
Працівники митниці виявили 
20 тонн продукції з умістом 

ГМО на загальну суму понад 300 
тисяч гривень. Про це повідомили 
у прес-службі Держмитслужби.

Нідерландський корм, що ви-
користовується при виробництві 
сухого молока для свійських тва-
рин, імпортували з Німеччини до 
України на адресу вітчизняного 

підприємства, де він був заявле-
ний до митного оформлення.

Спільно з фахівцями ветери-
нарної медицини митники віді-
брали проби та зразки продукції 
для проведення експертного до-
слідження. За висновком двох 
державних лабораторій, які не-
залежно одна від одної проводи-
ли випробування, в наданій для 
дослідження продукції виявлено 
ГМО.

При ввезенні даного товару ві-
тчизняне підприємство поруши-
ло Закон України «Про державну 
систему біобезпеки при створенні, 
випробуванні, транспортуванні 
та використанні генетично моди-
фікованих організмів» та ст. 196 
Митного кодексу Україну.

Наразі товар вилучено до рі-
шення суду. Складено протокол 
про порушення митних правил на 
підставі частини 1 статті 483 Мит-
ного кодексу України.
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Події

Допомога з безробіття буде більшою, ніж 
середня зарплатня

Митники виявили 20 тонн продукції 
з умістом ГМО

Згідно з новим законом про за-
йнятість населення, макси-

мальна допомога з безробіття ста-
новитиме 4 прожиткові мінімуми 
(близько 4 тис. грн. при середній 
зарплаті по країні 3 тис. грн.) і не 
буде прив’язана до середньої зарп-
лати по регіону. Про це заявив го-
лова Державної служби з питань 
регуляторної політики і підприєм-
ництва Михайло Бродський.

«Максимальна допомога з без-
робіття становитиме 4 прожиткові 
мінімуми. В середньому — більш 
як 4 тисячі гривень. Це суттєве 
збільшення», — сказав він.

Чиновник також зазначив, що 
в новому законі про зайнятість 
населення прописані механізми 
заохочення безробітних громадян 
до пошуку роботи, а роботодав-

ців — до створення нових робочих 
місць.

Нагадаємо, новий закон про 
зайнятість населення набуває чин-
ності з 1 січня 2013 року. Варто 
також зазначити, що на сьогодні, 
за офіційними даними, в Україні 
налічується близько 400 тисяч без-
робітних.

Дівчина вкрала у подруги 
прикрас на 5 тисяч гривень
До чергової частини Луцького МВ УМВСУ у Волин-
ській області звернулася 28-річна місцева житель-
ка із заявою, що з її квартири викрали ювелірні 
вироби на суму 5000 гривень. Міліціонери вста-
новили, що злочин скоїла 22-річна лучанка. Вона 
прийшла в гості до заявниці. Дівчата спілкувались, 
обговорювали новини. Коли господарка квартири 
вийшла в іншу кімнату, її гостя, скориставшись 
моментом, викрала вироби, які потрапили на очі. 
За фактом крадіжки проводиться перевірка.

ОСББ хочуть обкласти 
податками
Державна податкова служба хоче збирати подат-
ки з об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) за водо-, тепло-, газо- та елек-
тропостачання, а також інші послуги, якщо ОСББ 
встановлює на них завищену плату. Сума податку 
нараховується, виходячи з вартості послуг. Поки що 
кошти, які надходять на банківський рахунок ОСББ 
від власників житлових і нежитлових приміщень, не 
оподатковуються.

25%
на стільки у порівнянні з то-
рішніми обсягами скоротився 
транзит російського газу по 
території України з початку 
поточного року. Станом на 23 
жовтня він сягнув 64,8 мільярда 
кубометрів.

Працівник центру зайнятості консультує роботодавця
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На столичних пагорбах оголоше-
но останній розпродаж того, що 
залишилося від колись потужної 
промисловості часів СРСР. До 
приватизації готують майже 1200 
підприємств, серед яких клю-
чові енергетичні активи, шахти, 
спиртзаводи. До бюджету від цієї 
приватизації планують залучити 
до 70 мільярдів гривень. Перші 
«ластівки» останнього розпродажу 
долетіли і до Волині. У вересні про-
дали останній пакет акцій «Волинь-
газу», що належав державі. Повним 
ходом іде підготовка до продажу 
75% акцій «Волиньобленерго». У 
програмі приватизації — і шахти 
Нововолинська. Чи виграють від 
цього шахтарі, дізнавалися «Відо-
мості».

