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  ЧІТКИЙ РОЗПОДІЛ

У Луцькій міській раді розподі-
лили службовий транспорт: чи-

новникам дісталися службові авто з 
водіями і визначеним об’ємом паль-
ного, яке можна використати, пише 
«ВолиньРost». 

Згідно з розпорядженням місь-
кого голови, між 30 чиновниками 
розподілили 18 службових легкови-
ків. Також мер затвердив ліміти що-
місячного використання пального 
для службового транспорту. Зага-
лом чиновники Луцькради дістали 
право в місяць використати 2 тисячі 
380 літрів казенного пального.

Отже, список чиновників і служ-
бових автомобілів, закріплених за 
ними, виглядає так: 

У міського голови Миколи Ро-
манюка — легковий автомобіль КІА 
Magentis GLS, сірого кольору, 2007 
року випуску. За машиною закріпле-
ний водій. Місячний ліміт пального 
— 400 літрів. 

У першого заступника мера 
Святослава Кравчука — чорний 
Chevrolet Lacetti 2008 року випуску. 
За автомобілем закріплений водій. 
Окрім того, Кравчук має право керу-
вати цим авто. Місячний ліміт паль-
ного — 140 літрів.

У заступника міського голо-
ви Лариси Соколовської — білий 
Chevrolet Aveo 2008 року випуску. За 
автомобілем закріплений водій. Мі-
сячний ліміт пального — 140 літрів. 

У секретаря ради Григорія Пус-
товіта — червоний Daewoo Lanos 
1999 року випуску. За авто закрі-
плений водій. Ліміт пального — 140 
літрів. 

У заступника міського голо-
ви, керуючого справами виконко-
му Юрія Вербича — сірий Daewoo 
Lanos 2008 року випуску. За легкови-
ком закріплений шофер. Ліміт паль-
ного — 140 літрів. 

У заступника міського голови 
Василя Байцима — сірий Chevrolet 
Aveo 2008 року випуску. За авто-
мобілем закріплений водій. Окрім 
того, Байцим має право керувати 
цим авто. «Бензиновий» ліміт — 140 
літрів. 

У директора департаменту жит-
лово-комунального господарства 
міської ради Євгена Кубіцького — 
сірий Daewoo Lanos 2006 року ви-
пуску. За машиною закріплений 
шофер. Окрім того, Кубіцький має 
право керування цим авто. Місяч-
ний ліміт пального — 90 літрів. 

У начальника відділу еколо-
гії Бориса Сороки та начальника 
управління культури Тетяни Гнатів 
— сірий ВАЗ-212140 2008 року. За 
авто закріплений водій. Ліміт паль-
ного — 100 літрів. 

У чільника управління місто-
будування й архітектури Юрія Каз-
мірука та начальника управління 
земельних ресурсів Сергія Шабали 
— сірий ВАЗ-21102 2004 року. За 
авто закріплений шофер. Ліміт бен-
зину — 120 літрів.

У начальника управління роз-
витку підприємництва та реклами 
Олександра Козлюка, начальника 
дозвільного центру Юлії Соломко 
і начальника відділу державної ре-
єстрації суб’єктів господарювання 
Алли Грабко — сірий Daewoo Lanos 
1998 року випуску. За машиною за-
кріплений водій. Окрім того, Козлю-
ку дали право керування цим авто. 
Місячний ліміт пального — 160 лі-
трів.

У розпорядженні йдеться, що та-
кий розподіл автомобілів зроблений 
«задля забезпечення раціонального 
використання службового тран-
спорту, економії коштів, вчасного 
виконання поставлених завдань».

Як у міській раді службові машини та бензин ділили
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стільки відсотків українців у 
останньому кварталі мину-
лого року використовували 
платіжні картки для безго-
тівкового розрахунку, що на 
7% більше, ніж в аналогічний 
період 2010 року. 

