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Економіка

Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, 
які проводитимуть кваліфіковані спеціалісти 

– партнери служби зайнятості: 
12 лютого у Луцькому РЦЗ (м. Луцьк, вул. Конякіна, 2)
9.00 — «Декорування предметів побуту як один із напрямків самозайня-
тості в період безробіття» 
11.00 — «Формування активної життєвої позиції в осіб із особливими 
потребами» 

12 лютого у Луцькому МЦЗ (м. Луцьк, вул. Ярощука, 2)
9.00 — «В режимі очікування. Як підтримати себе і свою родину в воєнний 
час» 
11.00 — «Роль батьків у адаптації дітей та підлітків-переселенців у ново-
му соціально-культурному середовищі» 

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

Служба зайнятості готова працювати по-новому, 
щоб подолати ризики ринку праці 

Запрошуємо на заняття освітнього проекту 
обласної служби зайнятості 

«Зимова агрошкола», які проводяться 
у співпраці з Волинським обласним учбовим 

центром АПК: 
11 лютого у Старовижівському районному центрі зайнятості 
(смт Стара Вижівка, вул. Лесі Українки, 1а): 
- 9.00 год. — «Вирощування овочів у теплицях», 
- 11.00 год. — «Особливості вирощування грибів». 

11 лютого у Ратнівському районному центрі зайнятості
(смт Ратне, вул. Набережна, 6): 
- 10.00 год. — «Вирощування полуниці», 
- 12.00 год. — «Вирощування помідорів». 

Автомобіль «Урал-375Д» відремонтували 
для потреб АТО 

Луцький спиртогорілчаний ком-
бінат (у 2011 році його приєднали 
до ДП «Укрспирт», і тепер це лише 
Луцьке МПД — місце проваджен-
ня діяльності) відновлює свою 
діяльність. Принаймні так запевнив 
виконувач обов’язків директора 
державного підприємства «Укр-
спирт» Роман Іванюк, який по-
бував у Луцьку з робочим візитом. 
До речі, пан Іванюк сам родом із 
Луцька, минулого року балотувався 
у народні депутати від Блоку Петра 
Порошенка по одномандатному ви-
борчому округу № 22 (м. Луцьк). 

— Я лучанин, і мені, вашому 
співвітчизнику, дуже хочеться, щоб 
підприємство працювало, — розпо-
чав зустріч із трудовим колективом 
заводу Роман Іванюк. — Ми з вашим 
керівником (Денис Шмаров. — Авт.) 
активно працювали, щоб уже на-
ступної неділі почав роботу цех із 
розливу горілки. Підписано кілька 
контрактів — як на виготовлення 
власної продукції, так і на відван-
таження на експорт. Перший етап 
— максимальне завантаження ліній 
із розливу горілки, другий — запуск 
самого спиртового заводу, адже пра-
вильно й ефективно буде, коли пра-
цюватиме одночасно не лише цех, а і 

сам спиртозавод. Наразі ми пропра-
цьовуємо варіанти додаткової реалі-
зації спирту, який буде виготовлено 
на підприємстві. Хочемо, щоб завод 
працював на повну потужність. Ак-
тивно проведемо роботу з аудиту 
інтелектуальної власності щодо ви-
явлення тих торгових марок, які є в 
нас у наявності. Плануємо проана-
лізувати ситуацію ще з однією тор-
говою маркою, яку, можливо, також 
розливатимемо на підприємстві, та 
проведемо аналіз контрагентів, із 
якими будемо працювати. 

Щодо спиртової галузі України 
загалом, то, за словами директо-
ра ДП «Укрспирт», із 41-го заводу 
нині працює лише п’ять. Хоча но-
вий керівник ставить завдання до 
березня відновити роботу ще трьох-
чотирьох, включаючи й луцький. 
Минулого року було вироблено та 
реалізовано 51 млн декалітрів про-
дукції, тоді як у 2006-му цей показ-
ник становив 34 млн. 

— ДП «Укрспирт», яке ми отри-
мали, мало простроченої заборго-
ваності перед зерновиками майже 
70 млн грн, дебіторська заборгова-
ність підприємства становила біль-
ше 300 млн грн, — розповів Роман 
Іванюк. — Підприємство система-
тично доводили до такого стану. 

