
Сезонні заробітки за кордоном, 
найчастіше у Польщі, — звикла 
практика для багатьох волинян. 
Однак чи виправданий такий шлях, 
наскільки він ризикований для на-
йманого працівника, роботодавця 
і влади та чи існує йому хоч якась 
альтернатива в нашому регіоні? На 
ці запитання шукали відповіді учас-
ники круглого столу, організовано-
го Волинською обласною службою 
зайнятості. 

Директор обласного центру за-
йнятості Раїса Кучмук зауважила, 
що трудова міграція — загалом яви-
ще позитивне, адже, повертаючись 
на батьківщину, люди привозять до-
свід, який потім застосовують у себе 
в господарствах, а часто навіть запо-
чатковують власний бізнес. Для при-
кладу її колега Лариса Вишневська, 
директор Рожищенського центру за-
йнятості, розповіла про подружжя, 
яке у селі Башова вирощує малину. 
Цьому виду господарювання жінка 
свого часу навчилася на заробітках у 
Польщі, а чоловік відвідував заняття 
«Зимової агрошколи» на цю темати-
ку, організовані центром зайнятості. 
Тепер їхній бізнес прибутковий, уже 
налагоджені ринки збуту, а влітку 
для збирання ягід наймають місцеве 
населення. 

Схожу історію оповіла директор 
Луцького районного центру зайня-
тості Ірина Овадюк. 

— Люди з Хорохорина три роки 
їздили у Польщу на вирощування 
пекінської капусти, — каже Ірина 
Анатоліївна. — А потім вирішили за-
початкувати цю справу в себе в селі. 
Зараз вони вирощують полуницю та 
капусту. У них робітники працюють 
майже цілорічно, бо взимку треба 
збивати ящики для транспортуван-
ня капусти, навесні — доглядати за 
розсадою і так далі, аж до осіннього 
збору врожаю. 

Раїса Кучмук зауважила, що 
кілька років тому, коли починали 
досліджувати, що цікавить людей у 

рамках самозайнятості, з’ясувалося, 
що найбільше — такі галузі, як ягід-
ництво, садівництво, потім ідуть 
овочівництво, картоплярство, мо-
лочне виробництво. Тож саме на 
такі теми і проводили заняття у «Зи-
мовій агрошколі». 

— Важливо, щоб людина була 
обізнана, — наголошує Раїса Євге-
нівна, — а отже, впевнена й захище-
на. Адже сьогодні роботодавці й тут, 
й за кордоном вимагають професіо-
налізму. Розуміючи цю потребу, ми в 
рік перенавчаємо сім тисяч осіб під 
нові технології. Професійна освіта 
захистить людину. 

Її слова доповнив директор Ло-
качинського районного центру за-
йнятості Олександр Ребрук. Він 
розповів про ПП «ФруктЕксПол», 
яке вже другий рік поспіль за спри-
яння районної служби зайнятості 
поповнюється новими кадрами, які 
проходять профпідготовку на базі 
Оваднівського професійного ліцею 
за фахами: працівник фермерського 
господарства, овочівник, плодоово-
чівник. Інженер цього підприємства 
Віктор Гірич розповів, що досвід 
роботи на ПП «ФруктЕксПол» для 
одного з працівників став стимулом 
узяти одноразову допомогу на від-
криття підприємницької діяльності 
й тепер він вирощуватиме сморо-
дину, а значить, буде зайнятість іще 
мінімум для чотирьох людей. 

