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Рука на пульсі:
а б о л і ц і я

Польщі вже другий місяць 
триває аболіція, що дає можливість 
частині мігрантів з неурегульованим 
статусом – тобто людям, які станом 
на 1 січня 2012 р. не мали юридичної 
підстави для перебування на території 
країни, – легалізувати своє проживання 
та повернутись додому без негативних 
наслідків (скажімо, депортації). Це вже 
третя аболіційна кампанія в Польщі за 
останні десять років. «І найбільш вда-
ла», – стверджує прес-секретар Управ-
ління в справах іноземців у Польщі Ева 
Пєхота. «Зацікавленість аболіцією нас 
дуже позитивно вразила. Ми сподіва-
лися на велику кількість заявок: проте 
непокоїлися, що, можливо, на початку 
кампанії іноземці боятимуться при-
ходити. На щастя, наші хвилювання 
були марними». Станом на 6 березня 
цього року іноземці вже подали 3 697 
заяв на аболіцію (з них 949 громадя-
ни України) – а це більше, ніж під час 
усієї кампанії 2007–2008 років. Най-
більше заявок написали мешканці Ма-
зовецького воєводства, багато також 
їх у Лодзькому, Нижньосилезькому й 
Люблінському. Серед заявників най-
більшу кількість становлять громадя-
ни В’єтнаму, громадяни України пере-
бувають на другому місці.

Таку зацікавленість цьогоріч-
ною аболіцією зі сторони мігрантів 
Управління в справах іноземців і 
представники громадських організа-
цій пояснюють значним полегшенням 
умов, на яких можна подати внесок. 
Адже тепер не потрібно показува-
ти ані прописку (пол. zameldowanie), 
ані трудовий договір. Сам формуляр 
подання, який необхідно заповнити, 
налічує десять сторінок. З них іно-
земець має заповнити сім. «Звісно, 
якщо внесок є неповним або непра-
вильно заповнений, іноземцеві допо-
можуть це зробити на місці, у тому 
ж кабінеті, де він подаватиме заяву», 
– стверджує прес-секретар мазовець-
кого воєводського управління Іветта 
Бяли. «У Відділі у справах іноземців 
мазовецького воєводського управ-
ління ми намагаємося надавати все-
бічну допомогу. По-перше, іноземці 
можуть отримати інформацію про 
аболіцію на нашій веб-сторінці та на 
сторінці центрального Управління у 
справах іноземців. Там є всі необхід-
ні формуляри, анкети й інструкції за-
повнення (польською, англійською та 
російською мовами). 

У
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Н
ині Україна вже платить 

$416 за тисячу кубометрів газу, який 
постачає їй північна сусідка. Без-
перечно, що це занадто висока ціна 
для країни, яка безпосередньо ме- 
жує з Росією та є транзитером її газу 
в Європу. Більше того, «Газпром» 
визначив середню ціну для Європи 
у розмірі $415 за тисячу кубометрів 
блакитного палива. Символічно, що 
вона є нижчою від української. Стає 
зрозумілим, що завищена ціна для 
України – це не лише результат га-
зового договору, підписаного Юлією 
Тимошенко в 2010 році, але й добре 
спланована політика Росії, головна 
мета якої полягає в отриманні конт-
ролю над газотранспортною систе-
мою (ГТС) України та й загалом над 
українською державою. 

Запуск Північного потоку, як ви-
дається, не становить великої загро-
зи для значущості української ГТС: 
реальна можливість перекачування 
газу через Північний потік через 2–5 
років максимально може складати 27 
мільярдів кубометрів газу на рік, тоді 
як Україна зараз має пропускну мож-
ливість у 100–110 мільярдів кубоме-
трів. 

Більшу загрозу для рівня значу-
щості української ГТС буде мати по-
будова й запуск Південного потоку, 
пропускна можливість якого склада-
тиме 47–63 мільярди кубометрів на 
рік. Якщо одночасно будуть функці-
онувати Північний і Південний по-

токи, то Україна перестане бути най-
більшим транзитером російського 
газу до Європи. 

Нестабільна політична ситуація  
в Україні, антидемократичні дії вла-
ди та невизначеність у зовнішній 
політиці спричинили те, що Європа 
згідна вкласти гроші радше в будів-
ництво нових газових потоків, ніж 
вкладати фінанси в модернізацію 
української ГТС. 

Чим завершаться українсько-ро-
сійські перемовини щодо газового 
питання надалі невідомо. Україна має 
кілька реальних можливостей для 
того, щоб домогтись зменшення ціни 
на російський газ:

1) Підписати черговий пакет умов 
взамін за дешевий газ від Росії. У цьо-
му пакеті можуть бути зобов’язання 
України вступити до Митного со-
юзу та продати українські стратегічні 
підприємства Росії (наприклад, під-
приємства атомної енергетики, кос-
мічної галузі та кораблебудування). 
У такому випадку Україна отримає 
зниження ціни на російський газ, але 
це не триватиме довго: поступово 
ціна знову буде зростати. Цього часу 
має вистачити, щоб команда Віктора 
Януковича протрималась ще деякий 
час при владі.

2) Віддати «Газпрому» в управлін-
ня українську ГТС. Україна отримає 
нижчу ціну на газ, але втратить свій 
суверенітет. У такому кроці найменше 
мають бути зацікавленні українські 
бізнесмени, які з втратою Україною 
контролю над своєю ГТС підпадуть 

під безпосередній вплив Кремля.  
3) Створити спільний консорціум 

над управлінням українською ГТС з 
Росією та ЄС на паритетних умовах. 
Тільки створити його при наданні 
рівних прав кожній з трьох сторін, 
очевидно, нелегко. Якщо Україна не 
матиме підтримки ЄС, то доля кон-
сорціуму буде приречена. Більше 
того, «Газпром» є потужним гравцем 
на світовому газовому ринку, тому він 
у майбутньому намагатиметься усу-
нути Україну та ЄС від управління 
українською трубою. Відповідно, це 
також нестиме загрозу збереженню 
суверенітету української держави. 

4) Поступово переходити на мо-
дернізацію української економіки і 
зменшувати її залежність від поста-
вок російського газу, здійснити мо-
дернізацію української ГТС, заручив-
шись допомогою та підтримкою ЄС. 
Щоб здійснити такий крок, необхідне 
вольове рішення влади, а також заці-
кавлення в цьому з боку українських 
олігархів. Оцінюючи політику Вікто-
ра Януковича та його команди, в те, 
що вони будуть спроможні на такий 
крок, найменше віриться. Видається, 
що основна мета чинної влади та ве-
ликого бізнесу в Україні – це забрати 
якомога більше від держави і мінімум 
вкласти в неї.

Таким чином, у деякій мірі Украї-
на зайшла в патову ситуацію в пере-
говорному процесі з Росією навколо 
газового питання. Найбільша траге-
дія для українських громадян поля-
гає в тому, що влада не думає стра-
тегічно, а лишень вирішує проблему, 
керуючись інстинктом виживання. 
Передбачаючи таку поведінку укра-
їнської влади, нам слід очікувати 
здачі національних інтересів, як це 
було в 2010 році з підписанням т.зв. 
харківських угод. Тому підписання 
пакету домовленостей з Росією – не 
за горами. Думаю, що вже невдовзі 
ми зможемо побачити, що саме укра-
їнська влада черговий раз «здасть» 
Росії взамін на зниження ціни на 
блакитне паливо. ■

Фото з www. donbass.ua.

Україна й газ: чого очікувати?
Ольга ПОПОВИЧ

Початок року 
для української влади минув 

в активних дебатах з Росією: 
стосувалися вони 
газового питання.  

