
У всі часи студент вважався бідним 
і голодним, через що завжди шукав 
можливість заробити якусь копійку. 
Так, бодай раз спробувавши влас-
ного хліба, все більше спудеїв почи-
нає думати, де б знайти підробіток. 
За словами деяких із них, аби мати 
гроші на власні потреби, вони ладні 
працювати практично скрізь, але 
дедалі більше молоді хоче заробля-
ти саме інтелектом.

Завідувач відділу зв’язків із гро-
мадськістю та профорієнтації Во-
линського інституту економіки та 
менеджменту Олена Мисковець під 
час круглого столу на тему «Підро-
біток молоді» розповіла про своє не-
велике дослідження в цій сфері. За її 
словами, більшість починає поєдну-
вати навчання та роботу вже з дру-
гого курсу. Зі слів Олени Валеріївни, 
студент може працювати трьома 
частинами свого тіла: руками, нога-
ми або головою. Коли раніше молодь 
найчастіше обирала фізичну працю, 
підробляючи після пар, скажімо, 
вантажниками, то тепер віддає пере-
вагу інтелектуальній роботі.

До таких належить і студент ма-
тематичного факультету Східноєв-
ропейського університету імені Лесі 
Українки Антон Євтушок.

— Ще коли навчався в педаго-
гічному коледжі, почав підробля-
ти, мені було десь 15 років, — каже 
він. — Я займався поліграфією, 

створював на замовлення різні бро-
шури та видруковував їх, а також 
робив творчі переклади з польської 
на українську та навпаки. Моїми 
послугами користувалися навіть 
студенти вищих навчальних за-
кладів. Зараз я працюю в галузі, що 
пов’язана з моєю освітою. Ідеться 
про веб-дизайн, розробку сайтів і 
захисту для них. 

Присутні на круглому столі спе-
ціалісти радили студентам не гаяти 
час і скористатися передвиборчими 
пропозиціями. Адже нині виборчі 
штаби частенько шукають охочих 
на тимчасову роботу: чи газети роз-
давати, чи агітаційні листівки. Так, 
студент Роман Павлючик свій шанс 
не проспав.

— В останній місяць літа я пра-
цював у виборчому штабі одного з 
кандидатів у народні депутати. Їздив 
по селах Волині та розповідав, як 
можна отримати допомогу від цього 
кандидата. За таку роботу мені пла-
тили 75 гривень у день, — поділився 
хлопець.

Фахівці з обласного центру за-
йнятості населення радять моло-
ді, шукаючи роботу, не опиратись 
лишень на газетні оголошення, а 
не соромитися звертатись до них. 
Спеціаліст Наталя Балакіна розпо-
віла студентам про ініціативу, яку 
найближчим часом хочуть реалізу-
вати на Волині. Йдеться про проект 
«Жива дошка»: на стенді в навчаль-

них закладах можна буде розмістити 
оголошення про певну тимчасову 
роботу. Родзинка такої дошки — 
оголошення там мають бути лише 
актуальні, робітника шукатимуть 
на сьогодні: можуть запропонувати 
забрати дитину з садочка, вигуляти 
песика чи покосити газон. Поки що 
фахівці працюють над нормативною 
базою проекту.

Спудеї кажуть, що молодь гото-
ва практично на все, адже гроші за-
йвими не бувають. Студенти часто 
не лінуються працювати й ночами, 
скажімо, в нічних клубах, а на ранок 
живчиками з’являються на парах.

Пані Мисковець розповіла мо-
лоді про різні можливості працев-
лаштування. Серед них є й уже 
давно популярні: розклеювання 
оголошень, збір підписів, мереже-
вий маркетинг, робота кур’єром чи 
офіціантом тощо. Хорошою мож-
ливістю для розумних студентів, на 
її думку, є переклади. Олена Вале-
ріївна розповіла про інтернет-сайт, 
що шукає перекладачів. Якщо ви 
підійдете його керівництву, то час 
від часу на вашу електронну адресу 
скидатимуть різні тексти для пере-
кладу. Тим, кому вдавалось у школі 
добре писати, вона рекомендує ко-
пірайтинг і рерайтинг, адже чимало 
ресурсів потребують поповнення 
контенту. 

Студенти під час обговорен-
ня непокоїлися з приводу того, що 
більшість роботодавців потребують 
працівника з досвідом роботи не 
менше двох років, коли їм практич-
но немає де отримати бодай якийсь 
досвід.

У відповідь на це директор мо-
лодіжного центру праці Петро Лав-
ринюк повідав про проект «Інститут 
інтернатури». До нього може долу-
читися кожен охочий студент, і йому 
на два місяці знайдуть роботу за 
спеціальністю в певній громадській 
організації. Звісно, за це зарплатні 
не дадуть, зате є можливість отри-
мати практичні навички та серти-
фікат про проходження так званої 
інтернатури. Наприклад, майбутній 
маркетолог може спробувати просу-
вати організацію, а медику нададуть 
можливість попрацювати санітаром 
у громадській організації, що опіку-
ється або ветеранами, або неповно-
справними.

