
Минулого тижня у Генеральному 
консульстві Республіки Польща у 
Луцьку відбулася прес-конференція 
за участі виконувача обов’язків Ге-
нерального консула пана Кшишто-
фа Савіцкі, керівника візового від-
ділу консула Беати Бживчи, консула 
Міхала Богдановіча та представни-
ків прикордонної і митної служби 
пункту пропуску «Дорогуськ», де 
обговорювали питання видачі віз 
і перетину українсько-польського 
кордону. 

Пані Беата Бживчи порадила 
всім, хто хоче отримати візу, пода-
вати документи згідно з правилами 
Візового кодексу, тобто за три місяці 
до запланованого виїзду. 

— Це максимальний термін, 
упродовж якого подають візову за-
яву, можна, звичайно, і в коротший, 
але зважайте: що далі до плановано-
го виїзду ви подасте документи, то 
більша можливість розгляду вашого 
візового клопотання в запланова-
ний термін, — каже пані консул. — 
Окрім цього, візові заяви, згідно з 
візовою процедурою, мають подава-
тись особисто. Можуть це робити й 
довірені особи, якщо подають доку-
менти від груп осіб, наприклад, від 
адміністрацій, навчальних закладів, 
туристичних акредитованих фірм 
тощо. 

Також вона зауважила, що зви-
чайний термін розгляду візової за-
яви, відповідно до Угоди про спро-
щений візовий режим між країнами 
Європейського Союзу й Україною, 
становить десять календарних днів. 
Але є випадки, коли процес розгляду 
візової заяви може продовжитися і 
до тридцяти днів. Прискорений роз-
гляд візової заяви відбувається три 
календарних дні, якщо така необхід-
ність є обґрунтованою. 

Також пані консул нагадала, що 
коли громадянин хоче подати доку-
менти у консульство, а не у візовий 
пункт, то треба чекати 21 день і по-
передньо зареєструватись. У пункті 
цей період коротший — один-два 

дні, якщо немає великого напливу 
людей. Вона зазначила, що нікому з 
громадян не нав’язують здавати до-
кументи у пункти прийому візових 
анкет, де за послуги беруть гроші. 

— Коли особа є терплячою та 
нема термінової необхідності виїзду 
за кордон, вона може зареєструвати-
ся для видачі візи — чи «шенгену», 
чи національної — у консульстві, 
— пояснює пані Беата Бживчи. — 
20-25% усіх осіб подає документи за 
посередництвом консульства. 

У консула журналісти поцікави-
лись, як часто відмовляють грома-
дянам у видачі віз і чому не поясню-
ють, через що саме. 

За її словами, причин відмови 
може бути декілька. Наприклад, 
особа має заборону на в’їзд на те-
риторію Польщі чи Європейського 
Союзу, подає фальшиві або підро-
блені документи, або з неправдивою 
інформацією. 

— Завжди у разі відмови ми 
додатково видаємо стандартний 
формуляр, у якому зазначається 
причина відмови, — пояснює Беата 
Бживчи. — Проте зустрітися з кож-
ним індивідуально та роз’яснити 
саме його випадок ми не маємо 
змоги. Та якщо людина не згодна з 
рішенням про відмову, вона може 
протягом семи днів звернутись у 
консульство, щоб його оскаржити. 
Повторно справу розглядатиме вже 
інший консул. Хоча у нас усього 2% 
відмов від загальної кількості вида-
них віз, а оскаржує їх лише 0,1%. 

Представник прикордонної 
служби зауважив, що віза не є гаран-
тією того, що особа перетне кордон. 
Адже процедура перетину має свої 
умови та правила. Але якщо грома-
дянин України, якого не пропуска-
ють стражі рубежу, не погоджується 
з їхнім рішенням, то він теж може 
його оскаржити, звернувшись офі-

ційно до головного коменданта при-
кордонної служби. Крім того, коли 
подорожують діти чи літні люди і 
потрібно пришвидшити перетин, 
також можна звернутися по допо-
могу до коменданта прикордонної 
служби пункту пропуску «Доро-
гуськ», попередивши його факсом 
про дату і транспортний засіб, яким 
вони їхатимуть. 

Згідно зі статистичними дани-
ми, які продемонстрували на слай-
дах, у 2011 році було видано понад 
73 тисячі шенгенських віз і близько 
42 тисяч національних. Минулого 
року шенгенських віз видали менше 
— майже 57 тисяч, національних — 
близько 40 тисяч, серед яких пере-
важають візи на роботу і навчання. 

— Така різниця через те, що з ро-
ками збільшилася видача карт мало-
го прикордонного руху, який також 
полегшує перетин кордону, — пові-
домила Беата Бживчи. — Ми споді-
ваємося, що кількість людей, які ма-
тимуть карту малого прикордонного 
руху, і надалі зростатиме. 