Так виглядає, що суперечки 
матимуть затяжний характер, 

оскільки мова йде 
про стратегічні 

для обох країн питання.
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Продовження 1 сторінки

Олена БАБАКОВА

Рука на пульсі: аболіція
По-друге, іноземці також можуть 

дзвонити на інфолінію, яка була спе-
ціально створена для обслуговуван-
ня аболіційної кампанії. По-третє, на 
місці ми маємо інформаційний відділ, 
де можна отримати консультацію», 
– каже Іветта Бяли. Відділ у справах 
іноземців мазовецького воєводського 
управління вже прийняв понад 2000 
заяв на аболіцію, і щодня приймає 
близько 70 нових.

Головною проблемою під час цієї 
аболіційної кампанії співзасновниця 
громадського комітету «Мігранти за 
аболіцію» Леся Костіна вважає те, 
що досі про цю можливість знає мало 
людей, не всі усвідомлюють, що на-
справді це нескладна процедура.  
«Я сама знаю, що дуже багато укра-
їнців зараз перебуває в Польщі неле-
гально, але не знає про можливість 
легалізувати своє становище. Плюс 
польські працедавці інколи переко-
нують, що важко подати документи 
– і якщо це робити, то користую-
чись послугами дорогих посередни-
ків. Але я можу з певністю сказати: 
анкета дуже проста, дуже легко її 
заповнити самому». Тому комітет 
«Мігранти за аболіцію» намагається 
розповсюджувати інформацію, про-
водячи тематичні зустрічі, а також 
поширювати її через церковні орга-
нізації, українські газети та ін.

Ева Пєхота поки що зі своєї сторони 
відзначає тільки одну проблему: «Нас 
дещо непокоїть, що бажаючим скорис-
татися аболіцією пропонують послуги 
непорядні посередники. Вони обіця-
ють заповнити анкету за значну гро-
шову винагороду, але не роблять свою 
роботу якісно». Тому Управління в 
справах іноземців закликає мігрантів 
особисто відвідувати державні інсти-
туції і не боятися просити працівників 
надати компетентну допомогу. 

Іветта Бяли розповіла, що на Ма-
зовії люди, які подають аболіційні за-
яви, найчастіше питають, як заповни-
ти рядок про документ, який засвідчує 
особу, коли, наприклад, паспорт ви-
являється простроченим. «В цій си-
туації існують вирішення, їх можна 

знайти в інструкції, яка додається до 
заявки». Часом мігранти сумнівають-
ся, чи підпадають вони під дію закону 
про аболіцію, адже вони проживають 
на території Польщі нелегально лише 
протягом останнього року або двох. 
Тут засада є простою: іноземець має 
підтвердити своє перебування в краї-
ні від 20 грудня 2007 року, натомість 
без відповідних документів – тільки 
на сам день 1 січня 2012. Пані Іветта 
підкреслює: ще перед початком аболі-
ції працівники мазовецького ті інших 
воєводських управлінь взяли участь 
у спеціальних семінарах, на яких по-
яснювалося, як допомогти заявникам 
правильно подати аболіційні заяви. 
Окрім того, додає вона, усе більше 
інформації можна отримати на місці 
російською мовою, що часом значно 
полегшує справу для людей з постра-
дянського простору. 

Леся Костіна теж радить подавати 
документи особисто. При цьому вона 
спирається не тільки на теоретичні 
знання – вона сама 2 січня, у перший 
день прийняття заявок на аболіцію, – 
принесла свої. Л. Костіна стверджує, 
що хоч тоді й були великі черги, про-
те сам процес виявився не таким важ-
ким: були представники громадських 
організацій, директор відділу, пра-
цював пункт інформації, де заявники 
могли отримати фахову консультацію. 
Пані Леся дуже задоволена: стільки 
неурядових організацій долучилося 
до розповсюдження інформації про 
аболіцію та вирішило допомагати ба-
жаючим. Особливої вдячності, на її 
думку, заслуговує Ксенія Наранович 
та Фонд розвитку «Понад кордонами», 
які багато зробили і для підготовки 
цієї аболіції, і для людей, які у ній за-
цікавлені. І. Бяли теж підкреслює, що 
громадські організації своїм досвідом 
та розповсюдженням інформації про 
аболіцію дуже допомогли працівни-
кам міграційних установ. На основі 
їхніх рекомендацій Відділ у справах 
іноземців намагається вдосконалюва-
ти процедуру подачі заявок.

Мігранти часто побоюються, що 
якщо вони подадуть заяву про або-
ліцію, їх неурегульоване з юридич-
ної точки зору перебування в Польщі 

стане відоме державним інституціям 
та може потягти за собою негативні 
наслідки. Е. Пєхота поспішає розві-
яти ці страхи: «Якщо іноземець вже 
склав подання про аболіцію, то на 
час розгляду заяви його перебування 
на території Польщі автоматично ви-
знається легальним». Л. Костіна чула 
від знайомих, що до декого приходи-
ла додому поліція, аби перевірити, чи 
люди дійсно проживають за адресою, 
яку вказали, і людей це перелякало. 
«Насправді нічого страшного не від-
булося, – говорить вона. – Швидше за 
все  так сталося через те, що місцева 
комендатура поліції була погано поін-
формована про аболіційну кампанію. 
Дійсно, коли людина, яка проживає у 
Польщі, подає документи на перебу-
вання, її може перевіряти поліція. Але 
заявників на аболіцію це не стосуєть-
ся. Відділ у справах іноземців пише 
спеціальні листи до поліції, прикор-
донної служби та антикорупційного 
управління з питанням, чи вони не 
мають якоїсь інформації, яка би пе-
решкодила проведенню аболіційної 
процедури. Якщо ці інституції не від-
повідають на цей лист, то це означає, 
що все в порядку, і процедура продо-
вжується. Тому візити поліції варто 
розглядати лише як непорозуміння». 

Управління в справах іноземців 
нагадує, що основні документи поль-
ською, англійською та російською 
мовами можна знайти на сторінці  
www.abolicja.gov.pl. Там же представ-
лені зразки заповнених аболіційних 
заявок. Тих, хто проживає на терито-
рії Мазовецького воєводства, воєвод-
ське управління запрошує відвідати 
сторінку www.mazowieckie.pl, де охочі 
знайдуть банер «Аболіція» з деталь-
ними інструкціями того, як подати 
анкету.

Леся Костіна 16 лютого вже отри-
мала рішення у своїй справі. Після 
цього одразу збирається купити квит-
ки додому, де не була вже 7 років. Вона 
говорить, що давно так не чекала на 
якийсь конкретний день. Сподіваємо-
ся, що ця аболіція дозволить багатьом 
людям полегшити їх перебування в 
Польщі, повернутись на батьківщину 
та зустрітись з рідними. ■
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Андрій ШЕРЕМЕТ

ідповідь на ці запитання мав 
дати саміт ЄС, який 30 січня відбувся в 
Брюсселі. На зустрічі було узгоджено 
текст так званої Угоди про створення 
Фіскального союзу в рамках ЄС. Цей 
документ змусить всіх підписантів 
дотримуватися жорсткої фінансової 
дисципліни, відсутність якої похитну-
ла економіки деяких країн Європи та 
ледь не призвела до банкрутства Гре-
ції. Впроваджуючи нові розв’язання, 
політики намагаються врятувати єв-
ровалюту від потрясінь та краху: так, 
аби європейські платники податків в 
черговий раз не «складалися» на допо-
могу тим, хто розтринькував гроші в 
усі боки... Як бачимо, до відомого пра-
вила «рятунок потопаючих має бути в 
руках самих потопаючих» слід лише 

навчитися «добре плавати», а найго-
ловніше – «плавати за правилами». 

