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У десяти містах збудують сміттєпереробні 
заводи. Луцька серед них немає

Літо — це не тільки пора відпо-
чинку. Чимало хлопчиків і дівчаток, 
користуючись довготривалими 
канікулами, намагаються підзаро-
бити якусь копійчину. Добре, якщо 
ця праця легальна і відповідає віку. 
На жаль, трапляються факти, коли 
дитячий труд не по-дорослому екс-
плуатують солідні дяді й тьоті. 

Для Волині експлуатація дитя-
чої праці не є проблемою №1. Чого 
не можна сказати про східні області, 
де дітвора пліч-о-пліч із дорослими 
тягає вугілля з так званих «дірок» — 
підпільних і небезпечних копалень. 
Або південних, де за купами кавунів 
чи помідорів на придорожніх база-
рах видніються голови продавців 
шкільного віку… І все ж повністю 
відкидати проблему не варто.

15-річна Лариса (ім’я луцької 
школярки, звісно, змінено з етичних 
міркувань, — авт.), наприклад, торік 
практично всі літні канікули торгу-
вала морозивом на зупинці громад-
ського транспорту коло центрально-
го універмагу. 

— На роботу влаштувалася че-
рез далеких знайомих, — розповідає 
дівчина. — Приходила на дев’яту 
ранку — і аж до дев’ятої вечора. 
Ніхто того морозива так пізно вже 
не купував, але власник не раз теле-
фонував під завершення робочого 
дня, аби переконатися, що я на місці. 
Тиждень працювала, тиждень була 
вдома. За день отримувала 50 гри-
вень. Правда, доводилося не лише 
продавати, а й мити холодильника. 
Найгірше — тягати ту морозильну 
камеру: вранці — до ЦУМу, а ввечері 
— назад. Важко в спеку…

Правила «гри» дівчині пояснили 
одразу: ніяких трудових книжок чи 
угод. Натомість ставка фіксована й 
не залежить від кількості реалізо-
ваного морозива. Важлива порада 
— уникати працівників санепідем-
станції…

— Коли приходили з перевіркою 
з санстанції, то доводилося хова-
тися, — продовжує школярка. — У 
мене ж не було медичної книжки чи 
довідки хоча б якоїсь. Як бачила, що 
йдуть, то за холодильником ховала-
ся. А якось навіть довелося морози-
вом відкуплятися...

Натомість правоохоронці наго-
лошують: нелегальна дитяча праця 
на Волині — не система, швидше ви-
нятки з правил.

— Явище існує, але не надто по-
ширене, — зауважує Наталія Пель-
чар, начальник відділу кримінальної 
міліції у справах дітей Луцького МВ 
УМВСУ у Волинській області. — За-
звичай нелегально трудяться діти на 
окраїнах Луцька. Як на мене, не вар-

то знімати відповідальності й із їхніх 
батьків, адже здебільшого на роботу 
йдуть чада з неблагополучних сімей. 

— Довести факт експлуатації 
дитячої праці вкрай складно, — на-
голошує Олександр Кот, заступник 
начальника відділу кримінальної 
міліції у справах дітей Луцького МВ 
УМВСУ у Волинській області. — По-
перше, ті, хто працює, зазвичай зна-
ють, як поводитися, коли приходить 
міліціонер. Розповідають цілі леген-
ди: мовляв, маму, яка відійшла на 
секунду, підміняють… По-друге, аби 
притягнути працедавця до відпові-
дальності, необхідно неодноразово 
задокументувати факт експлуатації 
дитячої праці та зібрати серйозну 
доказову базу. 

Обурливий випадок трапився 
у 2008-му. Тоді один із луцьких під-
приємців найняв 15 неповнолітніх 
працівників. Двом хлопчакам на той 
час ледь виповнилося 14 літ. При 
цьому вони трудилися… вантаж-
никами. Історія ця вийшла на чисту 
воду, бо одному з малих працівників 
стало геть зле від непосильної праці. 
Підприємцеві довелося відповідати.