У Нововолинську відновлюють 
міське озеро
У Нововолинську відновлюють єдину водойму, де 
зможуть купатися городяни. Міський голова Віктор 
Сапожніков запевнив: попри те, що коштів на віднов-
лення акваторії дна міського озера та впорядкування 
довколишньої території небагато — близько 300 тисяч 
гривень, уже цього року роботи завершать. «Кошти на 
те, щоб рекультивувати озеро, вичистити його, просто 
смішні. Це близько 300 тисяч гривень. Але вже цього 
року воно буде поновлене та чисте. І років на десять 
його громаді вистачить», — запевнив мер.

Українців, які вважають себе 
здоровими, стає більше 
41% дорослих українців називають своє здоров’я до-
брим або дуже добрим, що вдвічі більше, ніж минулого 
року. Негативно стан свого здоров’я оцінюють 16,5% 
громадян, що майже на 15% менше від показника 
минулого року. Такими є результати соцопитування, про-
веденого Київським міжнародним інститутом соціології 
(КМІС). Частка респондентів, які позитивно оцінюють 
своє самопочуття, за останній рік суттєво зросла у всіх 
вікових групах, окрім найстаршої (від 60 років). 

«Зимова агрошкола» вчить селян бути успішними 

 МАРАФОН ІДЕЙ

Вже четвертий рік поспіль служба 
зайнятості реалізовує на Волині 
для сільських мешканців освітній 
проект «Зимова агрошкола». У чому 
його успіх, під час брифінгу розпо-
віла директор обласного центру 
зайнятості Раїса Кучмук. А як він 
втілюється на практиці, мали змогу 
побачити журналісти у прес-турі 
Горохівським та Іваничівським ра-
йонами, відвідавши господарства 
слухачів «Агрошколи». 

АРГУМЕНТИ УСПІХУ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ

— Протягом четвертого сезону 
(листопад 2011 — березень 2012-
го) «Зимова агрошкола» працювала 
за 20 напрямками, а стартували ми 
з восьми, — повідомила директор 
обласної служби зайнятості Раїса 
Кучмук. — Її слухачами стали 1789 
осіб, а загалом уже майже шість ти-
сяч людей. 

За словами Раїси Євгенівни, 
освітні теми обирали шляхом опи-
тування та співбесід із населенням. 
Найбільше селян цікавило тварин-
ництво, садівництво, вирощування 
овочів у теплицях, грибів, бджіль-
ництво, переробка овочів і фруктів, 
традиційно — картоплярство. 

— Відповідно до цих тем шукали 
тренерів, викладачів, людей-прак-
тиків, які могли б донести матеріал 
до аудиторії, — додає Раїса Євгенів-
на. — Двері школи були відкриті й 
для зайнятого населення, тобто для 
всіх, кого цікавила та чи інша галузь. 
Розширилося коло партнерів, які 
зацікавлені у такій просвітницькій 
роботі. До нас долучилася система 
бібліотекарів, розпочалася співп-
раця з об’єднанням бджолярів. Як 
позитивний результат, який також 
вказує на успіх освітнього проекту, є 
працевлаштування. Дванадцять без-
робітних за цей рік, будучи слухача-
ми школи, наважилися започаткува-
ти власну справу, тобто оформити 
підприємницьку діяльність. А всьо-
го за період існування цього проек-
ту 182 особи стали підприємцями в 
агровиробництві, 97 людей знайшли 
роботу в аграрному секторі, 79 осіб 
відважилися, будучи селянами-од-
ноосібниками, страхуватися на до-
бровільних засадах у соціальних 
фондах. Я думаю, вже незабаром 
розпочнуть роботу 50 точок придо-
рожньої торгівлі, які були засновані 
влітку минулого року, тобто люди 
матимуть змогу збувати свій товар. 

Також Раїса Євгенівна наголо-
сила, що особливістю цього сезону 

«Аграрної школи» стало вивчення 
досвіду поляків. До слова, цей освіт-
ній проект привернув увагу Мініс-
терства агропромислової політики, 
і тепер їхній Науково-методичний 
центр використовуватиме навчальні 
плани семінарів «Зимової агрошко-
ли». 