Що ж являє собою Угода про Фіс-
кальний союз в рамках ЄС? Це – між-
народний договір, який зобов’язує 
підписантів ввести до національного 
законодавства зміни, що передба-
чатимуть дотримання «армійської» 
фінансової дисципліни. По-перше, 
Європейська Комісія отримає повно-
важення оцінювати національні бю-
джети країн-членів. По-друге, буде 
встановлено максимальний рівень де-
фіциту бюджету євросоюзних держав. 
А по-третє, якщо цей рівень буде пере-
вищено, то проти країни-порушника 
автоматично почнуть застосовуватися 
санкції. 

Яку вигоду принесуть такі «дра-
конівські» нововведення? По-перше, 
зменшиться ризик, що через необачну 
фінансову політику однієї країни ЄС 
трястиме весь Європейський Союз: 
так, як це було у випадку Греції чи 
Італії. По-друге, держави, які ратифі-
кують договір, можуть у випадку по-
треби розраховувати на допомогу з 
Європейського фонду фінансової ста-
більності. Нову угоду планують під-
писати вже навесні 2012 року. 

Головною тезою польської делега-
ції на саміті в Брюсселі було «уник-
нути Європи двох швидкостей», а го-
ловною вимогою – «участь країн, які 
ще не ввели євро, у процесі прийняття 
рішень у єврозоні». Постулат Варша-
ви задовольнили частково, пообіцяв-
ши запрошувати представників країн 
«без євро» на деякі саміти країн євро-
зони принаймні раз на рік. Нагадаємо, 
що серед 27 країн-членів ЄС лише 17 
відмовилися від своїх національних 
валют заради євро. 

А от уникнути «Європи двох швид-
костей» навряд чи вдасться. Угоду про 
створення Фіскального союзу відмо-
вилися підписати традиційні «єврос-
кептики» – Велика Британія та Чехія. 
Урядам цих держав не подобається 
надмірне втручання Брюсселя в наці-
ональні економіки країн-членів ЄС. 

Знаменно, що під час брюссельсько-
го саміту з уст польського прем’єр-
міністра Дональда Туска пролунала 
заява: мовляв до 2015 року Польща 
відповідатиме критеріям для введення 
спільної європейської валюти. Проте 
чітко сказати, коли Варшава попроща-
ється зі злотим та приєднається до єв-
рогрупи найвища влада не береться. ■

Єврозона: гра за правилами?

кінці січня в Польщі почало-
ся активне обговорення питання щодо 
ратифікації Торгівельної угоди про-
ти контрафакту (Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement, скорочено ACTA),  
а простіше кажучи – міжнародної уго-
ди, яка має контролювати збереження 
авторського права в мережі Інтернет. 
Цей документ, який уповноважена від 
імені прем’єра Дональда Туска посол 
в Японіїї Ядвіга Родовіч 26 січня під-
писала у Токіо, на думку багатьох екс-
пертів, може досить сильно обмежити 
свободу слова у всесвітній мережі.

Офіційні джерела повідомляють, 
що угода АСТА, перш за все, повинна 

встановити строгий контроль за до-
триманням авторського права в Інтер-
неті, а також на ринку інформаційних 
технологій. Якщо документ вступить 
у дію, то працівники митниці, при пе-
ретині кордону, матимуть право пе-
ревіряти персональні комп’ютери на 
наявність в них піратських програм. 

У прийнятті АСТА, перш за все, 
будуть зацікавленні організації, які 
володіють правом інтелектуальної 
власності. А от пересічні корис-
тувачі Інтернету, а також великі 
Інтернет-компанії (наприклад Google, 
Wikipedia, Twitter та інші), навпаки, 
виступатимуть проти прийняття та-
кого документа, оскільки це прак-
тично запроваджуватиме цензуру в 
Інтернеті.  

Від 1 жовтня 2011 року АСТА під-
писали США, Японія, Канада, Авст-

ралія, Нова Зеландія, Марокко, Сінга-
пур, Південна Корея. Країни ЄС ма-
ють час для того, щоб приєднатись до 
міжнародного договору до 31 березня 
2013 року. 

Можна вважати, що активність 
польських громадян, котрі висловили 
своє невдоволення відносно рішення 
прем’єра прийняти АСТА, увінча-
лись успіхом. Так, 17 лютого під час 
прес-конференції Дональд Туск за-
явив, що на рівні ЄС буде виступати 
проти прийняття АСТА в такій ре-
дакції, якій цей документ є написа-
ний тепер. Отож, як видно, польський 
прем’єр кардинально змінив свою 
думку щодо АСТА, адже ще в кінці 
січня він навпаки переконував своїх 
громадян у доцільності і необхіднос-
ті пришвидшити процес ратифікації 
цього документу в Сеймі. ■

Польські протести проти впровадження АСТА

Чи поверне валюта євро свою ко-
лишню міць та стабільність? 

Чи матимуть країни, 
які ще не ввели спільної європей-

ської грошової одиниці, вплив 
на перебіг подій в Єврозоні?

Ольга ПОПОВИЧ

У
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Реакція український ЗМІ 
на слова Бартоша Венґлярчика

Під час прямого ефіру на польсько-
му телеканалі TVN 25 січня його ве-
дучий та багаторічний кореспондент  
видання «Gazeta Wyborcza» у Москві 
Бартош Венґлярчик назвав україн-
ських жінок «хатніми роботами». 
Щоправда, пізніше Венґлярчик пу-
блічно вибачився за свої слова. Про-
відні українські телеканали: СТБ, Ін-
тер, 1+1, ICTV, Новий канал, 5 канал у 
своїх випусках новин висвітлили цю 
подію, відреагувавши на неї достат-
ньо активно. 

28 лютого Міністерство закордон-
них справ України повідомило, що 
телеканал TVN офіційно вибачився 
за висловлювання журналіста про 
українських жінок. Прес-секретар Мі-
ністерства Олександр Дікусаров пові-
домив, що одразу після інциденту по-
сольство України в Польщі звернулось 
до телеканалу TVN і вже 16 лютого 
керівництво телеканалу у відповідь 
надіслало лист, в якому вибачилося за 
висловлювання журналіста. 
(СТБ, Інтер, Телекритика)

Почесне консульство Франції
у Львові

У Львові 16 лютого посол Франції 
в Україні Ален Ремі представив По-
чесного консула Данила Ярему. Но-
вий почесний консул не володіє фран-
цузькою, однак зазначає, що це справа 
недалекого майбутнього. Львів став 
першим містом в Україні, де відкрито 
Почесне консульство Франції. 
(Захід.нет, novyny.lviv.ua)

Суд над Луценком

16 лютого суд у справі екс-міністра 
внутрішніх справ Юрія Луценка ви-
далився до нарадчої кімнати. Як від-
значив суддя Сергій Вовк, «орієнтов-
ний вихід» з кімнати – 27 лютого о 
9:00 годині ранку. 

Трохи більше двох годин тривало 
останнє слово Юрія Луценка в суді. 
Екс-міністр подякував громадянам, 
які писали йому листи підтримки, 
журналістам, які «протягом вось-
ми місяців стали об’єктивним судом 

присяжних», а також усім свідкам за 
об’єктивні покази.

27 лютого Печерський райсуд Ки-
єва виніс вирок у справі екс-міністра 
внутрішніх справ. Юрія Луценка за-
судили на чотири роки позбавлення 
волі з конфіскацією майна. 
(Українська правда, УНІАН)

Нові призначення президента 
України

Своїм указом Віктор Янукович 18 
січня звільнив з посади керівника Мін-
фіну Федора Ярошенка, його місце за-
йняв Юрій Колобов. Також своїм ука-
зом Президент України звільнив з по-
сади голову Служби безпеки України 
– Валерія Хорошковського. 23 лютого 
Валерія Хорошковського призначено 
на посаду першого віце-прем‘єра.

