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Стільки державних шахт Укра-
їни планують продати і вже 
шукають для них покупців, пові-
домили у Міністерстві енергети-
ки та вугільної промисловості. 
Більшість із них — збиткові. 

Ще 9 лютого СБУ затримала 
«на гарячому» заступни-

ка начальника та начальника 
управління податкового та мит-
ного аудиту ГУ ДФС у Волин-
ській області під час одержан-
ня ними частини хабара у сумі 
300 тис. грн. 

Податківці вимагали гро-
ші за невідображення в акті 
перевірки одного з підпри-
ємств порушень податкового 
законодавства та недонараху-
вання податків на суму майже 
3,5 млн грн. Кримінальне про-
вадження щодо вимагання й 
отримання хабара двома керів-
никами Державної фіскальної 
служби у Волинській області 
скеровано до Луцького міськра-
йонного суду. 

Зловмисникам світить по-
збавлення волі від восьми до 
дванадцяти років. 

Публічне акціонерне товариство 
«Волиньгаз» спрямувало всі ре-

сурси на виконання Закону України 
«Про забезпечення комерційного 
обліку природного газу» з установки 
безкоштовних лічильників у катего-
рії «плита/проточний водонагрівач». 

Від початку 2015 року вже вста-
новлено 1,5 тисячі приладів обліку 
газу, розповіли у прес-службі відом-
ства. 

У зв’язку з необхідністю забезпе-
чити лічильниками споживачів, які 
використовують газ для приготу-
вання їжі та підігріву води до 1 січня 
2016 року, компанія тимчасово не 
проводить встановлення платних 
лічильників газу (за кошти спожи-

вача). На сьогодні ПАТ «Волиньгаз» 
встановлює безкоштовні лічильни-
ки відповідно до сформованих по-
будинкових графіків. 

Однак споживачі навіть почали 
відмовлятися від встановлення при-
ладів обліку газу, так як фактичне 
використання за лічильником зна-
чно більше, ніж за нормою спожи-
вання. Таку ситуацію спричинило 
двократне зменшення норм спожи-
вання (нові діють із 6 квітня цього 
року). А законодавство зобов’язує 
припинити газопостачання з 1 січня 
2016 року споживачам без лічильни-
ка, які мають колонку і плиту. 

«Люди втратили мотивацію ста-
вити лічильники, а підприємство 

зобов’язане виконати і Закон «Про 
комерційний облік природного газу», 
й Інвестпрограму, якою передбачено 
встановлення близько п’яти тисяч 
газових лічильників за рахунок тари-
фу. Тут теж складається непроста си-
туація, коли падає споживання газу, 
а отже, коштів на виконання цього 
плану буде недостатньо», — пояснює 
перший заступник голови правління 
— головний інженер Сергій Галянт. 

Якщо споживач бажає пришвид-
шити процес встановлення лічиль-
ника і готовий зробити це за власні 
кошти, він може звернутися до ком-
паній, які мають ліцензію та дозвіл 
на цей вид робіт. Для цього спершу 
треба проконсультуватися у фахів-

ців «Єдиного вікна» ПАТ «Волинь-
газ» щодо технічних характеристик 
приладу обліку. Тоді можна зверну-
тися до будь-якого підприємства, 
яке має дозвіл на проведення відпо-
відних робіт. 

У Волинській області газифіко-
вано майже 237 тисяч домоволодінь, 
із яких 77% оснащені побутовими 
лічильниками газу. Для повного за-
безпечення обліку газу в домогос-
подарствах краю необхідно вста-
новити ще 54,3 тисячі лічильників, 
загальна вартість яких становить 
приблизно 109 млн грн (за умови 
стабілізації курсу гривні). Спожива-
чі можуть встановлювати лічильни-
ки і за власні кошти. 

Двох керівників 
фіскальної служби 
судитимуть 
за хабар 

«Волиньгаз» встановив 1,5 тисячі безкоштовних 
лічильників 

Розбирав снаряд 
і підірвався 
Трагічний випадок стався у селі Маньків Лока-
чинського району. В дворі будинку 25-річний 
хлопець шліфувальною машинкою розпилював 
артилерійський снаряд часів Другої світової 
війни. У результаті стався вибух, унаслідок якого 
молодий чоловік отримав смертельну травму. 
Правоохоронці проводять перевірку з метою 
встановлення всіх обставин події. 

Засуджений 
львів’янин 
по телефону 
«розводив» 
довірливих 
мешканців Волині

Жінка намагалася 
пограбувати листоношу, 
аби віддати борги 
На 54-річну жительку Шацького району, яка пра-
цює листоношею, на дорозі між селами напала 
жінка у балаклаві, кілька разів ударила палицею 
по голові та намагалася забрати кошти. Проте 
поштарка чинила активну протидію. У результаті 
нападниця втекла, а потерпілу доставили у лікар-
ню. Зловмисницею виявилася 47-річна жителька 
району. Пішла на злочин, аби повернули борги. 

