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Минулого тижня на базі СП ТОВ 
«Модерн-Експо» відбулося засі-
дання обласного координаційного 
комітету сприяння зайнятості 
населення, де обговорювався стан 
ринку праці та проблеми професій-
ного навчання кадрів для сучасно-
го виробництва.

Заступник директора обласно-
го центру зайнятості Алла Чубара 
повідомила, що станом на 1 трав-
ня цього року на обліку в центрах 
зайнятості перебувало 14,8 тися-
чі безробітних. Кількість вакансій 
становила 1434 одиниці. З них для 
робітників — 758, для службовців — 
486, 190 — для осіб, які не мають спе-
ціальної підготовки, 251 — для пра-
цівників сільського господарства. 
Найпопулярнішими професіями на 
ринку праці є продавці, касири тор-
говельного залу, кухарі, бармени, 
офіціанти, водії, слюсарі, швачки, 
підсобні робітники. 

Проблемою укомплектування 
вакансій, особливо для кваліфікова-
них працівників, як зазначила Алла 
Чубара, залишається низький рівень 
запропонованої зарплатні. У третині 
вакансій пропонується мінімальна 
заробітна плата. А у більшості цен-
трів зайнятості області питома вага 
вакансій із мінімальною зарплатою 
становить більше половини.

Попри це, рівень працевлашту-
вання громадян за сприяння служби 
зайнятості, порівняно з минулим 
роком, збільшено. Великою мірою 
сприяє цьому професійне навчання 
кадрів на замовлення роботодавців.

Як розповіла начальник відділу 
організації профнавчання обласного 
центру зайнятості Жанна Хаймик, 
щорічно понад 1200 роботодавців 
замовляють у них підготовку праців-
ників. Минулого року на ці потреби 
було витрачено 2 мільйони 900 тисяч 
гривень. За ці кошти здійснювалася 
професійна підготовка, перепідго-
товка та підвищення кваліфікації у 
навчальних закладах області, цен-
трах професійно-технічної освіти 
служби зайнятості, безпосередньо 
на виробництві. Саме останнє на-
було широкої популярності, адже 
дає можливість набути практичного 
досвіду та закріпитися за робочим 
місцем.

Про те, що стажування на ви-
робництві є необхідним, зважаючи 
на низьку матеріально-технічну базу 
наших вузів, говорив і директор 
Луцького ВПУ будівництва та архі-
тектури Ростислав Собуцький. За 
його словами, сьогодні на «Модерн-
Експо» проходять практику 25 сту-
дентів із вишу. І саме такі великі під-

приємства та компанії визначають 
зміст професій на ринку праці.

— Я підтримую думку Ростис-
лава Степановича, — каже гене-
ральний директор «Модерн-Експо» 
Петро Пилипюк, — що майбутнє 
профтехосвіти та вищої освіти саме 
у тісній співпраці з потенційними 
роботодавцями, і ми готові до цього. 
Коли приходять на практику, ска-
жімо, 25 студентів, то я впевнений, 
що дев’ять-десять із них залишаться 
в нас. Бо до нас відправляють кра-
щих, а ми з тих кращих відбираємо 
ще кращих. І вони, наче пластилін, 
із якого можна щось ліпити. Погано, 
що у них немає досвіду, проте добре, 
що немає негативного досвіду. Наді-
ємося, що саме молодь дасть імпульс 
для подальшого розвитку компанії.

Півроку тому, за словами пана 
Пилипюка, розпочалась активна ро-
бота компанії з центрами зайнятос-
ті. А старт дав семінар, організова-
ний обласною службою зайнятості, 
де була можливість поспілкуватися 
та почути про проблеми ринку пра-
ці в регіоні.

Сьогодні на підприємстві про-
ходить практику сорок чоловік із 
трьох навчальних закладів — Луць-
кого вищого професійного учили-
ща, технічного університету та ВПУ 
будівництва й архітектури. Тут ви-
користовують найновіші технології. 
Металообробка, зварювання повніс-
тю комп’ютеризовані. Всі присутні 
на засіданні комітету мали можли-

вість побачити, як працюють на під-
приємстві за допомогою лазерних 
комплексів. Незважаючи на те, що 
обладнання тут найсучасніше, сту-
денти успішно його опанували.

Випускник ПТУ №2 Андрій Мо-
роз із 22 березня працює зварюваль-
ником. Упевнено відповідає, що з 
майбутньою професією визначився 
та залишається на підприємстві. В 
інструментальному цеху зустріли 
випускника Луцького технічного 
університету Романа Павлюка. Він 
на підприємстві вже півроку — пра-
цює токарем. Йому довелось опану-
вати станок із програмним забез-
печенням. Одначе запевнив, що це 
було не надто складно, тож за кілька 
тижнів навчання він уже сам при-
ступив до роботи. 

