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Італія є однією з країн, куди най-
частіше українці їдуть на заробітки. 
Про те, як вони там живуть і якою 
ціною їм даються кровно зароблені 
гроші саме у Південній Італії роз-
повів представник Генерального 
консульства України в Неаполі Олег 
Дорош. Можливість поспілкуватися 
з ним у режимі онлайн надала Во-
линська обласна служба зайнятості. 

— Офіційно тут, у Неаполі, укра-
їнських заробітчан 30 тисяч чоловік, 
а нелегальних близько 100 тисяч, — 
розпочав із узагальнень пан Дорош. 
— Компетенція Генерального кон-
сульства — це цілий Південь краї-
ни довжиною 700 кілометрів, куди 
входить чотири регіони: Кампанія, 
Калабрія, Апулія і Базиліката. На од-
ного «легала» припадає три-чотири 
нелегали. З огляду на таку пропо-
рцію вважається, що тут є 300-350 
тисяч громадян України. Скажімо, в 
регіоні Кампанія українці займають 
друге місце за кількістю населення 
після італійців, потім ідуть грома-
дяни Румунії, Марокко, Шрі-Ланки. 
Середня заробітна плата становить 
700 євро. В основному працюють 
жінки, їх 85%. Вони доглядають лю-
дей похилого віку, прибирають. Ці 
роботи не вимагають високої квалі-
фікації, хорошого знання італійської 
мови, і люди якось дають собі раду. 
Є українці-бізнесмени, які відкри-
ли тут якусь підприємницьку ді-
яльність. Найчастіше — магазини 
з українськими продуктами, які за-
куповують у Німеччині, адже нім-
ці виготовляють їх за українською 
рецептурою. Усі тут почуваються 
тимчасовими гостями, через це і 
знаходять для себе виправдання, 
чому не вчать мову, чому не хочуть 
розвиватися і підтверджувати свої 
українські дипломи. Кажуть: «Я тут 
ненадовго, от ще дочка вступить в 
інститут…» — і так триває роками. 
Однак, якщо ти не вдосконалю-
єшся, то помаленьку деградуєш не 
лише в сенсі інтелектуальному, а в 
усіх сенсах. Італія — країна без ви-
соких амбіцій і честолюбства, всьо-
го лише 13% населення має вищу 
освіту, на відміну від, скажімо, країн 
екс-соціалістичного табору. З них 
90% знаходяться на території інду-
стріально розвиненої Півночі Італії. 

Тож українці, які мають вищу освіту, 
якщо є бажання, могли б тут бага-
то чого зробити і досягти, але під-
твердження диплома стає для них 
проблемою, як і знання італійської 
мови… І тому найчастіше обира-
ють простіший шлях — доглядати 
за бабусями. Хоча процедура під-
твердження дипломів із гуманітар-
них дисциплін, економічних, пси-
хологічних не є надто складною. А 
от підтвердити диплом юриста чи 
інженера вже важче. Треба спочатку 
не менше п’яти-шести років попра-
цювати під керівництвом досвідче-
ного інженера. Тут є центри, схожі 
на наші центри зайнятості, які ма-
ють багато програм із професійної 
перепідготовки. Ними також можна 
скористатись, а потім влаштовува-
тися на роботу. Та для цих програм 
потрібно мати мінімальний пакет 
документів, серед яких свідоцтво 
про освіту, яке потрібно певним чи-
ном легалізувати, підтвердити тут, 
в Італії. Та це не є великою пробле-
мою.

— Наскільки складно україн-
цям знайти роботу в Неаполі та 
чи багато наших заробітчан через 
кризу повертаються додому?

— Роботи тут достатньо. Статис-
тика свідчить, що італійцям бракує 
понад 100 тисяч фахівців. Не чорно-
робів, не доглядальниць, а саме спе-
ціалістів. Італійська влада робить 
усе, щоб швидше легалізувати спеці-
аліста. Єдине — потрібно показати 
працедавцю рівень своєї кваліфіка-
ції. Низькокваліфікованої роботи 
для чоловіків нема, а от для жінок є. 
Можливо, через кризу трохи змен-
шилися заробітки, але в Італії роди-
на на першому місці, тому, як і рані-
ше, тут треба доглядати, прибирати, 
варити їсти. Новим людям набагато 
складніше без знання мови та місце-
вих реалій прижитися. Повертають-
ся додому ті, хто в Італії короткий 
проміжок часу, років два-три. 

— Які випадки з життя на-
ших заробітчан вам найбільше 
запам’яталися?

