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Голова Ратнівської райдержад-
міністрації Валерій Трикош 

«погорів» на земельних оборудках, 
за що поплатиться посадою. Про 
це розповів губернатор області Бо-
рис Клімчук. 

За словами начальника об-
ласного Держкомзему Василя Ва-
силенка, пан Трикош намагався 
виділити землю без проведення 
тендеру. Мова йшла про ділянку 
землі, яка знаходиться неподалік 
державного кордону на Ратнівщи-
ні.

Борис Клімчук висловив своє 
обурення неприємною історією 
та наголосив на обов’язковому до-
триманні процедури з продажем і 
орендою землі. 

— Використовуйте механізм, 
який я заклав два роки і чотири 
місяці тому: земля в нашій облас-
ті просто так не виділяється, вона 
проходить тендери, конкурси. Це 
убезпечить вас, чиновники, від 
тюрми на п’ять-сім років. Коруп-
ція у такий спосіб автоматично 
відсіюється, — наголосив Борис 
Петрович.

Нагадаємо, що минулої 
п’ятниці у соціальній мережі 

Facebook депутат облради Ігор 
Гузь поширив інформацію про 
те, що голову Ратнівщини пана 
Трикоша затримали працівники 
Державної служби боротьби з еко-
номічними злочинами, начебто за 
отримання хабара у кілька десят-
ків тисяч доларів за сприятливе 
вирішення «земельного» питання. 

Нині обов’язки голови Ратнів-
ського району виконує перший 
заступник Трикоша — Тимофій 
Новік.  

Ірина КОСТЮК

Цьогорічні випускники у суботу 
відгуляли випускний. Попереду 
— доросле життя зі всіма його про-
блемами. І найперша із них  — куди 
піти після школи, яку професію 
обрати. Рішення, яке прийме випус-
кник і його сім’я, вплине не лише 
на найближчі 5 років життя, а й на 
подальше майбутнє. Чим керувати-
ся у такому важливому життєвому 
виборі — аналізували «Відомості».

Як свідчать дані, які надали «Ві-
домостям» в обласному управлінні 
освіти і науки, торік 52% випускни-
ків одинадцятих класів вступили 
у вищі навчальні заклади, 18% — в 
освітні заклади 1-2 рівнів акреди-
тації (технікуми, коледжі) і 16% об-
рали навчання у професійно-техніч-
них училищах. Цьогоріч процентне 
співвідношення, за прогнозами спе-
ціалістів, залишиться приблизно та-
ким самим.  Отож, як бачимо, біль-
ше половини випускників прагнуть 
здобути вищу освіту.  

Аби дізнатися чим вони та їх 
батьки керуються при виборі май-
бутньої професії, кореспондент 
«Відомостей» провела таке собі 
своєрідне бліц-опитування. Воно 
не претендує на 100-процентну 
об’єктивність, проте результати — 
вражають. Абсолютна більшість із 
опитаних випускників на питання: 
«що спонукало вибрати ту чи іншу 
спеціальність?», відповіли: «батьки 
вирішили». В свою чергу батьки чим 
тільки не керуються, вибираючи вуз 
для свого чада: «хай у фінансовий 
йде, банкіри великі гроші заробля-
ють», «конкурс менший, поступить, 
а там побачимо», «юристів завжди 
треба» і т.д. Більшість батьків, як 
виявилося, не цікавляться чи реаль-
но знайти роботу за обраною ними  
спеціальністю для сина-доньки. А 
дарма. Адже п’ять років пролетить 
дуже швидко. 

А що далі? Будемо нарікати на 
державу, що робочих місць не ство-
рила?

Адже за даними міністерства 

соціальної політики, на сьогодні 
кожен третій молодий українець не 
може знайти собі роботу. В резуль-
таті дипломовані юристи, менедже-
ри, фінансисти працюють бармена-
ми, офіціантами, продавцями тощо. 
Тобто, роботу вони знаходять у тій 
сфері, де власне не треба диплому 
вишу. То чи варто витрачати час і 
гроші на навчання? Питання, напев-
не, риторичне. 