Також вона зазначила, що в 
основному візи видають терміном 
на один рік, хоча Візовий кодекс пе-
редбачає максимальний термін до 
п’яти років. Але, зауважує, мабуть, 
через свою необізнаність із спро-
щеннями, які існують на сьогодні, 
люди просять про видачу річних віз. 

— Особи, які мають хорошу ві-
зову історію та попередньо вже не 
раз одержували візи, тісно співп-
рацюють із польськими суб’єктами 
господарювання тощо, можуть 
спробувати клопотати про візу на 
термін більше як рік. 

Консул Міхал Богдановіч на-
голосив на співпраці з туристич-
ними фірмами. За його словами, на 
сьогодні лише шість акредитовані у 
консульстві в Луцьку, і тільки вони 
можуть подавати візові анкети для 
своїх туристів. Він закликав інші 
турфірми з усієї України до акре-
дитації у Генеральному консульстві 
Республіки Польща у Луцьку. 

Людмила ШИШКО 

На Волині, у селищі міського 
типу Торчині, рейсовий ав-

тобус БАЗ заїхав людям прямі-
сінько до будинку. 

Маршрутка, яка прямувала 
до обласного центру, з’їжджаючи 
з гірки на трасі, звернула з доро-
ги та на повній швидкості про-
таранила кілька дерев, знесла 
добротний залізний паркан і 
врешті в’їхала на кухню приват-
ного будинку. 

Там саме поралася жінка. 
Уже згодом вона розповіла, що 
за мить збиралася принести на 
кухню немовля, щоб погодува-
ти. Коли автобус в’їхав у буди-
нок, на неї посипались уламки 
меблів і цегла. На щастя, аварія 
обійшлася жительці Торчина —
як то кажуть, у сорочці народи-
лася! — самими синцями. 

На момент дорожньо-тран-
спортної пригоди в маршрутці 
було восьмеро пасажирів. Про-
те до медиків по допомогу звер-
нулася тільки п’ятнадцятирічна 
дівчина. Її оглянули та відпус-
тили додому — в неї виявилося 
кілька забоїв. 
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Усі, кому за 45, мають можливість отримати ваучер на навчання 

Азаров пропонує 
«відбирати» у 
власників землю, 
якщо вони нею не 
користуються 

У Торчині автобус 
на повній 
швидкості 
заїхав до жінки 
в кухню 

На соцвиплати чорнобильцям 
виділять понад 2,6 мільярда 
Президент України Віктор Янукович повідомив, що поточ-
ного року на соціальні виплати чорнобильцям в держбю-
джеті передбачено 2 мільярди 623 мільйони гривень. За 
словами гаранта, ця сума більша від минулорічної. «Але є 
питання до Кабміну, чи може він задовольнити таке зрос-
тання соцвиплат для людей, які віддали своє здоров’я для 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС», — заявив Янукович. 
Раніше міністр соцполітики Наталія Королевська повідо-
мила, що виплати чорнобильцям будуть переглянуті після 
внесення змін до Держбюджету України на 2013 рік. 

Подорожчання алкоголю      
та сигарет перенесли 
Терміни введення нових акцизних марок на 
алкоголь і тютюнові вироби перенесені з першого 
травня на перше серпня 2013 року. Про це йдеться 
у повідомленні на сайті уряду. «Нові марки будуть 
запроваджені з 1 серпня. Крім того, Міндоходів 
має до 20 липня забезпечити виготовлення марок 
акцизного податку нового зразка та припинити до 
1 серпня 2013 року продаж марок попереднього 
зразка», — сказано у повідомленні. 

53,7
стільки відсотків опитаних гро-
мадян упевнені, що звільнення 
екс-глави МВС Юрія Луценка 
відбулося під тиском міжнародної 
спільноти. Такі результати дослі-
дження, проведеного соціологіч-
ною службою Центру Разумкова. 
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Кабінет Міністрів розгля-
дає можливість викупу зе-

мельних паїв у їх власників для 
суспільних потреб у разі, якщо 
вони не використовуються про-
тягом п’яти-семи років. Про це 
сказав Прем’єр Микола Азаров 
під час спілкування з жителя-
ми села Личанка (Київська об-
ласть).

Прем’єр поцікавився у лю-
дей, як розвивається сільське 
господарство в населеному 
пункті, зокрема, чи багато там 
великої рогатої худоби. У від-
повідь селяни поскаржилися на 
те, що не вистачає пасовищ для 
її випасу. 

«От є у нас така думка, буде-
мо радитися... Багато закинутих 
ділянок, а (худобі) пастися нема 
де... Так от, якщо ти (власник 
паю) справді 5-7 років не вико-
ристовуєш, то ми купуємо його 
в тебе за встановлену ціну», — 
розповів Азаров. 

