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Протягом трьох днів на Волині 
проходив всеукраїнський семі-

нар начальників юридичних відділів 
регіональних центрів зайнятості. 

Програма заходу була досить на-
сиченою. Учасники у перший день 
відвідали Центр кар’єри Волин-
ського національного університету 
ім. Лесі Українки. Заступник дирек-
тора обласного центру зайнятості 
Алла Чубара коротко ознайомила 
усіх гостей із діяльністю Волинської 

служби зайнятості, зазначивши, що 
через територіальну близькість із 
Європою є можливість відвідувати 
наших сусідів поляків і переймати 
їхній досвід. Акцентувала Алла Чу-
бара й на співпраці з соціальними 
партнерами. Розповіла про розши-
рення сфери зайнятості членів осо-
бистих селянських господарств. Іш-
лося також і про позитивні прогнози 
щодо зайнятості всього населення в 
регіоні на найближчі роки. Також 

присутні мали можливість поспіл-
куватися з прокурором відділу за-
хисту конституційних прав і свобод 
громадян Ігорем Радзвилюком, на-
чальником головного управління 
агропромислового розвитку ОДА 
Юрієм Горбенком, начальником 
управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту Галиною Карнауховою. 

Другого дня відбулася нара-
да щодо прийняття нового Закону 
України «Про зайнятість населен-
ня». А голова правління обласної 
молодіжної громадської організації 
«Регіональний інститут європей-
ського розвитку» Олена Кобріна 
провела тренінг «Ефективні кому-
нікації». Серед цікавих моментів 
можна відзначити й презентацію 
оригінального проекту нашої служ-
би зайнятості «Школа порядку» в 
рамках угоди з управліннями МВС, 
МНС, ДСЗ, яка пройшла у Луцькому 
міському центрі зайнятості. 

Загалом семінар був досить на-
сиченим, цікавим і плідним, а го-
ловне — учасники обмінялися до-
свідом роботи і додому поїхали з 
новими ідеями та пропозиціями. 

Людмила ШИШКО

Всього три місяці тому в селі Соло-
вичі Турійського району запрацю-
вала сучасна міні-пекарня. Попри 
малий відрізок часу, продукція під-
приємства вже встигла завоювати 
прихильність турійчан. А випікають 
смаколики усього дев’ятеро пека-
рів, які, крім професійного підходу 
до справи, роблять це з любов’ю 
та шаною до хліба. За процесом 
приготування тіста, формуванням 
хлібин і булочок мали нагоду по-
спостерігати і «Відомості».

Гостинно зустріла учасників ви-
їзного засідання Координаційної 
ради при голові обласної ради та 
журналістів директор пекарні «Хліб-
ний край» Ніна Матвіюк. Територія 
хлібного підприємства достатньо 
велика, адже на ній розташовані не 
лише адміністративні та виробничі 
приміщення, а й теплиці, де вирощу-
ють необхідні для урізноманітнення 
асортименту продукції зелену цибу-
лю, кріп, петрушку.

Екскурсія пекарнею супрово-
джувалася постійними запитання-
ми від журналістів і голів районних 
рад та розповідями пані Матвіюк, 
яка щиро відповідала, бо дійсно пи-
шатися є чим.

— Зараз ми на шляху випробу-
вання та розвитку. Вишукуємо екс-
клюзив для того, щоб гідно вийти на 
ринок і знайти свою нішу. Поки що 
продукція міні-пекарні розвозиться 
торговими закладами Турійщини, 
але плани маємо великі, зокрема, 
працювати на цілу область. Брати 
покупців вирішили якістю, — каже 

пані Ніна.
Пекарі молодого підприємства 

випікають п’ять видів хліба та 15 ви-
дів булочних виробів. Виробляють 
хліб білий «Турійський» овальної 
форми з борошна вищого ґатунку, 
для якого вже виготовили поліети-
ленове пакування, круглий білий 
хліб. Печуть молочний хліб, який 
готується на молоці, та житньо-пше-
ничний. Крім того, в асортименті є 
хлібці «По-бородинськи» та сирно-
цибулеві.

Серед булочних виробів пекарня 
виготовляє нарізний батон, булку 
«Виставкову», батони з начинками 
— зеленню, беконом і грибами, з 
сиром, цибулею, а також булочки зі 
згущеним молоком, маком, капус-
тою, сиром, повидлом, арахісом і 
кремом. 

