
Серпень — останній місяць канікул 
для школярів, остання можли-
вість поїхати в літню відпустку для 
людей, які працюють, і в той же час 
важкий період для матусь — тре-
ба зібрати дітей до школи. Тому 
«Відомості» вирішили дослідити: в 
яку суму обійдуться батькам збори 
школярів до нового навчального 
року. 

Зібрати дітей до школи — про-
блема знайома всім батькам. На 
перший погляд нічого складного — 
лише форма шкільна та спортивна, 
взуття, портфелик і всіляка канце-
лярія. Та якби ж то ціни цього року 
аж так не «били» по бюджетах укра-
їнських сімей. Ми спеціально від-
правилися на ринки Луцька, щоби 
порахувати, з якою сумою в гаманці 
потрібно вирушати на базар. 

Шкільної продукції є вдосталь, 
проте не так багато покупців на неї. 
А все тому, пояснюють продавці, що 
зараз тільки почали завозити шкіль-
ний асортимент товарів. Більшість 
батьків, особливо з сільської місце-
вості, переважно лише раз можуть 
вибратися до міста, щоб зібрати ді-
тей до школи. Тому й чекають, поки 
вже точно на полицях замінять «літ-
нє» на «осіннє». Набагато краще, 
підкреслюють продавці, купувати 
вже зараз, оскільки нові завезення 
передбачають більший вибір.

Ціни на базарах Луцька різні: від 

мінімальних до максимальних. За 
шкільну форму для першокласника 
батькам доведеться викласти від 350 
гривень до 700, за спортивну — від 
250 до 550. Блузочки для дівчаток та 
сорочки для хлопчиків обійдуться у 
середньому в 200-250 грн. Спіднич-
ку можна придбати від 170 грн. Ціна 
на взуття теж різниться між собою. 
Усе залежить від того, чи натураль-
на шкіра, чи замінник. Велику роль 
відіграє бренд — якщо взуття китай-
ське шкіряне — дешевше, європей-
ське — дорожче в півтора або й два 
рази. Туфлі коштуватимуть батькам 
від 250 — 700 грн, кросівки від 280 
до 570 грн, а кеди від 150 — 350. 

Окрім одягу потрібні ще й 
шкільні атрибути: портфель, зоши-
ти, ручки, олівці, фломастери, аль-
боми, гумки та багато іншого. Ціна 
на учнівський ранець коливається 
від 350 до 580 грн. «Усе тому, що ки-
тайські — дешевші, а в польських 
— закупівельна ціна набагато вища. 
Хоча ті ж поляки теж привозять їх із 
Китаю. Тому й націнка», — пояснює 
продавець сумок пані Ольга. 

За канцелярію для однієї дитини 
доведеться викласти не менше 300 
грн. 

А тому, рахуючи мінімальні ціни 
на товари, виходить не менше 2300 
грн. І це ще при тому, що батьки 
купують по одній парі речей. Якщо 
ще й про запас, на будень і на свято, 
сума ще вища. 

Мами ж не рахують скільки гро-
шей витрачено, щоб зібрати донечку 
чи сина до школи, бо «не до того», — 
кажуть вони. 

Багатодітна мама Олена Марчук 
має п’ятеро школярів. Для неї немає 
такого періоду, як збирання до шко-
ли:

— Стараюся купувати протягом 
року все, що потрібно. В одного ту-
фельки зносились, в іншого шкільна 
форма, так і збираємо всього по-
троху. Уже в серпні тільки слідкую: 
скільки потрібно докупити зоши-
тів, чи залишилися з минулого року 
ручки й олівці. Для мене так легше, 
бо уявіть: якби все потрібне довело-
ся купити за один раз, це ж можна з 
глузду з’їхати.

Запитую: у скільки ж обходяться 
збори до школи, навіть якщо вони 
протягом цілого року?

— Навіть не знаю. А як ці гроші 
порахувати? Це ж треба після кож-
ного походу на базар записувати: 
скільки що коштувало, що саме ку-
пували. Така морока, та й для чого? 
Все одно треба купувати, не ходити 
ж діткам «голими».

