
Кабмін збирається закласти 
в Держбюджет-2015 курс 

гривні на рівні 22 за долар. 
Це «Економічній правді» під-

твердило декілька джерел у пар-
ламенті. 

Так, за їхніми даними, наразі 
уряд дійшов висновку, що курс 
на рівні 22 гривні за долар відпо-
відатиме реальній ситуації. 

Як відомо, зараз у Кабміні 
обговорюється проект Держбю-
джету на 2015 рік, який враховує 
зміни до податкового законодав-
ства щодо реформування ЄСВ і 
децентралізації. 

Відповідно до документа, 
який є в розпорядженні «ЕП», 
доходи державного бюджету 
на 2015 рік КМУ планує вста-
новити на рівні 432,3 мільяр-
да гривень, видатки — на рівні 
485,3 мільярда. 

Прожитковий мінімум зби-
раються встановити на 1 січня 
2015 року на рівні 1214 гривень, 
з 1 грудня — 1240. 

Мінімальна заробітна плата 
у місячному розмірі становити-
ме: з 1 січня — 1257, із 1 грудня 
— 1284 гривні. У погодинному 
розмірі: з 1 січня — 7,53 гривні, з 
1 грудня — 7,69. 
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Злодіїв-
«домушників» 
затримали на місці 
злочину 

Нові правила оформлення 
документів на отримання 
віз у Польщу

Співробітники Державної 
служби охорони при УМВС 

України у Волинській області 
виїхали за викликом і затрима-
ли у новобудові двох злодюжок, 
які намагалися скоїти крадіжку. 
Зловмисники пошкодили вхідні 
двері й проникли до приміщен-
ня. Однак спритники не знали, 
що об’єкт перебуває під охоро-
ною, тож за лічені хвилини їх за-
тримали міліціонери. 

— На пункт централізовано-
го спостереження Центру тех-
нічної охорони ВДСО у Волин-
ській області надійшов сигнал 
про спрацювання тривожної 
сигналізації приватного будин-
ку, що на вулиці Теремнівській 
у Луцьку, — повідомив викону-
вач обов’язків начальника ВДСО 
УМВС України у Волинській об-
ласті Юрій Лисай. — Для вста-
новлення причин спрацювання 
сигналізації на місце події не-
гайно направили наряд групи за-
тримання. Прибувши на об’єкт, 
співробітники виявили у будин-
ку двох невідомих осіб, яких і за-
тримали. 

Згодом з’ясувалося, що кри-
мінальне правопорушення вчи-
нили місцеві жителі — 1977-го 
та 1989-го р. н. Слід відзначити, 
що обидва чоловіки раніше вже 
притягувалися до кримінальної 
відповідальності. 

Слідчим відділом відкрито 
кримінальне провадження за 
ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримі-
нального кодексу України. Вирі-
шується питання щодо обрання 
зловмисникам запобіжного за-
ходу. Санкція статті передбачає 
покарання до шести років по-
збавлення волі. Триває досудове 
розслідування. 

Генеральне консульство РП у 
Луцьку інформує, що від 15 грудня 
2014 року змінюється спосіб реє-
страції на подачі документів 
у пункти прийому візових анкет у 
Луцьку, Рівному та Тернополі. 

Пункти прийому візових анкет 
дають змогу подавати візові анкети 
в місці вашого проживання без не-
обхідності особистого відвідування 
польської консульської установи. 

Анкети у ППВА слід подавати 
після попередньої реєстрації (теле-
фонна або через веб-сторінку): 
http://www.polandvisa-ukraine.com/; 
телефони Call Centre (загальні 
лінії): 
+38 032 235 17 76, 
+38 050 117 90 53, 
+38 044 594 54 96, 
+38 032 242 45 64; 
e-mail: 
info_lutsk@polandvisa-ukraine.com, 
feedback@polandvisa-ukraine.com. 

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ 
РЕЄСТРАЦІЇ 

Крок 1: Оплата за послугу 
ППВA 

Громадяни, що бажають отри-
мати візи до Польщі, а отже, хочуть 
зареєструватися на подання доку-
ментів до Пункту приймання візо-
вих анкет (ППВА) у Луцьку, Рівному 
та Тернополі, повинні насамперед 
оплатити сервісний збір. Оплата 

сервісного збору може бути здій-
снена у будь-якій філії «Ідеа Банку» 
або «Кредобанку», що розташована 
у Волинській, Рівненській і Терно-
пільській областях. Оплати, здійсне-
ні в інших установах та банках, вва-
жатимуться недійсними і не можуть 
бути використаними для реєстрації 
документів. 

Сервісний збір за послуги ППВА 
сплачується кожним заявником ін-
дивідуально, незалежно від того, чи 
буде оплачуватися наступний візо-
вий збір. 