18-річний парубок отримав 
три роки ув’язнення з іс-

питовим терміном два роки. 
Володимир-волинські пра-

воохоронці викрили телефон-
них шахраїв — двох жителів 
Львівської області. Один із них, 
перебуваючи у місцях позбав-
лення волі, телефонував гро-
мадянам і казав, що їхні роди-
чі потрапили у міліцію, а його 
18-річний спільник приїздив, 
аби забрати «відкуп». На гачок 
пройдисвітів потрапили троє 
жителів краю, повідомили у во-
линській міліції.

За вказаними фактами слід-
чим відділенням було розпоча-
то кримінальне провадження 
за вчинення правопорушення, 
передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 15, 
ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кри-
мінального кодексу України. 

Володимир-Волинський 
міський суд Волинської облас-
ті засудив молодика до трьох 
років позбавлення волі з іс-
питовим терміном два роки та 
зобов’язав обвинуваченого від-
шкодувати трьом потерпілим 
61 500 гривень завданої матері-
альної шкоди і по 2000 — мо-
ральної. 

Волиняни активно цікавляться, 
як отримати польське громадянство 

Два дні у Луцьку перебували з 
робочим візитом працівники 
Мазовецького воєводського 
управління. У рамках проекту 
«Урядовці для іноземців» вони 
надавали консультації волинянам 
щодо умов легалізації перебування 
на території Польщі та процесу 
набуття польського громадянства. 
Проект реалізується за рахунок 
коштів Європейського фонду на 
користь інтеграції громадян третіх 
країн. Програма охоплює поїздки 
до дипломатичних установ східних 
країн-партнерів (України, Вірменії 
та Грузії). 

Причиною створення програ-
ми стало те, що чимало іноземців у 
Польщі відчувають проблеми з лега-
лізацією свого перебування в країні. 
Цього року кількість іноземців, які 
звернулись у Мазовецьке воєвод-
ське управління, зросла на 120% 
порівняно з попереднім (найбільше 
серед них громадян України, звер-
таються також громадяни Білорусі, 
В’єтнаму, Пакистану, Індії, країн 
Африки тощо). 

— В інших воєводствах кількість 
звернень збільшилася на 20–30%, у 
нас же — на 100–120%, — розпові-
ла старший воєводський інспектор 
Магдалена Скочек. — Багато маємо 
звернень до нашої установи у зв’язку 
з тим, що Варшава — це місто з пер-
спективами, там рівень безробіття 
нижчий, аніж в інших містах. Дуже 
часто звертаються до нас особи, зна-
йомі яких уже отримали польське 
громадянство і хочуть їх забрати до 
себе. Щодо справ, які проходять че-
рез нашу установу, то це лише ті, що 
стосуються легалізації перебування. 
Якщо говорити про отримання гро-
мадянства, то ці справи ведуть без-
посередньо у Консульстві. 

Старший спеціаліст Пауліна Ле-
вочік додає, що останнім часом по-
ширюються плітки, нібито Польща 
дає громадянство для всіх, але це не-

правда, наголошує вона. 
— Але не потрібно боятися звер-

татися до нашої установи безпосе-
редньо, ми можемо надати консуль-
тації будь-якою мовою, — зауважила 
пані Пауліна. — Просимо звертатися 
до нас напряму, а не через посеред-
ників. Необхідно перед візитом до 
нашої установи зателефонувати і до-
мовитися про зустріч на конкретну 
дату і годину. 

Старший інспектор Ева Бау-
довска коротко охарактеризувала 
спектр запитань від волинян. Най-
частіше вони стосувалися того, як 
можна легалізувати своє перебуван-
ня у Польщі, якщо маєш польське 
коріння чи «карту поляка». 

— Виникали запитання, які сто-
сувалися віз, також того, на якій 
основі можна легалізувати своє пе-
ребування особам, які навчаються в 
Польщі, чи вони можуть там отри-
мати карту перебування, — пере-
лічила пані Баудовска. — А також 
як можна легалізувати перебування 
дружини чи дитини особи, котра 
легально перебуває на території 
Польщі. Майже кожна особа, яка 
приходила на зустріч, запитувала 
про громадянство. Навіть якщо на 
початку розмова стосувалася просто 
легалізації перебування, то в кінці 
все доходило до однієї справи — до 
одержання громадянства. 

Отож, хто з українців може 
отримати польське громадянство і 
які основні умови його набуття? 

Як пояснили працівники воє-
водського управління, існують два 
основних способи набуття поль-
ського громадянства. Перший — 
заява до президента Польщі про 
надання громадянства. Таку заяву 
може подати кожен іноземець, який 
легально перебуває у Польщі (має 
карту перебування, незалежно від 
того, це карта короткострокового чи 
довготермінового перебування). 

