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Продовжуючи ротацію проку-
рорів обласного рівня, Гене-

ральний прокурор України Віктор 
Пшонка своїм наказом призначив 
на Волинь Андрія Параку, який 
до цього обіймав посаду першого 
заступника прокурора Іванофран-
ківщини. Зміна керівника обласної 
прокуратури відбулася у зв’язку з 
закінченням 5-річного строку по-
вноважень попереднього головно-
го прокурора Андрія Гіля. Нині 
його перевели у  Рівненську об-
ласть, на посаду заступника там-
тешнього головного прокурора.

Андрій Парака, закінчивши у 
1997 році Київський національний 
університет імені Тараса Шевчен-
ка, починав кар’єру помічником 
прокурора у Залізничному районі 
Києва. За десять років піднявся до 

начальника управління в централь-
ному апараті Генпрокуратури. 

На представленні нового про-
курора голова Волинської облдер-
жадміністрації Борис Клімчук 
наголосив, що працюватиметься 
йому непросто, але цікаво. Мов-
ляв, він хоч і молодий (37 років), 
але в досвідченій команді йому все 
покажуть-підкажуть.

— Зараз йде мова про рефор-
мування органів прокуратури, але 
процес цей спокійний, спланова-
ний, — сказав Борис Клімчук. — З 
прокуратурою обласна влада пра-
цює добре. Найкращий результат 
спільної роботи — за останні пів-
тора року рівень реальних доходів 
волинян зріс на 16,6% і це найкра-
щий показник по Україні. 

Так як Андрій Парака вперше в 
Луцьку, вперше на Волині, голова 
ОДА подарував йому кілька фото-
альбомів, аби у своєму кабінеті, в 
дорозі, при будь-якій можливості 
він знайомився з принадами краю.

Заступник головного проку-
рора Анатолій Пришко, якому теж 
довелось працювати на Волині, за-
певнив новопризначеного Андрія 
Параку, що область для роботи 
комфортна і звідси йдуть на під-
вищення.

Сам новий головний проку-
рор, вислухавши привітання і по-
бажання, прийнявши кілька бу-
кетів, після закінчення офіційної 
частини швидко покинув залу.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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«СВЯТЕ» МІСЦЕ ПОРОЖНІМ НЕ БУВАЄ НА РОБОТУ ЯК НА СВЯТО 

ПЕРЕПОЛОХ 

РОТАЦІЯ 

Уже є проект реконструкції луцького ЦУМу Кожен п’ятий українець ходить 
на роботу з задоволенням 

БТІ працюватиме ще рік

На Волині новий прокурор

На сайті львівського «Інституту 
Проектування «Комфортбуд» 

розміщено проект реконструкції 
Центрального універмагу Луцька. 
Автором проекту є Віталій Коз-
лов. Йдеться про реконструкцію 
існуючого універмагу «Луцьк» під 
торгівельно-офісний центр, повідо-
мляється на сайті розробника.

Нагадаємо, що 4 грудня у Луць-

кому ЦУМі близько 11 години ран-
ку виникла пожежа, яка охопила 
близько 400 кв. метрів площі. Майно 
підприємців або повністю знищене, 
або дуже пропахло димом. Офіційну 
версію пожежники поки не озвучи-
ли. Серед можливих розглядаються 
коротке замикання в електромере-
жі, підпал, необережне поводження 
з вогнем.

Лише кожен п’ятий українець 
задоволений своєю компані-

єю, при цьому майже половина 
працюючих планує найближчим 
часом змінити роботу.

Результати опитування свід-
чать, що 19,3% працевлаштованих 
українців люблять свою роботу і 
вважають компанію, в якій працю-
ють, найкращою. 38% респонден-
тів називають свого роботодавця 
«середнячком» — ні кращим і не 
гіршим за інших.

7,59% негативно ставляться 
до своєї компанії, і не бачать в ній 
якихось перспектив для кар’єрного 
зростання. А 6,1% настільки не 
люблять свого роботодавця, що 
готові звільнитися при першій 
можливості.

Майже половина (39,5%) укра-
їнців найближчим часом планує 
змінити місце роботи. Кожен тре-

тій тільки замислюється над звіль-
ненням зі своєї компанії, і лише 
26,2% працівників не планує щось 
змінювати.

Варто зазначити, що резуль-
тати аналогічного опитування, 
проведеного в Росії, показали, що 
українці більше задоволені своєю 
роботою, ніж росіяни. 21,5% на-
ших північних сусідів недолюблю-
ють своїх роботодавців. В Україні 
таких всього 13,6%.

До слова, вартість робочої сили 
в Україні — одна з найдешевших в 
Європі. Причому з кожним роком 
українці в реальних цифрах заро-
бляють все менше.