Ольга УРИНА

Подія неординарна і дуже очіку-
вана. Гроші на будівництво Свя-

то-Преображенської церкви збирали 
протягом багатьох років усією гро-
мадою: копійка до копійки, крок за 
кроком — і нарешті храм зависочів 
на горбку при в’їзді в Локачі. Як ска-
зала одна прихожанка, місце хоро-
ше, з усіх боків видно золоті куполи 
церкви.

На відкриття храму зібралося 
багато місцевих жителів, завітали 

навіть ті, хто вже давно не прожи-
ває в райцентрі, але кому не байду-
же, чим живуть їхні земляки. А ця 
подія була особливою — нарешті 
прихожани української церкви Ки-
ївського патріархату отримали свою 
святиню. На освячення храму при-
були священики сусідніх церков і 
митрополит Луцький і Волинський 
Михаїл. Разом із настоятелем лока-
чинського храму Ігорем Дружинцем 
вони здійснили обряд освячення та 
провели Божу службу.

До зведення Свято-Преображен-
ського храму віряни Київського па-

тріархату проводили Богослужіння 
у невеличкій капличці, що розташо-
вана в центрі Локачів. А оскільки на 
службу приходило чимало людей, то 
постало питання будівництва нової 
церкви, яка вмістила б таку кіль-
кість прихожан. Віруючі не тільки 
збирали кошти на зведення храму, а 
й брали активну участь у його будів-
ництві, власними руками подбали і 
про внутрішнє оздоблення. 

Свято-Преображенський храм 
— світлий промінчик у душах людей. 
Підтвердженням цього є радість, яка 
так і світилася на їхніх обличчях.
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Події
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стільки гривень у вересні 
коштував літр традиційного 
українського борщу, до 
складу якого входить близько 
20 інгредієнтів, підрахували 
експерти.

Шкільні канікули 
розпочнуться 25 жовтня
Цього року осінні канікули в навчальних закладах 
Волині розпочнуться 25 жовтня, а завершаться 1 
листопада. Про це розповів начальник міського 
управління освіти Олег Гребенюк. Директори шкіл 
вже отримали повідомлення та поінформували 
працівників про зміну дати осінніх канікул. Гребенюк 
пояснив, що це рішення пов’язане з виборами 
народних депутатів України. Мовляв, у навчальних 
закладах розташовані виборчі дільниці, а діти 
заважатимуть їхній діяльності.

Гірськолижні тури за кордон 
дорожчати не будуть
Вартість путівок майбутнього зимового сезону 
залишиться на минулорічному рівні, стверджують 
провідні учасники ринку туристичних послуг. За їхніми 
словами, тижневий відпочинок в Австрії обійдеться 
українцям у 500-600 євро, повідомляє 24tv. Зауважимо, 
за підрахунками фахівців Всеукраїнської асоціації 
туристичних операторів, торік на зимовий відпочинок 
українці витратили близько двох мільярдів доларів.

У Локачах відбулося освячення новозбудованого храму

У продукції «Дубномолоко» знайшли 
кишкову паличку
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У міськраді на хамство медпрацівників 
відреагували доганами

Федеральна служба з ветери-
нарного та фітосанітарного 

нагляду (Россільгоспнагляд) за-
проваджує з 15 жовтня тимчасові 
обмеження на постачання сиру з 
українського підприємства «Дуб-
номолоко». Про це повідомили у 
прес-службі Россільгоспнагляду. 

«У зв’язку з виявленням у 
партії сиру бактерій групи киш-
кової палички», — обґрунтували 
своє рішення у відомстві. Наголо-
шується, що в разі надходження 
продукції цього підприємства, від-
вантаженої до 15 жовтня, рішення 
про пропуск таких вантажів при-

ймається в звичайному режимі з 
подальшим обов’язковим лабора-
торним контролем. 

Нагадаємо, нещодавно голо-
вний державний санітарний лікар 
Росії Геннадій Онищенко пригро-
зив жорсткими заходами щодо 
українських сироварів, якщо вони 
будуть постачати в РФ неякісну 
продукцію. «Ми будемо перевіря-
ти всі партії особливо прискіпли-
во, проте якщо «зловимо» хоча б 
одну неякісну, то назавжди забо-
ронимо такому заводу постачати 
продукцію на наш ринок», — ска-
зав він.