— Багато людей не витримує, 
доглядаючи за хворими, адже ті не 
завжди адекватні. Психіатричних 
закладів як таких в Італії нема. Тому 
цілодобово перебувати з психічнох-
ворим чи інвалідом важко. Чолові-

ки, виконуючи низькокваліфіковану 
роботу, не відчувають самореалі-
зації і починають пити. От недавно 
приїхала жіночка з Кривого Рогу. 
Вийшла на вокзалі в Неаполі, ви-
тягнула з сумочки мобільний теле-
фон, щоб подзвонити щодо замов-
леного місця працевлаштування. В 
цей момент у неї рвонули сумку з 
документами. Жодного слова іта-
лійською не знала, та якось у поліції 
пояснила, хто вона, її направили до 
нас. На щастя, консульство за 800 
метрів від вокзалу. Першого дня по-
селив її тут же, а потім відправив до 
монашок. Там вона побула тиждень. 
Виявляється, ще дорогою застуди-
лась, отримала запалення легенів. 
Два тижні черниці її виходжували, а 
потім вона, плачучи, сказала: «Хочу 
в Україну». Кажу: «Та як ви повер-
нетеся? Ви ж дві з половиною тисячі 
євро позичили, щоб сюди приїхати». 
Жінка наполягала, мовляв, буде про-
давати квартиру, щоб розрахувати-
ся з боргами. Завдяки громадській 

організації «Україна Європа Плюс» 
вдалося повернути її на Україну. І 
таких випадків було кілька десят-
ків. Або інша ситуація: привозять, 
забирають паспорти, люди по сім-
вісім місяців працюють без зарпла-
ти. Проблема в тому, що не італійці є 
організаторами всього цього!

— Скільки українців гине і 
скільки сидить у тюрмі?

— За минулий рік консульство 
відправило в Україну 101 труну на-
ших співгромадян, 26 осіб були по-
ховані на території Італії, але ми 
володіємо не всією інформацією. 
Чому? Бо коли відбувається по-
ховання на території Італії, то цим 
займається місцева влада. До нас 
звертаються, якщо покійник є не-
впізнаним, якщо є необхідність 
відправити тіло в Україну. Арешто-
ваних дуже багато, в основному за 
нелегальне перебування. Перший 
арешт адміністративний, другий — 
кримінальний. Тих, хто сидить за 
конкретні злочини, небагато, зде-

більшого за нелегальну торгівлю 
цигарками, алкоголем, нелегальне 
перевезення, наркотики. Станом на 
сьогодні приблизно 60 чоловік на 
Півдні Італії відбувають покарання 
за злочини, але це люди, яких поса-
дили у 2003-2004 роках. За останні 
чотири роки було лише три кримі-
нальні справи.

— За яких умов наші заробіт-
чани можуть отримати італійське 
громадянство?

— Після десяти років легальної 
роботи або двох років перебування 
у шлюбі з італійцем можна говорити 
про громадянство. Нашій діаспорі 
тут реально 11-12 років. Перші за-
робітчани сюди приїхали у 1997-
1998 роках, отримали документи. У 
2001-2002 була масова легалізація. 
Тому зараз у багатьох доходить до 10 
років легального перебування, а зна-
чить, уже є можливість отримувати 
тут мінімальну пенсію. Жінки, які 
досягають 60-літнього віку, можуть 
оформляти пенсію. Італія достатньо 
соціальна держава. Якщо ти легаль-
ний працівник, можеш отримати 
гроші на неповнолітніх дітей, їхнє 
навчання, скасування деяких видів 
податків у тих чи інших ситуаціях. 

— Чи є діаспора в Неаполі, чи 
створюються школи для заробіт-
чан?

— На Півдні Італії щороку про-
ходить конкурс української пісні. 
Два роки тому відбулися Дні укра-
їнської культури. Є кілька недільних 
шкіл, дитячі садочки, але створю-
ються вони абсолютно на добровіль-
них засадах — це волонтерська ді-
яльність. Наше консульство як може 
допомагає: передаємо підручники, 
диски. Південна Італія — це країна 
економічних емігрантів. Тут прак-
тично в кожній родині є хтось, хто 
заробляв гроші у різний час чи в 
Америці, чи в Німеччині. Тому тут 
достатньо толерантне ставлення до 
заробітчан. Італійці бачать, що ми 
працьовиті, допомагають нашим 
громадянам із лікуванням, похо-
ронами. А ще Південь Італії — це 
туристична зона, відпочинок тут 
екологічно чистий. Маючи бажан-
ня рости і вдосконалюватися, наші 
люди змогли б знайти себе тут, і іта-
лійці могли б із нами співпрацювати.

Людмила ШИШКО
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Події

На Волині в селах оновлять 
котельне господарство
Як повідомив голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук, насамперед проект реалізовуватиметься 
в чотирьох районах області: у Ратнівському (13 
сіл), Старовижівському (8 сіл), Ковельському (7 сіл) 
і Шацькому (3 села). У бюджетних закладах буде 
здійснено заміну котлів, капітальний ремонт котелень 
або монтаж наявних котлів. Твердопаливні котли 
опалення купуватимуться в ТОВ «Волинь-Кальвіс», 
яке дає 20% знижки на свою продукцію. Орієнтовна 
вартість проекту становить 6,8 мільйона гривень.