Новим главою Служби безпеки Ук-
раїни 3 лютого став Ігор Калінін, при-
значений на цю посаду указом прези-
дента. Перед призначенням І. Калінін 
займав посаду начальника Управлін-
ня державної охорони України.

8 лютого Віктор Янукович своїм 
указом звільнив Михайла Єжеля з 
посади міністра оборони України. 
Іншим указом президент призначив 
міністром оборони Дмитра Саламаті-
на. До призначення Саламатін займав 
пост гендиректора державної компа-
нії з експорту та імпорту продукції й 
послуг військового та спеціального 
призначення «Укроборонпром». Са-
ламатін двічі ставав народним депу-
татом від Партії регіонів. 

14 лютого президент України Віктор 
Янукович призначив Андрія Клюєва 
секретарем Ради національної безпе-
ки і оборони України (РНБО). А. Клю-
єв  очолював міністерство економіки. 
 Іншим указом Віктор Янукович при-
значив Раїсу Богатирьову, колишню 
голову РНБО України віце-прем’єр-
міністром – міністром охорони здо-
ров’я України. Р. Богатирьова очолю-
вала РНБО з 2007 року.  
(УНІАН, ТСН (1+1), ВВС Україна)

Польща почала видавати менше 
віз українцям

За даними порталу «Європейський 
простір», польські консульства торік 

видали в Україні понад 390 тисяч віз, 
що на 60 тисяч менше від показників 
попереднього року. Як повідомляє 
Міністерство закордонних справ 
Польщі, торік РП скоротила видачу 
віз українцям уперше за два останні 
роки. Тим не менше, українські гро-
мадяни залишаються найчисельні-
шою групою одержувачів польських 
віз. З майже 1,17 мільйона польських 
віз, близько 900 тисяч – отримали 
громадяни України, Білорусі та Росії.

За даними МЗС, у 2011 році Поль-
ща видала 95% «шенгенських» віз, 
тобто громадяни України отримали 
близько 370 тисяч «шенгенських» і 
20 тисяч національних віз. Під час зу-
стрічі з Міністром закордонних справ 
України Костянтином Грищенком 
міністр закордонних справ Польщі 
Радослав Сікорський заявив, що спо-
дівається, що Польща і Україна цього 
року підпишуть угоду, завдяки якій 
буде скасована оплата за національні 
візи – повідомляє «Кореспондент».
(Європейський простір, Кореспондент)

Справа Юлії Тимошенко

У екс-прем’єра Юлії Тимошенко, 
котра відбуває покарання в Качанів-
ській колонії в Харкові, іноземні лі-
карі виявили грижу. Таку заяву зро-
била дочка Юлії Тимошенко Євгенія. 
Також Євгенія Тимошенко уточнила, 
що українські лікарі «не брали участь 
в обстеженні, його проводили тільки 
німецькі та канадські фахівці». На 
думку іноземних спеціалістів екс-
прем’єру необхідно зробити опера-
цію. Як підкреслила дочка Тимошен-
ко, таку операцію не можна проводи-
ти в колонії.
(Українська Правда, Радіо Свобода)

Гайтана на Євробаченні

Цьогоріч на пісенному конкурсі Єв-
робачення, що проходитиме в столиці 
Азербайджану Баку з 22 по 26 трав-
ня, Україну представлятиме співачка 
Гайтана. У фіналі національного від-
бору, що пройшов у Києві 18 лютого, 
співачка отримала 41 бал і перемогла з 
піснею «Будь моїм гостем».
(Перший національний)
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Консульство України в РП інформує
Головному редакторові 

«Наш вибір»
Т. Роднєнковій

Шановна п. редактор!

У відповідь на Ваш запит щодо надання інформації про процедуру отримання Посвідчення особи на повернення в 
Україну, а також щодо легалізації громадян України в РП, повідомляємо наступне.

Посвідчення особи на повернення в Україну оформляється і видається дипломатичними представництвами та кон-
сульськими установами України за кордоном у разі втрати особою документів, що дають право на виїзд з України 
та посвідчують особу під час перебування за її межами, а також якщо строк дії таких документів закінчився або 
встановлено, що вони є недійсні з інших причин.

Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що підтверджує громадянство України.
Посвідчення видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі особис-

того клопотання заявника або звернення його законних представників (для неповнолітніх і недієздатних громадян).
Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою особою, відповідальною за його видачу, виходячи з ре-

альної можливості повернення пред’явника в Україну, але не може перевищувати 30 днів.
У разі хвороби, нещасного випадку та інших поважних причин строк дії посвідчення може бути продовжено іншим ди-

пломатичним представництвом чи консульською установою на шляху прямування пред’явника посвідчення до України 
на термін, необхідний для повернення заявника на територію України, але не більше 30 днів. 

Термін дії посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено не більше одного разу.

Для отримання посвідчення заявник подає до дипломатичної або консульської установи такі документи:
– Документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами країни перебування, що підтверджує факт 

його звернення з приводу втрати проїзного документа. Зазвичай такий документ в Польщі видає поліція.
– Заяву-анкету встановленого зразка.
– Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.
– Документи, які дозволяють ідентифікувати особу заявника, установити його місце проживання в Україні та підтвер-

дити належність до громадянства України (внутрішній паспорт громадянина України, проїзний документ дитини).
– Свідоцтво про народження дитини в разі внесення даних про дитину до посвідчення та 2 її кольорові фотокартки 

розміром 3,5 х 4,5 см (для дітей віком від 5 до 16 років).

У разі відсутності в заявника документів, що посвідчують його особу та підтверджують належність до громадянства 
України, дипломатичне представництво або консульська установа України надсилає запит до органів внутрішніх справ за 
місцем реєстрації заявника в Україні з метою підтвердження його належності до громадянства України та ідентифікації 
особи за фотокарткою.

За видачу посвідчення особи на повернення в Україну стягується консульський збір, який станом на 15 лютого 2012 
року становить 143 польських злотих.

Процедура продовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для категорії 
громадян, які нелегально перебувають на території Республіки Польща)

В разі закінчення терміну дії наявного паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його може бути продовже-
но терміном на один місяць. 

Для продовження терміну дії паспорта на один місяць заявник подає такі документи:
– Заяву.
– Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
– Документи, які дозволяють ідентифікувати особу заявника, установити його місце проживання в Україні та підтвер-

дити належність до громадянства України (внутрішній паспорт громадянина України).
За продовження терміну дії паспорта громадянина України стягується консульський збір. При сплаті консульського 

збору, який станом на 15 лютого 2012 року становить 172 польських злотих, документ видається через 5 робочих днів. У 
разі необхідності, при сплаті подвійного тарифу консульського збору, документ видається упродовж 5 днів. 

Одночасно повідомляємо, що 31.01.2012 року у м. Варшава  проходив  міжнародний семінар, організований Дер-
жавною Прикордонною службою Республіки Польща, де наголошувалось, що  при подачі заяви іноземцями на 
легалізацію їх перебування на території Республіки Польща, польські органи дійсного паспортного документа не 
вимагають, оскільки це не передбачено Законом РП «Про легалізацію перебування деяких іноземців на території 
Республіки Польща, а також про зміну Закону про забезпечення іноземцям охорони на території РП і Закону «Про 
іноземців», що вступив в дію з 1 січня 2012 року.

З повагою,  Посол (підпис) М.З.Мальський 
Вик.Ю.Бородій, С.Криса
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До «консула»
чи «консула»?

ерідко від місця проживання 
чи нашої роботи дорога до Генерально-
го консульства України, до якого треба 
податися у справі, – далека. Буває непо-
далік знаходяться Почесні консульства 
України: але чи в них зможемо виріши-
ти необхідні для нас питання?