На засіданні круглого столу по-
рівнювали заробітки на сезонних 
роботах на наших підприємствах і у 
Польщі. Як виявилось, у нас платять 
не набагато менше, тож, якщо ста-
ратись, і на Волині можна непогано 
заробити. До прикладу, бухгалтер 
фермерського господарства з ви-
рощування овочів «Соломія плюс», 
що у Старовижівському районі, за-
певнила, що у сезон вони платять 
людям близько 20 гривень за годину. 
У ТзОВ «Хейберрі» (с. Старий Чор-
торийськ Маневицького району), 
де вирощують фрукти і ягоди, по-
годинна оплата — 10 гривень. Але 

жителів навколишніх сіл до місця 
роботи доставляють за рахунок ро-
ботодавця, а у перспективі забезпе-
чуватимуть ще й харчуванням. Цьо-
го року планують залучити до робіт 
200-260 людей. 

У Ковельському районі фермер-
ське господарство «Симфонія» (ви-
рощування полуниці) використовує 
працю 500-600 сезонних працівни-
ків. Оплата йде за зібрану луб’янку 
— від одної до трьох гривень. У ре-
зультаті за день можна заробити від 
100 до 250 гривень. Довіз також ор-
ганізований. 

А от у Ківерцівському районі 
практикують «трудову міграцію» у 
Рівненську область, де на території 
Клеванської селищної ради створе-
но підприємство «Райз-Максимко» з 
вирощування кукурудзи. 

— Вже три роки з ними співпра-
цюємо, — каже директор Ківерців-
ського районного центру зайнятості 
Микола Музичук. — Забезпечуємо 
їм у сезон до 300 людей. Платили там 
12,5 гривні за годину роботи. Інше ве-
лике фермерське господарство «Золо-

та Нива» минулого року через центр 
зайнятості на сезонну роботу працев-
лаштувало 55 безробітних, до речі, се-
ред них шестеро ромів. Через службу 
зайнятості ми для них підготували 12 
операторів із переробки овочів. 

Щодо заробітків у Польщі, то 
представник інформаційно-кон-
сультаційного центру освіти і пра-
цевлаштування в Польщі Людмила 
Буховцева зауважила, що сьогодні 
польський роботодавець вимагає 
досвіду роботи, відповідної освіти, 
знання мови на базовому рівні. Щоб 
не потрапити в халепу, вона застере-
гла звертатися тільки у ті агентства, 
які мають ліцензії на надання посе-
редницьких послуг у працевлашту-
ванні за кордоном. 

— Представник агентства пови-
нен письмово ознайомити людину 
з умовами праці, її оплати, прожи-
вання, — каже пані Людмила. — Ми 
жодної вакансії не приймаємо, якщо 
немає письмової заявки від поль-
ського роботодавця та завіреного 
ним проекту контракту. 

Людмила ШИШКО

Волинська обласна служба за-
йнятості щороку розширює коло 
соціальних партнерів, із якими веде 
активний взаємовигідний діалог, а 
це громадські організації, соціаль-
ні фонди, правоохоронні органи, 
державні структури. Взаємодія 
та діалог із партнерами дають 
можливість утілювати нові проекти, 
ідеї, вирішувати проблеми зайня-
тості конкретних цільових груп. Як 
повідомила директор обласного 
центру зайнятості Раїса Кучмук, що-
року кількість соціальних партне-
рів збільшується. Саме з їх участю 
минулого тижня відбувся круглий 
стіл, де обговорювали питання 
партнерства у наданні соціальних 
послуг на ринку праці. 

Зокрема, директор Департамен-
ту соціального захисту населен-
ня облдержадміністрації Світлана 
Мишковець поінформувала учасни-
ків заходу про тристоронній діалог 
влади, профспілок і роботодавців. 
Одним із питань цієї співпраці є під-
вищення заробітної плати працівни-
кам підприємств, ліквідація забор-
гованості, яка на сьогодні становить 
4,3 мільйона гривень. 

Начальник відділення Націо-
нальної служби посередництва і 
примирення у Волинській області 
Олександр Клімович зупинився на 
проблемі порушення трудового за-
конодавства, невиконання колек-
тивних договорів або їх неукладан-
ня. 