Під час оплати необхідно нада-
ти таку інформацію: 

• номер і серію чинного за-
кордонного паспорта, в який буде 
вклеєна віза; 

• прізвище та ім’я латинськими 
літерами (згідно з даними, вказа-
ними у закордонному паспорті); 

• чинний номер телефону, за 
яким із вами можна буде контакту-
вати в разі потреби. 

Під час здійснення оплати ре-
тельно перевіряйте правильність і 
відповідність даних і вказаних рек-
візитів для оплати.

 У разі виявлення помилки про-
симо негайно повідомити працівни-
ка банку для отримання нової кви-
танції з коректними даними.  

Крок 2: Призначення дати спів-
бесіди 

Через 24 години після здійснен-
ня попередньої оплати ви матимете 
можливість зареєструватися для по-

дачі документів у ППВА. 
Здійснити реєстрацію можна 

таким чином: 
• зателефонувати за номера-

ми кол-центру: +38 044 594 54 96, 
+38 050 117 90 53, +38 032 242 45 64 
або +38 032 235 17 76 у робочі дні 
з 08.00 до 22.00 (з понеділка до 
п’ятниці, крім святкових); 

• відвідати інтернет-сторінку 
www.polandvisa-ukraine.com. 

Для здійснення реєстрації, в 
обох випадках, необхідно надати 
такі дані: 

• ваш індивідуальний номер, за-
значений на банківській квитанції 
про оплату послуг ППВА; 

• ваше ім’я, прізвище, серію та 
номер чинного закордонного пас-
порта. 

Всі дані повинні відповідати да-
ним, вказаним у закордонному пас-
порті. 

Зверніть увагу: 
• У випадку, якщо надані вами 

при реєстрації дані не відповідатим-
уть даним, зазначеним у вашій кви-
танції, реєстрація буде неможлива. 

• Оплачена квитанція із зазначе-
ними особистими даними не може 
бути передана третім особам. Право 
скористатися послугами ППВА має 
лише та людина, дані якої зазначені 
у квитанції про оплату. 

• Радимо вам здійснити реєстра-
цію на підставі унікального коду 
не пізніше двох місяців із моменту 
оплати. Квитанція про оплату по-
слуг ППВА вважається дійсною про-
тягом шести місяців із дня оплати. 

• За допомогою квитанції з уні-
кальним кодом можна здійснити 
лише одну реєстрацію для подачі до-
кументів, а також зробити одну змі-
ну дати подачі документів. 

Соціум

Уряд хоче закласти 
в бюджет 22 гривні 
за долар Заявники, які мають намір подавати 

документи на отримання шен-
генської або національної візи до 
Республіки Польща, скориставшись 
послугами Пункту прийому візових 
анкет, що розміщений у відпо-
відному консульському окрузі, 
обов’язково повинні попередньо 
забронювати дату і час особистої 
подачі документів до ППВА. 

Прийом документів та платежів 
від уповноваженої особи, яка діє на 
підставі виданої заявником довіре-
ності, не проводиться, крім членів 
подружжя, які оплачують послугу 
бронювання одне за одного (за наяв-
ності свідоцтва про одруження або 
відповідних відміток у паспорті). 

Для бронювання дати і часу по-
дачі документів дитини до 18 років 
батьками/опікуном додатково необ-
хідно надати відповідні підтвер-
джувальні документи (оригінал сві-
доцтва про народження дитини/
документ, що підтверджує опікун-
ство). 

Заявник повинен особисто при-
йти до ППВА в зазначений у листі-
підтвердженні день і час із оригі-
налом квитанції про оплату послуг 
за бронювання запису до ППВА та 
необхідними для подачі на відкрит-
тя візи документами, серед яких: 

• візова анкета заявника, запо-

внена та підписана особисто ним 
(анкету можна завантажити, ско-
риставшись посиланням: http://
www.polandvisa-ukraine.com/English/
tourist_application.html, або отрима-
ти її бланк безпосередньо у ППВА). 

• дві кольорові фотографії заяв-
ника паспортного зразка розміром 
3,5×4,5 см. 

• закордонний паспорт заявни-
ка, термін дії якого закінчується не 
раніше трьох місяців після заплано-
ваної дати повернення заявника із 
країн Шенгенської зони. 

• паспорт громадянина України 
(внутрішній паспорт) — оригінал із 
копіями всіх сторінок, що містять 
будь-які відмітки. 

• оригінал і копія страхового ме-
дичного поліса з оригіналом квитан-
ції про його оплату. 

• один екземпляр оригіналу кви-
танції про оплату послуг бронюван-
ня запису до ППВА. 

