
У зв’язку з тим, що Волинь — при-
кордонний регіон і, як кажуть, від 
нас до Європи рукою подати, питан-
ня, що стосуються візового режиму, 
а також можливості навчання, 
працевлаштування, лікування, здій-
снення покупок у наших сусідів-по-
ляків, завжди є актуальними. На них 
відповідали виконувач обов’язків 
Генерального Консула Республіки 
Польща у Луцьку пан Кшиштоф Са-
віцкі та керівник відділу особового 
руху консул Беата Бживчи. 

РОБОТА У ПОЛЬЩІ ДЛЯ 
ВОЛИНЯН Є 

Починається весна, і багато во-
линян захочуть поїхати на сезонні 
заробітки, тому «Відомості» поці-
кавились, яка сьогодні ситуація з 
видачею робочих віз. Працівників 
яких галузей найбільше потребує 
Польща? 

За словами консула Беати Бжив-
чи, минулого року візи на роботу в 
консульстві у Луцьку отримало 35 
тисяч 636 осіб, зокрема на сезонні 
роботи — 32 752 особи. Це на чоти-
ри тисячі менше, як у 2011 році. А за 
три місяці цього року — 4800. 

— Якщо йдеться про сезонні ро-
боти, то це в основному стосується 
галузі сільського господарства, — 
розповідає консул Беата Бживчи. — 
Також є випадки, що на сезонну ро-
боти їдуть торговельні працівники. 
А на постійну — більш затребувані 
спеціалісти технічних професій: зва-
рювальники, монтери, водії, також 
наукові працівники. 

— Які документи необхідні для 
таких віз? — уточнюємо. 

— Крім основних, тобто заповне-
ної анкети, медичного страхування, 
копії українського та закордонного 
паспортів, вимагаємо, якщо люди 
їдуть на постійну роботу, дозвіл на 
роботу, а якщо на сезонну — так зва-
не освідчення на працевлаштування 
в Польщі, — пояснює консул Беата 
Бживчи. — Є випадки, коли люди не 
можуть отримати офіційне запро-
шення на роботу і купують у посе-
редників фальшиві документи. Ми 
просимо з обережністю підходити 
до таких пропозицій. Також наголо-
шуємо, що консульство не здійснює 
посередництва у влаштуванні на ро-
боту. 

Пан консул Кшиштоф Савіцкі 
додає, що результатом нелегально-
го працевлаштування може стати 
депортація, штраф чи інше адміні-
стративне покарання. Проте він за-
уважує, що сьогодні ми маємо мож-
ливість, якої ще не було в історії, 
їздити туди, куди захочемо. 

— Після розвалу Радянського 
Союзу ми переживаємо великий 
мандрівний процес, — розповідає 
виконувач обов’язків Генерального 

Консула. — Мільйони людей із Укра-
їни, Росії, Білорусі подорожують че-
рез Польщу на Захід. І хай так буде. 
Це для нас історично велика можли-
вість використання часу, коли між 
нами нема війни, коли люди можуть 
їздити, куди хочуть. Я б хотів, щоб 
якнайбільше поляків приїжджало 
в Україну, українців — до Польщі. І 
не тільки на роботу, а й для туриз-
му, культурно-наукового обміну. Це 
велика можливість пізнати один од-
ного. 

ПЕРЕВАГИ ШОПІНГ-ВІЗ 

З минулого року почали видава-
ти так звані шопінг-візи. Проте, як 
виявилося, вони не набули популяр-
ності серед волинян. 

— Ми очікували, що така віза ма-
тиме попит, але він не став великим, 
— каже пані консул Беата Бживчи. 
— Мабуть, це пов’язано з тим, що 
особи, які проживають на терито-
рії Західної України, здебільшого 
курсують до Польщі, маючи на меті 
працевлаштування. Хоча шопінг-ві-
за є найпростішою з усіх у плані її 
оформлення. Крім основних доку-
ментів, про які я вже говорила ра-
ніше, людина заповнює спеціальний 
бланк, у якому написано, що вона 
просить саме такий тип візи. З цією 
візою не можна офіційно працевла-
штуватись у Польщі. Натомість вона 
дуже практична для тих, хто не має 
інших можливостей отримати візу, 
тобто не провадить економічної, 
підприємницької діяльності, не має 
знайомих на території Польщі, які 
можуть запросити у гості. Такий 
тип візи має свої переваги, оскільки, 

крім поїздки до Польщі для покупок, 
можна подорожувати як турист. 