Згідно з рейтингом нещасних 
країн, Україна по «індексу нещас-
тя» посіла 10-е місце (з 38 країн) і 
опинилась між Португалією (9-е) 
і Грецією (11-е), які наразі знахо-
дяться на межі дефолту.

Чутки про те, що бюро техніч-
ної інвентаризації ліквідують, 

призвели до неабиякого ажіота-
жу серед населення. Якщо рані-
ше реєстратори волинського БТІ 
приймали в середньому до двох 
сотень замовлень вдень, то з по-
чатку листопада їх побільшало чи 
не вдвічі.

Причиною стало повідомлен-
ня про те, що функції, які виконує 
бюро техінвентаризації, переймає 
на себе новостворена Державна 
реєстраційна служба.

Як розповів начальник облас-
ного БТІ Олег Дмитрук, розумію-
чи великий обсяг ще не виконаних 
робіт та значну кількість звернень 
громадян, держава відтермінувала 
дію положення про реєстрацій-
ну службу до першого січня 2013 
року. Іншими словами, після за-
свідчення у нотаріуса договору 
купівлі-продажу майна особа має 
зареєструвати право власності у 
державного реєстратора, а не в 
бюро інвентаризації, як тепер. 

Пан Дмитрук також наголосив, 
що волиняни, які досі не вирішили 
свої питання з технічною інвен-
таризацією або ж не оформили 
право власності, можуть й надалі 
звертатися за звичною адресою 
до БТІ. Однак, чільник бюро при-
пустив, що було б добре виконати 
замовлення у першому кварталі 
2012 року, а решту часу займатися 
реорганізацією.

Новостворена реєстраційна 
служба діятиме за принципом єди-
ного вікна. За словами начальника 
обласного управління юстиції Іго-
ря Оксенчука, це значно спростить 
процедуру державної реєстрації. 
Відтак, уже через рік державні 
акти цивільного стану видаватиме 
Державна реєстраційна служба. 
Її працівники проводитимуть та-
кож державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно, реєстра-
цію юридичних та фізичних осіб: 
підприємців, громадських органі-
зацій, друкованих ЗМІ тощо.

Ірина КОСТЮК

Сьогодні, щоб почати бізнес з «нуля», 
треба бути «хворою» людиною
Або зовсім не усвідомлювати, що 
робиш. Це слова чоловіка, який сім 
років тому створив підприємство 
з виробництва дитячих колясок. 
Про свій нелегкий шлях у бізнесі 
підприємець з Горохова Сергій Гол-
даванський розповів «Відомостям».

Україна у рейтингу сприятливос-
ті ділового середовища перебуває на 
152 місці. Вона є одним із аутсайде-
рів списку, перебуваючи між Лібері-
єю (151) та Болівією (153). Рейтинг, 
який щорічно складає Світовий банк 
і Міжнародна фінансова корпорація 
(IFC), охоплює 183 країни.

Під час дослідження вивчаються 
норми регулювання, що сприяють 
або перешкоджають розвитку біз-
несу, і 11 етапів життєвого циклу 
компаній (створення організації, 
отримання кредитів, оподаткуван-
ня тощо). Основні перепони, які 
заважають інвесторам працюва-
ти в Україні — це адміністративні 
бар’єри, нерозвинута інфраструк-
тура та непередбачувана податкова 
система.

Чи дійсно так складно вести 
бізнес в Україні? Адже самі україн-
ці ним займаються і декотрі навіть 
дуже успішно. 

— Фірму «Вікторія Голд» я засну-
вав у 2004 році, — зазначив керівник 
підприємства з Горохова Сергій 
Голдаванський. — Всі дозвільні до-
кументи виробив тільки через шість 
років після відкриття. Якщо у нашій 
країні все робити по закону, то ти ні-
чого не зробиш. Всі ці роки я балан-
сував на грані.  

Яскравий приклад «підніжок» — 
куплене приміщення у центрі Горо-
хова. Раніше це був виробничий цех 
плодовопереробного заводу. 

— Купив виробничі приміщення. 
Почав робити документи — вияви-
лося, що виробництво тут розміщу-
вати не можна, — поділився «досві-
дом» пан Сергій. —  Адже територія 
належить до житлової зони. Як таке 
може бути— тут десятки років діяв 
завод? Закон говорить: санітарна 
зона має бути 300 метрів. Тому, щоб 
відкрити тут швейні цехи, дозвіл 

на погодження санітарної зони у 50 
метрів брав у Києві. Погоджував 
конкретно на зборку дитячих коля-
сок. Тоді у мене не було ні людей, ні 
коштів, ні оборотів. У Міністерстві 
на мене дивилися круглими очима: 
мовляв, чого ти приїхав? У нас тут 
заводи великі… Далі почав виро-
бляти дозволи на викиди шкідливих 
речовин. У процесі зрозумів, що 
виробництво із металу треба пере-
носити за межі міста. А саме швейне 
виробництво… ну які тут викиди? 
Для прикладу — щоб поставити у 
житловому будинку такий конвек-
тор, який стоїть у мене в офісі, до-
кументів ніяких не треба. А тут, щоб 
державі у рік заплати 200 гривень, 
спочатку мусив цілу грубу папку до-
кументів погодити. І заплатити вісім 
тисяч. 

