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Нещодавно посаду Генерально-
го консула Республіки Польща у 
Луцьку почав обіймати пан Марек 
Мартінек. Він змінив на посаді сво-
го попередника пана Томаша Яніка. 
У Марека Мартінека вже великий 
досвід роботи у галузі дипломатич-
ної служби. Адже у 1994-1999 роках 
він працював у Посольстві Польщі в 
Мінську. В 2000-2005-тих — займав 
посаду консула й одночасно про-
тягом трьох років був повіреним 
у справах і керував Посольством 
Польщі в Тбілісі. З 2006-го пере-
бував на дипломатичній службі у 
Генеральному консульстві Польщі 
у Вільнюсі. У 2009-2011 роках обі-
ймав посаду начальника консуль-
ського відділу Посольства Польщі в 
Мінську. Про перспективи та плани 
своєї діяльності на Волині дипло-
мат розповів газеті «Відомості».

— Яким бачите розвиток дво-
сторонніх відносин наших держав? 
Які перспективи входження поль-
ських інвестицій в українську еко-
номіку?

— Можна сказати, що польські 
інвестори вже є в Україні, адже сьо-
годні працює низка фірм із поль-
ським капіталом. Тому перспективи 
відносин у сфері бізнесу великі. Є 
зацікавленість. Стосунки у цьому 
напрямку розвиваються, хоча, мож-
ливо, інколи не так швидко, як спо-
дівається місцева влада.

— Ви вже зустрічалися з губер-
натором Борисом Клімчуком. Як 
бачите співпрацю Польської рес-
публіки з Волинню? 

— Ми один одного розуміємо. 
Не треба забувати, що він також 
працював дипломатом, був послом у 
Литві й Азербайджані. Надіюся, що 
наша співпраця буде плідною.

— Якщо так трапиться, що 
Україна все-таки не стане асоці-
йованим членом Єврозоюзу, чи 
не виникне проблем із перетином 
кордону нашими громадянами?

— Це не має значення для пере-
тину кордону. Тому що членство у 
Євросоюзі ще не означає членство 
у Шенгенській зоні. Тут потрібно 
налагодити інші взаємини. І якщо з 
часом Україна стала б і членом Шен-
гену, тоді б кордону не було. Проте 
навіть якщо Україна буде членом ЄС 
й існуватиме кордон, ані Польща, ані 
Євросоюз не ставитимуть перепон. 
Їх просто не може бути, оскільки є 
міжнародне законодавство, яке ви-
значає умови перетину кордону. Зви-
чайно, є проблеми, та вони пов’язані 
з тим, що потік людей, який пере-
міщається через кордон, дуже вели-
кий, а пункти пропуску, які сьогодні 
є, повністю не задіяні. Наприклад, 
найбільший пункт пропуску «Яго-
дин». З часом ми зробимо все мож-

ливе, щоб люди переміщалися без 
проблем. Надіюся, посприяє цьому 
Євро-2012. 

— Нещодавно у пресі з’явилась 
інформація, що Польща спростила 
видачу віз для українців. Будь лас-
ка, конкретизуйте. 

— Це недостовірна інформація. 
Польща як член Шенгену повинна 
керуватися тими документами, які 
існують і вироблені країнами Шен-
генської зони. Є перелік документів, 

які необхідні громадянам, але він 
не затверджений, бо на нього впли-
ває специфіка кожної окремо взятої 
країни. Якщо говорити про Україну, 
Білорусь, Росію, то там списки мо-
жуть різнитися. Ми приймаємо різ-
ні документи — все залежить від цілі 
поїздки громадянина. Проте найго-
ловнішими документами є запро-
шення з Польщі, медична страховка, 
анкета, заповнена в Інтернеті через 
наш портал, фотографія і паспорт.

— Кілька років тому Польща 
почала видавати «карту поляка». 
За вашою інформацією, багато во-
линян нею скористалися?

— У нашому окрузі (Волинська 
і Рівненська області) проживає не-
багато громадян України польського 
походження. За оцінками, це при-
близно 30 тисяч, але підрахувати 
важко, тому їх може бути і менше, 
і більше. «Карта поляка» постійно 
користується попитом. Щорічно 
ми видаємо близько півтори тисячі. 
Актуальним це питання є для Львів-
ської області, а також Білорусі. На 
Волині ж ті, хто хотів, уже її отрима-
ли. Зараз теж є охочі, та їх менше.

— Чи є вже конкретні напра-
цювання щодо умов перетину кор-
дону для осіб, які захочуть потра-
пити на Євро-2012? Маю на увазі 
візовий-безвізовий режим.