І правда: у яку б суму не обходи-
лися «шкільні збори», кожна мама 
хоче, щоб її дитина ходила у найкра-
щому або хоча б мала найнеобхідні-
ше. Спрацьовує принцип: «усе для 
діток» — краще собі чогось не купи-
ти, аби своєму школярикові придба-
ти потрібне. Такі вони, батьки…

Якщо ж ви цього року вперше 
збираєте дитину до школи, досвідче-
ні матусі рекомендують обов’язково 
брати з собою першокласника не 
лише для того, щоб приміряти одяг, 
але й купити зошити, альбоми чи 
щоденники. Вибирати щоденник 
радять в залежності від віку дити-
ни: якщо це першокласник — не по-
трібно йому таблиці Менделєєва чи 
формули з математики та фізики, 
чого не можна казати про старшо-
класника — йому ж все це буде «під 
рукою». Також краще купувати одяг 
і канцелярію в різні дні. Бо пере-
бравши гору одягу та взуття, ви вже 
не захочете чекати, поки дитина ви-
биратиме зошити з малюнками.

І головне: обираючи між ціною 
та якістю покупки, вибирайте остан-
нє. Тоді дитина піде до школи радіс-
на, з гарним портфеликом, а головне 
— у зручному одязі та взутті. 

Любов ШЕКЕЛЬ
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Бойовики примушували вагітну 
волонтерку їсти сигарети 
«Вагітна жінка два місяці пробула в нелюдських умовах 
у полоні в бойовиків “ДНР”. На сьомому місяці вагітності 
її не годували, а змушували їсти сигарети, щоб чоловік 
— український прикордонник — приїхав в Донецьк 
і обміняв її на себе. Просто не вкладається в голові. 
Чомусь впевнений — у такому разі не повернулися 
б ні він, ні вона”, — написав журналіст Максим 
Волобоєв у Фейсбук. Жінка займалася волонтерством, 
допомагаючи виживати бійцям України на Донбасі. 
Звільнили її ввечері, 8 серпня, обмінявши на росіян.

У Камінь-Каширському районі ввели 
надзвичайний стан об’єктового рівня

Скільки коштує зібрати дитину 
до школи?

Британський уряд вдвічі 
збільшує програму 
підготовки українських 
військових
Арсеній Яценюк зустрівся з міністром 
оборони Великої Британії Майклом Фаллоном, 
який запевнив, що Великобританія була та 
залишається другом України, і повідомив 
про те, що Британський Уряд вдвічі збільшує 
програму підготовки українських військових. 

Волинь «захистила» 98% проектів, 
котрі зводитимуть коштом фонду 
регіонального розвитку

«Червоний півень» розгулявся 
в північних районах Волині. 

Ситуація, попри чималі площі за-
горяння, — контрольована. Нині 
працюють над тим, аби якомога 
швидше здолати руйнівну стихію 
та не дозволити вогню дістатися 
людських осель. На цьому акцен-
тували під час засідання оператив-
ного штабу, що відбулося за ініціа-
тиви голови облдержадміністрації 
Володимира Гунчика. Особливо на-
пружена ситуація — у Камінь-Ка-
ширському р-ні, зокрема поблизу 
сіл Видерта та Ворокомле. Там, за 
словами Володимира Грушовінчу-
ка, начальника управління ДСНС 
України у Волинській обл., під вог-
нем опинилося до 100 га площі.

— Для локалізації осередку по-
жежі на місці розгорнули насосну 
станцію, — підкреслив Володи-
мир Грушовінчук. — До населених 
пунктів відстань від трьох до п’яти 
кілометрів, а тому загрози життю 
людей чи знищенню осель немає. 

Але недостатньо води та паливно-
мастильних матеріалів, аби подо-
лати стихію.

Тому, зійшлися на думці, що 
необхідно в межах згаданих насе-
лених пунктів ввести надзвичай-
ний стан об’єктового рівня. 

Близько 7 га горить і коло 
с.  Гута, що на Ратнівщині. Розки-
нулася пожежа й на Любешівщині, 
неподалік Бихова. Зважаючи, що в 
обох районах вогнем охоплено зна-
чно менші площі, аніж на Камінь-
Каширщині, надзвичайного стану 
вирішили не оголошувати.

Разом із тим, у кожному з країв, 
де трапилася біда на торф’яниках, 
констатують: не вистачає пального, 
щоб продовжити боротися з вог-
нем. В обласному бюджеті, зокрема 
у резервному фонді, кошти можна 
би було знайти, одначе, аби офор-
мити відповідні документи, потрі-
бен не один день. Щоби пришвид-
шити процес, вирішили залучити 
кошти однієї з обласних програм, де 
передбачено трохи більше 200 тис. 
грн на пальне. 

Також Володимир Гунчик наго-
лосив: вже сьогодні питання щодо 
паливно-мастильних матеріалів 
має бути вирішене. А до 25 серпня 
у кожному районні мають напра-
цювати так звану дорожню карту із 
зазначенням діючих гідротехнічних 
споруд та місць ймовірної небезпе-
ки, також необхідно внести зміни 
до програм та бюджетів, передба-
чивши кошти для резерву пального.