Директор пекарні впевнено 
каже, що цей перелік виробів — іще 
не межа, об’єми виробництва бу-
дуть збільшуватися, зростатиме й 
кількість працівників. А поки що 
дев’ятеро хлібних майстрів працю-
ють у дві зміни. Вдень печеться хліб, 
у вечірню зміну — булочки. 

— Ніхто не може повірити, що 
наша продукція без хімічних доба-
вок, без підсилювачів смаку. Голо-
вна перевага, якою ми завоювали 
турійський ринок, — те, що почали 
завозити в магазини гарячий хліб. 
Люди купують наш хліб і кажуть, що 
запахло Радянським Союзом, коли в 
магазини привозили щойно спече-
ний хліб. Бо в основному, поки хліб 
із Луцька чи іншого міста доїде до 
наших магазинів, він уже далеко не 

гарячий і не завжди свіжий, — радіс-
но розповідає Ніна Матвіюк. 

Директор міні-пекарні каже, що 
з самого початку вони намагалися 
готувати хліб без опари, на розпу-
шувачах, але все ж переконалися, що 
якість булочок не така, як хотілося 
б. Те ж саме і з хлібом. Спечений на 
опарі хліб не кришиться та черствіє 
не так швидко. 

Запитали ми у директора пе-
карні й про конкурентів, яких, як 
з’ясувалося, на Турійщині вдосталь. 
Оскільки в районі немає власних 
хлібозаводів, вироби везуть із трьох 
хлібокомбінатів Луцька, двох ко-
вельських, із Володимира-Волин-
ського, Овадного та Лукова. Попри 
це, пекарня «Хлібний край» зуміла 
знайти те, що шукала, бо, зі слів пані 
Ніни, уже надходять пропозиції по-
стачати до обласного центру смач-
нючі соловичівські батони з начин-
кою. 

Для оптимізації виробничого 
процесу пекарня оснащена трьома 
сучасними печами, дві з яких при-
значені для випікання хліба. Випічка 
«Хлібного краю» виходить пухкою 
не через додавання розпушувачів, а 
завдяки чудо-машині — новенькому 
тістомісу, який збиває тісто у крем, 
збагачуючи його киснем.

Щоб пришвидшити процес ви-
робництва, пекарня придбала і па-
кувальну машину та хліборізку, тому 
незабаром увесь асортимент хліба 
продаватиметься запакованим. 

Ірина КОСТЮК
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стільки тисяч дорослих 
українок залучені до 
комерційного сексу, 
повідомила глава правління 
українського Інституту 
соцдосліджень ім. Олександра 
Яременка Ольга Балакірєва.

Естонських педофілів 
каструватимуть
Парламент Естонії прийняв закон про хімічну 
кастрацію сексуальних злочинців, який дозволить 
уберегти дітей від педофілів. Лікування таких 
злочинців буде здійснюватися на кшталт лікування 
наркоманів, при якому необхідна згода засудженого. 
Мінімальний період лікування складе 18 місяців, 
оскільки більш короткий період не дасть бажаного 
результату. Якщо засуджений припинить лікуватися, 
йому доведеться відбувати покарання у в’язниці.

У кафе отруїлося восьмеро 
людей
Минулого тижня до інфекційної лікарні звернулися 
восьмеро осіб із ознаками харчового отруєння, яких 
госпіталізували, повідомили в обласній санепідемстанції. 
Симптоми отруєння з’явилися після того, як пацієнти 
відсвяткували день народження у луцькому кафе «Скіф». 
Чим саме і де саме отруїлися люди, стане відомо після 
лабораторних досліджень. Але роботу кафетерію «Скіф» 
санстанція тимчасово призупинила.

Рятувати озеро Нечимне почала риба

Прикордонники конфіскували 
контрабанду на 140 тисяч гривень

Про екологію озера Нечимного 
відтепер дбатимуть не лише 

люди, а й риби. Більше тонни 
білого амура і товстолоба попо-
внили популяцію риб у озері. Ма-
теріал для зарибнення закупили 
в одному з приватних селянських 
господарств під Луцьком. Спеціа-
лісти стверджують: біомеліорація 
— перший крок до порятунку зна-
менитого озера, що є заказником 
державного значення.

Кошти на біомеліорацію виді-

лили з обласного фонду охорони 
природного навколишнього серед-
овища. Якщо штучне зарибнення 
дасть очікуваний ефект, такі еко-
логічні акції організовуватимуть і 
в майбутньому. Водночас необхід-
но поглибити і розширити водне 
плесо.

Зараз територія озера — усьо-
го 6 гектарів. Для його порятунку 
потрібен комплекс заходів. Але ре-
алізація задуманого вимагає зна-
чних фінансових затрат.