Загалом, у Республіці Польща діють 
4 генеральні українські консульства 
(крім столиці, також у Кракові, Гданську 
та Люблін) та сім почесних консульств 
України. Їхні офіси знаходяться містах-
столицях воєводств: Вроцлаві, Познані, 
Бидгощі, Щецині, Ряшеві й Зеленій Горі 
та Холмі. Виходячи з положень Віден-
ської конвенції про консульські відно-
сини від 24 квітня 1963 року та відповід-
но до Консульського статуту України, 
до почесного консула України у Польщі 
належить виконання чергових функцій:

1. Захист інтересів України, юридич-
них осіб і громадян України відповідно 
до положень міжнародного права. 

2. Сприяння у розвитку співдружнос-
ті між Україною і Польщею в розвитку 
торгівельних, економічних і культурних 
зв’язків між двома державами. 

3. Моніторинг подій у торгівельній, 
економічній, культурній та науковій 
сферах РП, інформування про вищез-
гадане голову дипломатичного пред-
ставництва України в РП.

4. Надання допомоги, а також спри-
яння юридичним особам і громадянам 
України. 

Згідно з особливим дорученням міні-
стра закордонних справ України, почес-
ний консул має виконувати також інші 
функції, які не забороняються закона-
ми й постановами Республіки Польща, 
або функції, щодо яких немає жодних 
заперечень з боку польської сторони. 
Проте, Почесний консул не має повно-
важень «професійного» консула. Отже, 
у такому випадку в почесному консуль-
стві України не видадуть віз і не про-
довжать дії паспорта, адже питанням 
запрошень, віз і паспортів займаються 
виключно генеральні консульства та 
відділи громадських питань і питань 
іноземців воєводських установ. ■

Консульський відділ 
Посольства України у варшаві
Адреса: Aleja Jana Chrystiana Szucha 7, 
00-580 Warszawa
Тел.: +48 (22) 621-39-79, 
Факс: +48 (22) 629-95-76
Консульська інформація: 
+48 (22) 625-01-27
E-mail: konsulat@ukraine-emb.pl
http://www.mfa.gov.ua/poland/ua/
publication/content/30471.htm
Прийом громадян: понеділок, вівторок, 
четвер, п’ятниця від 8:30 до 12:30

Генеральне Консульство України 
в Кракові
Адреса: Aleja Pułkownika Władysława 
Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków 
Тел.: +48 (12) 429-60-66, 
Факс: +48 (12) 429-29-36
E-mail: gc_kra@mfa.gov.ua 
http://www.plk.internetdsl.pl
Прийом громадян: понеділок, вівторок, 
середа, п’ятниця від 9:00 до 12:00
Видача документів: від 15:00 до 16:00

Генеральне Консульство України 
в Гданську
Адреса: ul. Bernarda Chrzanowskiego 60A, 
80-278 Gdańsk
Тел.: +48 (58) 346-06-90, 
Факс: +48 (58) 346-07-07 
E-mail: gc_plg@mfa.gov.ua      
http://kgu.internetdsl.pl
Прийом громадян: понеділок-п’ятниця, 
з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 16:00

Генеральне Консульство України 
в Любліні
Адреса: ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin 
Тел.: +48 (81) 531-88-89, 531-88-01, 
Факс: +48 (81) 531-88-88
E-mail: gc_pll@mfa.gov.ua, kgul@op.pl           
http://www.ukr-konsulat.lublin.pl
Прийом громадян: понеділок, вівторок, 
середа, п’ятниця з 8:30 до 12:30

Контакти почесних консулів

Почесний консул України у Вроцлаві 
(Нижньосілезьке воєводство)
Ґжеґож Джік
Адреса: ul. Jedności Narodowej 89, 

50-262 Wrocław 
Тел.: +48 (71) 788-44-50, 
Факс: +48 (71) 788-44-60, 
е-mail: info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl

Почесний консул України у Познані 
(Великопольське воєводство)
Лукаш Горовський
Адреса: ul. Grobla 27a, 61-858 Poznań, 
Тел.: +48 (61) 850-19-97, 
Факс: +48 (61) 850-19-68, 
е-mail: info@konsulat-ukraina.poznan.pl

Почесний консул України у Щецині 
(Західнопоморське воєводство)
Генрик Колодій
Адреса: ul. Mickiewicza 45, 
70-385 Szczecin 
Тел.: +48 (91) 423-06-65, 
Тел./факс: +48 (91) 483-38-10, 
е-mail: zupszczecin@poczta.onet.pl

Почесний консул України в Ряшеві 
(Підкарпатське воєводство)
Єжи Кжановський
Адреса: ul. Mochnackiego 15, 35-016 Rzeszów 
Тел.: +48 (17) 850-09-49, 
Факс: +48 (17) 862-21-24, 
е-mail: rzeszow@ukraine-emb.pl

Почесний консул України в Зельоній 
Гурі (Любуське воєводство)
Збігнєв Джимала
Адреса: ul. Pod Filarami 4/4, 
65-068 Zielona Góra 
Тел: +48 (68) 324-50-26, 
е-mail: biuro@konsulat-ukraina.zgora.pl

Почесний консул України в Хелмі 
(Люблінське воєводство)
Станіслав Адамяк
Адреса: ul. Stanisława Moniuszki, 
22-100 Chełm 
Тел.: + 48 (82) 562-20-00, 
е-mail: konsulatua@zomar.com.pl

Почесний консул України у Бидгощі 
(Куявсько-Поморське воєводство)
Збігнев Варчак
Адреса: ul. Gdańska 76, 85–021 Bydgoszcz
Тел.: +48 (52) 602-282-039, 
Факс: +48 (52) 421-33-15, 
E-mail: warczak@consulat-ukraina.bydgoszcz.pl

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Хочемо звернути Вашу увагу, що на практиці входження закону про або-

ліцію в дію, а також отримання різних додаткових документів виглядає по 
різному – в більшості випадків документи розглядаються в індивідуально-
му порядку. Засоби масової інформації, неприбуткові громадські організа-
ції надають інформацію згідно офіційних джерел, яка доволі часто вида-
ється неповною, що виявляється в процесі подавання анкети чи збирання 
необхідних документів. Тому, якщо Ви плануєте скористатись з аболіції, 
перед подачею документів радимо взнати всі нюанси і отримати додатко-
ву інформацію, задзвонивши на інфолінію за тел. 22 60 175 25. Інтернет-
сторінка:www.abolicja.gov.pl
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В іза – це дозвіл, що дає право 
іноземцю в’їхати на територію країни, 
проїхати через неї і перебувати в ній 
протягом певного часу, з певною ме-
тою і на певних умовах. Польща видає 
візи двох типів: національні (D) і шен-
генські (C). Іноземець зобов’язаний 
покинути територію Польщі до закін-
чення терміну перебування, зазначе-
ного у візі. 

Продовжити термін дії візи під 
час перебування в Польщі можна 
тільки у виняткових випадках. Про-
довження візи оформляється у Воє-
водському управлінні (пол. Urząd 
Wojewódzki) за місцем проживання 
іноземця в Польщі. 

