
Італія, Польща, Росія, а віднедавна 
для трудових українських мігрантів 
цікавою стала й Білорусь. Зарплати 
тут, хоч і не рівня європейським 
чи навіть російським, але україн-
ців усе одно туди тягне. Експерти 
кажуть, що це справи в Україні на-
стільки погані, що люди вимушені 
їхати на заробітки в непопулярну 
раніше Білорусь. 

У сусідній країні наші переважно 
будують або працюють в сільському 
господарстві, декому щастить вла-
штуватись санітарками в лікарні, а 
жителі прикордонних сіл й узагалі 
перебираються на постійне прожи-
вання до Білорусі.

— Наші їздять туди часто, — 
розповідає пані Софія, жителька 
прикордонного Заболоття. — Багато 
односельчан виїхали раніше до біло-
руського села, бо там давали житло і 
підйомні. Ще частіше українці туди 
їздять не на тривалі заробітки, а так, 
на вихідні — торгувати в електрич-
ках. Моя знайома іноді їздить прода-
вати м’які іграшки. От на іграшках 
на вихідних та у вівторок, коли в 
Заболотті базар і багато людей їдуть 
потягом, можна заробити до 50 до-
ларів за день. Якщо торгувати цукер-
ками чи ще якимись дрібничками, 
то теж доларів 30 можна вторгувати, 
дехто в Бресті в наметах продають 
овочі.

Софія розповіла, що хитрі укра-
їнці придумали ще один спосіб, як 
заробити в Білорусі. Каже, схема 
така: громадянин білорусі влашто-
вується на роботу офіційно, в лі-
карню, наприклад, а замість нього 
працює українець і зарплату звісно 
ж отримує. Ну, а білорус за послуги 
теж якийсь відсоток бере, плюс йому 
нараховується трудовий стаж. 

Поряд з цим багатьом волиня-
нам щастить влаштуватись і на офі-
ційну роботу в сусідній державі. Так, 
пані Світлана Оніщук із села Оріхо-
ве Ратнівського району працює на 
тепличному комбінаті під Брестом. 
Влаштуватись туди її підфортило 
минулого року, а цьогоріч знову 
підписала контракт. Каже, роботою 
більш як задоволена, адже працює 
практично цілий рік, зарплату пла-

тять офіційно і стабільно, керівни-
цтво чесне і дуже добре ставиться до 
українців.

— Комбінат знаходиться в селі 
Тельми під Брестом, — розповідає 
Світлана Іванівна. — Працювати в 
теплицях починаємо вже з січня. 
Спочатку висаджуємо розсаду, по-
тім доглядаємо за рослинами, а тоді 
лише головний етап — збір врожаю. 
Тут вирощують в основному огір-
ки, помідори, трохи перцю, цибулі, 
баклажанів, троянд та інших квітів.    
Зараз уже сезон врожаю, то робочий 
день починається з сьомої ранку і 
триває до 15.30 год. Іноді можемо й 
о п’ятій розпочати збір, аби раніше 
завершити. За кожним закріплена 
своя ділянка, за якою пмаєш догля-
дати. Якщо потрібно, то допомага-
ємо й іншим з роботою, тут взагалі 
дуже дружний колектив. Комбінату 
вже 25 років, це дуже потужне під-
приємство, своїм працівникам біло-
русам навіть квартири дають.

Крім пані Світлани, в теплицях 
працює ще сім українців. Мешкають 
вони в наданому комбінатом гурто-
житку з усіма зручностями. Щови-
хідних Світлана Іванівна їздить до 
дому за 100 кілометрів, аби побачи-
тись із рідними.

В середньому щомісяця отримує 
до чотирьох тисяч гривень. Зарплат-
ня не космічна, але,  сидячи в селі, й 
того не матимеш. Крім цього, виді-
ляють щодня гроші на обід, овочі до-
зволяють їсти на місці скільки влізе, 
а буває дають навіть додому.  

— Діти ростуть, жити за щось 
треба, а грошей вдома немає де за-
робити, — каже жінка. — Колгосп 
розпаювали і все. От того року по-
садили бульби, думали заробити. А 
вона була дешева. Цьогоріч горо-
ди попідтоплювало — знову тол-
ку ніякого. Тож і чоловіки, і жінки 
роз’їжджаються по заробітках — так 
і виживаємо.  