Цьогоріч грубе порушення за-
конодавства про працю вчинив 
власник одного з володимир-волин-
ських нічних клубів, котрий надав 
робоче місце 17-літньому юнакові. 
Ніхто юного ді-джея офіційно не 
оформляв, зароблене видавали «в 
конверті». Про елементарні соціаль-
ні гарантії й мови не було.

— У 2012-му органи прокурату-
ри порушили кримінальну справу за 
цим фактом, — повідомив Олексій 
Гоманюк, старший помічник про-

курора Волинської області з питань 
захисту прав і свобод дітей. — А в 
2011-му порушили ще дві кримі-
нальні справи щодо підприємців із 
Рожищенського району. 

Звісно, до питання дитячої праці  
можна ставитися по-різному: роз-
глядати в площині виховного про-
цесу або як можливість заробляння 
грошей на життя. Одначе трудова 
експлуатація неповнолітніх — це по-
рушення прав малих заробітчан.

Мінсоцполітики нещодавно 
розробило нову редакцію Закону 
України «Про зайнятість населен-
ня», який спрямований на комп-
лексне вирішення проблеми у сфері 
зайнятості населення. Як наслідок 
— оприлюднено чергову позицію в 
світлі соціальних ініціатив Прези-
дента України Віктора Януковича, 
де наголошується на необхідності 
стимулювання роботодавців, котрі 
працевлаштовують молодь. Саме 
сприяючи ефективній зайнятості 
населення шляхом заохочення на 
державному рівні тих, хто забезпе-
чує роботою, є шанс вивести некон-
курентоспроможну категорію — не-
повнолітніх — із тіні та забезпечити 
їм нормальні умови праці. Про це, 
до речі, нагадав нещодавно Уповно-
важений Президента України з прав 
дитини Юрій Павленко, який пере-
бував із робочим візитом на Волині. 

Тому, якщо діти й працюють чи 
просто підробляють у період кані-
кул, вони повинні бути суб’єктами 
трудових відносин, але не об’єктами 
наживи.

Мар’яна КОЛІСНИЧЕНКО

А зберігати є що, адже у госпо-
дарстві чоловік має вісім ко-

рів. Власнику сімейної (родинної) 
ферми з села Заячиці Локачин-
ського району Степану Парафіну 
подарували холодильник для збе-
рігання молока. Раніше він отри-
мав доїльний апарат, придбаний 
за кошти обласного бюджету.

Одноосібник, окрім вигодову-
вання восьми голів великої рогатої 
худоби, ще й обробляє сім гектарів 
землі, на якій вирощує зернові та 
кормові культури, картоплю. В 
господарстві пана Степана, в яко-
му щорічно реалізовується до 10 
тонн молока та 0,7 тонни м’яса, 
працює семеро людей. Подарунок 
Степану Парафіну особисто вру-
чив голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук.

— Наше завдання — не лише 

полегшити умови праці людей на 
селі, а й сприяти, щоб продукція, 
яку вони виробляють, була якіс-
ною. Сьогодні перший фермер 
отримав холодильник для збере-
ження молока. Будемо й далі купу-
вати такі апарати і продовжувати 
заохочувати людей до збільшення 
поголів’я корів, — зазначив він.
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Події
Проти директора історико-культурного 
заповідника порушено справу

Доярка господарства «Перлина Турії» заробляє 240 гривень на день

Прокуратура обласного центру 
Волині порушила криміналь-

ну справу щодо директора Дер-
жавного історико-культурного 
заповідника у місті Луцьку Тараса 
Рабана за фактом зловживання 
владою та службовим станови-
щем, що спричинило тяжкі наслід-
ки державним інтересам. Про це 

повідомляє прес-служба прокура-
тури області.

