
Прокуратура Тернопільської 
області скерувала до суду 

обвинувальний акт за фактом 
одержання неправомірної вигоди 
державним реєстратором реєстра-
ційної служби одного з районних 
управлінь юстиції. Про це повідо-
мила прес-служба прокуратури 
області. 

Як з’ясувалося, місцевий жи-
тель звернувся до нього з про-
ханням провести державну реє-
страцію двох земельних ділянок 
загальною площею майже 1 га та 
видати йому свідоцтва про право 
власності на них. 

Чиновник погодився за грошо-
ву винагороду не зволікати з під-

готовкою необхідних документів. 
За швидку та безперешкодну реє-
страцію прав на нерухоме майно 
він зажадав 400 доларів. 

Отримавши гроші, надав заяв-
нику підписані ним два оригінали 
свідоцтва про право власності й 
оригінали витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права влас-
ності на землю. Після цього його 
затримали правоохоронці. 

Держреєстратору світить до 
10 років позбавлення волі з по-
збавленням права обіймати певні 
посади чи провадити певну діяль-
ність на термін до трьох років і з 
конфіскацією майна. 
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Державний реєстратор попався на хабарі 
у 400 доларів 

Підпали автомобілів стали 
дуже популярним способом 

зведення рахунків на Закарпатті 
— з початку 2013 року зафіксова-
но 29 таких випадків. При цьому 
більшість постраждалих від під-
палів — представники влади та 
керівний склад правоохоронних 
органів, а знищені або пошкодже-
ні авто належать далеко не до бю-
джетного класу. 

Під час чергового підпалу ма-
шини 23 вересня 2013 року вночі 
в Ужгороді співробітники карного 
розшуку затримали злочинця. 

Тієї ночі міліція за вказівкою 
керівництва УМВС проводила по-
силені відпрацювання міста й пра-
цівники карного розшуку перебу-
вали саме в тому районі, де стався 
злочин. Побачивши автомобіль, 
що палав, і людину, котра втікала 
з місця пригоди, оперативники 
кинулися їй навздогін. Зловмис-
ник намагався втекти через кущі 
на об’їзну автотрасу, дорогою ви-
кидаючи речові докази, та це йому 
не вдалося. Палія наздогнали, за-
тримали й доставили в міськвідділ 
міліції. 

Валютні перекази по Україні 
будуть нараховувати в гривнях 
Відтепер банківські перекази в іноземній валюті на 
адресу іншої особи в межах України будуть зараховува-
тися на рахунки одержувачів у гривневому еквіваленті. 
Про це йдеться в постанові Національного банку України 
№365 від 16 вересня 2013 року, повідомляє прес-служба 
НБУ. Зміни стосуються лише операцій усередині країни, 
режим зарахування на поточні рахунки фізосіб інвалюти, 
яка надходить з-за кордону, поки змін не зазнав. 

Євросуд отримає 1,6 мільйона 
підписів за звільнення 
Тимошенко 
1 611 000 підписів громадян України зібрано під звер-
ненням до Європейського суду з прав людини з прохан-
ням якомога швидшого розгляду справи Юлії Тимошен-
ко, повідомляє прес-служба «Батьківщини». Збір підписів 
було розпочато 5 серпня на виконання прийнятого 
партією рішення до другої річниці з дня ув’язнення екс-
прем’єра. Він триває. Підписи, зібрані на цей час, будуть 
відправлені на адресу Євросуду в Страсбург. 

32,8
стільки відсотків українців вва-
жають стан доріг найважливішою 
проблемою міст. Про це свідчить 
проведене компанією Gfk Ukraine 
опитування мешканців найбіль-
ших міст України. 

Санітарні норми для дитячих 
садків, які нещодавно на-

брали чинності в Україні, перед-
бачають низку нових заборон 
і вимог. Приміром, вологість у 
садочку має становити 40–60%, 
а температура — +18–+21 градус 
за Цельсієм. Кондиціонери при 
цьому вмикати забороняється. 
Крім того, персоналу не можна 
носити обручки та біжутерію. 
Рослини в приміщенні мають 
бути «гіпоалергенними». А уми-
вальників і унітазів у ДНЗ має 
бути по чотири і визначеної ши-
рини. 
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Волинський горілчаний сурогат 
призначався для споживачів Во-

лині та Рівненщини, повідомили в 
оперативному управлінні ГУ Міндо-
ходів у Волинській області. 