У штучному зарибненні озера 
Нечимне, крім працівників Держ-
рибоохорони, брали участь і ак-
тивісти ГО «Волинська підводна 
федерація «Підводний світ». До 
слова, це вже друга екологічна ак-
ція на берегах Нечимного: кілька 
тижнів тому озеро зарибнювали 
працівники лісового господарства 
області.

Нещодавно прикордонники 
відділу «Висоцьк» Луцького 

загону запобігли черговій спробі 
незаконного переміщення сигарет 
через державний кордон. Про це 
повідомили у прес-службі Луцько-
го прикордонного загону.

За інформацією, що надійшла 
завчасно, охоронці кордону про-
вели пошукові дії на одному з імо-
вірних напрямків протиправної 
діяльності. Внаслідок перевірки 
в прикордонній смузі виявили 18 
ящиків тютюнових виробів, які 
невідомі особи приготували для 
перенесення через контрольно-
слідову смугу та подальшого пере-
правлення на польську сторону. 

Власників поблизу не виявило-
ся, але під час пошуку причетних 

до контрабанди осіб було знайде-
но неподалік іще 17 ящиків цига-
рок, загорнутих у поліетилен.

Знахідку, а це 17,5 тисячі па-
чок сигарет «Джінг Лінг» із укра-
їнськими акцизними марками, 
планують передати в податкову 
міліцію. Попередня сума оцінки 
складає близько 140 тисяч гри-
вень.

Турійський хліб підкорює ринок 
якістю

Юнаки поцупили електрокабель із церкви

Днями до луцьких правоохо-
ронців із заявою про крадіжку 

звернувся 32-річний начальник 
будівництва одного з храмів на 
території міста. Чоловік розповів, 
що невідомі викрали 45 м електро-
кабелю з монтажного крана, який 
знаходиться на території будмай-
данчика.

Встановили, що крадіжку ско-

їли місцеві жителі 1993-го та 1994 
років народження. Хлопці в мину-
лому вже притягувалися до кримі-
нальної відповідальності. Обидва 
ніде на працюють, тож викрали 
кабель, аби здати на скупку і заро-
бити гроші. У результаті ж «заро-
били» ще одну «путівку» до місць 
позбавлення волі. Наразі підозрю-
вані затримані, триває слідство.

Юристи центрів зайнятості обговорили проблеми галузі

Відкрили тренажерний зал для 
спортсменів-інвалідів

Новенький тістоміс збиває тісто у крем

За лучанами невдовзі будуть 
стежити камери

У Луцьку найближчим часом 
встановлять відеокамери, аби 

наглядати за порядком. Найпер-
ше модерне нововведення має 
з’явитись на вулиці Лесі Українки. 

Про це розповів Луцький місь-
кий голова Микола Романюк. Він 
зауважив, що центральною пішо-
хідною вулицею, попри заборону, 
часто роз’їжджають авто, а хулі-
гани нищать лавки та смітять. Не-

вдовзі такі порушники будуть під 
пильним оком відеокамер. Мер та-
кож додав, що відео з цих камер не 
завадило б показувати по місцево-
му телебаченню, аби кожен міг по-
бачити «героїв».

Таке нововведення відбувати-
меться в рамках проекту «Безпеч-
не місто». В майбутньому плану-
ється обладнати відеокамерами й 
інші вулиці Луцька.

Волинські спортсмени-інваліди 
відтепер мають сучасний тре-

нажерний зал, на який чекали 19 
років. 5 червня за участю голови 
ОДА Бориса Клімчука відбулось 
його відкриття. Приємний подару-
нок спортсменам із обмеженими 
можливостями зробили завдяки 
спільним діям влади та бізнесу.

— Тренажерний зал відремон-
тований завдяки успішній співп-
раці влади та бізнесу, — зазначив 
на відкритті Борис Клімчук. 

У свою чергу перший заступ-
ник генерального директора СП 

«Модерн-Експо» Віталій Літвінчук 
був вражений, що відкриття тре-
нажерного залу спортсмени чека-
ли 19 років: 

— Коли нам сказав про це Бо-
рис Клімчук, ми змогли реалізува-
ти цю ідею за три місяці. Для на-
шого підприємства цікавими є усі 
соціальні програми, які йдуть на 
користь людям.

Такого залу, де б могли займа-
тись інваліди-візочники, в Луцьку 
до сьогодні не було. Цей — об-
ладнаний за усіма європейськими 
стандартами. 