За словами глави уряду, такі 
паї можна буде об’єднувати і ви-
користовувати в якості пасовищ. 
Микола Янович зазначив, що в 
країні близько семи мільйонів 
гектарів безгоспних земель. 

Безробітні та зайняті громадяни 
у віці за 45, страховий стаж яких 
становить не менше 15 років, мати-
муть змогу безкоштовно отримати 
ваучер для навчання. Про ці й інші 
новинки професійного розвитку 
трудових ресурсів ішлося під час 
прес-конференції у Волинському 
обласному центрі зайнятості. 

Як розповіла перший заступ-
ник директора обласного центру 
зайнятості Світлана Корецька, на 
підставі ваучера здійснюватиметься 
перепідготовка, спеціалізація, під-
вищення кваліфікації за 35 профе-
сіями та спеціальностями згідно з 
пріоритетними видами економічної 
діяльності. Вартість ваучера не може 

перевищувати 11 тисяч 470 гривень 
(десять прожиткових мінімумів). У 
разі, коли вартість навчання буде 
більшою, особа або роботодавець 
різницю оплачують самі. 

Претендентом на ваучер може 
бути людина, яка має освіту й остан-
ні п’ять років не проходила навчан-
ня чи перепідготовку за направлен-
ням служби зайнятості, при цьому 
неважливо, працює вона на цей мо-
мент чи безробітна. 

Сьогодні управління освіти вже 
готує перелік навчальних закладів, 
які мають ліцензії на підготовку за 
вказаними спеціальностями. Центр 
зайнятості вже здійснював навчання 
безробітних за окремими з робітни-
чих професій, зокрема бджоляра, во-

дія тролейбуса, електрогазозварника, 
тракториста. Найдорожче, а саме 9,5 
тисячі гривень, коштувало 10-місяч-
не навчання на робітника фермер-
ського господарства. 

— Добре, що є така можливість, 
адже пенсійний вік підвищено до 60 
років, — із оптимізмом каже про но-
вовведення Світлана Корецька, — а 
багато людей, яким за 45, ще готові 
активно працювати. Крім того, це 
вже досвідчені люди, і багатьом із 
них цей ваучер дасть змогу після пе-
репідготовки знайти себе на сучас-
ному ринку праці. Проте якби була 
можливість отримувати цей ваучер 
тим, кому за 35, то, звичайно, коло 
охочих розширилося б. Поки що, за 
попереднім аналізом, на нього може 
претендувати 75 волинян — із числа 
тих, що стоять на обліку в центрах 
зайнятості. А у планах цього року — 
надати таку послугу 572 особам, на 
що кошторисом передбачено 6 міль-
йонів 594 тисячі. 

За словами Світлани Миколаїв-
ни, пріоритетним напрямом служби 
зайнятості залишається професійне 
навчання як на замовлення робото-
давців, так і для розвитку підпри-
ємницької діяльності. Загалом цього 
року професійне навчання пройшло 
1784 безробітних — 10% від загаль-
ної кількості зареєстрованих, із яких 
1401 особа навчалася на замовлення 
роботодавців. Поряд із тим актив-
но діють й освітні проекти «Зимова 
агрошкола», «Вчимо працювати», 

«Школа підтримки культури та ту-
ризму», «Школа безпеки та поряд-
ку». 

— Не можна говорити про про-
фесійний розвиток тільки безробіт-
них, — зауважує Світлана Корецька. 
— Ми великого значення надаємо і 
професійному розвитку роботодав-
ців. Форма бліц-навчань спрямова-
на саме на те, щоб підвищити їхні 
професійні компетенції та поінфор-
мованість. Провели їх за шістьма на-
прямками з участю представників 
податкової інспекції, Пенсійного 
фонду, управлінь облдержадміні-
страції та інших структур. А 14 бе-
резня 2013 року набрав сили Поря-
док надання центрами зайнятості 
консультацій із питань організації 
та провадження підприємницької 
діяльності. Охочі — чи індивідуаль-
но, чи у групах — зможуть одержати 
відповіді щодо реєстрації суб’єктів 
господарювання, ліцензування, па-
тентування, сертифікації, податко-
вого законодавства, оформлення 
трудових відносин, отримання бан-
ківських кредитів та з інших тем. 
Для надання цих консультацій залу-
чаються представники органів дер-
жавної влади. 

Щоб отримати таку консульта-
цію, людині потрібно звернутись у 
центр зайнятості — районний чи 
обласний — із запитанням. Про-
тягом 30 днів для неї організують 
роз’яснення. 

Людмила ШИШКО 

Події

Під час прес-конференції у Генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку

В обласному центрі зайнятості обговорювали тему навчання трудових ресурсів

У консульстві в Луцьку готові видавати 
шенген-візи терміном до п’яти років 
Але серед волинян вони не популярні 