— Це віза типу «шенген», і з 
нею можна в’їжджати на територію 
інших країн Євросоюзу, — додає 
консул Кшиштоф Савіцкі, — про-
те треба пам’ятати про мотивацію 
свого візиту. Наприклад, коли пере-
вірятимуть документи на кордоні, 
засвідчити резервацію готелю у тій 
країні, куди мандруєте, що підтвер-
джуватиме ваше легальне там пере-
бування. 

У консульстві рекомендують не 
купувати якихось фальшивих за-
прошень, а скористатися шопінг-ві-
зою. Перша така віза завжди є одно-
разовою, її видають на сім днів, які 
можна використати протягом міся-
ця. А при наступних поданнях до-
кументів необхідно долучити іменні 
рахунки, чеки або такс-фрі для під-
твердження покупок на території 
Польщі. Принаймні один іменний 
чек має бути, хоча, зауважують, є ви-
падки, коли до документів долуча-
ють і звичайні касові чеки. І наступ-
ного разу таку візу вам уже видадуть 
на півроку з терміном перебування 
45, 60 або 90 днів. 

— Яким категоріям візи вида-
ються безкоштовно? 

— З квітня 2012 року націо-
нальна віза видається безкоштовно, 
— розповідає консул Беата Бжив-
чи. — У випадку з шенген-візою ми 
користуємося положеннями Умови 
співпраці між Європейською спіль-
нотою та Україною, й там зазначені 
певні категорії, які звільняються від 
оплати за візи. Це діти і молодь до 
18 років, якщо вони навчаються. А 
якщо ще перебувають на утриманні 

батьків, то до 21 року. Також пенсі-
онери, інваліди, журналісти, особи, 
які в’їжджають на територію Євро-
союзу для культурної, мистецької і 
наукової діяльності, невідкладного 
лікування. 

— Це тільки приклади, — додає 
консул Кшиштоф Савіцкі, — але є 
випадки, коли особи, які подають 
документи на візу, звертаються до 
консула з проханням про звільнення 
від оплати. Тоді така справа розгля-
дається індивідуально. Це стосуєть-
ся й багаторазових віз. Уся необхідна 
інформація про візи є на інтернет-
сторінці нашого консульства. 

У консула Кшиштофа Савіцкі 
ми також поцікавилися, чи можуть 
наші громадяни поскаржитися на 
діяльність візового пункту і чи реа-
гуватиме він на такі повідомлення. 
Адже останнім часом чуємо від на-
ших читачів нарікання на цю струк-
туру. Наприклад, вимагають брати 
страховку саме у їхній компанії або 
необґрунтовано збільшують перелік 
документів тощо. 

— Є багато пліток, а ми мусимо 
знати про факти, — наголошує кон-
сул. — Можна надсилати скаргу чи 
якусь інформацію на електронну по-
шту консульства. Коли до нас люди 
звертаються, ми швидко з’ясовуємо 
причину виникнення проблеми. 

КРАЩЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ 
ВИБИРАТИ ДЕРЖАВНІ ВУЗИ 

— Ми проводимо різні зустрічі в 
рамках програми «Навчання в Поль-
щі», — розповідає консул Кшиштоф 
Савіцкі. — Приїжджають в Україну 
представники університетів, напри-

клад, Любліна, Варшави, і тут роз-
починається співпраця з місцевими 
навчальними закладами. Час від 
часу друкуємо на нашому сайті від-
повідну інформацію. Однак пошук 
навчального закладу — це справа 
батьків. Ми ж наголошуємо: ліпше 
орієнтуватися на державні універ-
ситети, адже там якість освіти вища 
порівняно з приватними вузами. 

— Чи можливо нашим студен-
там у державних вузах навчатися 
безкоштовно? — уточнюємо. 