Як розповів заступник про-
курора міста Луцька Валентин 
Агайбіров, директор історико-
культурного заповідника «Старий 
Луцьк» неправомірно надав дозвіл 
на використання частини примі-
щення пам’ятки архітектури наці-
онального значення — монастиря 
бригідок. Без укладення договору 
оренди та сплати орендної плати з 
червня 2007 по травень 2012 року 
в цій частині приміщення діяв 
столярний цех. Унаслідок таких 
дій директора заповідник недо-
отримав грошових коштів на суму 
майже 365 тис. грн. Понад 180 ти-
сяч не надійшло до держбюджету. 
У справі триває досудове слідство.

Дитяча праця не може бути 
об’єктом наживи

Генпідрядник стадіону                    
у Варшаві оголосив себе 
банкрутом
Одна з найбільших будівельних компаній Польщі, група 
PBG, яка будувала стадіони у Варшаві, Познані та Гдан-
ську, оголосила про початок процедури банкрутства. 
Причина такого кроку — проблеми з фінансуванням, 
зокрема, борги перед субпідрядниками за виконані ро-
боти. Раніше, як відомо, польська газета Rzeczpospolita 
повідомила, що держава заборгувала будівельникам 30 
мільйонів доларів.

Безробіття в ЄС сягнуло 11% 
За кількістю безробітних Євросоюз зрівнявся з по-
ловиною населення України. Як повідомляє Євростат, 
рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС у квітні 
зріс порівняно з березнем до 10,3% проти 10,2%. 
У квітні 2012 року найнижчий рівень безробіття 
було зареєстровано в Австрії (3,9%), Нідерландах і 
Люксембурзі (по 5,2%), Німеччині (5,4%). Найвищий 
рівень безробіття у квітні 2012 році спостерігався 
в Іспанії (24,3%), Греції (21,7%), Латвії (15,2%) та Порту-
галії (15,2%). За даними Євростату, в цілому в квітні у 
країнах ЄС не мали роботи 24,667 мільйона осіб.

16,2
стільки відсотків працевла-
штованих українців (2 мільйо-
ни осіб) отримують сьогодні 
мінімальну заробітну плату, 
повідомили у Пенсійному фонді 
після підрахунку надходжень 
коштів до відомства.

Фермеру подарували холодильник 
для зберігання молока

Із майже півсотні фермерських 
господарств, які діють на території 

Турійського району, лише три мають 
сучасні модернізовані доїльні зали. 
Серед них — одне з потужних гос-
подарств «Перлина Турії», що у селі 
Селець. Заснували його п’ять років 
тому, й уже сьогодні воно має непо-
гані показники у виробництві моло-
ка та племінній справі.

Під час виїзного засідання Ко-
ординаційної ради делегація на чолі 
з головою облради Володимиром 
Войтовичем відвідала господарство 
й укотре переконалася: успіх там, де 
мудрий керівник.

Керуючий фермерським госпо-
дарством «Перлина Турії» Василь 
Штандер розповів, що господар-
ство заснували на місці старенької 
ферми. Стартували з двох сотень 
корів, а вже нині на фермі утриму-
ється 1200 голів худоби, з них 350 
корів молочного напрямку та сотня 
м’ясних. Худобу купували переваж-
но у волинських господарників, зо-
крема у підприємства «Рать», що у 

Луцькому районі. 
Голова Турійської райдержад-

міністрації Олександр Дишлюк на-
голосив, що в «Перлині Турії» три-
мається стабільний рівень надоїв 
незалежно від пори року. А все за-
вдяки методиці утримання корів.

— Худоба утримується 
безприв’язно, але ми її не випасає-
мо, — каже пан Штандер. — Як тіль-
ки перестали випасати, одразу об’єм 
надоїв збільшився вдвічі. Коли ви-
пасали, то доїли 2,5 тисячі літрів на 
рік, а щойно перестали, то показник 
зріс до 4,7 тисячі літрів. 