— Тільки протягом 2012 року 
нами було взято на облік 26 підпри-
ємств, установ, організацій області, 

де були виявлені чинники дестабілі-
зації стану соціально-трудових від-
носин між роботодавцями та найма-
ними працівниками, а з нового року 
маємо 11 таких підприємств, — по-
відомив Олександр Дмитрович. 

Він наголосив на необхіднос-
ті підвищення правової культури 
та підписав угоду про співпрацю зі 
службою зайнятості. 

Також до лав соціальних парт-
нерів додалася Волинська облас-
на дитяча громадська організація 
«Центр розвитку дитини». Голова її 
правління Людмила Вознюк пору-
шила проблему виховання дітей із 
особливими потребами і розповіла 
про Центр альтернативної дошкіль-
ної освіти, проект якого вже гото-
вий. Є і спонсори, які допоможуть із 
його відкриттям, але стоїть питання 
земельної ділянки. Проте вона спо-
дівається, що найближчим часом 
маленькі волиняни з особливими 
потребами зможуть отримувати 
перші знання за сучасними методи-
ками. 

Про увагу саме до цієї категорії 
громадян говорив і керівник Волин-
ського обласного відділення Фонду 
соціального захисту інвалідів Вале-
рій Шевчук. За його словами, на Во-
лині збільшується кількість людей із 
обмеженими можливостями. 

— На Волині 89,5 тисячі людей 
із обмеженими можливостями, — 
каже Валерій Олексійович. — Це 
майже 8% від загальної чисельності 
населення. Не найвищий показник 
в Україні, але, на жаль, щороку циф-
ра зростає і ця категорія молодшає. 
На 2700 підприємствах і установах 

області минулого року працювало 
більше 10 тисяч інвалідів. Є питання 
якості тих робочих місць, які їм про-
понуються. В основному це вакансії 
сторожів, двірників, прибиральни-
ків. Поширена професія, яку пропо-
нують інваліду, — кур’єр. 

У результаті обговорення по-
рушених питань учасники заходу 
зійшлися на думці, що без партнер-
ства державних структур і громад-
ських організацій досягти вагомих 
результатів у соціальному захисті 
населення неможливо. Це підтвер-
дили давні партнери служби за-
йнятості з обласного молодіжного 
центру праці, обласної молодіжної 
громадської організації «Регіональ-
ний інститут європейського розви-
тку» й інші.

Людмила ШИШКО 
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Події
На озеленення 
Луцька витратять 
шість мільйонів 

Фонд держмайна продає 75% акцій 
«Волиньобленерго» 

Департамент житлово-ко-
мунального господарства 

Луцькради за результатами тен-
дера уклав угоду з ТОВ «М.Ж.К.» 
на послуги благоустрою й озеле-
нення міста в 2013 році на 5,74 
мільйона гривень, повідомляють 
«Наші гроші» з посиланням на 
«Вісник держзакупівель». 

У тендері брало також участь 
ТОВ «Ампер-3», яке пропону-
вало послуги за 4,6 мільйона. Та 
дешевшу більш як на мільйон 
заявку відхилили через невід-
повідність кошторисів і розра-
хунків технічній специфікації 
та нормам використання ресур-
сів. Тож єдиним конкурентом 
було КП «Зелене господарство 
м. Луцька», яке з 2010 року по-
слідовно програє всі тендери 
компанії «М.Ж.К.». 

Разом із тим у 2011 році тим-
часова контрольна комісія місь-
кради з питань перевірки діяль-
ності комунальних підприємств 
з’ясувала, що «М.Ж.К.» після пе-
ремоги на тендері планувало на 
умовах субпідряду залучити ко-
мунальне «Зелене господарство» 
для виконання робіт, передбаче-
них у тендері. 

Нагадаємо, з 2010 року 
ТОВ «М.Ж.К.» отримало підря-
ди на загальну суму 21,21 міль-
йона гривень. 