Проте майже за місяць вдалося 
потрохи налагодити ситуацію, ми 
зменшуємо заборгованість за по-
ставлену продукцію, енергоносії, 
стараємося відкривати нові ринки 
збуту. В мене майже кожного дня є 
зустріч із іноземними представни-
ками, які хочуть імпортувати укра-
їнську продукцію: спирт питний, 
технічний, горілчані вироби. За-
вдання — максимально відновити 
ринки збуту і запустити підприєм-
ства, які наразі простоюють. Попит 
на горілчані вироби сягнув за січень 
350 тис. декалітрів, за лютий, спо-
діваємося, буде 570 тисяч. Це дуже 
мало, адже потужність підприємств, 
які входять у ДП «Укрспирт», ста-
новить 23 млн декалітрів. Стиму-
люємо горілчані компанії купувати 
нашу продукцію та розливати свої 
напої в Україні саме для експорту. 
Маємо сильних конкурентів, наших 
сусідів — Білорусь і Росію. Дуже 
розраховуємо на експортні постав-

ки, спілкуємося з Туркменістаном, 
Азербайджаном, Казахстаном — із 
тими ринками, куди історично були 
відвантаження українського спирту. 
Максимально збільшуємо потуж-
ності заводів, які працюють, для 
того, щоб не допустити ні наймен-
шої можливості виготовлення нео-
блікованої продукції. 

Роман Іванюк запевнив, що мова 
про приватизацію ДП «Укрспирт» 
не ведеться. Про те, чи є перспекти-
ва повернути Луцькому заводу ста-
тус окремої юридичної особи, ска-
зав, що ні. На запитання, чи поніс 
хтось із попереднього керівництва 
підприємства покарання за розтра-
ту майна на суму 134,8 млн грн і яка 
сьогодні ситуація із кримінальними 
справами, що були відкриті за фак-
том цих порушень, відповів, що роз-
гляд справ триває, по ходу відкрива-
ються нові. 

Керівник Луцького спиртого-
рілчаного комбінату Денис Шмаров 

повідомив, що нині завершуються 
останні підготовчі роботи з віднов-
лення виробництва горілки. Також 
у планах відновлення роботи фірмо-
вого магазину, який діяв колись біля 
заводу. 

— Наразі підприємством до-
сягнуто домовленостей із пред-
ставниками Німеччини, Сербії для 
відвантаження горілки на закордон 
у кількості 100 тисяч пляшок на 
початковій стадії, — зауважив Де-
нис Шмаров. — Якщо завантажити 
підприємство не на сто, а хоча б на 
80 відсотків, то воно матиме мож-
ливість відраховувати у державний 
бюджет понад 80 млн грн і два міль-
йони — до місцевого. 

Керівники запевнили трудовий 
колектив, що всі робочі місця будуть 
збережені, не планується жодних 
скорочень, заробітну плату випла-
чуватимуть вчасно. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Зважаючи на нинішнє соціально-
економічне становище та військові 
дії у країні, ринок праці має свої 
ризики. Про подолання їх, а також 
про сьогоднішні пріоритети ро-
боти служби зайнятості розповіла 
директор Волинського обласного 
центру зайнятості Раїса Кучмук. 

Раїса Євгенівна наголосила, що 
з Волині, на жаль, загинуло 90 вій-
ськовослужбовців, 56 дітей залиши-
лися напівсиротами. І тепер держава 
в особі служби зайнятості мусить 
узяти їх під свою опіку й у той період, 
коли вони будуть виходити на ринок 
праці, надавати їм додаткові гарантії. 

Війна на Сході спричинила й те, 
що тепер на ринку праці Волинської 
області з’явилися вимушено пересе-
лені люди. Їх уже понад три тисячі. 
1,1 тис. із них — особи працездатно-
го віку, 480 — уже звернулися до цен-
трів зайнятості, 131 особа працевла-
штована, ще 149 перебуває на обліку. 

