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В Україні стабільно 
високий рівень 
корупції 

Будинки на Героїв УПА у Луцьку під’єднають до каналізаційної 
мережі за державні гроші 

Шановні 
споживачі! 

Рейтинг України за рівнем 
корумпованості залишився 

практично незмінним — 25 ба-
лів зі 100 можливих. 

Україна посіла 144 місце 
серед 177 держав за рівнем ко-
румпованості. Про це свідчить 
цьогорічне дослідження Індексу 
сприйняття корупції, проведене 
Transparency International. 

«Україна стабільно зали-
шається у групі «підвищеного 
ризику» разом із Камеруном, 
Іраном, Нігерією, Центральною 
Африканською Республікою та 
Папуа-Новою Гвінеєю, але на-
ступного року вона ризикує 
скотитися ще нижче», — йдеть-
ся у повідомленні Transparency 
International. 

За показниками сприятли-
вості умов для ведення бізнесу в 
державі Україна швидко втрачає 
позиції. Так, у рейтингу корум-
пованості СРІ ми «просіли» на 
10 пунктів за параметром полі-
тичної та фінансової корупції. 

Будинки на Героїв УПА у Луцьку 
будуть під’єднувати до каналі-

заційної мережі за кошти держави. 
Про це мешканцям вулиці повідо-
мив голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук, ознайомившись із 
роботами, що тривають для укрі-
плення схилу. 

Нагадаємо, що у зоні можливої 
надзвичайної ситуації влітку опи-
нилося 37 обійсть. Постановою Ка-
бінету Міністрів України на невід-
кладні роботи було виділено понад 
17 млн грн. 

Як повідомив Борис Клімчук, бу-
дівельники на початку цього тижня 
отримали черговий транш коштів — 
понад 6 млн грн. Ці гроші дозволять 
не виходити з графіка робіт і плано-

во працювати. 
Нині процес наближається до за-

вершення, прокладено центральну 
трубу каналізації, до якої люди му-
сили підключатися за власні кошти. 
Проте, розуміючи, що це немалі 
гроші, голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук прийняв рішення 
профінансувати під’єднання до цен-
тральної каналізації коштом держа-
ви. 

Крім того, людям допоможуть і 
в облаштуванні необхідної внутріш-
ньогосподарської інфраструктури. 

Голова наглядової ради 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» 
Віктор Чорнуха розповів, що внизу 
схилу планують облаштувати рекре-
аційну зону для лучан: розчистять 

джерела, зміцнять береги річки та 
посадять дерева. 

У будь-якому відділенні по-
штового зв’язку жителі та 

гості Волинської області мають 
змогу купити квитки на потяг, 
автобус або літак. 

Для цього необхідно пові-
домити працівнику поштового 
зв’язку дату поїздки, що плану-
ється, пункт відправлення та 
прибуття. У свою чергу праців-
ник надає пасажиру відомості 
про можливі варіанти переве-
зення (номери та назви рейсів, 
час відправлення та прибуття, 
вартість квитка, кількість віль-
них місць тощо). 

Після визначення пасажи-
ром варіанта маршруту й опла-
ти поїздки поштовим переказом 
працівник видає споживачеві 
бланк-замовлення, де зазнача-
ються реквізити поїздки. 

Запрошуємо скористатися 
нашими послугами! 

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

На Волині презентували соціально 
відповідальні підприємства 

Минулого тижня обласний центр 
зайнятості організував для пред-
ставників регіональних ЗМІ прес-
тур на підприємства Волині, які 
ведуть соціально відповідальний 
бізнес. Тобто вчасно виплачують 
достойну заробітну плату, забез-
печують працівників, а також 
претендентів на нові робочі місця 
професійним навчанням, стажуван-
ням, дбають про доїзд робітників, 
комфортні умови праці, працевла-
штовують осіб із соціально неза-
хищених категорій та інше. 