Фонд державного майна Укра-
їни почав підготовку до про-

ведення конкурсу з продажу 75% 
державного пакета акцій Публіч-
ного акціонерного товариства «Во-
линьобленерго». Про це йдеться в 
офіційному виданні ФДМУ «Відо-
мості приватизації» від 20 лютого, 
передає Forbes.ua. 

Згідно з повідомленням, Фонд 
держмайна запропонував потен-
ційним покупцям узяти участь у 
розробці умов продажу акцій «Во-
линьобленерго». 

Як повідомлялося раніше, Мі-
ністерство енергетики та вугільної 
промисловості пропонує продати 

всі акції «Волиньобленерго», які 
належать державі, хоча попередні 
приватизаційні конкурси передба-
чали збереження в держвласності 
25% пакетів енергопостачальних 
компаній. 

Раніше Кабінет Міністрів ви-
ключив «Волиньобленерго» з пе-
реліку стратегічних підприємств. 
Зараз 75% «Волиньобленерго» пе-
редано до статутного фонду На-
ціональної акціонерної компанії 
«Енергетична компанія України», 
21,19% акцій належать кіпрській 
Garensia Enterprises Limited, яку 
контролює російський бізнесмен 
Костянтин Григоришин. 

Час реклами на телебаченні 
хочуть скоротити
Національна рада з телебачення і радіомовлення 
виступає за законодавче обмеження часу реклами на 
телеканалах. Про це в інтерв’ю виданню «Газета 2000» 
сказав голова Нацради з телебачення Володимир Ман-
жосов. Він порадив рекламодавцям самим провести 
глибоке дослідження і переконатися, що така кількість 
телереклами зараз стала вже малоефективною. У 
той же час Манжосов зазначив, що ухвалення такого 
законопроекту про обмеження часу телереклами не 
повинно негативно позначитися на телерадіоіндустрії.

У Рівному хочуть створити 
освітні округи
На Рівненщині сформують освітні округи і впо-
рядкують мережу навчальних закладів. Для цього 
голова облдержадміністрації Василь Берташ розпо-
рядився створити координаційну раду, повідомляє 
«Рівне вечірнє». Вона має проаналізувати стан роз-
витку мережі навчальних закладів, її ефективність, 
а також розробити довготривалий регіональний 
план створення освітніх округів і модернізації ме-
режі закладів освіти, визначити ризики, пов’язані з 
її оптимізацією. 

1,05
стільки мільярдів гривень 
становить на 1 лютого 2013 
року заборгованість із виплати 
зарплатні, що на 12,5% більше, 
ніж станом на початок року.
Про це повідомили у прес-
службі Держслужби статистики.

Суд закрив справу проти екс-директора 
«Луцьктепла» 
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У Волинської служби зайнятості з’явилися нові соціальні партнери 

Луцький міськрайонний суд 22 
лютого закрив кримінальну 

справу проти депутата міськради 
Рустама Дячука, якому закидали 
розтрату комунальних грошей в 
особливо великих розмірах. 

Перед оголошенням вироку 
державне обвинувачення пода-
ло клопотання про заміну карної 
статті, за якою обвинувачував-
ся Дячук, на частину 1 статті 367 
Кримінального кодексу України 
(службова недбалість). Окрім того, 
прокуратура клопотала перед су-
дом про закриття справи проти 
Дячука на підставі статті 49 ККУ 

(звільнення від відповідальності у 
зв’язку з закінченням строків дав-
ності). 

Суд задовольнив клопотан-
ня прокуратури та постановив 
справу проти депутата закрити, а 
арешт із його квартири — зняти. 

Нагадаємо, раніше прокура-
тура вимагала від суду визнати 
депутата Луцької міськради Рус-
тама Дячука винним у розтраті 
комунальних грошей в особливо 
великих розмірах і призначити 
йому покарання у вигляді шести 
з половиною років позбавлення 
волі. 

Замість Польщі — на сезонні 
заробітки на Волинь 