Заяву складають за посередни-
цтва воєводи, консула, передають 

у міністерство внутрішніх справ, а 
згодом президентові. Про надан-
ня особі польського громадянства 
рішення ухвалює президент. Цей 
спосіб не передбачає терміну, про-
тягом якого глава держави повинен 
відповісти, — це може тривати пів-
року чи два роки. Якщо президент 
відмовляє, це не закриває іноземцю 
дорогу для наступних спроб набут-
тя громадянства. Іноземець може 
знову звернутися до президента або 
скористатися іншим способом. 

Другий шлях отримання грома-
дянства Республіки Польща — ви-
знання громадянином. Потрібно 
мати сертифікат про володіння 
польською мовою, завершити на-
вчання у польській школі або школі 
за кордоном із польською мовою ви-
кладання. Наступна умова — дотри-
мання вимог перебування іноземця 
у Польщі. 

— Особа, яка має польське похо-
дження та на основі цього отримала 
карту перебування, перед поданням 
заяви на визнання громадянином 
Польщі має два роки легально пере-
бувати в Польщі, — пояснює Магда-
лена Скочек. — Якщо це дружина чи 
чоловік громадянина Польщі, то та-
кож два роки вони повинні легально 
перебувати в Польщі, крім того, три 
роки повинні бути у шлюбі. Осо-
би, які працюють у Польщі, мають 
перебувати на карті постійного пе-
ребування три роки, біженці — два 
роки. Є категорія осіб, які досить 
довгий період перебувають на тери-
торії Польщі — 10 років, при тому 
вже один рік — із картою постійного 
перебування, то вони також можуть 
виступати зі зверненням про ви-
знання громадянином Польщі. По-
вністю ця процедура проводиться 
воєводою, ми лише даємо характе-
ристику і перевіряємо частоту пере-
тину кордону. Не може особа постій-
но проживати в Польщі, а потім на 
півроку виїхати — це вже рахується 
перерване перебування. Неперерва-

не — виїзд на два-три тижні. Ми вва-
жаємо перерваним перебуванням, 
коли особа виїжджає одноразово на 
Україну на термін довший як шість 
місяців. Тобто вона може виїжджати 
багато разів, але на короткий термін, 
а сумарна тривалість перебування 
на території України має становити 
не більше 10 місяців. 

«Відомості» поцікавилися ще од-
ним важливим питанням, що стосу-
ється легального працевлаштування 
волинян у Польщі, адже сьогодні для 
багатьох заробітки в сусідній держа-
ві — єдиний шлях вижити в умовах 
кризи. 

— Першою позитивною сторо-
ною легального працевлаштування 
є те, що така особа може отримати 
дозвіл на тимчасове проживання 
до 3 років, — пояснює старший ін-
спектор Ева Баудовска. — В Польщі 
є три види трудових договорів, на 
основі яких людина може працюва-
ти, — «договір про роботу», «дого-
вір підряду» і «договір-доручення». 
Найперспективнішим є «договір про 
роботу», оскільки тоді йдуть випла-
ти до всіх соціальних фондів. 

Також пані Баудовска наголо-
сила на тому, що іноземець повинен 
мати дозвіл на працевлаштування. 

— Роботодавець звертається до 
воєводи із заявою про надання тако-
го дозволу, отримує його і надсилає 
іноземцю, — розповідає Ева Бау-
довска. — Але існують професії, для 
яких дозвіл від воєводи видається 
автоматично: штукатур, монтер, во-
дій, опікунка. У кожному воєводстві 
є свій перелік. Якщо один із подруж-
жя є громадянином Польщі, то дру-
гий не повинен отримувати дозвіл 
на роботу. Й особи, які мають вищу 
освіту, здобуту в Польщі стаціонар-
но, — їм також не потрібен дозвіл. 

Питань, що стосуються видачі 
віз, працівники воєводського управ-
ління не коментували, оскільки це 
не їхня компетенція. Одначе при-
сутні на зустрічі представники Ге-
нерального консульства Республіки 
Польща у Луцьку на наше запитан-
ня щодо нововведення з відбитка-
ми пальців зауважили, що мають 
усі відповідні умови для того, аби 
їх брати. І якщо створюються черги 
у візовому центрі, то це лише че-
рез значну кількість зацікавлених в 
отриманні віз. 

На запитання, чи їдуть українці 
до Польщі з метою політичного при-
хистку, Магдалена Скочек зауважи-
ла, що такі рішення видає не їхня 
установа, а уряд. 

— Але, наскільки нам відомо, 
ніхто не отримав такого статусу, 
тим, хто звертався, відмовили. Це у 
зв’язку з тим, що в Україні не оголо-
шено воєнного стану, — пояснила 
старший воєводський інспектор. 

Людмила ШИШКО 

Працівники Мазовецького воєводського управління


