
На Волині, де кількість вільних ро-
бочих місць для працевлаштування 
за наймом обмежена, ситуацію 
з безробіттям можуть врятувати 
підприємництво і самозайнятість. 
Обласна служба зайнятості впро-
ваджує цілу систему заходів для 
мотивації та залучення безробітних 
до започаткування власної справи. 
Зокрема, консультує й навчає, які 
кроки і дії варто здійснити для 
відкриття бізнесу. «Відомості» 
мали можливість поспілкуватися 
з тими, хто зважився зареєструва-
тися суб’єктом підприємницької 
діяльності. 

Одним із таких є мешканець села 
Козин Рожищенського району Ігор 
Кучмук. Він працював столяром, 
однак два роки тому залишився без 
роботи. Покидати улюблену справу 
не хотів, тому й вирішив спробу-
вати працювати на себе. В центрі 
зайнятості пройшов курси з під-
приємництва, отримав одноразову 
виплату допомоги з безробіття, яку 
використав на купівлю верстата, на-
писав бізнес-план, захистив його — і 
тепер трудиться у своєму невелич-
кому цеху. 

— Все виготовляю: крісла, двері, 
вікна, — розповідає Ігор Петрович. 

— І хоча сьогодні конкуренція ве-
лика, бо є багато торгових центрів, 
де продають такі вироби, замовлень 
вистачає, бо люди хочуть мати речі з 
натурального дерева, адже магазин-
ні з МДФ не такі якісні та служать 
недовго. 

До того ж свою продукцію Ігор 
Кучмук цінить недорого. Скажімо, 
найпростіші соснові двері вартують 
тисячу гривень, а один «квадрат» 
вікна під склопакет — 600 гривень, 
коли у магазині — чотири тисячі. 

У майбутньому чоловік планує 
розширяти свій цех. 

А от подружжя Вознюків із цьо-
го ж села працює в одноосібному 
селянському господарстві. Сконцен-
трувалися на тваринництві, бо, як 
пояснив глава сімейства Володимир 
Володимирович, рослинництво є не 
настільки вигідним: через погодні 
умови важко зібрати хороші врожаї.

— Живемо на гроші, виручені за 
продане молоко, — каже господиня 
пані Галина. — Хоча ціна не дуже ви-
гідна — 2,25 гривні за літр. Це трохи 
замало. Інколи молоко возимо на 
ринок, а ще ношу в дитсадок. Сіємо 
в основному зернові та буряк, щоб 
було чим годувати худобу, сіно за-
готовляємо. 

У господарстві також розводять 
овець, адже з них і м’ясо смачне, і 
вовна є, яку потім здають для по-
шиття ковдр. 

Володимир Володимирович по-
хвалився трактором, якого сам склав, 
також змайстрував культиватор, кар-
топлесаджалку. Каже: «Брухту в мене 
нема — у мене все матеріал». 

І Галина, і Володимир Вознюки 
були учасниками навчальних се-
мінарів «Зимової агрошколи», яку 
проводить центр зайнятості. Ка-
жуть, знання, отримані там, тепер 
застосовують на практиці у своєму 
господарстві. 

Любов Юрко з села Люблинець 
Ковельського району також три 
роки тому скористалась одноразо-
вою виплатою допомоги з безробіт-
тя і відкрила власне підприємство з 
виробництва вапна. Адже у жінки 
20-річний стаж роботи у цій галу-
зі. Сьогодні у неї четверо найма-
них працівників, двоє проходять 
стажування. Каже, що співпраця з 
центром зайнятості дуже допомагає 
у веденні бізнесу. Любов Володими-
рівна є претендентом на відшкоду-
вання єдиного соціального внеску. 

Колишній безробітний із Ковеля 
Ігор Баховець відкрив власну справу 
після отримання одноразової виплати 
допомоги з безробіття, а тепер виго-
товляє ювелірні вироби. Це ремесло у 
них родинне, адже прикраси створю-
вав ще його тесть, який уже на пенсії. 

Сергій Півень із селища Ратне, 
здобувши досвід в автомайстерні, 
також наважився на свій бізнес. По 
допомогу звернувся у центр зайня-
тості. Тепер він успішний підприє-
мець — надає послуги з фарбування 
автомобілів. Запевняє, що серед його 
клієнтів не тільки місцеві автомо-
білісти, а й з-за кордону — Польщі, 
Білорусі, Німеччини, бо, виявляєть-
ся, там оновити свій транспортний 
засіб коштує набагато дорожче. І за-
писуються до нього заздалегідь, бо 
черга велика. 