За словами заступника голови 
облдержадміністрації Сергія 

Кошарука, станом на 1 серпня 2015 
року завершено прийом заявок 
щодо відбору програм та проек-
тів, які можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку. Загалом 
же фінансовий ресурс спрямову-
ють на завершення соціально зна-
чимих проектів.

Для Волинської області на 2016 
рік  прогнозований обсяг коштів 
державного фонду регіонального 
розвитку становить більше 143 
млн. грн, а подано заявок на за-
гальну суму близько 1 мільярда. 

Тому в 2016 році до зведеного об-
ласного фонду регіонального роз-
витку, який наповнюватиметься 
коштами державного, обласного, 
міського та районного бюджетів, 
сільських та селищних рад, вклю-
чатимуть інфраструктурні проек-
ти з ремонту та відновлення доріг, 
а також ті, які є затребуваними на 
сьогодні, зокрема мова йде про 
відновлення житла сімей військо-
вослужбовців, які загинули на 
Сході.

Загалом же Волинь «захисти-
ла» 98% проектів на суму 95 млн. 
578 тис., які зводитимуть у 2015-
му.

ТзОВ «УКРАЇНСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ»   
запрошує на роботу:

— керуючого магазином, заробітна плата 
3700 грн;
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Ковельська, 2 
(5-поверх),  тел. 0673341917;
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися за телефоном: 72-82-89, 72-81-49

ТзОВ «ЗАХІДТОРГХЛІБ»  запрошує на роботу:
— машиніста-кранівника, заробітна плата 
3500 грн;
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, 
0332780142;  
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися за телефоном: 72-82-89, 72-81-49

ПФ «ВЕЧІРНІЙ ДЗВІН» запрошує на роботу:
— токар, заробітна плата 3000 грн;
Контактні дані: Луцьк, вул. В.Стуса, 11, 
0332787792 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися за телефоном: 72-82-89, 72-81-49

ПАТ «Луцьк Фудз» запрошує на роботу:
— налагоджувальник устаткування у 
виробництві харчової продукції , заробітна 
плата – 2000 грн;
— завантажувач-вивантажувач харчової 
продукції, заробітна плата – 1800 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Ковельська, 150, 
тел. (0332) 778807.
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися за телефоном:71-95-00, 71-95-89.

ТзОВ «Інтегра Вест» запрошує на роботу:
— вантажник, заробітна плата від 1525 грн.
Контактні дані: Луцький р-н, с. Великий 
Омеляник, вул. Володимирська, 3, тел. (0332) 

Волинська обласна служба зайнятості 
запрошує Вас 17 серпня взяти участь у 
випускному іспиті навчальної групи з числа 
слухачів-безробітних «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва» 
(категорія «А1») у Волинському 
обласному учбовому центрі підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів агропромислового комплексу 
(Учбовий пункт смт. Ратне, вул. Нова, 6);
Ви зможете підібрати кваліфікованого 
працівника, провести співбесіду з 
претендентами на роботу, отримати 
рекомендації викладачів,  побачити 
реальних пошукачів праці.
Іспит розпочнеться об 11.00 год.
Телефони для додаткової інформації: 
(0332) 72-53-01, 72-44-90

Запрошуємо до участі в семінарах-
тренінгах, які проводитимуть кваліфіковані 
спеціалісти — партнери служби зайнятості:

14 серпня у Маневицькому районному 
центрі зайнятості 
(смт. Маневичі, вул. Луцька, 14)
10.00 год. — тренінг на тему: «Пошук нових 
сенсів та стимулів (мотивації) до успішної 
професійної реалізації  в мирному житті»
12.00 год. — тренінг на тему: «Як 
започаткувати власну справу у сфері різьби 
по дереву та його художній обробці»

14 серпня в Іваничівському районному 
центрі зайнятості
(смт. Іваничі, вул. Жукова, 7а)
11.00 год. — тренінг для учнівської молоді 
на тему: «Подорож у світ професій»
13.00 год. — тренінг для учнівської молоді 
на тему: «Сто професій — сто доріг»

17 серпня в Іваничівському районному 
центрі зайнятості
(смт. Іваничі, вул. Жукова, 7а)

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ! НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ШУКАЧІВ РОБОТИ БЕЗ УВАГИ! РОБОТОДАВЦІ ВОЛИНІ ПОТРЕБУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ!

282606.
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися за телефоном: 71-95-00, 71-95-89.