— Ми як консульство можемо 
сказати, що такого варіанта, як без-
візовий режим не буде. Проте наша 
структура створить сприятливі умо-
ви для вболівальників, які їхатимуть 
на чемпіонат: у нас для них діятиме 
окреме вікно, де достатньо буде по-
дати білет на матч, аби їх обслужили 
без черги. 

— Ви тільки-но приступили до 
виконання своїх обов’язків на но-
вій посаді, на чому акцентуватиме-
те увагу?

— Є плани щодо міжрегіональ-
ної співпраці. Наступним важливим 
моментом вважаю співпрацю у галу-
зі культури та науки. Я зустрічався 
з представниками Варшавського 
університету — вони дуже зацікав-
лені, щоб тут, на Волині, був поль-
ський філологічний факультет. Тоб-
то польські викладачі навчатимуть 
мови волинських студентів. І треба 
зосередитися на розвитку бізнесу. 
Звичайно, тут уже співпраця налаго-
джена, проте хочу, щоб її було біль-
ше — на користь нашим країнам. 

Спілкувалася Людмила ШИШКО

Для безвізового режиму не достатньо 
вступу в Євросоюз

РЕЗОНАНС 

Спалили хату мера Ковеля 
Олега Кіндера

У ніч на 1 листопада згорів но-
вий будинок міського голо-

ви Ковеля Олега Кіндера, у якому 
його родина навіть не встигла 
відсвяткувати новосілля. Пожежа 
знищила всю оселю. 

За словами Олега Кіндера, 
встановлено, що причиною за-
горання був підпал, повідомили у 
прес-службі ВО «Батьківщина».

Олег Кіндер заявив: «Такий 
«подарунок» із нагоди першого 
року перебування на посаді місь-
кого голови вважаю не тільки 
помстою недоброзичливців, які 
не сприймають моєї чіткої позиції 
щодо захисту інтересів територі-
альної громади на цій виборній 
посаді, а й попередженням від тих, 
хто боїться, що на наступних пар-
ламентських виборах буду балоту-
ватися в народні депутати». 

Голова волинської «Батьків-
щини» Анатолій Грицюк переко-
наний: підпал будинку члена об-
ласного бюро Олега Кіндера — це 

чергова провокаційна спроба тис-
ку на опозиційну політичну силу, 
яка має найбільшу підтримку в 
традиційно «тимошенківській» 
області. 

Нагадаємо, що цього року в 
будинку голови Ковельської ра-
йонної ради Петра Якубука, який 
теж є бютівцем, було незаконно 
та безпідставно проведено обшук 
працівниками міліції. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ 

Шлюбні агенції працюватимуть 
лише з ліцензіями

Верховна Рада може приму-
сити шлюбні агенції і клуби 

знайомств отримувати ліцензії. 
Таким чином нардепи збирають-
ся боротися з торгівлею людьми. 
Відомо, що за роки незалежнос-
ті у рабство продали 110 тисяч 
українців, пише ТСН.

За словами соціологів, тре-
тина самотніх українок не проти 
вийти заміж за кордон і знайти 
це щастя через шлюбну агенцію. 
Наразі в Україні близько 12 ти-
сяч шлюбних агенцій, сайтів і 
клубів знайомств. При цьому це 
лише приблизна цифра, офіцій-
но статистика не ведеться.

Крім того, біографію інозем-
ців ніхто не перевіряє: в майбут-
нього чоловіка українки можуть 
попросити лише довідку про 
відсутність судимості, але й цей 
крок роблять лише шлюбні аген-
ції з гарною репутацією.

Ліцензування має зменшити 
кількість ресурсів для нарече-
них. Також керівник клубу зна-
йомств відповідатиме за безпеку 
українок, перевіряючи всі дані 
про потенційного чоловіка.

В Україні з’явилася морська 
служба порятунку
Рішення про появу Морської пошуково-рятувальної 
служби було схвалене Кабінетом Міністрів. Раніше 
рятувальні та пошукові операції в морі проводили 
різні підприємства, які належали до сфери управлін-
ня Міністерства інфраструктури. Відтепер ця служба 
стане єдиною, на яку покладуть усі функції з поря-
тунку в морі. Завдання служби — забезпечити якіс-
ний пошук і порятунок у рятувально-пошуковому 
регіоні країни. Його площа становить 137 тисяч 258 
квадратних кілометрів.

74,8
стільки відсотків українців, за ре-
зультатами опитування, проведеного 
кадровим порталом hh.ua, побоюються 
того, що криза може повторитися. При 
цьому майже половина (48,2%) україн-
ців готується до чергового можливого 
настання економічної кризи.