Очолили прес-тур перший за-
ступник директора обласного цен-
тру зайнятості Світлана Корецька 
та начальник Територіальної дер-
жавної інспекції з питань праці 
Юрій Бондарчук. Першим відвідали 
ТзОВ «Кромберг енд Шуберт», де 
найбільша кількість працівників — 
майже три тисячі осіб. Спілкування 
з фінансовим директором Олексан-
дром Шаварським і технічним ди-
ректором Славоміром Качмареком 
відбувалось у приміщенні завод-
ської їдальні. Це місце для зустрі-
чі керівництво обрало недаремно, 
адже харчування — один із момен-
тів комфорту працівників. Тут мож-
на з’їсти комплексний обід за ціною 
13–15 грн, третину вартості якого 
повертає завод. Ті ж, хто взяв обід із 
дому, можуть тут же розігріти його у 
мікрохвильовках. Крім того, підпри-
ємство довозить працівників своїм 
транспортом. Тим, хто добирається 
самотужки, вартість доїзду компен-
сують. Але найголовніше, що у пра-
цівників «Кромберг енд Шуберт» є 
перспектива кар’єрного росту. 

Як розповіла провідний інструк-
тор виробничого навчання Ірина 
Цись, вона у 2005-му прийшла на за-
вод звичайним працівником на лінії, 
а вже через рік її обрали тренером, 
потім — помічником інструктора 

виробничого навчання і так далі. 
— Людина, яка приходить на 

підприємство, має двотижневий 
курс початкового навчання, — роз-
повідає пані Ірина. — Це перший 
крок до кар’єри, оскільки ми роз-
повідаємо не тільки про те, яку ро-
боту і як доведеться виконувати, а й 
про можливості, які відкриваються 
перед майбутнім працівником. На 
виробництві, якщо людина розви-
вається, вивчає нові робочі місця, 
спецоперації, її кваліфікаційні рівні 
підвищуються, а значить, є додатко-
ва оплата і перспектива стати контр-
олером якості, тренером, майстром. 
У нас начальники змін, начальники 
проектів пройшли всі щаблі. 

Не бояться на заводі брати на 
роботу студентів і людей із особли-
вими потребами, які, за словами 
Славоміра Качмарека, іноді навіть 
краще виконують свої обов’язки, 

ніж звичайні працівники. 
Варто зауважити, що середня за-

робітна плата робітника, який сто-
їть на лінії, — 3100 грн. У пік сезону, 
коли є багато замовлень, люди заро-
бляли й по 4–4,5 тис. грн. 

Другим за величиною підпри-
ємством Волині, де провадять со-
ціально відповідальний бізнес, є 
СП ТзОВ «Модерн-Експо». Ста-
ном на 1 листопада тут трудиться 
1800 осіб. Як розповіла начальник 
відділу по роботі з персоналом На-
талія Йонік, для працевлаштування 
немає вікових чи якихось інших об-
межень, однак певні навики потріб-
но мати, одна з вимог — уміти чита-
ти креслення. 

Підприємство працює з учи-
лищами, студенти проходять тут 
практику. Ті, хто добре себе заре-
комендував, лишаються на роботу. 
Середній рівень заробітної плати у 

жовтні становив 5261 грн. 
Крім комфортних умов праці, 

особливу увагу тут приділяють без-
пеці, зважаючи на специфіку ви-
робництва, виконують встановлені 
законодавством соціальні гарантії 
(виплата лікарняних, надання від-
повідних відпусток, подвійна оплата 
роботи в нічний час тощо). 

Нововведенням є те, що під-
приємство сплачує страхові від-
рахування за своїх працівників у 
спеціальний страховий фонд «Во-
линської обласної лікарняної каси». 
У 2013 році можливістю фінансової 
підтримки у скрутний час скориста-
лося 115 робітників. 

Критеріїв соціальної відпові-
дальності дотримуються й у ПП «Ти-
грес». І хоча тут порівняно невелика 
кількість працівників — 115 осіб — і 
середня зарплата — 2400 грн, однак 
умови й атмосфера доброти і затиш-
ку сприятливі для роботи. Як роз-
повіла одна з наймолодших праців-
ниць дизайнер Катерина Селюк, тут 
її перше робоче місце: після практи-
ки вирішила залишитися працюва-
ти, адже є де розвивати свій творчий 
потенціал. 