Спочатку трішки історії. Ново-
волинськ — наймолодше волинське 
місто. Його заснували у 50-х роках 
минулого століття як місто гірників. 
Відтоді тут було збудовано дев’ять 
шахт. У 1996 році копальні, згідно 
з державною програмою, почали 
закривати. У Нововолинську тоді 
ліквідували шість шахт. У результа-
ті у пресі тих часів з’явився вислів: 
«Нововолинськ — місто, що вми-
рає». Тут швидкими темпами росло 
безробіття, в результаті розцвіли 
злочинність і наркоманія. Першо-
го ВІЛ-інфікованого було виявлено 
саме у Нововолинську. 

— У ті часи нас порятувало лише 
створене у 1998 році об’єднання 
«Волиньвугілля», — пригадує місь-
кий голова Віктор Сапожніков. — 
Таким чином нам вдалося врятувати 
чотири шахти, які ще й досі працю-

ють. Це №1, 5, 9 і «Бужанська». Нове 
життя у місто вдихнула зона пріори-
тетного економічного розвитку. Тоді 
у місто прийшла низка потужних 
інвесторів. Дуже шкода, що з 1 січ-
ня 2005 року цю зону закрили. Якби 
вона працювала, сьогодні ми б у міс-
ті не мали проблем із зайнятістю. 

Віктор Сапожніков визнав, що 
на волинських вугільних підприєм-
ствах є проблеми. Передусім зі збу-
том і виплатою заробітної плати.

— Сьогодні львівське та волин-
ське вугілля не має попиту. Близько 
50 тисяч тонн його лежить на скла-
дах. Якщо немає реалізації, втрача-
ється стимул до видобутку. Маємо 
чотири мільйони боргів із зарплати. 
Одна з причин полягає у тому, що 
збагачувальна фабрика у Соснівці 
Львівської області зупинена на ре-
монт. Вона зупиняється вже вдруге 
протягом року. Після приватизації 
«Західенерго» у нововолинсько-
го підприємства виникла ще одна 
проблема — нинішні власники До-
бротвірської і Бурштинської ТЕС, 
які були основними споживачами 
нашого вугілля, одночасно є і влас-
никами «Павлоградвугілля». Тому, 
зрозуміло, вони купують сировину 
у себе на підприємстві. Що буде з 
волинськими шахтами, наразі не-
зрозуміло. А там працює понад 3 ти-
сячі 800 осіб. На всіх удома чекають 
сім’ї. Щодо закриття шахт, то такі, як 
наша 5-та, на Сході вже давно закри-
ті. Під сумнівом робота і 9-го вугіль-
ного підприємства: воно ефективно 
працюватиме, якщо туди вкласти 
великі гроші на розробку Кречів-
ського горизонту. Там ще є поклади 
вугілля. Проте всі наші надії, зви-

чайно, пов’язані з початком роботи 
10-ої шахти. Та щоб вона запрацюва-
ла, потрібно ще вкласти півмільярда 
гривень. Інакше процеси закриття 
вугільних підприємств можуть до-
дати місту соціальних проблем. 

У самому Кабміні вже визначи-
лися з долею нововолинських шахт. 
Останньою постановою, виданою 
19 вересня цього року, уряд дору-
чив Міненерго та Фонду державного 
майна корпоратизувати 17 вугледо-
бувних державних підприємств до 
2015 року. В їх переліку — і «Волинь-
вугілля».

На самому ж підприємстві пози-
тивно ставляться до урядової поста-

нови про корпоратизацію.
— Ми ще можемо зрозуміти, 

що це таке, та це буде першим кро-
ком до приватизації шахт, — про-
коментував помічник генерально-
го директора ДП «Волиньвугілля» 
Андрій Развін. — Хочу наголосити 
на нашій принциповій позиції: про 
закриття шахт і скорочення людей 
не йдеться. Не закриватимемо на-
віть 5-ту і 9-ту шахти. Адже сьогодні 
маленьке гірниче підприємство, яке 
видобуває 300 тонн вугілля, може 
на всю зиму забезпечити потреби 
якогось поліського району в енер-
гетичних ресурсах. Наше вугілля за 
своїми фізико-хімічними показни-

ками підходить для брикетування. 
Це найближче майбутнє. Збагачення 
дозволило б утриматися на плаву. 
На жаль, немає грошей на свою зба-
гачувальну міні-фабрику. Потрібно 
сім-вісім мільйонів гривень. Узагалі, 
сьогодні закрити шахту значно до-
рожче, ніж закупити сучасне висо-
копродуктивне устаткування, яке б 
дозволило працювати. Ми думаємо, 
що корпоратизація дасть шанс отри-
мати необхідні гроші для модерніза-
ції. 

До речі, про модернізацію. Згід-
но з даними українських ЗМІ, 80% 
державних шахт України збиткові 
через високий знос основних фон-
дів, несприятливі умови залягання 
вугілля та його низьку якість. Через 
це дотування вугільної галузі стано-
вить 10-13 мільярдів гривень на рік. 
Скільки ж із цих грошей «перепа-
дає» Нововолинську?