ТЗОВ «Т ЛТД ПМК - 20» запрошує на роботу:
— муляр, заробітна плата 3000 грн.
— столяр будівельний, заробітна плата 3000 
грн.
— електрозварник ручного зварювання, 
заробітна плата 3000 грн.
Контактні дані: 45607, Волинська область, 
Луцький район, Гірка Полонка, вул. Горохівська, 
63а
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися за телефоном: 71-95-00, 71-95-89.

ФОП  Ігнатчук Володимир Петрович 
запрошує на роботу:

— продавець непродовольчих товарів 
(продаж електротоварів — електротехнічна 
освіта), заробітна плата — 1220 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Ковельська, 68, 
контактний телефон (050) 4381896.
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися за телефоном: 71-95-00, 71-95-89.

ТОВ «ЕЛЛЕН  ГРУП» запрошує на роботу:
— швачка, заробітна плата – 1400 грн.
Контактні дані: Луцький р-н, с. Струмівка, 
вул. Рівненська, 4, тел. (050) 9987888 (Світлана 
Миколаївна).
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися за телефоном: 71-95-00, 71-95-89.

Більше інформації про вільні робочі місця та 
вакантні посади на сайтах державної служби 
зайнятості www.trud.gov.ua, 
www.dcz.gov.ua/vol

11.00 год. — тренінг на тему: 
«Започаткування власного бізнесу в 
сільській місцевості»
13.00 год. — тренінг на тему: «Професійна 
комунікація. Майстерність ефективної 
взаємодії»

17 серпня в Камінь-Каширському 
районному центрі зайнятості 
(м. Камінь-Каширський, 
пл. Незалежності, 8)
11.00 год. — засідання клубу «Ширше коло» 
(військовослужбовці та учасники АТО, 
члени їхніх сімей)
13.00 год. — тренінг на тему: «Робоче місце: 
знайти, створити, зберегти»

17 серпня у Любешівському районному 
центрі зайнятості 
(смт. Любешів, вул. Незалежності, 36)
10.30 год. — тренінг на тему: «Пошук нових 
сенсів та стимулів (мотивації) до успішної 
професійної реалізації  в мирному житті»
12.30 год. — тренінг для внутрішньо 
переміщених осіб на тему: «Побудова 
кар’єри в умовах нестабільності. 
Можливості та «підводні камені»

17 серпня у Ратнівському районному 
центрі зайнятості 
(смт. Ратне, вул. Набережна, 6)
11.00 год. — тренінг на тему: «З глибини 
віків традиційні ремесла українських 
народностей — ваша власна справа»
13.00 год. — тренінг на тему: «Середній вік 
та професійна кар’єра»

18 серпня у Володимир-Волинському 
міськрайонному центрі зайнятості 
(м. Володимир-Волинський, вул. 
Устилузька, 17)
08.00 год. — тренінг на тему: «Пошук нових 
сенсів та стимулів (мотивації) до успішної 
професійної реалізації  в мирному житті»

10.00 год. — тренінг на тему: «Як 
започаткувати власну справу в сфері 
ковальства»

18 серпня у Локачинському районному 
центрі зайнятості
(смт. Локачі, вул. Незалежності, 1)
10.30 год. — тренінг на тему: «Жінка і праця: 
секрети суміщення роботи та сім’ї»
13.00 год. — тренінг на тему: «Сучасні 
технології пошуку роботи»

18 серпня у Нововолинському міському 
центрі зайнятості 
(м. Нововолинськ, пров. Поштовий, 1)
13.00 год. — тренінг на тему: «Тренінг 
відновлення власних ресурсів для успішної 
адаптації в умовах мирного життя»
15.00 год. — тренінг на тему: «Як 
започаткувати власну справу в сфері 
фітодизайну, флористики, декоративних 
виробів»

19 серпня в Ратнівському районному 
центрі зайнятості 
(смт. Ратне, вул. Набережна, 6)
10.30 год. — тренінг на тему: «Моє здорове 
майбутнє»
12.30 год. — засідання клубу «Ширше коло» 
(військовослужбовці та учасники АТО, 
члени їхніх сімей)

20 серпня в Любомльському районному 
центрі зайнятості
(м. Любомль, вул. Промислова, 1)
11.00 год. — тренінг на тему: «Школа 
безпеки та порядку»
13.00 год. — тренінг на тему: «Жінка і праця: 
секрети суміщення роботи та сім’ї»

Телефон для додаткової інформації – (0332) 
725437 (відділ організації профорієнтації 
обласного центру зайнятості)