Факт незаконного виготовлення 
та збуту фальсифікованих алкоголь-
них напоїв на території двох сусідніх 
областей встановили в ході опера-
тивно-розшукових заходів. 

Про розмах налагодженого під-
пільного бізнесу — виготовлення 
зі спирту сумнівного походження 
та реалізації алкогольного сурогату 
— свідчать результати проведених 
слідчих дій (обшуків), а саме вилу-
чення 182 л спирту, 13 тисяч пляшок 
лікеро-горілчаних виробів сумнів-
ної якості, марок акцизного податку 
з ознаками підробки та двох бочок 

із залишками спиртовмісної речо-
вини. 

Крім того, правоохоронці вилу-
чили 5640 пачок тютюнових виро-
бів. Загальна вартість вилучених із 
незаконного обігу підакцизних то-
варів — 463 тисячі гривень. Триває 
слідство. 

На Волині викрили схему незаконного 
виготовлення та збуту сурогатної горілки 

Події

Польща використала шанс 
економічного розвитку, 
який їй надало членство 
у ЄС, будуючи при цьому 
свою економіку на здоро-
вому фундаменті і розум-
ній макроекономічній 
політиці

Міліція затримала підпалювача авто 

У дитсадках 
заборонили 
кондиціонери 
й обручки 

Відповідний висновок КС ого-
лосив глава суду В’ячеслав 

Овчаренко, передає «Українська 
правда». Суд визначив як консти-
туційні положення законопроекту 
№2522-а, якими пропонується ска-
сувати 5-річний термін першого 
призначення суддів судів загаль-
ної юрисдикції і дозволити їх при-
значати безстроково. 

Розглянувши пропозицію 
призначати Генпрокурора без-
строково, а не на п’ять років, як 
зараз, КСУ вирішив, що «надання 
Генеральному Прокурору Украї-
ни можливості здійснювати свої 
повноваження без обмеження 

п’ятирічним терміном сприятиме 
його неупередженості й незалеж-
ності, а також стабільності роботи 
очолюваної ним структури». 

Крім цього, проект передбачає 
призначення та звільнення суддів 
не Верховною Радою, а Президен-
том України за поданням Вищої 
ради юстиції. Передбачається, що 
згоду на затримання чи арешт суд-
ді також дає Вища рада юстиції, а 
не парламент. 

Встановлюється граничний вік 
перебування на посаді судді — 70 
років, віковий ценз для призначен-
ня суддею підвищується з 25 до 30 
років. 

 ПОГОДА

У західних областях 26 ве-
ресня похмуро, дощитиме. Вно-
чі +7...+9°C, вдень +9...+11°C. 27 
вересня хмарно, прогнозують 
опади. Температура повітря вночі 
+6...+7°C, вдень +8…+11°C. 28 ве-
ресня очікується хмарна погода 
з проясненнями, ймовірні дощі. 
Температура вночі +4...+7°C, 
вдень +10...+13°C. 

У північних регіонах 26 
вересня змінна хмарність, очі-
куються опади. Температура 
повітря вночі +5...+6°C, вдень 
+9...+13°C. 27 вересня похмуро, 
прогнозують опади. Вночі тем-
пература становитиме +4...+5°C, 
вдень +9...+11°C. 28 вересня 
змінна хмарність, короткочасний 
дощ. Температура повітря вночі 
+3...+5°C, вдень +9...+11°C. 

У Києві 26 вересня хмарно, 
очікується дощ. Уночі +5…+7°C, 
вдень +10...+15°C. 27 вересня 
змінна хмарність, короткочасні 
опади. Температура повітря вно-

чі становитиме +5...+6°C, вдень 
+9...+10°C. 28 вересня хмар-
но з проясненнями, ймовірний 
дощ. Температура повітря вночі 
становитиме +5…+6°C, вдень 
+10...+12°C. 

У східних регіонах 26 вересня 
ясно, вночі можливі опади. Вночі 
+7...+8°C, вдень +13...+15°C. 27 ве-
ресня похмуро, дощитиме. Вночі 
+10...+11°C, вдень +14...+15°C. 
28 вересня змінна хмарність, пе-
редбачають опади. Температура 
повітря вночі +5...+8°C, вдень 
+11...+14°C. 