Коли можна продовжити візу?
Національну візу воєвода може про-

довжити за наступних умов:
– коли цього вимагають Ваші важ-

ливі професійні чи особисті інтер-
еси, або з гуманітарних причин (якщо  
у Вашій країни відбуваються події, що 
становлять загрозу) і Ви не можете ви-
їхати з Польщі до закінчення терміну 
дії національної візи;

– події, що стали причиною подан-
ня клопотання про продовження візи, 
відбулися незалежно від Вашої волі  
і їх не можна було передбачити в 
день подачі клопотання про отриман-
ня візи;

– обставини справи не вказують, що 
мета Вашого перебування на території 
Польщі буде відрізнятися від заявле-
ної (наприклад, якщо будуть підстави 
ствердити, що в клопотанні Ви подали 
неправдиву інформацію);

– не з’явилися обставини, які мо-
жуть бути причиною відмови видачі 
національної візи. Це може бути пред-
ставлення фальшивих документів або 
надання неправдивої інформації; не-
достатньо обґрунтоване клопотання, 
відсутність полісу медичного страху-
вання (або наявність страхування, яке 
не відповідає вимогам); відсутність 
коштів на проживання та повернення 
або можливості їх легального здобут-
тя; документ подорожі не відповідає 

вимогам; дані знаходяться в списку 
іноземців, перебування яких на те-
риторії Польщі є небажаним або дані 
особи знаходяться в Шенгенській ін-
формаційній системі з метою відмови 
у в’їзді. Якщо Ваше прізвище знахо-
диться в Шенгенській інформаційній 
системи з метою відмови у в’їзді, і є 
серйозні причини для продовження 
національної візи (наприклад, гума-
нітарні або у зв’язку з міжнародними 
зобов’язаннями) воєвода, який розгля-
дає клопотання про подовження на- 
ціональної візи, консультується з сто-
роною, яка внесла цей запис.

Національна віза може бути про-
довжена тільки один раз на такий 
термін, на який була видана спочатку 
(тобто, наприклад, віза на п’ять міся-
ців може бути продовжена максималь-
но на чергові п’ять місяців). Загальний 
строк Вашого перебування не може 
бути більший за рік.

Іноземцю, який перебуває в лікар-
ні і стан здоров’я якого не дозволяє 
йому виїхати з Польщі, віза подовжу-
ється до дня, коли стан його здоров’я 
дозволить йому покинути територію 
Республіки Польща. Воєвода може 
призначити лікаря, щоб той дав висно-
вок про стан здоров’я хворого.

Шенгенську візу воєвода зобов’я-
заний продовжити, якщо в результаті 
дії надзвичайних обставин або з гу-
манітарних причин Ви не можете по-
кинути територію країн шенгенської 
зони до закінчення терміну дії візи. 
У такому разі віза продовжується до 
того моменту, коли Ви зможе покину-
ти Польщу

Воєвода може також (але не зобо-
в’язаний) продовжити шенгенську 
візу, якщо іноземець представив до-
кази, що в нього для цього є важливі 
особисті причини. У випадку продо-
вження шенгенської візи загальний 
строк Вашого перебування не може 
бути більший, ніж 90 днів протягом 
180 днів.

Легалізація перебування іноземця, 
який залишається в Польщі на більш 
тривалий час, ніж це зазначене у візі, 
можлива тільки у виняткових ви-
падках: якщо обставини, через які 
іноземець не зміг залишити терито-
рію Польщі, виникли незалежно від 

волі іноземця та вимагають його пе-
ребування в Польщі. У таких випад-
ках іноземець може клопотатися про 
отримання дозволу на проживання в 
Польщі протягом певного часу стро-
ком не більше, ніж на три місяці.

Термін
Клопотання про продовження візи 

Ви можете подавати не пізніше, ніж 
за 3 дні до закінчення терміну пере-
бування, зазначеного в наявній у Вас 
візі. У виняткових випадках – на-
приклад, якщо Ви перебуваєте в лі-
карні, – клопотання про продовження 
візи можна подати в останній день.

Якщо клопотання було подано 
вчасно і в ньому немає формальних 
недоліків, перебування вважається 
легальним. У проїзному документі 
іноземця ставиться штамп.

Документи, необхідні 
для продовження візи
– внесок про продовження візи; 
– актуальна кольорова фотографія 

розміром 4,5 х 3,5 см (детальну інфор-
мацію стосовно вимог можна отрима-
ти у воєводському управлінні);

– довідка про прописку на термін 
тимчасового перебування;

– проїзний документ (1 ксерокопія);
– документи, що підтверджують 

мету перебування й обставини, що об-
ґрунтовують потребу в продовженні 
візи;

– підтвердження наявності коштів, 
необхідних для покриття витрат на 
перебування в Польщі ;

– документи, що підтверджують 
наявність медичного страхування 
(детальну інформацію стосовно ви-
мог можна отримати у воєводському 
управлінні). 

Оплата
Національна віза коштує 406 зло-

тих, шенгенська видається безко-
штовно (у випадку, якщо воєвода 
зобов’язаний продовжити візу) або 
коштує 30 євро (у випадках, коли воє-
вода може, але не зобов’язаний продо-
вжувати візу).

Детальну інформацію можна отри-
мати у воєводських управліннях: http://
bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1403

Продовження візи в Польщі
Олена ЛИТВИНЕНКО
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аршавська «Політехніка» 
пропонує безкоштовне навчання для 
кандидатів з країн, які не є членами 
ЄС  (бакалаврат та магістратура). На-
вчання відбувається польською мо-
вою, кількість місць обмежена (≈ 1% 
місць).

Щоб вступити на безкоштовне 
навчання на бакалаврат, треба:

► зареєструватися на сайті і запо-
внити анкету онлайн (www.cwm.pw.edu.
pl/studiesinpolish) до 20 червня 2012р.

► скласти іспит з математики та 
фізики/хімії (на вибір). Іспит можна 
складати у Варшаві або у Києві 3 лип-
ня 2012р.

► представити оригінальні доку-
менти до кінця вересня (увага!!! доку-
менти не треба перекладати і завіря-
ти, документи приймаються україн-
ською мовою, так само як і медична 
довідка (за зразком як для абітурієн-
тів українських внз)  

Щоб вступити на безкоштовне 
навчання на магістратуру, треба:

► зареєструватися на сайті і запо-
внити анкету онлайн (www.cwm.pw.edu.
pl/studiesinpolish) до 20 червня 2012р.

► прислати в електронній версії 
свій диплом бакалавра з додатком 
(українською або російською мовою)

► на початку серпня кандидати 
будуть повідомлені про результати 
зарахування на навчання (конкурс ди-
пломів).

Варшавська «Політехніка» також 
пропонує безкоштовне навчання ан-
глійською мовою на магістратурі на 
факультеті Power & Aeronautical En-
gineering за спеціальністю Aerospace 
Engineering. Для цього потрібно за-
реєструватися на сайті за адресою 
http://www.students.pw.edu.pl/index.
php?id=239 і залучити в електронній 
версії необхідні документи. 

Заохочуємо ознайомитись з новим 
стипендіальним проектом EWENT 
(East-West European Network on higher 
Technical Education), який передбачає 
надання стипендій на навчання на ба-
калавраті (після 2 курсу), магістрату-
рі, докторантурі та постдокторантурі 
студентам з України, Білорусії та Мол-
дови у європейських вузах-партнерах. 

Можливості безкоштовного навчання 
у Варшавській «Політехніці»

Для студентів соціальних та гума-
нітарних напрямків одну з найкращих 
можливостей продовження навчан-
ня або проведення наукової роботи 
в Польщі надає Центр досліджень 
Східної Європи Варшавського уні-
верситету (Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego). Центр ке-
рує декількома стипендіальними про-
грамами для студентів та молодих на-
уковців з країн колишнього СРСР.

Стипендіальна програма поль-
ського уряду для молодих вчених. 
Стипендії надаються молодим дослід-
никам на покриття коштів перебування 
в польських університетах протягом  
9 місяців академічного року (з можли-
вістю продовження ще на один місяць). 

Програма EWENT зосереджена на 
інженерному та технологічному на-
прямках навчання. Метою програми 
є сприяння та забезпечення обмінів 
дослідників, а також знань і вмінь у 
сфері вищої освіти.