— Ні, для іноземців освіта плат-
на, але є різні стипендіальні про-
грами, які допускають безкоштовне 
навчання, — пояснює консул Кши-
штоф Савіцкі. — В Україні також є 
хороші університети, але чомусь іс-
нує такий міф, що коли відправити 
дитину вчитись у Європу, до Польщі, 
то їй гарантується хороше майбут-
нє. Це не завжди так. Я знаю дуже 
багато людей із України, які вчились 
у Польщі, а потім у них не було ро-
боти. Якщо всі інтелігентні та мудрі 
люди виїдуть із України, хто тут за-
лишиться? Хочу, щоб Україна, наша 
сусідка, була державою, де живе ба-
гато розумних людей. 

Також виконувач обов’язків 
Генерального Консула згадав про 
обмін науковцями, який постійно 
пожвавлюється. Консул Кшиштоф 
Савіцкі вже не перший рік на Во-
лині. І тут його передусім знають 
як ініціатора й організатора різних 
культурних заходів у рамках співп-
раці двох держав. Нещодавно він «за 
організацію та проведення мистець-
ких проектів, які сприяють збли-
женню народів України та Польщі» 
став одним із лауреатів літератур-
но-мистецької премії імені Панте-
леймона Куліша. Попри нову посаду 
виконувача обов’язків Генерального 
Консула, Кшиштоф Савіцкі продо-
вжує трудитись у цьому напрямку. 
Серед найбільших проектів, які вті-
люються за його сприяння, назвав 
ІІІ Міжнародний пленер іконопису, 
виставку «Мандруючі святі», яка за-
раз діє в Острозькій академії. 

— Недавно був виступ Альфре-
да Шраєра з оркестром філармонії і 
в Рівному, і в Луцьку, у квітні мож-
на буде побачити історичні фільми 
Ришарда Бугайського, також цього 
місяця в Сарнах, Маневичах, Ново-
волинську відбудеться презентація 
книги «До побачення в пеклі», пере-
клад якої зробив геніальний пере-
кладач зі Львова Андрій Павлишин. 
Потім презентації книг, зустрічі по-
ляків та українців, міжнародна кон-
ференція — заходи, присвячені 70-й 
річниці волинської трагедії під час 
Другої світової війни. Цього року 
буде багато виставок, джазових кон-
цертів, музичних діалогів, фести-
валь Стравінського й інше. 

Людмила ШИШКО

Бізнесмен Сергій Тарута заявив, 
що в 1996 році між командами 

корпорацій ЄЕСУ і ІСД були «здо-
рові робочі відносини». Про це він 
сказав під час допиту в справі про 
вбивство Євгена Щербаня, відпо-
відаючи на запитання звинувачен-
ня. 

Зі слів Тарути, спочатку між 
ЄЕСУ і ІСД був «конфлікт ін-
тересів» на ґрунті поставок газу 
споживачам Донецької області. 
«ЄЕСУ і «Ітера» хотіли заходити 
прямо», — сказав він, додавши, що 
згодом газотрейдери ЄЕСУ і ІСД 
домовились і уклали угоду. 

На запитання прокурора Пуш-
каря, чи міг ІСД відмовитися від 
співпраці з ЄЕСУ, Тарута відповів: 
«Міг». На запитання, чому ІСД не 

відмовився, він сказав: «Тому що 
домовились». «Я не знаю жодного 
прецеденту, щоб ЄЕСУ вело пере-
говори в обхід ІСД. За «Ітерою» 
такі прецеденти були», — сказав 
Тарута, додавши, що «Ітера» навіть 
постачала газ деяким споживачам 
Донеччини. 