Ще один популярний вид за-
робітку в Білорусі — будівництво. 
Українські хлопці справно будують 
соціальне житло в чужій країні. 
Один із них волинянин Сергій.

— Минулого року трохи їздив 
на заробітки в Мінськ, — розповідає 
Сергій. — Ми виконували внутріш-
ні роботи в багатоповерхівках, так 
званому «соціальному житлі»: шпа-
клювали, клеїли шпалери, малярні 
роботи. Робочий день тривав з 8-ї 
ранку до 8-ї вечора. Жили на квар-
тирі, яку оплачувала фірма. Працев-
лаштовані були офіційно, нам навіть 
документи спеціальні давали, які б 
ми могли пред’явити чи на кордоні, 
чи міліції, в разі якихось питань. Раз 
у місяць їздили додому на трохи. За 
24 робочих дні отримували 700 до-
ларів. Зарплату давали двічі на мі-
сяць, спочатку аванс, щоб мали за 
що у Білорусі жити, а потім решту.

 За словами Сергія, білоруси з 
радістю беруть на роботу українців, 
оскільки наші можуть і попрацю-
вати понаднормово, і у вихідний на 
роботу вийти. 

Ольга УРИНА

Мер міста Сум Геннадій Мінаєв 
запропонував жителям міста 

надсилати йому для оприлюднен-
ня фотографії з автомобілями, які 
їздять по пішохідному центру.

Відповідну рубрику під на-
звою «Бидло» на Соборній і Во-
скресенській» Мінаєв відкрив на 
своїй сторінці в Facebook.

«Ця рубрика дублюється Ан-
дрієм Мошою (працівник мерії) 
на сайті Сумської міської ради у 
рубриці «Негативні люди на Со-
борній і Воскресенській». Над-
силайте в «лічку», краще відразу 
Стасу Камаєву фотографії авто-
мобілів на цих вулицях, зробле-
ні таким чином, щоб було видно 

державний реєстраційний номер 
цього автомобіля і було зрозумі-
ло, де приблизно це місце. Про-
шу вказувати також і час, коли 
зроблена фотографія», — написав 
Мінаєв.
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Правоохоронці по-звірячому побили та згвалтували молоду жінку

Олександр Вілкул: Україна та Грузія 
поглиблюють співробітництво

Мер Сум створив у соцмережі рубрику 
«Бидло», де пропонує жителям міста 
скаржитись на водіїв

У м. Тбілісі за участю віце-
прем’єр-міністра О. Вілкула та 

віце-прем’єр-міністра Грузії К. Ка-
ладзе відбулося восьме засідання 
спільної Міжурядової українсько-
грузинської комісії з питань еко-
номічного співробітництва.

Під час виступу віце-прем’єр-
міністр О. Вілкул зазначив: «Роз-
виток економічної дипломатії між 
Україною та Грузією створює нові 
можливості для взаємовигідної 
співпраці. За підсумками 2012 року 
товарообіг між двома країнами 
досягнув майже $800 млн. Цьо-
го року завдання двосторонньої 
співпраці — переступити мільярд-

ний рубіж». «Шлях до розширення 
співпраці — у постійному обміні 
інформацією про інвестиційні про-
екти, зокрема, у сфері гідроенер-
гетики, сільського господарства, 
туризму, нерухомості, промисло-
вості та логістики», — сказав віце-
прем’єр-міністр.

В рамках роботи комісії Дер-
жавне агентство з інвестицій та 
управління національними про-
ектами України та Національ-
не інвестиційне агентство Грузії 
підписали меморандум про вза-
єморозуміння. Меморандумом пе-
редбачається, що сторони обміню-
ватимуться інформацією стосовно 
нових проектів і програм у сфері 
інвестиційної діяльності, яка пред-
ставляє спільний інтерес країн. 
Окрім того, передбачається обмін 
інформацією щодо можливостей 
інвестування в обох державах на 
макро- та мікроекономічному рів-
ні, а також актами законодавства, 
публікаціями, звітами та іншими 
даними, що відповідають меті за-
лучення інвестицій.