«Відомості» поцікавилися як 
працевлаштовувалися випускники 
минулого року. 

— У нашому університеті торік 
було тисячу 95 випускників, — за-
значила начальник відділу сприяння 
працевлаштування студентів та ви-
пускників Волинського національ-
ного університету імені Лесі Укра-
їнки Наталія Желамська. — Про 
долю 316 «платників» сказати нічого 
не можемо, бо не контролюємо їх 

працевлаштування. Із тих 779 ви-
пускників, що вчилися на держав-
ній формі, працевлаштовано 55%. 
Найвищий рівень працевлаштуван-
ня мають спеціалісти із фізичного 
виховання, фізичної реабілітації, 
юристи, образотворчого та деко-
ративного мистецтва, хореографи. 
Найменший відсоток тих, хто знай-
шов роботу серед  політологів, еко-
логів, філософів, культурологів, ре-
лігієзнавців.          

Загалом, за даними обласно-
го центру зайнятості, у період з 
1.06.2011 до 14.05.2012 до служби 
звернулося дві тисячі 328 випускни-
ків вищих навчальних закладів. Се-
ред них — сила-силенна фінансис-
тів, економістів, правників, фахівців 
з міжнародних відносин тощо. 

— Існує дисбаланс між можли-
вістю вищих навчальних закладів та 
потребою роботодавців. Вузи зде-

більшого випускають фахівців тих 
спеціальностей, ринок праці якими 
дуже перенасичений, – менеджери, 
економісти, — зазначила директор 
обласного центру зайнятості Раїса 
Кучмук. — Це проблема загально-
українська. У результаті випускники 
вузів, маючи дипломи, змушені ви-
конувати некваліфіковану роботу. 
Щоб уникнути ризиків, на мій по-
гляд, освіту треба зробити ступене-
вою. Світова практика показує, що 
треба йти від малого до великого. 
Немає нічого соромного, коли ди-
тина спершу здобуде робітничу спе-
ціальність, навчиться щось робити 
своїми руками. Тоді людина бачить, 
на що вона здатна, у якій сфері може 
знайти себе, а значить і визначаєть-
ся більш свідомо — продовжувати 
їй далі навчання чи ні. Якщо гово-
рити про затребуваність, то завжди 
можна знайти роботу продавця, 
швачки, водія. Інша справа — роз-
мір заробітної плати, вимоги робо-
тодавця. Щодо випускників вишів, 
які стали до нас на облік, то мину-
лого року прийшло багато екологів 
і соціологів. Це не означає, що вони 
не потрібні. Просто ті люди, які по-
тенційно мали вивільнити їм місця, 
не зробили цього. Вийшло перена-
сичення ринку.

Поряд з цим уже протягом трьох 
років ми захлинаємося у потребі 
кваліфікованих інженерних, техніч-
них працівників. На Волині ж зде-
більшого гуманітарні виші. 

Директор центру зайнятості ра-
дить: аби зуміти знайти роботу на 
сучасному ринку праці, освоїти не 
одну, а декілька спеціальностей.  

Але відсутність роботи — це 
лише одна сторона проблеми. Інша 
— якість підготовки молодих спе-
ціалістів. Нещодавно, говорячи про 
закордонну освіту, на одному із 
українських телеканалів показали 
лабораторію Оксфордського універ-
ситету, у якій студенти закріплюють 
свої теоретичні знання. По доброму 
можна позаздрити. Це надсучасне 
обладнання, вартість якого сягає 35 

мільйонів доларів. А що мають укра-
їнські студенти? Наприклад, не се-
крет, що майбутніх інженерів  у нас 
вчать на верстатах зразка 80-х років. 
Це у кращому випадку. А навчають 
їх викладачі, які на цьому обладнан-
ні самі ніколи  не робили, і знають 
свою спеціальність лише у теорії. От 
і виходять зі стін наших вузів одні 
теоретики без практичного досві-
ду. Хто таких на роботу візьме? Тож 
як не крути, а треба повертатися до 
системи підготовки кадрів безпосе-
редньо на виробництві.