У південних областях 26 ве-
ресня хмарно з проясненнями, 
сухо. Температура повітря вночі 
становитиме +14...+15°C, вдень 
+19...+20°C. 27 вересня похмуро, 
короткочасний дощ. Температура 
повітря вночі +15...+18°C, вдень 
+18...+19°C. 28 вересня переваж-
но ясно, опадів не очікується. 
Нічна температура +12...+14°C, 
денна +16...+17°C. 

Конституційний Суд дозволив призначати 
суддів пожиттєво 

 безробіттям, банкрутством 
першому етапі вона направлялася, 
як правило, на підтримку політич-
ної і економічної реформи, а з часом 
почала набирати проінтеграційного 
характеру. В 2000 році для десяти 
країн-кандидатів були запровадже-
ні дві нові передвступні програми 
ІСПА і САПАРД. Насамперед, вони 
мали на меті підтримку виконання 
передумов, які відкривали мож-
ливість користатися фондами, до-
ступними для членських держав. У 
1990–2003 роках Польща отримала 
з Європейського Союзу допомогу в 
сумі понад 7 мільярдів євро. 

Саме завдяки фінансовій допо-
мозі ЄС ми маємо можливість роз-
будовувати дорожню та залізничну 
інфраструктуру, а польські фермери, 
які всерйоз побоювалися, що вступ 
до Євросоюзу зруйнує їхні господар-
ства і весь життєвий лад, отримали 
такі дотації з європейських фондів, 
які з лишком покрили їхні витрати 
з приведення сільськогосподарської 
діяльності до норм ЄС. 

— Сьогодні перетинаєш кордон 
із Польщею — і ніби потрапляєш в 
інший світ. Найперше, що вражає, 
— інфраструктура, зокрема доро-
ги. Створюється вражання, що їх 
будівництво — нескінченний про-
цес. Звідки гроші? 

— Зміни не відбулися б, якби ми 
користувались лише державними, 
місцевими та загальноєвропейськи-
ми фондами. У 2004–2006 роках ми, 
наприклад, отримали понад 12 мі-
льярдів євро в рамках Програми 
вирівнювання потенціалу бідніших 
країн і країн середнього рівня Єв-
ропейського Союзу. Цю суму від-
дали на будівництво автодоріг і за-
лізниць, охорону навколишнього 
середовища, підтримку малого та 
середнього бізнесу, профорієнта-
цію безробітних. У 2007–2013 роках 
одержали понад 60 мільярдів євро зі 
спільного фонду, з яких 23 мільйони 
теж пішло на будівництво доріг і за-
лізниць. 

— Для кожної країни важли-
вим є розвиток власного виробни-
цтва і просування товару на ринки 
інших країн. Чи вдається це роби-
ти Польщі при високій конкурен-
ції? 

— Спочатку було дуже складно. 
Нові ринки, нові вимоги до якості 
товарів… Важко було конкурувати. 
Але з кожним наступним кроком 
такого членства в Європейському 
Союзі конкурентоздатність нашої 
продукції щоразу зростала. Сьо-
годні наші продукти харчування 
отримали досить високу оцінку. З 
моменту вступу до Євросоюзу утри-
мується додатне сальдо у торгівлі. В 
2003–2007 роках експорт зріс на 25%, 
а у 2003 році майже 2/3 сільськогос-
подарського і споживчого експорту 
направлялося до країн ЄС. І зараз 
спостерігається стабільний постій-

ний ріст постачання товарів на євро-
пейські ринки. Зауважу, в 2012 році 
польський експорт на ринки ЄС був 
більшим, ніж із інших країн Євросо-
юзу. З іншого боку, країни ЄС є го-
ловними партнерами Польщі. Тобто 
обмін товаром іде в обидві сторони. 
Крім того, Польща також підтримує 
торговельні відносини з країнами 
Азії, зокрема Китаєм, та так зва-
ними країнами БРІКСу, серед яких 
Бразилія. Польський експорт ста-
новлять в основному сільськогоспо-
дарська продукція, товари хімічної, 
машинобудівної, деревообробної, 
целюлозної і легкої промисловості. 
Імпортуємо насамперед промислові 
товари, машини й автомобілі. Поль-
ща належить до країн із середнім 
рівнем розвитку. 