— Тому як ніколи актуальними 
є вакансії з наданням житла і з ор-
ганізацією довозу до місця праці, — 
зауважила Раїса Євгенівна. — Нам 
треба проявляти людяність, не на-
гнітати протистояння. Ми з робо-
тодавцями робимо все, щоб ті осо-
би, які є працездатними, знайшли 
роботу хоча б задля психологічної 
реабілітації. Маємо ефективніше 
працювати з підготовки кадрів, щоб 
замістити роботодавцям відсутність 
мобілізованих працівників. Із ринку 
праці Волині вилучено тисячі осіб, 
і ми розуміємо, що, згідно з указом 
Президента, до серпня цей процес 
буде тривати. А це додаткове на-
вантаження на плечі роботодавця, 
котрий, окрім фінансових збитків, 
має думати, як тимчасово заміни-
ти відсутнього працівника і як того 
працівника, який після мобілізації 
повернеться на роботу, адаптувати 
знову ж таки до свого робочого міс-
ця. Наше завдання — пом’якшувати 

цю ситуацію і для робітника, і для 
працедавця. Навантаження на одне 
вільне робоче місце станом на 1 січ-
ня в області становить 34 особи — 
це дуже багато, адже протягом п’яти 
останніх років показник становив 
не більше ніж 22 особи. Тому як ви-
хід вбачаємо орієнтацію на підпри-
ємницьку діяльність, бо там ще ніші 
не заповнені. 

У зв’язку з реформуванням дер-
жавної системи, зокрема фінансової, 
тепер служба зайнятості повинна 
якнайшвидше перетворити безро-
бітного у платника податків. 

— На таку роботу ми були на-
цілені вже давно, — акцентує Раїса 
Кучмук. — Бо із 360 днів, протягом 
яких людина може орієнтуватися на 
матеріальну підтримку через службу 
зайнятості у разі настання безро-
біття, у нас цей показник становить 
у середньому 122 дні. Стільки часу 
безробітний стоїть на обліку, після 
чого йде навчатися, стажуватися, 

працювати. 
Також служба зайнятості актив-

но працює з безробітними над го-
товністю облаштовувати державний 
кордон. На Волині сьогодні 50 без-
робітних, в основному механізато-
ри, готові брати участь у таких гро-
мадських роботах. 

— Внесено зміни у систему робо-
ти служби зайнятості, — зауважила 
Раїса Євгенівна, — однак ми будемо 
переконувати, що інформаційна ді-
яльність у роботі служби зайнятості 
будь-якої держави є пріоритетною. 
Ми глибоко вивчали досвід Польщі 
й тепер переконані, що інформу-
вання населення, надання рекомен-
дацій, порад, спонукання людей до 
економічної активності — головні 
наші завдання. А пострадянський 
стиль роботи, щоб лишень стави-
ти на облік, робити відмітки й таке 
інше, напевно, має відійти і канути 
у вічність. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО  

Автомобіль «Урал-375Д» під 
систему залпового вогню БМ-

21 «Град» відремонтували автоме-
ханіки ТзОВ «П’ятидні». Постави-
ти транспортний засіб на колеса 
вирішили в Благодійному фонді 
«Волинь-2014». 

«У рамках діяльності фонду 
«Волинь-2014» ми взяли у вій-
ськових несправний автомобіль. 
У його ремонт вклали понад сорок 

тисяч гривень: полагодили двигун 
і гальмівну систему, зробили елек-
трообладнання, а сьогодні повер-
таємо військовим для подальшого 
монтажу ракетно-артилерійської 
установки БМ-21 «Град», яка буде 
відправлена за призначенням у 
зону проведення антитерористич-
ної операції», — повідомив керів-
ник ТзОВ «П’ятидні» Валерій Ді-
брова. 

Колекціонери Волині продають 
автографи Януковича, Захарченка та 
Пшонки 
Під час нумізматичної виставки, яку в Луцьку в приміщенні 
Волинської обласної дирекції банку АБ «Укргазбанк» організував 
голова асоціації колекціонерів «Паритет» Анатолій Сєрков, пові-
домили про можливість придбати автографи Віктора Януковича, 
Віталія Захарченка та Віктора Пшонки. Анатолій Сєрков пообіцяв, 
що гроші, вторговані за автографи, підуть на допомогу бійцям 
АТО. «Це буде перший раз, коли ці три одіозні особи мимо їхньої 
волі «зроблять» щось на користь України», — додав пан Анатолій.

У голови 
облдержадміністрації 
новий заступник 
У Кабінеті Міністрів України та в Адміні-
страції Президента попередньо пого-
дили кандидатуру Сергія Кошарука на 
посаду заступника голови Волинської 
облдержадміністрації. 3 лютого 2015 року 
голова ОДА Володимир Гунчик підписав 
розпорядження, яким призначив Сергія 
Кошарука на відповідну посаду. 

Луцький 
спиртогорілчаний 
комбінат знову 
запрацює 

Під час огляду потужностей Луцького спиртогорілчаного комбінату 