Наступним підприємством ста-
ло ПАТ «Теремно Хліб». Як розпо-
віла заступник голови правління з 
виробництва Валентина Момот, на 
заводі працює 520 осіб. 

— Важлива умова — своєчасна 
виплата заробітної плати — вико-
нується стовідсотково, — наголо-
сила Валентина Семенівна. — Весь 
соціальний пакет, передбачений 
законодавством, — також. Функці-
онує їдальня для персоналу, де обід 
вартує п’ять гривень. Доводиться 
працювати за «плинним» графіком, 
адже за будь-яких умов хліб повинен 
бути на столі. 

Вона зауважила, що на підпри-
ємстві 50 чоловік — ветерани праці, 
які трудяться по тридцять років. Та-
кож наголосила, що хліб виготовля-
ють за державними стандартами. 

Керівник одного з найбільших 
у будівельній галузі підприємств 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор 
Чорнуха зауважив, що сьогодні бізнес 
в основному думає про рентабель-
ність і забуває про соціальну роль. 

— Вчасна і легальна виплата за-
робітної плати — це те, що навіть не 
ставимо під сумнів, — прокоменту-
вав Ігор Вікторович. — Відпустки, 
виплата лікарняних, оздоровлення 
працівників та їхніх дітей. Спору-
джено стадіон, де тренується наша 
футбольна команда. Якщо є потре-
ба, надаємо працівникам безпро-
центні кредити, — перерахував со-
ціальні переваги керівник. 

За цей рік підприємство ство-
рило 60 робочих місць. Середня за-
робітна плата тут становить 3500–
3600 грн. 

Людмила ШИШКО 

На Волині фірма незаконно 
використовувала 70 га землі 
За інформацією прокурора Горохівського району 
Володимира Ющика, під час перевірки виявили, 
що на території Рачинської сільської ради службові 
особи приватного сільськогосподарського 
підприємства «Озірці» з 2012 року використовують 
без правовстановлювальних документів і без сплати 
орендної плати 70 га земель запасу та резервного фонду. 
Відомості про самовільне захоплення службовими 
особами прокуратура Горохівщини внесла до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. 

Пенсійний фонд за рахунок 
українців убезпечиться 
від вірусів на 1,7 мільйона 
Пенсійний фонд за 999 тис. 782 грн замовив ліцензії 
на право користування програмним забезпеченням. 
Тендер виграло ТОВ «Інфосейф ІТ». Інформація про 
відповідну тендерну угоду опублікована у «Віснику 
державних закупівель». Також ПФУ уклав угоду на 
суму 717 тис. 720 грн із «БМС Консалтинг» на закупівлю 
комп’ютерного оснащення, зокрема обладнання 
міжмережевої інформаційної безпеки. 

60%
стільки українців узагалі вранці 
відмовляються від їди. Натомість 
сніданок 40% опитаних складається 
з бутербродів із ковбасою, сосисок, 
яєць, каш і йогуртів. 

У швейному цеху «Тигреса»

У виробничих цехах «Модерн-Експо»

 Допоможіть врятувати життя!
18-річна лучанка Вікторія Парфенюк 
четвертий рік хворіє на системний 
червоний вовчак, антифосфоліпідний 
синдром, люпус-нефрит, гіпоталамічний 
синдром, тромбофлебіт нижніх кінцівок 
і правої руки. На лікування мама Віки 
витратила всі свої заощадження. Дуже 
допомагали школа, друзі. Та українські 
лікарі сказали, що безсилі у боротьбі 
з хворобою. Допомогти погодилися 
медики знаменитої німецької клініки 
«Шаріте». Проте лише на обстеження 
у цьому закладі потрібно 10 тисяч 930 
євро. Вони потрібні ТЕРМІНОВО. 

Реквізити для безготівкового 
поповнення платіжної картки 
Парфенюк Тетяни Іванівни:
Отримувач: «Приватбанк»
Назва банку: «Приватбанк»
Номер рахунку: 29244825509100 ОКПО: 
14360570 МФО: 305299
Призначення платежу: Для поповнення 
на карту 6762 4682 0384 9223
Кому: Парфенюк Тетяні Іванівні, код: 2318213881, тел. 050 998 79 60.