— Українцям постійно 
нав’язують думку, що ми цікаві 
Європі лише як сировинна країна 
з дешевою робочою силою. Поляки 
теж на собі це відчули? 

— Відкриття кордонів — це одна 
справа. Що стосується відкриття 
ринку праці, тут усе виглядало інак-
ше. З самого початку деякі країни 
поставили низку вимог щодо віль-
ного переміщення працівників між 
«старими» та «новими» державами 
ЄС. Наприклад, був п’ятирічний 
перехідний період із Німеччиною й 
Австрією, коли полякам не дозволя-
лось вільно працевлаштовуватись у 
цих країнах. Тому поляки їхали на-
самперед до англомовних країн. У 
2004–2011 роках, згідно з нашими 
статистичними даними, з Польщі 
тимчасово мігрувало два мільйони 
поляків. В основному до Англії, це 
відсотків 30%, до Німеччини — 20%, 
трохи менше — до Ірландії та Гол-
ландії. Такою можливістю скорис-
тались як особи, які мали відповід-
ну кваліфікацію, так і ті, від яких не 
вимагалось особливих знань. Такий 
процес міграції був тісно пов’язаний 
із високим безробіттям у Польщі та 
фінансовою привабливістю євро-
пейських ринків праці. Більшість 

населення, звичайно, виїжджала 
тимчасово, з метою заробити, тому 
що в країнах Євросоюзу вищі заро-
бітки, більші можливості для пра-
цевлаштування, відповідно, і кращі 
умови праці. Сьогодні багато поля-
ків повертається назад у Польщу, і 
вже вдома, використовуючи здобу-
тий там досвід, відкривають власний 
бізнес. 

— Порівняно з українськими 
зарплати у поляків усе одно вищі. 

— До зростання оплати праці 
ми йшли послідовно. З року в рік 
польська економіка сприяла тому, 
щоб збільшувались заробітні плати, 
шляхом зростання ВВП на душу на-
селення, збільшення товарообороту 
між країнами, відповідно, збільшу-
вались фінансові надходження. 

— На якому рівні ви сьогодні 
оцінюєте свою медицину? Наскіль-
ки доступною вона є для людей? 

— Буду відвертою, маємо певні 
проблеми з безкоштовним лікуван-
ням. У державному бюджеті що-
річно передбачається певна сума на 
медичне обслуговування. Ці кошти 
перераховуються Національному 
фонду здоров’я, який укладає з клі-
ніками угоди на безкоштовне медич-
не обслуговування пацієнтів. Під кі-
нець року коштів часто не вистачає. 
Альтернативою лишається приватна 
страхова медицина. Такі медичні за-
клади пропонують різноманітні по-
слуги: стоматологічні, терапевтичні, 
невідкладної медичної допомоги. Є 
різні пропозиції: можна скориста-
тись одноразовою річною оплатою 
або щомісячними внесками. Часто 
роботодавці для своїх працівників 
викупляють медичний пакет. Що 
стосується медичного обладнання, 
підготовки персоналу, то все відпо-
відає європейському рівню. Зазна-
чу, безкоштовно лікуватися можуть 
застраховані особи, тобто ті, які 
сплачують до страхових фондів 9% 
від заробітної плати, а також неза-
страховані особи певних категорій 
чи безробітні. 

— Певні зміни у вас відбулись і 
в освіті. Все більше молодих укра-
їнців бажає навчатись у польських 
вузах. 

— Освіта не належить до сфер, 
які підлягають обов’язковому ре-
формуванню, хоча польська система 
освіти задовольняє найвищі стан-
дарти Євросоюзу. Тому вона є такою 
привабливою для іноземців. Оскіль-
ки Польща є членом Європейського 
Союзу, то молоді поляки можуть 
здобувати освіту в навчальних за-
кладах інших країн на таких же заса-
дах, як і громадяни тієї країни. Крім 
того, законодавство ЄС допускає 
за певних умов взаємне визнання 
дипломів, що дає можливість після 
закінчення навчання працевлашту-
ватися в іншій державі. 

Розмовляла Галина ФЕДОРЕНКО