Щодо вироблення дозвільних 
документів, то головний державний 
екоінспектор Горохівського району 
Сергій Чернець зауважив, що законо-
давство України в частині екології за 
двадцять років дуже змінилося. І тому 
у підприємців виникає ряд питань.

— Купують підприємці фер-
му у центрі села, — навів приклад. — 
Кажуть: будемо курей вирощувати. 
А ми їм не погоджуємо, бо відсутня 
санітарна зона. І ніхто документів 
не підпише, незважаючи на те, що 
у радянські часи там утримувалася 
худоба. Сьогодні закони інші. 

Крім вироблення дозвільних до-
кументів, в бізнесу в Україні є й ряд 
інших проблем. Влада сьогодні гово-
рить: будемо сприяти власному ви-
робникові. Що ж на практиці?

— Сьогодні наша продукція про-
дається в Україні та Росії. По суті, ми 
є експортером, якому треба повер-
тати ПДВ.  Проте повернути ПДВ у 
мене шансів немає — «паперовим» 
експортерам повертають, а таким 
як я — ні, — каже Сергій Голдаван-
ський. — Далі. Вартість сировини. 
Ми не можемо конкурувати з імпор-
том. Для прикладу: був період, коли 
світові ціни на метал впали. Тоді у 
Польщі український метал варту-
вав 350 доларів за тонну. А я платив 
в Україні за нього 700. А з Польщі 
ввезти не можу — на митниці подат-
ками обкладуть. Як тут конкурувати 
з польською продукцією, не кажучи 
вже про китайську? Проте  найбіль-
ша  проблема для таких виробників 
як я — контрабанда. Я ж ввожу ту ж 
саму тканину для пошиття колясок 
легально, розмитнюю, плачу по-
датки. Тому в кінцевому результаті 
моя коляска вийде дорожчою, ніж 
контрабандна імпортна.  

І це лише вершина «бізнесового» 
айсбергу по-українськи. Іноземному 
інвестору навіть половини цього до-
статньо, аби сказати: «Україна не для 
мого бізнесу». Адже вимога у них 
одна: стабільні і прозорі умови для 
всіх. У нас це, на жаль, поки немож-
ливо. Тому в Україні бізнес можуть  
відкривати лише українці.

Зазначимо, що «Вікторія Голд» — 
єдине виробництво у Горохові. Тут 
працює близько ста людей. А продук-
ція — дитячі коляски — користується 
дедалі більшим попитом. Тому що ро-
блять «на совість». Та й ціни прийнят-
ні — від 600 до 1600 гривень.

І якщо це підприємство вижило 
протягом семи років, то не «завдя-
ки» державній підтримці малого та 
середнього бізнесу, а «всупереч» пе-
репонам, які ставлять чиновники. 

Наталка СЛЮСАР

Україна вироблятиме 
біопаливо з буряків
Україна планує незабаром сильно збільшити ви-
робництво цукрових буряків, дві третини з яких 
передбачається направити на виробництво біо-
палива, оскільки на цукор на зовнішніх ринках попит 
відсутній. Про це заявив міністр аграрної політики 
і продовольства Микола Присяжнюк, повідомляє 
агентство «ЛІГАБізнесІнформ». За розрахунками 
уряду, через 4 роки Україна зможе збільшити ви-
робництво цукрового буряка з нинішніх 18 млн. тонн 
до 60 млн. тонн. 

Прокуратурі Волині виділили 
більше мільйона на ремонт
Прокуратура Волинської області за результатами 
тендерів уклала угоди на реконструкцію з добудо-
вою адмінбудівлі обласної прокуратури та поточний 
ремонт приміщення прокуратур Волинської між-
районної природоохоронної та Луцького району. 
Загальна вартість угод склала 1,23 млн. грн. Про це 
повідомляють «Наші гроші» з посиланням на «Вісник 
державних закупівель».

6,1
стільки млрд. грн. складуть до 
кінця року збитки від пасажир-
ських перевезень у далекому і 
приміському сполученні, заявив 
гендиректор Державної адміні-
страції залізничного транспорту 
України Володимир Козак.

У швейному цеху

Сергій Голдаванський демонструє продукцію