ГОСПОДАРСТВО, НА ЯКЕ 
ВАРТО РІВНЯТИСЯ

У Горохівському районі Раїса 
Кучмук запропонувала спочатку від-
відати приватно-орендне сільсько-
господарське підприємство Андрія 
Турака у селі Угринів, де нещодавно 
відкрили міні-завод із переробки 
молока. Це підприємство є прикла-
дом того, як потрібно господарюва-
ти й до чого варто прагнути дрібним 
фермерам. Андрій Турак показав 
екскурсантам ферму, доїльний зал 
і сам завод із переробки. До речі, 
устаткування для заводу закупову-
вав у Ізраїлі. Звідти також приїж-
джав спеціаліст, аби консультувати 
й навчати технологів. Звичайно, та-
кий міні-завод собі може дозволити 
не кожен, адже лише обладнання ко-
штує 500 тисяч доларів. Та як вихід 
Андрій Турак називає досвід Ізра-
їлю, де фермери, щоб розвиватися, 
кооперуються. Загалом у господар-
стві працює 267 осіб, хоча керівник 
каже, що потрібно майже наполови-

ну менше. Проте він вирішив: нехай 
буде менша зарплата (скажімо, у до-
ярок вона сягає 2700 гривень), од-
наче більше людей матиме роботу, а 
отже, й соціальний захист. 

Відвідуючи Горохівщину, не 
можна було не заїхати у Горохів-
ський коледж Львівського аграрного 
університету, який готує спеціаліс-
тів для сільського господарства. До 
речі, на міні-заводі Андрія Турака 

технологом працює один із випус-
кників, який є дуже перспективним. 

Також у коледжі діє студент-
ський центр агробізнесу. 

— Наша роль — наблизити ро-
ботодавця до майбутньої робочої 
сили, — презентуючи його, роз-
повіла директор Горохівського ра-
йонного центру зайнятості Ірина 
Рабінська. — Пропагуємо підпри-
ємливі ідеї — як свої власні, так і 
інших районів, щосереди працює 
профконсультант районного центру 
зайнятості, що проводить профді-
агностику, тестування, вчить ко-
ристуватися підбором вакансій. За-
прошуємо роботодавців, які беруть 
студентів на практику, а потім лиша-
ють і на роботу. 

У цьому ж коледжі відвідали за-
няття з бджолярства, яке проводила 
викладач Надія Загоруйко, вона ж 
навчала слухачів «Зимової агрошко-
ли». У коледжі є все для того, щоби 
вчити такий предмет, — і пасіка, і 
будиночок бджоляра для практич-
них занять, і лабораторія. Цього 
разу слухачами були чотирнадцять 
осіб від центру зайнятості, які ма-
ють опанувати 6-місячні курси 
бджоляра. 

БІЗНЕС У СІЛЬСЬКОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ СТАЄ 
ПОПУЛЯРНИМ

В Іваничівському районі завіта-
ли до обійстя Василя Парфенюка, 
що у селі Павлівка. Він також свого 
часу відвідував заняття «Зимової аг-
рошколи», де вивчав вирощування 
овочів у теплицях. Потім написав 

бізнес-план за цією темою й отри-
мав одноразову виплату допомоги 
по безробіттю на відкриття власної 
справи. Ці гроші, як розповів Василь 
Васильович, уклав у будівництво 
теплиць. Їх у нього є дві. Проте чо-
ловік планує розширятися. Вирощує 
у парниках ранні огірки. Вже в кінці 
квітня збиратиме перший урожай. 
Реалізує продукцію на ринках, зо-
крема у Червонограді Львівської об-
ласті, оскільки туди ближче, а ще на 
місці в селі, бо його огірки не боять-
ся купувати й для дітей, адже виро-
щує їх майже без «хімії». 

Інший підприємець із Іваничів 
Володимир Сівер відкрив власну 
справу після одноразової виплати 
допомоги по безробіттю цього року 
і почав вирощувати саджанці фрук-
тових дерев. Він також відвідував 
«Зимову агрошколу» та запевнив, 
що ті знання, які там почерпнув, 
справді були цінними і йому знадо-
билися. 