Прикладом успішної роботи з 
забезпечення зайнятості на селі є 

діяльність окремих голів сільських 
рад. На Волині з-поміж багатьох у 
цьому плані вирізняється голова 
Забродівської сільської ради Ратнів-
ського району Микола Калачук. Він 
активно готує інвестиційні проекти, 
залучає кошти для розвитку грома-
ди. Микола Михайлович налагодив 
активну співпрацю з районним цен-
тром зайнятості щодо організації 
громадських робіт, а з цього року 
вона відбувається на паритетних 
фінансових засадах. Під час гро-

мадських робіт безробітні здійсню-
вали благоустрій, ремонт об’єктів 
соціальної сфери. Завдяки участі у 
різного роду мікропроектах на тери-
торії сільради вдалось облаштувати 
і відремонтувати ФАПи, дитячий 
садок. У планах — створення цен-
тру розвитку дитини у с. Якушів, ас-
фальтування доріг, освітлення, заку-
півля медичного обладнання. А ще 
на території почало працювати нове 
потужне сільськогосподарське під-
приємство «Ратнівський аграрій», 
завдяки чому на сьогодні близько 
200 людей мають роботу, а бюджет 
сільради — фінансові надходження. 

Людмила ШИШКО 
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стільки відсотків населення 
України вважає, що було б 
краще, якби все залишилось 
так, як було в СРСР до 1985 
року. В Росії шкодує за 
Радянським Союзом лише 
третина громадян. 

Луцькі «беркутівці» оперативно 
затримали грабіжника 
На 31-річну лучанку грабіжник напав посеред білого 
дня. Коли вона проходила повз чагарники, з них вибіг 
невідомий і зі спини однією рукою схопив жінку за шию, 
а другою пригрозив ножем. Нападник вимагав гроші. 
Однак його налякав випадковий перехожий. По гарячих 
слідах «беркутівці» затримали грабіжника. Родом він 
із Ківерцівського району, в минулому чотири рази 
судимий за вчинення майнових злочинів. 

Найбільше боргують за газ ЖКП 
і тепловики 
На Волині рівень розрахунків усіх категорій споживачів за 
використану цього року електроенергію становить 101,5%. 
Про це повідомив перший заступник голови ОДА Олександр 
Башкаленко. З його слів, борги минулих років становлять 
53 мільйони гривень, упродовж липня заборгованість 
знизилася на 8,3 мільйона. Рівень розрахунків за газ — 
82%. Найбільше боргують підприємства теплоенергетики 
та житлово-комунального господарства. Їхня загальна 
заборгованість, із урахуванням боргів минулих років, 
становить понад 200 мільйонів гривень. 

Засудженого, який 
побив наглядача, 
судитимуть ще раз 

6

Увечері 31 травня 2013 року 
засуджений Маневицької 

виправної колонії №42, пере-
буваючи в стані алкогольного 
сп’яніння, порушував правила 
внутрішнього розпорядку. Коли 
ж наглядачі намагалися його 
заспокоїти, в’язень напав на од-
ного з них і побив. Вгамувати 
чоловіка та вдягнути на нього 
наручники працівникам колонії 
вдалося лише застосувавши до 
нього сльозогінний газ і гумовий 
кийок. 

Прокуратурою Маневиць-
кого району затверджено обви-
нувальний висновок і скеровано 
до суду матеріали кримінального 
провадження щодо ув’язненого. 
Бунтівнику інкримінують вчи-
нення опору правоохоронцям 
під час виконання ними службо-
вих обов’язків і насильство щодо 
працівника правоохоронного 
органу. 

До слова, у виправній колонії 
цей громадянин відбуває пока-
рання за вчинення крадіжок. До 
цього він був неодноразово засу-
джений за крадіжки, хуліганство 
та незаконне заволодіння тран-
спортним засобом. 

Українські синоптики прогно-
зують теплу осінь із незна-

чним похолоданням по всій кра-
їні у вересні. Про це повідомила 
завідувачка відділу кліматичних 
досліджень науково-дослідно-
го метеорологічного інституту 
НАН України Вазіра Мартазіно-
ва. 

Вона зазначила, що протягом 
вересня температурний режим 
не буде стійким. Значне похо-
лодання очікується на Заході. 
Крім того, до середини вересня 
синоптики передбачають опади, 
а прогноз на жовтень-листопад 
оптимістичний. «Температура 
буде вищою за кліматичні норми 
цих місяців. У середині жовтня 
ми очікуємо різке похолодання, 
як і в середині листопада», — по-
відомила Мартазінова. 

За її словами, зима в Україну 
прийде у другій половині грудня. 

Синоптики 
запевняють, що 
осінь буде теплою

 ДОВІДКА

Результатом роботи, проведеної 
обласною службою зайнятості 
протягом I півріччя 2013 року, стало 
започаткування 313 безробітними 
підприємницької діяльності, 72 
із них проживають у сільській 
місцевості. 