За даними минулого року, одна 
корова «Перлини Турії» дала в се-
редньому 6370 літрів. Приємний 
той факт, що уже за перший квартал 
цього року вдалося досягти більших 
результатів.

Цілорічно корів годують тими 
самими збалансованими кормами. 
Раціон кожної вікової групи великої 
рогатої худоби різний, розробляли 
його в господарстві самостійно. 

— Вся технологія — радянська. 

Ми так думаємо, що за кордоном 
усі розумні, а себе недооцінюємо. 
Утримання телят у клітках, а корів 
безприв’язно — це ще з радянських 
часів. Єдина тодішня проблема — 
ми не мали кормів, аби нагодувати 
худобу, та, звичайно ж, із технікою 

були проблеми, — пригадав  Василь 
Петрович. 

Сьогодні ж господарство може 
пишатися і технікою, і обладнанням. 
Ферма має власний кормороздавач, 
який, за словами Василя Штанде-
ра, забезпечує кормами усю ферму, 
бере все необхідне для годування 
самостійно — і силос, і сінаж, і сіно, 
і кукурудзу. Єдине, що роблять пра-
цівники ферми, то це засипають до 
роздавача концентрати і шроти. До 
слова, трудиться в господарстві за-
галом близько сотні чоловік.

У 2008-му в ФГ «Перлина Турії» 
побудували доїльний зал «Вестфа-
лія» типу «ялинка». З того часу до-
їнням корів опікуються всього дві 
жіночки, які працюють через день.

«Відомостям» вдалося вивідати 
у керівника господарства секретну 
інформацію: виявляється, доярка 
«Перлини Турії» за один робочий 
день отримує 240 гривень зарплатні. 

З реалізацією молока господар-
ство начебто проблем не має. Що-
правда, здає його не волинським 

молокопереробним підприємствам, 
а реалізує сусідам — заводу «Дубно-
молоко» — за ціною 2 гривні 90 копі-
йок за літр. 

Члени Координаційної ради по-
цікавилися у пана Штандера, якої 
він думки про модне нині на Волині 
осіменіння ВРХ німецькою спермою.

— Ми теж закуповуємо німецьку 
сперму. Перші телятка вже є. Заплід-
нення відбувається тільки штучним 
методом. Із Німеччини завезли 60 
нетелей, які мають стати основою 
якісно іншого стада — генетично 
кращого, — повідав Василь Петро-
вич.

Розповів очільник господарства 
і про мінуси німецької породи. На 
його думку, продуктивність німець-
кої корови — всього три-чотири 
роки. Мовляв, давати вдвічі більшу 
кількість молока, як дають волинські 
породи, виснажливо для організму 
тварини. Виявляється, аби виробити 
літр молока, організм корівки пови-
нен перекачати 27 літрів крові. 

Ірина КОСТЮК

У Києві, Харкові, Дніпропетров-
ську, Чернівцях, Сумах, Терно-

полі, Хмельницькому, Полтаві, Кі-
ровограді та Вінниці розпочалася 
реалізація проекту з будівництва 
перших десяти заводів із перероб-
ки сміття. Про це заявив Владис-
лав Каськів, голова Держагентства 
з інвестицій та управління націо-
нальними проектами України. 

Він також повідомив, що сміт-
тєпереробні комплекси у десяти 
містах України будуть створені за 
принципом державно-приватного 
партнерства та здебільшого за ра-

хунок інвестиційного капіталу. 
— В Україні створюється інду-

стрія переробки сміття. На цей час 
в країні повністю відсутня сміттє-
переробка, 4,5% території країни 
вкриті звалищами, діють лише два 
сміттєспалювальних заводи, по-
будовані у 80-ті роки. Нові комп-
лекси складуть основу сміттєпе-
реробної галузі України та будуть 
слугувати прикладом для втілення 
національного проекту в інших 
містах країни. Орієнтовна вартість 
проекту — близько 430 мільйонів 
євро, — заявив Каськів.