Леся Дукельська з села Поромів 
також цього року зареєструвалася 
підприємцем і скористалася одно-
разовою виплатою допомоги. З чо-
ловіком займаються вирощуванням 
і реалізацією картоплі. 

— 19 років працювала у школі, 
за станом здоров’я розрахувалася з 
роботи й стала на біржу, — розпові-
дає Леся Леонідівна. — У центрі за-
йнятості запропонували розпочати 
підприємницьку діяльність. Карто-
плю ми садили й раніше, тому й ви-
рішили вдосконалюватися в цьому 
напрямку. З Рокинь приїжджали ви-
кладачі проводити заняття «Зимової 
агрошколи». Я відвідувала курси з 
картоплярства та переробки овочів 
і фруктів. 

Леся Леонідівна разом із чолові-
ком і трьома дітьми, які допомага-
ють, обробляють 9 га землі, мають 
техніку. І, крім картоплі ранньої та 
пізньої, садять інші овочі, які прода-
ють на ринку в Нововолинську.

— В Іваничівському районі є 
близько дев’яти тисяч особистих се-
лянських господарств, — підбиває 
підсумки директор Іваничівського 
районного центру зайнятості Гарік 
Татоян. — Земля дуже родюча, тому 
питання «Зимової агрошколи» є ак-
туальним. За цей сезон проведено 
вісім семінарів на теми садівництва, 
тепличного господарства, вирощу-
вання кроликів, грибів, цукрових 
буряків. З 15 осіб, які взяли однора-
зову виплату допомоги по безробіт-
тю на відкриття власної справи, вісім 
захистили бізнес-плани, пов’язані з 
сільським господарством. 

Людмила ШИШКО 

Раїса Кучмук під час зустрічі з Андрієм Тураком

Леся Дукельська  вдосконалювала знання з картоплярства у «Зимовій агрошколі» 

Луцькі комунальні підприємства 
«витягуватиме» молодь

В обласному центрі стартував 
марафон бізнес-ідей для ко-

мунальних підприємств міста. В 
рамках конкурсу планується за-
лучити молодих людей до спільної 
праці над економічним розвитком 
комунальних підприємств. Нині 
креативним лучанам пропонують 
помізкувати та подати пропози-
ції щодо вдосконалення роботи 
КП «АвтоПаркСервіс» і «Парки та 
сквери міста Луцька».

Конкурс проводитиметься в 
рамках програми «Молодь міста 
— підприємствам міста».

Заступник міського голови 
Луцька Василь Байцим зауважив: 
коли проаналізували сектор ко-
мунальних підприємств міста, то 
з’ясувалося, що багато директорів 
КП недостатньо кваліфіковані. Зо-
крема, деякі з них навіть не знали, 
як складати фінансовий план на 
рік. Тож постала потреба залучити 
до співпраці молодих креативних 
людей.

Як розповів один із організа-
торів конкурсу Петро Лавринюк, 
президент Волинського інституту 

підтримки та розвитку громад-
ських ініціатив, для КП «Авто-
ПаркСервіс» конкурс відбувати-
меться в таких номінаціях:

– краща бізнес-ідея для покра-
щення транспортної інфраструк-
тури міста;

– краща бізнес-ідея державно-
приватного партнерства у галузі 
транспортної інфраструктури.

Підприємство, що опікується 
парками та скверами міста, виби-
ратиме кращі ідеї у номінаціях:

– бізнес-ідеї з залучення гро-
мади до розвитку парків і скверів 
Луцька;

– бізнес-ідеї для покращення 
діяльності підприємства.

Участь у марафоні можуть узя-
ти всі охочі, незалежно від віку та 
освіти. Переможцям обіцяють по-
сади проект-менеджерів або рад-
ників директорів підприємств.

Бізнес-ідеї приймаються на 
сайті vic.lutsk.ua та за адресою: вул. 
Глушець, 49, оф. 449. Кінцевий тер-
мін подання:  30 червня 2012 року.

Ольга УРИНА