Петро Пилипюк розуміє про-
блеми сучасної освіти та навіть лад-
ний надавати вузам свою виробничу 
базу для проведення занять, звісно, 
в розумних межах. Але, на жаль, 
каже, поки що інтерес із боку ке-
рівників освітніх закладів малий. 
Запорукою успіху на підприємстві, 
як запевняє генеральний директор, 
є знання іноземних мов. А у цьому 
напрямку також маємо прогалини в 
нашій освіті.

— Бо ж ми інтегруємось у Євро-
пу, — пояснює Петро Пилипюк. — І 
якщо непоганого інженера ще мож-
на знайти, то щоб він ще й іноземну 
знав — це малоймовірно.

Людмила ШИШКО
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Події
МЕДИЧНА ЛЕГКОВАЖНІСТЬ 

Лучани, які перевіряли серце, не 
змогли забрати результати аналізів

У кінці квітня у Луцьку на базі 
поліклініки №1 розпочала свою 

діяльність програма «Серцево-
судинний ризик під контролем». 
Усі охочі могли безкоштовно визна-
чити фактори серцево-судинного 
ризику й отримати прогноз щодо 
схильності до захворювань серця 
та судин на найближчі десять ро-
ків. Акція тривала в облцентрі до 
20 травня. Одначе 23 травня до ре-
дакції надійшли скарги від лучан: 
мовляв, ті, хто здавав аналізи 19 
та 20 травня, не можуть отримати 
результати.

Лучанка Оксана К. розпові-
ла, що зголосилася на вмовляння 
доньки перевірити серце ще в кін-
ці квітня, та коли зателефонували 
до Києва, щоб записатися, їм по-
відомили, що людей багато, тож їх 
запишуть на 20 травня, якраз на 
останній день дії програми в об-
ласті. 

— Ми погодилися, прийшли 
в п’ятницю, здали кров, а забрати 
аналізи нам сказали вранці в по-
неділок у тому ж кабінеті, — каже 
пані Оксана. — У понеділок о пів 
на десяту ранку людей під кабіне-
том назбиралося зо два десятки, та 
лікаря не було. Медперсонал на-
відріз відмовлявся будь-що роби-
ти, бо, як вони казали, це київські 
лікарі орендували в поліклініці 
кабінет, а до них вони ніякого сто-
сунку не мають. Потім із кабінету 
почали демонстративно виносити 
ваги, плакати, крісла. До нас піді-
йшла працівниця поліклініки та 
попросила перейти до іншого ка-
бінету, мовляв, там нас прийме 
лікар. Я особисто прочекала ще 
годину, та ні лікаря, ні аналізів не 
побачила.

Знервовані люди почали теле-
фонувати з мобільного до Києва 
на номер, за яким записувалися на 
прийом, але чіткої відповіді ніхто 
дати не зміг. На тому кінці дроту 
сказали лише одне: нині програма 
працює у Сімферополі, а в Луцьку 
вона закінчилася 20 травня. 

Редакція «Відомостей» вирі-
шила з’ясувати, у чому річ і як лу-
чанам отримати хоча б результати 
аналізів, не кажучи вже про обіця-
ну консультацію кардіолога.

З’ясувалося, що лікарка, яка 
мала прийняти людей, кардіолог 
Маргарита Шията, у той день була 
на роботі, та чому не вийшла до 
пацієнтів, невідомо. Прийомні го-
дини у неї з 9-ї до 12-ї. 

Головний лікар поліклініки №1 
Ігор Гнетньов пояснив, що затрим-
ка з видачею аналізів сталася через 
збій у київських координаторів.

— За умовами договору, наші 
медики проводять забір крові у 
пацієнтів, роблять її аналіз, а ре-
зультати направляють до Києва, де 
вже безпосередньо координатори 
складають рекомендації кожно-
му індивідуально. Так, у понеді-
лок склалася така ситуація, був 
великий наплив людей, прийшли 
навіть ті, які невчасно з’явилися 
на призначену їм дату. Результати 
надійшли частково, а ми не маємо 
права консультувати пацієнтів за 
цією програмою. Ми всього лише 
виконавці, — каже Гнетньов.

Медик порекомендував луча-
нам, які не отримати результати 
аналізів, прийти до поліклініки та 
забрати лікарські висновки на тре-
тьому поверсі у відділенні денного 
стаціонару. 

