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У Луцьку відбудеться 
філуменістична виставка 
9 вересня у Центрі туристичної інформації та послуг міста 
Луцька відкриється філуменістична виставка. Експозиція 
складатиметься із двох частин. Сірникові коробки на тему 
«Мандрівки з сірниками» з колекції Анатолія Сєркова 
(м. Луцьк) представлені екземплярами Української сір-
никової фабрики і зарубіжних країн. Тематика — об’єкти 
туристичної інфраструктури. На виставці буде представ-
лена також «Філуменістична Шевченкіана» з приватної 
колекції Галини Панахид (м. Львів). 

Всесвітній біг заради 
гармонії досягнув Волині 
2–3 вересня на території області пройшла 
міжнародна факельна естафета «Всесвітній біг 
заради гармонії». Вона проводиться задля по-
ширення ідеалів толерантності, дружби і гармо-
нійного співіснування народів у світі. Символом 
гармонії та єднання є полум’яний факел, який 
бігуни передають один одному із рук у руки. 
Акція проводиться у понад 100 країнах світу 
протягом останніх 27 років. В Україні планують 
подолати близько 1280 км за 14 днів. 

Волиняни вирушать до Німеччини та Польщі, 
щоб розповісти про війну в Україні 

На Рівненщині провели ексгумацію 
солдатів Війська Польського 

Волинські волонтери вирушать 
шукати допомоги українським 

військовим у Польщі та Німеччині. 
З цією ціллю організація «Самообо-
рона Волині» влаштовує автопробіг 
низкою міст двох європейських дер-
жав «Допоможи Україні — захисти 
Європу». 

Автопробіг триватиме тиждень 
— із 8 по 14 вересня. Організатори 
заходу розповіли, що головна мета 
їхньої ініціативи — розповісти яко-
мога більшій кількості європейців 
про те, що військове вторгнення Ро-
сії в Україну є реальністю, воно від-
бувається вже сьогодні. 

Самооборонівці хочуть, щоб 
мешканці Європи усвідомили, що 
ця проблема стосується не лише на-
шої країни — не тільки Україна має 
нести на собі тягар цієї війни. Ситу-
ація настільки непередбачувана, що 
будь-якої миті може стати загрозою 
для всієї Європи. Саме про ці месе-
джі організатори автопробігу Юрій 
Моклиця та Богдан Климчук розпо-
віли під час своєї прес-конференції. 

«Ми не політики чи заангажова-
ні чиновники високого рівня — ми 
звичайні громадяни. Тож інформа-
ція, озвучена нами, важливіша, ніж 
заяви політиків», — відзначив Юрій 
Моклиця. За його словами, Європою 

шириться путінська пропаганда, 
спрямована на викривлення ситуа-
ції в Україні. 

Крім того, автопробіг стане чудо-
вою нагодою для українських волон-
терів налагодити зв’язки та співпра-
цю з міжнародними організаціями та 
місцевими волонтерами, щоб отри-
мати допомогу для постраждалих 
бійців, розповів координатор акції в 
Німеччині Богдан Климчук. 

Автопробіг «Допоможи Україні 
— захисти Європу» відбудеться за 
сприяння міської ради Луцька, Во-
линської обласної ради, Генерально-
го консульства Республіки Польща у 
Луцьку, спілки «Мости в Україну» та 
інших організацій. 

До Європи вирушать 3–4 авто-
мобілі з активістами, вони стартува-
тимуть у Замості, закінчиться авто-
пробіг у Жешуві. У маршруті вказані 
Люблін, Варшава, Берлін, Дрезден, 
Краків тощо, де відбудуться круглі 
столи з представниками влади та 
місцевими мешканцями, україн-
ською діаспорою, а на центральних 
площах збиратимуть кошти для тих, 
хто постраждав у війні. У кожному з 
міст планують зібрати від 100 до 500 
євро на допомогу українцям. 

Активісти додали, що пальне 
й інші витрати акції взяли на себе 
спонсори, а місцеві громади зголо-
силися забезпечити волонтерів хар-
чами та місцем для ночівлі. 