Проте тут є одна проблема: за-
кон вимагає, аби за працю стажиста 
роботодавець платив гроші. 

А на підприємствах ситуація 
така, що іноді прибутку заледве ви-
стачає на зарплату своїм працівни-
кам. 

У світлі цього не такими вже й 
невдалими видаються ініціативи 
соціального віце-прем’єра Сергія 
Тігіпка, який пропонує у новому 
законі «Про зайнятість населен-
ня» виписати норму, згідно із якою 
оплата стажування студентам ВНЗ 
і учням ПТУ не буде обов’язковою. 
Але обов’язковим має бути заведен-
ня трудової книжки із записом  про 
проходження стажування студен-
том, що буде свідчити про досвід 
роботи. Роботодавці в принципі 
не проти цього. Проте уже довело-
ся чути думку обурених студентів: 
мовляв, безплатно робити нічого 
не будемо, ми не раби, краще поси-
димо вдома, поки підвернеться під-
ходяща робота. Та сидіти на «шиї» у 
батьків в очікуванні високооплачу-
ваної роботи також не вихід. А саме 
така ситуація складається у сім’ях, у 
яких діти обирають спеціальність за 
принципом: «головне вступити ку-
ди-небудь, а там побачимо».  

Зараз тільки почалося зовнішнє 
незалежне оцінювання. І у батьків 
ще є шанс все осмислити, аби до-
помогти своїй дитині обрати дійсно 
правильний фах. 

Наталка СЛЮСАР

Сума завданих державі збитків в 
результаті сумнівних фінансо-

вих операцій на Волині, в тому числі 
в сфері держзакупівель, перевищує 
4 мільйони гривень, — це підсумок 
фінансових розслідувань фахівців 
ДПС у Волинській області протягом 
січня-квітня 2012 року. 

Як інформує відділ боротьби 
з відмиванням доходів, одержа-
них злочинним шляхом, ДПС у 
Волинській області, податківці до 
правоохоронних органів передали 
10 фінансових розслідувань щодо 

ознак завдання державі збитків на 
загальну суму понад чотири мільйо-
ни гривень та ймовірну легалізацію 
(відмивання) 3,9 мільйона гривень 
«тіньових» доходів, одержаних зло-
чинним шляхом.

Правоохоронці з використанням 
матеріалів фінансових розслідувань  
та інших напрацювань виявили три 
злочини за ст. 191 КК України (при-
власнення, розтрата майна або заво-
лодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем) та один-
злочин за ст. 209 КК України (лега-

лізація (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом). Нині по 
трьох кримінальних справах триває 
розслідування та одна кримінальна 
справа розглядається судом.

А тим часом за результатами 
перевірок за участю фахівців відді-
лу боротьби з відмиванням доходів, 
одержаних злочинним шляхом, ДПС 
у Волинській області, до бюджету 
донараховано майже 700 тисяч гри-
вень податків і штрафних санкцій.  
477 тисяч гривень із цієї суми  по-
рушники сплатили до бюджету.
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Голова Ратнівської РДА вляпався 
у земельний скандал

На митному посту «Луцьк» діяла злочинна група

Престижний диплом не гарантує роботу

Стросс-Кан вимагає від 
покоївки мільйон доларів
Екс-глава МВФ Домінік Стросс-Кан подав зустрічний по-
зов на мільйон доларів проти покоївки американського 
готелю Sofitel Нафіссату Діалло, яка раніше звинувачу-
вала його в насильницьких діях сексуального характе-
ру. За даними New York Post, Стросс-Кан звинувачує по-
коївку в тому, що помилкові свідчення з її боку не тільки 
коштували йому посади глави МВФ, а й зіпсували його 
ділову репутацію, позбавивши перспектив. Зокрема, як 
зазначив Стросс-Кан, «деякі вважали його претенден-
том на пост президента Франції».

