнятості зареєстровано 547,7 
тисячі громадян, що і є офіційним показником безробіт-
тя. Половину непрацевлаштованих осіб складає молодь 
у віці до 35 років, повідомили у Державній службі 
зайнятості. Найбільший попит сьогодні на ринку праці 
мають кваліфіковані працівники, а саме: слюсарі, токарі, 
фрезерувальники, електрозварювальники, малярі та 
штукатури.

Горілки стали виробляти 
більше 
У Державній податковій службі повідомили, що за 
перші два місяці поточного року було продано 48 
мільйонів літрів горілки та лікеро-горілчаних напоїв, 
що дорівнює 96 мільйонам півлітрових пляшок. Цей 
показник на 25% перевищує цифри аналогічного пері-
оду минулого року, коли було продано 36 млн. літрів, 
або 72 млн. пляшок по 0,5. Усього за вказаний період у 
країні було виготовлено 55 млн. літрів міцного алкого-
лю, що на 12% більше за той же період 2011 року.

2
стільки мільйонів українців 
втратили роботу в період 
фінансово-економічної кризи, 
повідомив Прем’єр-міністр 
Микола Азаров.

 ДОВІДКА

Квест — аматорське спортивно-
інтелектуальне змагання, основою 
якого є послідовне виконання 
заздалегідь підготовлених завдань 
командами або окремими гравцями.

  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Журнал «Фокус» уп’яте склав 
рейтинг найбагатших укра-

їнців у 2011 році. Загалом до нього 
потрапило 200 вітчизняних тов-
стосумів. Як виявилось, у першій 
сотні — одразу троє волинян.

Отже, на 47-й позиції видання 
розташувало співвласника групи 
«Континіум» Ігоря Єремеєва. Його 
статки журналісти оцінили у 379 
мільйонів доларів. За рік він заро-
бив понад 150 мільйонів доларів.

На 14 мільйонів доларів від 
нього відстав колега по «Конти-

ніуму», депутат облради Степан 
Івахів. Його багатство, на думку 
авторів рейтингу, становить при-
близно 365 мільйонів доларів. Він, 
як і Єремеєв, наростив за рік свій 
капітал майже удвічі.

З’явився у списку найбагат-
ших українців й ще один депутат 
Волинської облради — Сергій 
Слабенко. Він теж, за інформаці-
єю «Фокуса», причетний до групи 
«Континіум». Статки Слабенка у 
виданні оцінили у 157,6 мільйона 
доларів.

Робота сама не прийде, її потрібно шукати 

Молоді люди спочатку повинні сформувати себе  як «товар», аби потім 
виграшно «продати»

Волинський аукціонний центр проводить аукціон 
з продажу майна що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Волинської області в 

особі Волинської обласної ради:
лот І – частина нежитлового приміщення (№3, №7, №8, №9) /літер А-1/ загальною площею 86,9 кв.м
Місцерозташування – вул.Теремнівська, 68, м.Луцьк Волинської області.
Кількість поверхів у будівлі  – 1, група капітальності – ІV, загальна площа – 86,9 кв. м, площа 
забудови – 105,2 кв.м, об’єм – 321,0 куб. м.
Конструктивні елементи: фундамент – цегляний; стіни, перегородки – цегляні; підлога – дошки; 
перекриття – дерев’яні; покрівля – шифер; вікна, двері – дерево. Оздоблювальні роботи –  від-
сутні. Інженерне обладнання в приміщенні – відсутнє. 
Площа земельної ділянки для обслуговування нежитлового приміщення – 0,0338 га.
Кадастровий номер земельної ділянки – 0710100000:34:044:0012.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору купівлі-прода-
жу згідно чинного законодавства. Початкова ціна лоту – 42841,00 грн. із урахуванням ПДВ. 
Грошові кошти в розмірі 4284,10 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта 
аукціону (гарантійний внесок), плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та грошові кошти 
для розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на: р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен 
Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський 
аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 03 травня 2012 року об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична.13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 
242-065.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