Букмекери прогнозують 
перемогу на Євро-2012 
збірній Іспанії 
Букмекери назвали фаворита Євро-2012: згідно 
з поточними ставками ним став чинний чемпіон 
Європи — збірна Іспанії. За інформацією William 
Hill, ставки на перемогу збірної Іспанії в турнірі 
приймаються з коефіцієнтом 3,75. Трохи менші 
шанси у збірної Німеччини — 4,00. Замикає 
ж трійку фаворитів збірна Нідерландів, якій 
присвоєно коефіцієнт 7,50.

У Луцьку пошили «футбольну» весільну сукню

Українські заробітчани можуть зробити в Італії кар’єру

«Волинь зустрічає чемпіонат 
Євро-2012» — саме під такою 

назвою в обласному центрі днями 
відкрили виставку. Колекціонери 
та народні майстри презентували 
різноманітні дрібнички, пов’язані з 
футболом. 

Традиційно відкриття якогось 
дійства розпочинається з перерізан-
ня стрічки. Та футбольну виставку 
вирішили відкрити по-новому, ві-
дійшовши від традицій, тому все 
розпочалось із пробиття м’ячем по 
воротах.

Далі для присутніх виступив хо-
реографічний ансамбль із танцем, 
присвяченим майбутньому чемпіо-
нату Євро-2012.

Свої доробки експонували й на-
родні майстри. Так, почесне місце 
займала вишивка Юрія Савки, де 
зображений футболіст-Котигорош-
ко. Валентина Глінкина представила 
картини з соломки на тематику май-
бутнього чемпіонату. А майстер Во-
лодимир Ящук розмістив у пляшці 
м’яч із символікою Євро.

Родзинкою дійства стала презен-
тація «футбольної» весільної сукні. 
Вбрання під назвою «Євронаречена» 
— справа рук студентки Луцького 
технічного університету Ольги Ши-
пелик під керівництвом дизайнера 
Анни Дідух. Для виготовлення сукні 
була використана символіка Євро.

Виставка діятиме щодня, крім 
вихідних, із 10-ї до 16 години до 1 

липня за адресою Шопена, 22а (при-
міщення «Укрсоцбанку»).

Ольга УРИНА

Футбольний клуб «Волинь» 
вийшов із відпустки, щоправ-

да, не у повному складі. Попри 
чинний контракт, до Луцька не 
приїхав бразильський нападник 
Майкон Олівейра. Про це повідо-
мили на сайті ФК «Волинь». 

Не з’явився і захисник Ванче 
Шиков, який отримав відпустку, 
адже у травні перебував у націо-
нальній збірній і відіграв два това-
риські поєдинки проти Португалії 
та Анголи. Македонець приєдна-
ється до «Волині» уже на зборах у 
Словенії. 

Крім того, у клубу закінчила-
ся угода оренди з півзахисником 
В’ячеславом Шарпаром, права на 

якого належать харківському «Ме-
талісту».

Як і обіцяв головний тренер 
Анатолій Дем’яненко, у команді 
з’явилося кілька нових футболіс-
тів. Із вихованцем волинського 
футболу Вадимом Панасом, остан-
нім клубом якого була «Оболонь», 
уже уклали попередній контракт. 
А з оренди в «Нафтовику» повер-
нувся голкіпер Сергій Литовченко.

Нагадаємо, що 10 червня луць-
ка команда поїде на збори до Сло-
венії, де аж до 24 червня у містечку 
Птуй під Марібором відбувати-
меться перший навчально-трену-
вальний збір.

«Волинь» поповнилася футболістами

З проспекту Молоді можуть забрати літак 

Вони ж віддають перевагу  низькокваліфікованим роботам

В обласному центрі ініціюють 
продовження демонтажу «сим-

волів тоталітаризму». Цього разу 
пропонують позбутися двох «за-
лізних монстрів»: літака на про-
спекті Молоді та баржі на річці 
Стир.

Відповідну пропозицію під час 
сесії міської ради озвучив один із 
депутатів. На його думку, зараз 
літак на Молоді не виконує жод-
ної функції та не несе культурного 
навантаження і абсолютно не впи-
сується в мікрорайон. Крім цього, 

він у занедбаному стані, скрізь об-
лущується фарба. Тож депутат за-
пропонував демонтувати літак.

Крім того, згадали і ще про од-
ного «залізного монстра» — баржу 
на річці Стир. Об’єкт застарілий, 
увесь поіржавів, що призводить до 
забруднення річки.

Депутати підтримали запит 
колеги. А міський голова Луцька 
пожартував, що у місті потрібно 
ставити пам’ятники зі знімними 
головами, аби не зносити їх щора-
зу, коли мінятиметься режим.