Один красномовний факт: у 
липні цього року Верховна Рада 
проголосувала зміни до бюджету, 
виділивши 2,2 мільярда гривень на 
капітальне будівництво і технічне 
переоснащення державних вугле-
добувних підприємств. За словами 
Андрія Развіна, шахтарі волинсько-
го міста не отримали з цієї суми 
жодної копійки. Нагадаємо, що для 
завершення будівництва 10-ої шах-
ти потрібно півмільярда гривень. 
До речі, у перспективі вона може ви-
явитися єдиною державною копаль-
нею у Нововолинську. Наразі ж про-
сті шахтарі гірничого міста не зовсім 
упевнені у своєму майбутньому: 
вони бояться, що у разі приватизації 
можуть опинитися без роботи. 

Наталка СЛЮСАР

Нововолинські шахти готують до приватизації

У центрах зайнятості з кожним клієнтом працює особистий 
консультант

У державній службі зайнятості 
цьогоріч впроваджено оновлену 

єдину технологію надання соціаль-
них послуг, засновану на принципі 
адресності, спрямованості на кон-
кретну людину. Відповідно до цієї 
технології, у центрах зайнятості для 
безробітних та роботодавців працю-
ють особисті консультанти, які від-
повідають за долю кожного клієнта 
та намагаються підібрати саме ті по-
слуги, які сприятимуть якнайповні-
шій реалізації трудового потенціалу 
шукачів роботи та розвитку бізнесу 
роботодавців. Як це відбувається, 
мали змогу побачити журналісти на 
прикладі Луцького центру зайнятос-
ті.

На першому поверсі тут розмі-
щено сектор для самостійного по-
шуку роботи, куди може зайти будь-
яка людина, незалежно від того, чи 
вона має статус безробітного, чи 
працює. Для підбору вакансії вона 

може скористатися електронним 
консультантом, комп’ютером. Якщо 
ж не вміє користуватися технікою, є 
працівник, який допоможе. 

— Однак найкраще вакан-
сії сприймаються у фотографіях, 
— розповідає директор обласної 
служби зайнятості Раїса Кучмук, де-
монструючи стенди. — А ще інфор-
мацію про них ми виділили різними 
кольорами залежно від оплачува-
ності. Також тут є описи професій, 
але обов’язково з місцевим компо-
нентом.  

У секторі підбору роботи поба-
чили, як працюють з людьми осо-
бисті консультанти, які, до речі, за 
день приймають кожен по 40-50 лю-
дей. 

— Робота ведеться в режимі 
онлайн, — пояснює Раїса Євгенівна. 
— Очима в комп’ютері працівник 
вишукує пропозиції, паралельно 
розмовляючи з клієнтом, і правою 

рукою заносить в його особову карт-
ку все, про що вони розмовляють. 
З’ясовує, чи нічого не змінилося в 
особистому житті людини, які в неї 
побажання і так далі. Фахівці мають 
доступ до бази вакансій і, готуючись 
до прийому з клієнтом, вже мають 
наперед заготовлені пропозиції або 
вакансій, або навчання. Саме у цьо-
му й адресність надання послуг.

До речі, особові картки, де за-
нотовуються усі дані про клієнта, 
зберігаються в архіві 75 років. Й іно-
ді, коли людина з якихось причин 
втрачає свої первинні документи, 
то у центрі зайнятості може взяти їх 
копії з архіву. 

Щоб уникнути черг, безробітні 
на консультації приходять по запи-
су, що певною мірою дисциплінує 
людей. Для проведення семінарів 
передбачений окремий зал.

Другий поверх відведено для ро-
ботодавців.

— Їх є сім тисяч, — продовжує 
екскурсію Луцьким центром зайня-
тості Раїса Євгенівна. — Їм необхід-
но не менше уваги, опіки. Ми вже 
два роки апробуємо бліц-навчання. 
Побачили, що їх треба проводити 
за галузевими напрямками, для ро-
ботодавців вони дуже помічні, адже 
на них запрошуємо представників 
інших державних структур, які по-
відомляють про новинки законодав-
ства, зміни тощо. Явка роботодавців 
на ці бліц-навчання — 120%. 

Загалом, як розповіла Раїса Куч-
мук, за останні два роки чисельність 
незайнятого населення, які звер-
нулися в тому числі як потенційні 
одержувачі соціальних допомог, 
зменшилася, хоча допомога по без-
робіттю збільшилася і сьогодні ста-
новить 836 гривень. 

— Разом з цим рівень працевла-
штування збільшився на 10 відсо-
тків, — резюмує директор обласного 
центру зайнятості, — люди стали ак-
тивнішими у пошуку робочих місць, 
незважаючи на те, що є можливість 
отримувати допомогу.

Людмила ШИШКО