Складуть «чорний список» 
неплатників аліментів
За відмову від сплати аліментів потрібно значно 
посилити санкції щодо таких батьків. Про це заявив 
уповноважений президента з прав дитини Юрій 
Павленко. За його словами, наразі вивчається досвід 
інших країн. Зокрема щодо заборони на банківські 
кредити, а також інші фінансові обмеження. Ще од-
нією санкцією може стати внесення до списку злісних 
неплатників аліментів та його оприлюднення. На сьо-
годні в Україні налічується близько 16 тисяч злісних 
неплатників аліментів, за якими є рішення судів. 
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на стільки років вистачить 
світу нафтопродуктів, якщо їх 
видобуватимуть сьогоднішніми 
темпами. Зараз світові доведені 
запаси нафти складають 1,8 
трлн. барелів, підрахували екс-
перти фінансової групи UBS.

За сумнівні фінансові операції податківці порушили чотири 
кримінальні справи

Співробітники Служби безпеки 
України спільно з працівниками 

Генеральної прокуратури викрили 
злочинне об’єднання у складі по-
над десять працівників митного по-
сту «Луцьк» Ягодинської митниці. 
Його учасники протягом тривалого 
часу стягували хабарі з суб’єктів зо-
внішньоекономічної діяльності за 
безперешкодне митне оформлення 
вантажів. Про це повідомили в прес-
службі СБУ.

На завершальному етапі спецо-
перації у листопаді минулого року 
правоохоронці затримали «на гаря-
чому» групу працівників митного 
посту «Луцьк» одразу після того, як 
вони одержали черговий хабар від 
представника комерційної структу-
ри та передали ці гроші керівникові 
митного посту.

Встановлено, що на митному по-

сту «Луцьк» Ягодинської митниці 
діяла вертикально побудована ко-
рупційна схема: протягом кожного 
дня керівники та інспектори мит-
ного посту протиправно одержува-
ли в середньому від 20 до 30 тисяч 
гривень. Під час обшуків у службо-
вих кабінетах та помешканнях за-
триманих вилучено 150 тис. дола-
рів США та майже 30 тис. гривень, 
незаконно отриманих від суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності 
за останні декілька днів. Також ви-
лучено записники, в яких зловмис-
ники обліковували зібрані митними 
інспекторами хабарі. За фактами 
вимагання та одержання хабарів за 
попередньою змовою групою осіб 
Генеральною прокуратурою України 
було порушено кримінальну справу 
за ч.3 ст.368 Кримінального кодекcу 
України.

Під час розслідування цієї кри-
мінальної справи було встановлено, 
що всі учасники зазначеного зло-
чинного угруповання підпорядко-
вувалися організатору, перебуваючи 
у службовій залежності від нього та 
дотримувались єдиних правил по-
ведінки, спрямованих на прикриття 
багатоепізодної та системної проти-
правної діяльності.

Генеральною прокуратурою 
України стосовно працівників мит-
ного посту «Луцьк» Ягодинської 
митниці порушено кримінальну 
справу за ознаками злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 (ви-
магання та одержання хабарів служ-
бовими особами, вчинене у складі 
організованої злочинної групи) КК 
України. Санкція цієї статті перед-
бачає відповідальність строком від 8 
до 12 років позбавлення волі. 

 ОГОЛОШЕННЯ

Кредитна спілка «Форсаж-Кредит» 
повідомляє, що 23 червня 2012р. об 11:00 відбудуться загальні збори членів КС 

за адресою: м.Луцьк, вул.Конякіна 23А
Порядок денний:
1. Звіт правління про роботу в 2011 році.
2. Звіт кредитного комітету за 2011 рік.
3. Затвердження фінансового звіту за 2011 рік.
4. Інші питання.

При виборі професії варто керуватися не модою, а можливістю працевлаштування