Минуло тринадцять років із того 
часу, як додому, до дружини 

Юлії та донечки Яни, не повернувся 
оперуповноважений Ковельсько-
го МВ УМВС України у Волинській 
області лейтенант міліції Владислав 
Лесик. 

«Ніби все сталося вчора. 
Пам’ятаю, о восьмій годині ранку 
прийшов начальник карного роз-
шуку ковельської міліції. Був ще з 
кимось, але я нікого не бачила, крім 
нього... Міліціонер сказав, що Вла-
дислава вбили», — розповідає Юлія 
Лесик. 

26 квітня 2000 року Владислав 

Лесик разом із тоді ще стажистом 
поверталися додому з чергування. 
Поблизу ковельського вокзалу вони 
побачили, як компанія нетверезих 
молодиків чіпляється до молодої 
пари. Не роздумуючи, лейтенант ки-
нувся на допомогу, але у нерівному 
бою поліг: від отриманих двадцяти 
ножових поранень помер на місці. 
Колегу, якому завдали чотири удари 
ножем, вдалося врятувати. 

Дружина Владислава Лесика 
Юлія запевняє, що по-іншому її чо-
ловік вчинити не міг. Адже з юності 
мріяв бути міліціонером, захищати 
громадян. Його дід і тітка у свій час 
теж працювали в органах внутріш-
ніх справ, і таке ж бажання виникло 
у Владислава. Кілька років поспіль 
він намагався вступити до Націо-
нальної академії внутрішніх справ 
України (тепер — КНУВС), і йому 
вдалося. Спочатку працював у Рів-
ному в відділі виконання покарань, 
а у 1999 році перевівся до карного 
розшуку в Ковель. 

Того фатального вечора він вчи-
нив так, як веліли йому совість і 
службові обов’язки. 

Після трагедії Юлії Вікторівні 
було нелегко. Залишилася сама з 

дворічною дитиною на руках. Вла-
дислав Лесик родом із Ковельського 
району, тому молода сім’я приїхала 
жити до його батьків. Але тепер зму-
ченій горем жінці хотілося поверну-
тися додому, до рідних. 

«Того трагічного року мене за-
прошували на прийом до міністра 
внутрішніх справ України Юрія 
Кравченка. Обіцяли, що допомо-
жуть, і таки дали квартиру в Рівно-
му, саме так, як і просила. Велика 
завантаженість роботою та необхід-
ність ставити дочку на ноги допо-
могли жити далі», — розповіла пані 
Юлія. 

Сьогодні дочці, Яні Владиславів-
ні, вже п’ятнадцять. Дівчина майже 
не пам’ятає батька. Постійно роз-
питує матір, яким він був, що полю-
бляв робити у вільний час, про що 
мріяв, за що вона його покохала. А 
Юлія Вікторівна, перегортаючи сто-
рінки безцінного альбому з сімейни-
ми фото, на яких щасливе подруж-
жя Лесиків тримає на руках донечку, 
відповідає: «За любов до життя». 

Щороку 22 серпня, в День вша-
нування пам’яті загиблих праців-
ників міліції, Юлію Лесик запро-
шують до Рівненського управління 

внутрішніх справ. Вона розповідає, 
що завжди приходить на заходи, 
адже цей день дуже важливий для 
неї. Каже, саме тоді знову починаєш 
пригадувати все з початку. 

Молодого солдата, який служив 
в армії, поклали на лікування до вій-
ськового госпіталю. Юлія й досі там 
працює. Вони познайомились, роз-
говорилися. Дівчину підкорили щас-
ливі очі Владислава, його посмішка, 
що завжди сяяла на обличчі. Він на-
стільки любив життя, спілкування з 
людьми і самих людей, що це переда-
валось іншим. Перед таким хлопцем 
встояти було просто неможливо. А 
нестримна жага Владислава служи-
ти у міліції, щоб відстоювати спра-
ведливість і робити добро, переко-
нали Юлію остаточно: це саме він, 
чоловік її життя. 

Дочка Владислава перейняла від 
батька всі ці якості й теж хоче при-
святити своє життя служінню у мі-
ліції. Як і сам Владислав, Яна навіть 
чути не хоче будь-яких відмовлянь 
від обраного шляху. Дівчина всту-
пила до Юридичного ліцею імені 
Ярослава Кондратьєва. Першого 
вересня цього року вона їде на на-
вчання до Києва. Юлії Вікторівні 
залишається всіляко підтримувати 
дочку, адже розуміє: вона така ж, як 
і тато, живе непереборним прагнен-
ням допомагати. 

Юлія ЛОКОТЬКО 

Захистив людей ціною власного життя 

Чим зайнятися, коли 
залишився без роботи 

Майстер-ювелір Ігор Баховець

Сергій Півень тепер має свій автосервіс