У понеділок, 1 вересня, у 75-у 
річницю початку Другої сві-

тової війни, міжнародна експеди-
ція ДП «Рівненська старовина», 
ДП «Волинські старожитності» й 
Ради охорони пам’яті, боротьби 
та мучеництва провела ексгумацію 
солдатів Війська Польського, що 
загинули у вересні 1939-го внаслі-
док радянського бомбардування 
на станції Гайки (нині с. Гайки-Си-
тенські Радивилівського району 
Рівненщини). В експедиції взяли 
участь Юрій Харковець, Тарас 
Верба, Михайло Вашета, Сергій 
Шабловський, Руслан Форманюк, 
Анастасія Данилюк і Віталій За-
творніцький із боку України й До-
мініка Семінська, Адам Кучинські 
та Міхал Семінські з польського 
боку. 

В ході досліджень виявлено 
останки 15 вояків, укладених у дві 
невеликих могили: 5 осіб у могилі 
№ 1 та 10 — у № 2. Загиблі мають 
ознаки численних травм, очевид-
но, отриманих при бомбардуванні. 
Поховані солдати разом із військо-
вою формою, про що свідчать чис-
ленні знахідки ґудзиків, залишків 
військової форми, ременів і взут-
тя. З особистих речей знайдено 
люстерка, монети часів ІІ Речі 

Посполитої, католицькі хрестики 
й іконки, а також чотири особис-
тих жетони, що, є надія, дозволить 
встановити особи похованих. Три-
ває робота з очищення виявлених 
матеріалів, а також антропологіч-
не дослідження останків загиблих.  

Археологи висловлюють по-
дяку в організації та проведенні 
дослідження голові Ситенської 
сільради Гуменюку Андрію Дми-
тровичу. Завдяки таким людям і 
праці дослідників стає можливим 
встановити імена багатьох невідо-
мих солдатів, що загинули на на-
шій території в роки Другої світо-
вої.

Уже чотири роки успішна підприємниця Наталія Стаднюк 

Власний бізнес — це реально, навіть 
у час економічної нестабільності 
Незважаючи на складний еконо-
мічно-соціальний стан у державі 
волиняни знаходять усе нові й 
нові шляхи для самореалізації й 
зайнятості. Так, упродовж січня–
липня цього року започаткували 
підприємницьку діяльність 438 без-
робітних. Зокрема, у торгівлі — 210 
осіб (47,9%), наданні комунальних 
та індивідуальних послуг — 181 
особа (41,3%), у сільському госпо-
дарстві, мисливстві та лісовому 
господарстві — 34 особи (7,8%). Усе 
це — завдяки спеціалістам центрів 
зайнятості й соціальним партнерам 
служби зайнятості. Який шлях до 
підприємництва потрібно пройти, 
дізнавалися «Відомості». 

— Волинь на фоні інших облас-
тей відрізняється високим рівнем 
економічної активності, — кон-
статує директор обласного центру 
зайнятості Раїса Кучмук. — Най-
краща інвестиція — це інвестиція в 
людину, тому ми намагаємося дати 
максимум знань та досвіду, і як ре-

зультат — волиняни проявляють 
найбільшу готовність до праці. 

До прикладу, вже шостий рік по-
спіль у всіх районах області реалі-
зовується освітній проект «Зимова 
агрошкола». Він сприяє самозайня-
тості сільських жителів, інформує їх 
про новітні технології вирощування 
овочевих, плодово-ягідних культур, 
грибів, розведення риби, садівни-
цтва й інше. 

— Сьогодні в області 156 тис. 
членів особистих селянських госпо-
дарств, — продовжує Раїса Кучмук. 
— Вони де-факто самозайняті, однак 
із юридичного боку — безробітні. 
Та навіть якщо люди будуть просто 
самозайняті, то для держави це все 
одно плюс. Адже з часом вони по-
бачать потребу реєстрації і офіційно 
оформлять свою діяльність. 