Програма EWENT пропонує сти-
пендії студентам і викладачам вищих 
навчальних закладів країн Європей-
ського Союзу, Білорусі, Молдови та 
України. В рамках програми студен-
ти та викладачі з Білорусі, Молдови, 
України матимуть нагоду пройти ста-
жування в партнерських інституціях 
Європейського Союзу, а також вищих 
навчальних закладах Білорусі, Молдо-
ви та України, які входять до даної про-
грами. Стажування можна реалізувати 
в 17 партнерських університетах ЄС і 
трьох країнах південно-східної Євро-
пи. В цьому році запропоновано більш 
ніж 200 стипендій, призначених на пе-
ріод стажування від 1 – 36 місяців, в 
залежності від вибору університету та 
рівня і типу наукової програми.

Прийом заявок триватиме від 15 
лютого до 15 квітня. Про деталі про-
екту можна прочитати на інтернет-
сторінці: http://ewent.meil.pw.edu.pl

Інформація надана п. Зеновією Шіц, пред-
ставником Центру міжнародної спів- 
праці Варшавської «Політехніки». Де-
тальнішу інформацію про можливості 
навчання іноземців у Варшавській «Полі-
техніці» можна отримати за тел. 
+48 (22) 234 50 91 (українською, росій-
ською, англійською та польською мовами) 
та на сторінці www.students.pw.edu.pl. 

Підготувала 
Тетяна РОДНЄНКОВА

Стипендію можуть отримати випуск-
ники вишів з гуманітарних спеціаль-
ностей до 35 років. Строк складання 
документів на 2012/2013 р. закінчується 
1 березня 2012 р. 

Дворічна магістреська програма 
(Studia Wschodnie). Навчальна про-
грама охоплює історію і сучасність 
Центральної Європи, Балкан та всієї 
території колишнього СРСР. Особли-
ву увагу в навчанні приділяють іс-
торії, міжнаціональним відносинам і 
політичній ситуації. Програма містить 
також елементи історії мистецтва, літе-
ратури, культури, соціології, географії, 
демографії, права, економіки та ін. Про-
грама також включає в себе вивчення 
однієї мови регіону. Стипендія надаєть-

ся кандидатам до 30 років. Відбір про-
водиться за результатами попередньої 
наукової діяльності, письмового тес-
ту та співбесіди. В 2012 р. документи  
приймаються до 15 березня

Крім довгострокових програм Центр 
також організовує дві школи – Літню 
Східну школу (для молоди вчених) та 
Зимову Східну школу (для студентів 
останнього року навчання).

Детальнішу інформацію можна ді-
знатися з інтернет-сторінки Центру 
http://www.studium.uw.edu.pl або за 
адресою: ul. Krakowskie Przedmieście 
26/28, Pałac Potockich, pok. C10 та за те-
лефоном 22 55 22 555. Електронна адре-
са: studium@uw.edu.pl. 

В

Центр досліджень Східної Європи Варшавського університету
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П ерша річ, яку ми робимо, 
приїжджаючи в Польщу, – купуємо 
сім-карточку і поповнення рахунку. 
Так перший «телекомунікаційний» 
крок зроблено. Можна написати смс  
додому чи швидко повідомити знайо-
мих про новий номер. Але коли попо-
внення вичерпуються дуже швидко, а 
потреби в спілкуванні збільшуються, 
то кожен задумується про контракт 
на телефон. Як це зробити?

Не секрет, що контрактне підклю-
чення до мобільної мережі в Польщі 
значно вигідніше, ніж передплачений 
зв’язок. Ціни на телефонні розмови 
приблизно на третину нижчі, уже 
не кажучи про пакети безкоштовних 
хвилин чи можливість отримати но-
вий телефон. Однак, щоб мати мож-
ливість підписати контракт, кожен 
оператор (для іноземців) має свої спе-
цифічні вимоги...

Orange
В мережі «Orange» для підписан-

ня контракту на мобільний зв’язок 
потрібні два дійсні документи на 
щонайменше термін дії контрак-
ту. Найкоротший термін контракту  
в «Orange» – це 24 місяці (пропозиція 
з телефоном). Тобто, щоб підписа-
ти контракт, треба мати посвідку на 
проживання на щонайменше 24 міся-
ці. Теоретично, якщо ще немає тако-
го документу, працівник може прий-
няти кредитну карточку: але тільки  
з польського банку. Проте, як пояснює 
робітник салону, і так всі документи 

перевірятиме відповідний відділ –  
і на цьому рівні прохання про конт-
ракт можуть не прийняти. Найменша 
вартість абонементу (тобто контрак-
тного підключення) – це 20 злотих. 
Ціна телефонних дзвінків в Україну: 
1,20 зл. (при активації спеціальної по-
слуги – вибраної країни).

Plus  
В мережі «Plus» також потрібно 

пред’явити два документи. Але якщо 
немає посвідки на проживання, то 
можна пред’явити, наприклад… сту-
дентський квиток. Представляючи 
додаткові документи (оплачені ра-
хунки тощо), маємо шанс, що відділ 
верифікації не відкине нашого по-
дання. Найкоротший контракт це та-
кож 24 місяці. Мінімальний контракт  
з телефоном – 30 зл. Середня ціна те-
лефонних дзвінків в Україну – 6,15 зл. 
за хвилину. 

T-mobile
У T-mobile вимоги виглядають ще 

інакше. Потрібно мати посвідку по-
стійного перебування й паспорт для 
підписання контракту. Але можна 
розв’язати це питання і без наявності 
документа на постійне проживання  
в Польщі. По-перше, за допомогою 
кредитної картки (не мусить бути 
польська). Додаткові документи дода-
ють додаткові плюси. Але відділ пере-
вірки може попросити людину, яка не 
має всіх документів, заплатити певну 
суму (депозит в розмірі до 2000 зл.), 
який оператор поверне після шосто-
го заплаченого рахунку. Ціна оплати  
за дзвінки в Україну – 2 зл. Мінімаль-
ний абонемент – 30 зл.

Play
Цей оператор також вимагає по-

свідку на проживання, дійсну упро-
довж усього терміну дії контракту. 
Але контракт можна підписати вже 
від 12 місяців. На жаль, така пропо-
зиція – тільки без телефону, але мі-
німальний абонемент менший 20 зл.,  
та й ціни цього оператора на дзвінки 
та смс-повідомлення – найвигідніші 
на ринку. Звичайно, додаткові доку-
менти дають додаткові плюси, але, 

як і в інших випадках, усе перевіряє 
відповідний відділ. Ціна за дзвінок  
в Україну – 2 зл.

Додаткова інформація
Телекомунікаційні фірми якнай-

більше прагнуть продати свої послу-
ги й прив’язати до себе клієнта. Тому 
зазвичай зроблять усе можливе, щоб 
підписати контракт. Найголовніше, 
це – знайти відповідного торгово-
го представника, який знатиме усі 
«гачки» у своїй фірмі. Так, напри-
клад, дуже часто фірми дзвонять до 
абонентів передплаченого зв’язку й 
пропонують контракти за спроще-
ною системою. Великим плюсом є 
регулярне користування тим самим 
номером. Завдяки історії, фірма бу-
дує довіру до клієнта й не вимагає 
вже стільки формальних нюансів, як 
при першому контакті. Також варто 
взяти до уваги те, що часто контрак-
ти підписуються в індивідуальному 
порядку: і можуть робитися винятки 
від офіційних вимог. Дуже допома-
гає наявність трудового договору або 
ж зареєстрованої підприємницької 
діяльності. Тоді оператори радо ро-
блять винятки, адже їм потрібні клі-
єнти. Також немає загострених вимог 
при черговому підписанні контракту. 
Якщо Вам вдасться заключити пер-
ший контракт на рік без телефону, то 
його продовжити можна буде навіть 
по Інтернету, а телефон і договір при-
везе кур’єр. Усе залежить від бажання 
й наполегливості.