Розмір пенсії переглянули 280 
тисячам українців
За півроку пенсійні виплати громадянам 
профінансовано в повному обсязі — на 124,4 млрд. 
грн. Про це повідомив директор Департаменту 
пенсійного забезпечення та соціального захисту 
Міністерства соціальної політики України Микола 
Шамбір. «Це на 12,6 млрд. грн. більше, ніж за 
аналогічний період минулого року (111,8 млрд. 
грн.). Зокрема цього року Постановою КМУ було 
переглянуто розмір пенсій 280 тисяч українців», —
сказав Шамбір.

На дослідження автошляхів 
Укравтодор витратить 9 млн. 
гривень
Державне агентство автомобільних доріг України ви-
тратить на дослідження та розробки в галузі транспорту 
— послуги з виконання науково-дослідних та дослід-
но-конструкторських робіт — майже 9 млн. грн. Про це 
повідомляє «Вісник державних закупівель». Зокрема 
планується провести моніторинги технологій виконання 
дорожніх і мостових робіт та обґрунтувати пропозиції 
щодо удосконалення методів контролю їх якості.

13
таке місце (серед 57-ми) по-
сіла Україна у рейтингу країн 
за ступенем аморальності їхніх 
мешканців. Рейтинг склало агент-
ство Bloomberg. В трійку «лідерів» 
увійшли Словенія та Австралія. 
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26 червня троє чоловіків затяг-
нули в автомобіль 29-річну 

жінку, вивезли її в лісосмугу біля 
села Сирове  Миколаївської облас-
ті і зґвалтували. По дорозі і на міс-
ці зґвалтування дівчину жорстоко 
били. Один із причетних до звір-
ського побиття та зґвалтування, за 
словами потерпілої, Євген Дрижак 
є хресником керівника обласного 
управління МВС Валентина Пар-
сенюка, інший фігурант справи —
Дмитро Поліщук — племінник про-
курора Заводського району міста 
Миколаєва.

Подія сколихнула жителів Вра-
діївки, де відбулося зґвалтування ді-
вчини, і як результат — ще звечора 
понеділка вони кинулись «штурму-
вати» місцевий райвідділ міліції.

«Понад тисячу мешканців Враді-

ївки почали громити місцевий рай-
відділ міліції», — написав на своїй 
Facebook-сторінці кандидат в народ-
ні депутати Аркадій Корнацький.

 «У вікна відділку летіло камін-
ня, яйця та інші предмети. Люди 
кинулися до дверей райвідділку, а 
звідти міліціонери почали бризкати 
із газових балончиків та стріляти, 
— написав Корнацький. — Крім ро-
дичів та знайомих  потерпілої Ірини, 
на майданчику біля врадіївської мі-
ліції зібралися люди, чиїх рідних та 
близьких катували в міліції, а також 
родичі кількох хлопців, яких місцеві 
«правоохоронці» довели до само-
губства, тортурами вибиваючи явки 
із повинною у злочинах, яких вони 
не скоювали, — додав він. — За по-
передніми даними, у ході сутички 
постраждала жінка із дитиною, а в 
одного з пікетувальників простріле-
не плече та нога. Постраждалих від-
правили до лікарні», — повідомив 
Корнацький.

В даний час потерпіла знахо-
диться у відділенні нейрохірургії 
Миколаєва. У неї діагностовано від-
криті переломи черепа в декількох 
місцях, різані рани голови, обличчя, 
множинні удари і гематоми. Жінці 
вже зроблено дві хірургічні операції, 
стан її розцінюється як важкий.

Згідно наказу міністра внутріш-
ніх справ України Віталія Захарчен-
ка, повідомляє УЗГ МВС України, 
начальника УМВС України в Ми-

колаївській області Валентина Пар-
сенюка та керівника Врадієвського 
райвідділу міліції відсторонено від 
займаних посад. Розпочате службо-
ве розслідування. У Врадієвці пра-
цюють фахівці основних підрозділів 
апарату МВС. Також на місце ви-
їхала комісія на чолі з начальником 
Головного штабу Володимиром Бе-
резаном.

За фактом нападу на Врадієв-
ський райвідділ міліції розпочате  
кримінальне провадження за части-
ною четвертою статті 296 (хуліган-
ство, скоєне групою осіб) та за час-
тиною першою статті 194 (умисне 
знищення або пошкодження майна)  
Кримінального кодексу України.

Події

Як волинянам працюється 
в Білорусі