Сучасні студенти все більше хочуть 
працювати головою, а не руками

Лісівники скинулися по 100 гривень 
на колесо депутату Луцької міськради

Депутат Луцької міськради Сер-
гій Григоренко зіткнувся зі, 

здавалося би, звичайною побуто-
вою проблемою: коли повертався 
автівкою додому з грибів, які зби-
рав у Звірівському господарстві, 
по дорозі у нього спустило колесо. 
Та заміну шини оплатив не сам де-
путат, а працівники мисливського 
господарства «Звірівське». Чому 
так — зараз сказати важко, бо, як 
з’ясувалося, кожна сторона має 
свою правду.

На сайті лісівників з’явилась 
інформація під заголовком «Хто 
наступний профінансує депута-
та?», в якій ідеться про те, що 28 
вересня депутат Луцької МР Сер-
гій Григоренко прийшов до дирек-
тора Звірівського мисливського 
господарства з заявою, в якій про-
сив, щоби працівники МГ компен-
сували йому вартість спущеного 
колеса — 1450 гривень. 

«Щоби не чути крики та по-
грози обранця, працівники Звірів-
ського МГ вирішили скинутися по 
сто гривень і зібрати відповідну 
суму. Пан Григоренко взяв кошти 
і в заяві зазначив, що тепер пре-

тензій не має», — йдеться у пові-
домленні.

В свою чергу Сергій Григорен-
ко стверджує, що прес-служба лі-
сівників перекручує факти, а заяву 
його змусила написати бухгалтер 
Звірівського МГ.

«19 вересня ми з сім’єю приїха-
ли у Звірівське мисливське госпо-
дарство на гриби. Машину лишив 
перед господарством. Рушивши 
стежиною углиб лісу, почув зда-
леку вереск начальника обласного 
управління лісового та мислив-
ського господарства пана Коліс-
ника, який голосно обурювався, 
мовляв, хто посмів поставити авто 
неподалік від його домівки», — 
каже Григоренко.

Назбиравши грибів, депутат 
повернувся до автівки, сів у неї 
та поїхав на Луцьк. Однак, як він 
стверджує, проїхавши кілька кі-
лометрів, відчув, що авто почало 
«водити» по дорозі. Тоді й помі-
тив, що шина спущена. Згадавши 
обурення Колісника, Григоренко 
запідозрив, чи, бува, не порізали 
йому колесо працівники господар-
ства. Тому зателефонував до «гене-
рала волинського лісу» та попро-
сив розібратися у проблемі. 

Депутат каже, що Богдан Іва-
нович спочатку обматюкав його, а 
потім пообіцяв: якщо знайдуться 
винні, то він сам відшкодує Гри-
горенку вартість пошкодженої 
шини. Через тиждень жінка, яка 
назвалася «бухгалтером Тетяною 
зі Звірова», привезла Сергію Гри-
горенку гроші у Луцьк. Щоби все 
було законно, вона попросила на-
писати заяву про те, що гроші де-
путат отримав і претензій не має.

У №36 (624) «Відомостей» від 
6 вересня був надрукований 

матеріал «У поліклініці забувають 
про своє покликання — допомага-
ти хворим». У ньому йшлося про 
зневажливе ставлення медичних 
працівників Луцької міської полі-
клініки №1 до пацієнтів, які звер-
таються у медзаклад по допомогу. 
Плутанина з медичними картка-
ми, з талонами-записами на при-
йом і годинами прийому лікаря 
доводить хворих людей до нерво-
вих зривів. 

Головний лікар поліклініки 
Ігор Гнетньов у коментарі корес-
понденту газети, яка детально 
описала йому конфліктну ситуа-
цію, сказав, що лікар-невропато-
лог і медсестра не вважають себе 
винними у цій ситуації. Можливо, 
помилились у реєстратурі. На-
томість у міській раді вважають 
інакше. Перший заступник місь-
кого голови Святослав Кравчук, 
розібравшись у ситуації, відреа-
гував на неї листом і наказом, у 
яких ідеться: «У випуску газети 

«Відомості» №36 (06-12.09.2012) 
було опубліковано критичний ма-
теріал «У поліклініці забувають 
про своє покликання — допомага-
ти хворим». Відповідно до заува-
жень, порушених у публікації, та 
задля недопущення в подальшому 
порушень у роботі щодо дотри-
мання вимог етики і деонтології 
при спілкуванні з пацієнтами по-
відомляємо, що медичним сестрам 
Рандюк А. В., Дмитренко А. С. і ме-
дичному реєстратору Громик Т. В. 
за неналежне виконання обов’язків 
оголошено догани (відповідний на-
каз додається).

Задля цього ж у міській полі-
клініці №1 будуть проводитися 
щомісячні тренінги для середнього 
медичного персоналу з дотримання 
етики та деонтології при спілку-
ванні з пацієнтами, а також по-
силено контроль за дотриманням 
кодексу медичної етики.

Інформацію про реагування на 
критику опубліковано на офіцій-
ному сайті Луцької міської ради 1 
жовтня 2012 року».

Антон Євтушок за роботою