Ірина КОСТЮК

Пройти ЗНО бажають 
260 тисяч випускників
Цього року для проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання зареєстровано 260 
тисяч учасників, із них 34937 — у Львівському 
регіональному центрі оцінювання якості освіти, 
серед них 17778 жителів Львівщини, повідомила 
на прес-конференції начальник регіонального 
центру Лариса Середяк. Посадовець також пові-
домила, що у Волинській області зареєстровано 
6905 осіб, а в Рівненській — 10254 особи.

150 тисяч волинян мають 
шкідливу звичку курити 
За даними соціологічного опитування населення стосов-
но тютюнокуріння, на Волині палять 150 тисяч осіб у віці 
понад дванадцять років (17% цієї вікової категорії). Одна-
че варто зауважити, що рівень куріння в області є одним 
із найнижчих серед регіонів України — в цілому в державі 
курить 22% осіб. За тривалістю куріння опитані розпо-
ділилися так: до п’яти років курять 23%, близько десяти 
років — 26%, 11-15 років — 9%, 16-20 років — 17%, а 
понад 20 років — 25% курців. Дві третини викурюють до 
десяти цигарок за добу, 9% — 11-15, 25% — 16-20.

Найбільші шанси влаштуватися на роботу має той, 
хто пройшов стажування на виробництві 

Роман Павлюк за токарним станком

ПРОБЛЕМА 

Острів посеред Світязя може залишитися 
без дерев і птахів

Екологи б’ють на сполох: дерева на 
острові гинуть через збільшення 

популяції бакланів. 
— Цей птах зазвичай гніздиться 

біля узбережжя морів, — зазначив  
перший заступник начальника Дер-
жавної екологічної інспекції у Во-

линській області Олександр Ткачук. 
— Проте вісім років тому декілька 
пар облюбували острів на Світязі. 
На сьогодні популяція бакланів на-
раховує 200-250 особин. І вони ста-
ли небезпечними для екосистеми 
острова. 

Екологи говорять, що внаслі-
док збільшення популяції бакланів 
із острова виселяються інші, більш 
цінні, птахи. Зокрема гуси, качки. 
Крім того, баклани — хижаки. Вони 
живляться рибою, через них змен-
шуються рибні запаси. 

Та найбільше баклани загрожу-
ють фауні острова. Адже ці птахи 
гніздяться на деревах. Їхній послід 
падає на листя та «спалює» його. В 
результаті дерево починає всихати, 
а колонія бакланів переселяється на 
інші дерева. Якщо баклани розмно-
жуватимуться з такою ж інтенсив-
ністю, а їх поголів’я збільшиться до 
тисячі особин, то на острові не зали-
шиться дерев, натомість поростуть 
чагарники. Тоді інші птахи можуть 

покинути острів. Олександр Ткачук 
вважає, що треба негайно шукати 
дієві способи зменшення популяції. 
Оскільки територія острова входить 
до Шацького національного парку, 
то стріляти птахів категорично за-
боронено.  

Наталка СЛЮСАР

Тут гніздилися баклани

Пташенята мартина сріблястого

ОГОЛОШЕННЯ 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Закрите акціонерне товариство  „ГРАНД МАРКЕТ ГРУП”

Оголошує про проведення  18 липня 2011 року о 11 год. 00 хв. позачергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Волинська область, м. 
Луцьк, вул. Ковельська, 22а

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт виконавчого органу про господарську діяльність за 2010 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Звіт Ревізора за 2010 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.  Порядок розподілу при-

бутку (покриття збитків) Товариства.   
7. Затвердження Передавального Акту.
8. Затвердження Звіту про наслідки обміну акцій у статутному капіталі ЗАТ 

«ГРАНД МАРКЕТ ГРУП», що реорганізується на письмові зобов’язання про видачу 
відповідної кількості часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «ГРАНД МАРКЕТ ГРУП».

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули на загальні збори акціоне-
рів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів 
з 10 год. 30 хв. до 10 год. 55 хв. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам 
– документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який 
посвідчує особу та належним чином оформлене доручення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2010р. (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 70 412 63 943
Основні засоби 61 493 56 453
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 853 4 829
Сумарна дебіторська заборгованість 4 052 1 641
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 1 020
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - 3 352 - 3 448
Статутний капітал 148 148
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 39 602 94 185
Чистий прибуток - 7 050 - 3 596
Середньорічна кількість акцій (шт) 1 000 1 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 23