Перелік документів, необхід-
них для подачі візової заявки, 
може змінюватися відповідно до 
вимог Генерального консульства 
Республіки Польща (надалі — Кон-
сульство). Для отримання актуаль-
ної інформації перед відвіданням 
ППВА заявник обов’язково пови-
нен уточнити остаточний перелік 
документів, розміщений для віль-
ного публічного ознайомлення на 

веб-сайті: http://www.polandvisa-
ukraine.com/. 

Консульство залишає за собою 
право вимагати додаткову інформа-
цію або документацію та відмовля-
ти у видачі візи заявнику. В певних 
випадках, встановлених Консуль-
ством, замість передачі документів 
через ППВА, Консульство надає/
повертає відповідні документи без-
посередньо заявнику. 

Під час подачі візової анкети та 
супутніх документів до ППВА для 
окремих категорій Заявників може 
бути встановлена необхідність до-
даткової сплати візового збору без-
посередньо на рахунок Консульства 
(у розмірі від €35 до €70, згідно з 
чинними тарифами Консульства), з 
якими можна ознайомитися за по-
силанням http://www.polandvisa-
ukraine.com/tourist_visafees.html. 

У разі якщо заявник із будь-яких 
причин не з’явився до ППВА у за-
значені в листі-підтвердженні дату 
й час, унікальний код для запису ав-
томатично деактивується і заявник 
втрачає право звернутися за отри-
манням візи в межах раніше сплаче-
них коштів. 

Повторне звернення заявника до 
ППВА можливе лише за умови по-
вторної оплати бронювання. 

Належним підтвердженням 
своєчасного прибуття заявника до 
ППВА є квитанція, видана праців-
ником ППВА після подачі докумен-
тів, із даними заявника та наданим 
номером візової справи. 

У виключних випадках (тяжка 
хвороба заявника, тяжка хвороба 
або смерть близьких родичів заяв-
ника, належним чином підтвердже-
ні відповідними документами форс-
мажорні обставини) може бути 
прийнято позитивне рішення про 
повторне звернення заявника із ві-
зовою заявою в межах раніше спла-
чених коштів. 

Під час подачі візової анкети і 
супутніх документів до ППВА за-
явник підписує Письмову згоду 
суб’єкта персональних даних і два 
примірники Акта виконаних робіт/
наданих послуг, один із яких зали-
шається у ППВА, а другий — вида-
ється заявнику. 

Оплата послуг ППВА підтвер-
джує, що заявник особисто деталь-
но ознайомився та погоджується з 
цими Умовами, що мають юридичну 

силу договору приєднання. 
Не пізніше наступного після 

звернення заявника до ППВА робо-
чого дня пакет із його документами 
передається до Генерального кон-
сульства Республіки Польща з до-
триманням правил безпеки та вимог 
Консульства. Розгляд документів 
Консульством триває від шести ро-
бочих до 30 календарних днів, після 
чого повертається до ППВА. 

Заявник погоджується з тим, що 
рішення щодо видачі шенгенської 
або національної візи або відмови 
в її видачі приймається виключно 
Генеральним консульством Респу-
бліки Польщі та на ППВА не лежить 
жодної відповідальності за будь-яку 
затримку у винесенні рішення щодо 
отримання заявником візи. 

ППВА не відповідає за можливі 
порушення та дії, що не належать 
до його компетенції, зокрема: за 
зміну строків оформлення віз у Ге-
неральному консульстві Республіки 
Польща, відмову у видачі візи; за дії 
інших консульських, митних та ім-
міграційних установ; за втрату або 
пошкодження документів заявника 
Консульством або інші умови, що 
виходять з-під контролю та не зале-
жать від волі ППВА. 

Заявник має можливість отри-
мати свій закордонний паспорт осо-
бисто у ППВА або скориставшись 
послугою кур’єрської доставки (до-
ставка паспорта через кур’єрську 
службу замовляється та сплачується 
заявником окремо безпосередньо 
під час подачі документів до ППВА 
та становить 50,00 грн). У разі по-
вернення документів заявнику за 
допомогою третіх осіб — кур’єрської 
служби, ППВА не відповідає за їхні 
дії, зокрема при втраті чи пошко-
дженні документів заявника. 

Для отримання закордонного 
паспорта безпосередньо у ППВА 
заявнику необхідно подати оригі-
нал паспорта громадянина України 
(внутрішнього паспорта) й оригінал 
квитанції про оплату послуг. 

У випадку, якщо заявник не 
з’явився за своїм закордонним пас-
портом до ППВА протягом 90 днів 
із моменту подачі візової анкети і 
супутніх документів до ППВА, пас-
порт буде повернуто для зберігання 
до Генерального консульства Респу-
бліки Польща та для подальшої його 
передачі до органів МЗС України.

Умови надання послуг Пункту прийому 
візових анкет до Польщі