На запитання про те, кому була 
вигідна смерть Євгена Щербаня, 
він відповів: «Не знаю». Також Та-
рута заявив, що нічого не знає про 
погрози Щербаню. Він розповів, 
що бізнес Щербаня не перетинав-
ся з інтересами ЄЕСУ. «В Євгена 
було багато бізнесу, та з ЄЕСУ він 
не перетинався та не інтегрував-
ся», — заявив Тарута. «Тимошенко 
не замовляла убивство Щербаня», 
— додав він. 
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Тарута заявив, що Тимошенко 
не замовляла вбивство Щербаня 

«Газпром» за рік втратив 
майже 40% чистого прибутку 
За підсумками 2012 року прибуток російського 
монополіста «Газпрому» ледве перевищив 550 мі-
льярдів рублів. Згідно зі звітом, неконсолідований 
чистий прибуток упав порівняно з 2011 роком на 
37%, ідеться в річній бухгалтерській звітності ком-
панії, передає портал «Дело». Згідно з опублікова-
ним прибутком, дивіденди за 2012-й складуть 5,88 
рубля за акцію. Хоча раніше керівництво озвучило 
цифру в 7-8 рублів. У 2011 році компанія виплатила 
майже 9 рублів за акцію. 

Порошенко віддав 
автомобільний бізнес 
Петро Порошенко залишив автомобільний бізнес, 
передавши належну йому частку в корпорації «Богдан» 
своєму партнеру Олегу Свинарчуку. Про це розповів 
сам Свинарчук, пише Forbes. Як повідомляється, 
Порошенко позбувся своєї частки в «Богдані» в 2009 
році. Його пакет перейшов Свинарчуку в обмін на 
борг у 100 мільйонів доларів і міноритарну частку 
того в корпорації Roshen. Приводом для угоди стали 
фінансові проблеми «Богдана» під час кризи 2009 року. 
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таке місце посіла Україна серед 
38 країн Європи за кількістю 
підлітків-алкоголіків у віці з 14 
до 16 років. Про це заявив за-
відувач сектора контролю над 
тютюном МОЗ України Костян-
тин Красовський. 

Опозиція провалила голосування за відміну пенсійної реформи 

Саме представникам двох опози-
ційних фракцій — «Батьківщи-

ни» й «УДАРу» — сьогодні можна 
дорікнути у тому, що процес відміни 
пенсійної реформи не розпочато. 

У вівторок на голосування було 
поставлено відповідний законо-
проект авторства лідера комуністів 
Петра Симоненка. За законопроект 
проголосувало 220 депутатів із необ-
хідних 226-ти. Мобілізувати ще шість 
голосів було б цілком реально, якби 
опозиційні депутати, які на словах 
скасовували пенсійну реформу та на-
зивали її «ганебною», були присутні у 
залі під час голосування. 

А не було там лідерів політичних 
сил Олександра Турчинова та Віталія 
Кличка. Не проголосували «за» й Іри-
на Луценко, Геннадій Москаль, Леся 
Оробець, Віктор Пинзеник, Олесь 
Доній та інші. Всього з різних причин 

не голосувало вісім представників 
«Батьківщини» та чотири від «УДА-
Ру». 

100% були присутні депутати від 
«Свободи», й усі вони підтримали 
законопроект своїх політичних опо-
нентів комуністів. 

Не віддали своїх голосів за від-
міну пенсійної реформи депутати-
волиняни. Катерина Ващук, яка була 
на засіданні, утрималась. А Ігор Па-
лиця, Ігор Єремеєв, Степан Івахів, 
Сергій Мартиняк у сесійну залу не 
з’явилися, хоча порядок денний був 
відомий заздалегідь. 

Варто наголосити, що за інші за-
конопроекти Віталій Кличко, Віктор 
Пинзеник, Леся Оробець, Геннадій 
Москаль, Ігор Єремеєв, Степан Івахів, 
Сергій Мартиняк голосували. Значить, 
того дня вони були присутні у Раді. 

Законопроект, внесений кому-

ністами, пропонував встановити вік 
виходу на пенсію для чоловіків 60 
років, для жінок — 55 років за умови 
наявності страхового стажу не мен-
ше 15 років. 

Проект закону гласить, що міні-
мальний розмір пенсії встановлю-
ється за віком у розмірі прожитко-
вого мінімуму для непрацездатних 
осіб за наявності у чоловіків 25 років 
страхового стажу, в жінок — 20 ро-
ків. 

Наталка СЛЮСАР
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Події
Виконувач обов’язків Генерального Консула Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф САВІЦКІ:

Маємо унікальну можливість їздити, куди захочемо