Упродовж чотирьох років в об-
ласті успішно реалізовується ще 
один освітній проект служби зайня-
тості — «Школа підтримки культу-
ри і туризму». В його рамках про-
ведено 667 заходів, спрямованих на 

започаткування власного бізнесу 
у сфері туризму й обслуговування 
населення, відродження народних 
промислів, у яких взяли участь по-
над 6,8 тис. осіб. 

Тих безробітних, які виявили ба-
жання займатись підприємництвом, 
служба зайнятості направляє на на-
вчання на курси підвищення квалі-
фікації «Підприємець-початківець». 
У 2014 році 470 осіб підвищували 
кваліфікацію на таких курсах. 

Надійним партнером служби за-
йнятості щодо надання освітніх по-
слуг безробітним є Волинський об-
ласний учбовий центр підготовки, 
перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації кадрів АПК (Рокині). Коли 
ми завітали до навчального закладу, 
якраз складали іспит учні, що опано-
вували професію манікюрниці. Біль-
шість сюди потрапила за направлен-
ням служби зайнятості, однак були 
й такі, які прийшли самі здобувати 
знання. Дівчата чітко знають, що у 
найближчому майбутньому будуть 
працювати «на себе», тобто вони уже 
орієнтовані на власний бізнес. 

Директор учбового центру Рос-
тислав Войтюк зазначив, що на-
вчальний заклад щорічно випускає 
близько 2000 спеціалістів робітни-

чих професій (трактористи, елек-
трогазозварники, перукарі й ін.), із 
них 90% — працевлаштовані. Од-
ним із секретів досягнення такого 
результату, як вважає Ростислав 
Войтюк, є той факт, що слухачі при-
ходять уже зорієнтовані — знають, 
чого хочуть. 

Однак Ростислав Миколайович 
висловлює стурбованість тим, що 
сьогодні держава не підтримує про-
фтехосвіту. Якщо два роки тому за-
клад мав фінансування 500 тисяч, то 
цього — тільки 40. Крім того, Мінос-
віти не робить нічого для популяри-
зації робітничих спеціальностей. 

Загалом залучення до само-
зайнятості — складний і багатоас-
пектний процес. Як повідомила за-
ступник директора Рожищенського 
районного центру зайнятості Ната-
лія Стащук, за 7 місяців цього року 
з 188 мешканців району, які виявили 
бажання відкрити власну справу, 
тільки 15 стали підприємцями. 

Свою історію розповіла підпри-
ємець Наталія Стаднюк. Вона пра-
цювала у приватній фірмі, а коли 
розрахувалася, стала на облік у 
центр зайнятості, де їй порекомен-
дували спробувати заснувати власну 
справу. Наталія наважилась, отри-

мала одноразову виплату допомоги 
по безробіттю і відкрила магазин-
майстерню, де продає сувеніри, кві-
ти, заробляє оформленням весіль, 
інших святкових заходів. Її творча 
майстерня успішно працює вже чо-
тири роки. 

Інша підприємниця Любов Іг-
натюк розповіла, що закінчила 
училище, мріяла стати перукарем, 
однак пішла у декретну відпустку, 
яка затягнулася на шість років. По 
допомогу з працевлаштування звер-
нулась у Рожищенський центр за-
йнятості. Там їй порекомендували 
пройти тест, який підтвердив, що 
вона має задатки підприємця. Тепер 
Любов відкрила свою перукарню й 
уже з допомогою центру зайнятості 
взяла на роботу п’ятьох чоловік. 

А жителька села Козин Наталія 
Кучмук поки що не підприємець, 
але вона активно відвідує курси 
«Зимової агрошколи». Оскільки 
жінка має свою присадибну ділянку, 
то отримані знання їй дуже допома-
гають збільшувати врожаї. Вона ще 
не визначилася, на чому зосередить 
свою діяльність, однак розповіла, 
що дуже любить вирощувати лілії. 

Людмила ШИШКО 

Випускниці учбового центру, що в Рокинях, складають іспит із манікюру 