Головними цінностями для 
українців є сім’я і церква 
Згідно з результатами опитування «Моральні 
орієнтири українців», проведеного Інститутом 
Горшеніна, більшість українців — 83,2% — вва-
жають головним носієм моральних цінностей 
сім’ю. На другому місці знаходиться церква 
(37,2%), на третьому — школа чи інший навчаль-
ний заклад, далі — література і кінематограф. 
Держава перебуває тільки на шостому місці: 
функцію носія моральних цінностей сьогодні їй 
відводить лише кожен п’ятий українець (21,3%).

ХАБАРНИК ЧИ НІ?  

Суд підтвердив законність 
звільнення Вікторова з-під варти

Колегія суддів судової палати у 
кримінальних справах Апеля-

ційного суду Волинської області, 
розглянувши апеляцію прокурора 
на постанову Луцького міськра-
йонного суду від 21 жовтня 2011 
року про обрання Олександру Ві-
кторову запобіжного заходу, під-
твердила законність звільнення 
останнього з-під варти.

Постановою суду відмовлено 
в задоволенні подання старшого 
слідчого прокуратури Волинської 
області про обрання запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту 

депутата Волиньради Олександра 
Віктора, який обвинувачується у 
вчиненні злочину, передбаченого 
частиною 3 статті 368 КК України 
(хабарництво).

Врахувавши всі обставини 
справи, колегія суддів Апеляцій-
ного суду Волинської області вва-
жає, що суд першої інстанції не 
мав підстав для обрання щодо екс-
керівника Луцького спецкомбіна-
ту запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту, тому залишає по-
станову без змін, а апеляцію про-
курора — без задоволення.

На Волині афганці та чорно-
бильці домовились із об-

ласною владою про соціальне 
партнерство. Між облдержадмі-
ністрацією, організацією Україн-
ської спілки ветеранів Афганіста-
ну та добровільним товариством 
«Спілка Чорнобиль» було підписа-
но меморандум, що відразу набрав 
чинності й діятиме протягом п’яти 
років. А кожного року до нього 
прийматиметься ще й уточнений 
план. 

— Ця домовленість із місце-
вою владою має покращити жит-
тя не лише ветеранів та інвалідів 
Афганістану, а й учасників інших 
бойових місій — у В’єтнамі, Анго-
лі, Сирії, Югославії, — зауважив 
голова обласної організації спілки 
ветеранів Афганістану Григорій 
Павлович.

— На Волині налічується 150 
тисяч постраждалих від аварії на 
ЧАЕС, — повідомив заступник 
голови добровільного товариства 
«Спілка Чорнобиль» Ростислав 
Кухтей. — На мою думку, ініціа-
тива Волинської ОДА щодо мо-

нетаризації пільг дуже правильна 
— пільговики отримують реальні 
гроші та самі вирішують, як їх ви-
тратити. А 2,5 мільярда гривень, 
що виділяються для чорнобильців, 
треба було б розділити на пенсії, 
на оплату дорогих операцій.

Поки ж монетаризація пільг, 
зокрема на електроенергію, є лише 
експериментом на Волині, в мемо-
рандумі прописали інші питання. 
Так, для чорнобильців хочуть збе-
регти всі соціальні виплати й га-
рантії, збільшити на 30% відпуск за 
безкоштовними рецептами, інва-
лідам Чорнобиля та членам сімей 
померлих ліквідаторів — надавати 
позачергове безплатне медобсте-
ження, забезпечити районні та 
міські чорнобильські організації 
офісними приміщеннями й засо-
бами зв’язку.

У плані заходів зі співпраці 
ОДА з афганцями зазначено, що 
пільги їм не зменшать, натомість 
на 30% від суми 2011 року збіль-
шать видатки на зубопротезу-
вання. Також мають забезпечити 
безоплатний проїзд на території 
області, щорічне оздоровлення 
воїнів-інтернаціоналістів або ви-
плату компенсації за невикорис-
тані путівки, вирішити питання 
забезпечення інвалідів війни авто-
мобілями.

Опікуватиметься виконанням 
пропозицій, зазначених у меморан-
думі про соціальне партнерство з 
афганцями та чорнобильцями, ко-
ординаційна рада, розпорядження 
про створення якої відразу підпи-
сав голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Афганці та чорнобильці підписали 
з волинською владою меморандум

Членство у Євросоюзі ще 
не означає членство у Шен-
генській зоні. Тут потрібно 
налагодити інші взаємини. 
І якщо з часом Україна 
стала б і членом Шенгену, 
тоді б кордону не було. 

ЦІНА ГОРІЛКИ 