Повертаючись до питання цін... 
Найкориснішу пропозицію для за-
кордонного зв’язку серед мобільних 
операторів має «Heyah» – на перед-
плаченій формі при активацій додат-
кової послуги ціна за хвилину дзвінка 
в Україну становить 0,69 зл. Серед те-
лефонних карт на міжнародні розмови 
найкориснішу пропозицію має карта 
т.зв. «ploteczka» – 0,69 зл. за розмову 
зі стаціонарним номером в Україні,  
і 0,79 зл. за хвилину розмови з мобіль-
ним. Карти для міжнародних розмов 
можна купити в кіосках і на пошті,  
а дзвонити можна з будь-якого ста-
ціонарного чи мобільного телефону  
(у тому числі з телефонної будки). ■

Кілька слів про мобільний зв’язок
Юлія ГОГОЛЬ
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В
Івано-Франківську пункт 

було відкрито 13 листопада 2011 року 
за адресою: вул. Князя Данила, 37,  
а у Львові 18 листопада 2011 року 
за адресою: вул. Садова, 2. Час при-
йому анкет з 8:30 до 15:30. Контак-
ти співробітників: +38 032 235 1776,  
+38 050 117 9053, info@polandvisa-
ukraine.com, feedback@polandvisa-
ukraine.com. 

20 січня цього року новий візовий 
центр Республіки Польща відкрили  
в Тернополі. Відтепер мешканці Тер-
нополя та області польські націо-
нальні та шенгенські візи можуть от-
римати на місці, не їздячи за ними до 
Львова. Візовий центр знаходиться за 
адресою вул. Танцорова, 14.

З початку цього року пункти при-
йому візових анкет почали відкрива-
ти й у Східній Україні. 26 січня 2012 
року перший такий пункт було від-
крито у Дніпропетровську (Катери-
нославський бульвар, 2-525). Участь 

Пункти прийому
візових анкет

Фото з: www.uefaeuro2012.donetsk.ua

у цій події взяв Генеральний консул 
Республіки Польща у Харкові Ян  
Ґранат. Центр розрахований на на-
дання близько 45 віз на день, – зазна-
чає Радіо Свобода. Урочисте відкрит-
тя пункту прийому візових докумен-
тів Республіки Польща відбулося  
9 лютого в Донецьку. Документи 
можна подавати за адресою вул. Ар-
тема 51 А, БЦ «Green Plaza», 7 поверх,  
оф. 707. Візовий центр діє також у 
Харкові за адресою вул. Червоно-
шкільна набережна 18 А. ■

Підготувала
Тетяна РОДНЄНКОВА

З кінця минулого року Польща активно продовжує відкривати пункти 
прийому візових анкет. Пункти відкрито для зручності клієнтів 
консульств Республіки Польща в Україні. З одного боку, це дуже зручно, 
адже можна подати візову анкету без необхідності відвідування самого 
консульства. З іншого, – за послуги посередника українцям потрібно буде 
заплатити суму в розмірі 19,5 євро (плюс вартість самої візи).

Редакція газети «Наш вибір»

висловлює щире співчуття

технічному редактору газети

п. олі міхалюк
у зв‘язку зі смертю її 

чОЛОВІКА
Колектив газети
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Культура і спорт

Минає півроку з початку проекту «Zasoby informacyjne dla 
migrantów z Ukrainy w Polsce». Протягом цього часу ми намагалися 
реагувати на актуальні теми і події, пов‘язані з життям українців 
у Польщі. Команда журналістів і редакторів віддано працює, щоб 
кожного місяця читачі газети отримували повну – і головне – 
корисну інформацію, покликану допомогати у різних питаннях, 
що стосуються перебування на території Польщі, праці та навчання. 
Ми плануємо видавати спеціальний додаток, де заміщуватимемо 
оголошення про працю, пошук житла та ін. Оголошення можна 
надсилати на адресу redakcja@naszwybir.pl 
Оголошення будуть безкоштовними. Подані оголошення будуть 
розміщені на порталі www.naszwybir.pl
Редакція залишає за собою право обирати оголошення до друку.
Щоб мати можливість видавати газету в майбутньому, звертаємося 
до Вас з проханням про підтримку нашої газети у вигляді 
доброчинних пожертв на діяльність фонду «Наш вибір».  
Пожертви можна переказувати на рахунок: 

Fundacja Nasz Wybór
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Nordea Bank Polska S.A. Oddział/POB
CBD O/Głowny 1 P.B. w Warszawie
Adres: Żymirskiego 5/15, 04-045 Warszawa
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

озпочалася третя едиція 
«Етноліги» – незвичайного футзаль-
ного турніру. Цього разу на чемпі-
онаті, який триватиме до 28 квітня, 
змагатимуться 12 команд, усього – 130 
спортсменів-емігрантів з різних кра-
їн. Принципи турніру – прості, про-
те не такі самі, як у звичайному фут-
зальному футболі. У цій лізі команди 
мусять бути мішаними, проте, не за 
національними ознаками. Для кожної 
з них, у якій гратиме хоч одна жінка, 
після розіграного матчу добавляється 
пункт. 

Турнір відбувається у Варшаві кож-
ної суботи від 11:00 до 18:00 в спорт-
залі Осередку спорту та рекреації  
(пол. Ośrodek Sportu i Rekreacji) за 
ад-ресою вул. Польна, 7. Хоча набір 
до команд є закритим, можна при-
йти повболівати. Кожна з 12 команд 
буде господарем одного раунду і має 
обов‘язок підготувати самопрезента-
цію, почастунок та інше. А для вірних 
вболівальників передбачаються наго-
роди. 

І хоча «Етноліга» є футбольним 
заходом, вона не обмежується лише 
до цього: уже в березні починаються 
футбольні уроки з англійської мови.  

– Таке навчання відкрите для людей 
ззовні, не лише футболістів чи вбо-
лівальників, тим більше, що будемо 
проводити уроки для дитячих груп та 
молоді, – говорить координатор про-
екту Кшиштоф Яримовіч. 

Організатори хочуть, щоб навчання 
для дітей відбувалося у двох групах: 
4–6 років та старшій віковій групі. На 
навчання можна записуватися за допо-
могою веб-сайту www. еtnoliga.org ■

Футбол 
та навчання

рем’єра українського філь-
му «Той, хто пройшов крізь вогонь» 
(реж. Михайло Іллєнко) з бюджетом у 
2 млн. доларів відбулася 19 січня 2012 
року. Цю кінострічку – першу в істо-
рії української кінематографії – мож-
на побачити чи не у всіх кінотеатрах 
України.

Фільм розповідає правдиву історію 
радянського пілота Івана Даценка – 
українця, який став у Канаді індіан-
ським вождем. За свідченнями, пол-
тавець потрапив у німецький полон, з 
якого втік. Радянські спецслужби по-
трактували його відповідно і вислали 

Крізь пекло – на свободу 
на заслання в Сибір. Однак, Даценко 
втік у Канаду.

Сюжет фільму дещо відрізняєть-
ся від реальної історії. В літак, яким 
керує пілот Іван Додока, потрапляє 
блискавка. Друг «здає» Івана, бо праг-
не заволодіти його дружиною, тож 
пілота засилають у Сибір. Після не-
вдалих спроб убити героя фільму, він 
сам вирішує тікати в Канаду. В цьому 
фільмі є все, що властиве для голівуд-
ської кінострічки: і магія, і романтика, 
і драматизм. На сеансі ніхто не нудь-
гуватиме. Українські кінозали запо-
внені вщерть. Такий попит яскраво 
показує потребу українців у сучасно-
му якісному вітчизняному кіно. Дещо 
розчарувало закінчення фільму. Воно 
невиразне, хочеться чогось більшого, 
та все ж фільм рекомендуємо подиви-
тися. ■

Ярослав ПРИСТАШ


