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Чи вибори–2012 будуть 
за зразком десятирічної давнини?
Згідно з новим законом про вибори 

з листопада 2011 року, Україна фактич-
но повернулася на 10 років у минуле. 
Згадаймо вибори–2002. Тоді законодав-
ство передбачало схожу систему голо-
сування, ось тільки прохідний бар’єр 
для партій та блоків був на 1% нижчим 
(4%). Половину депутатів 450-особової 
Верховної Ради країна обирала за пар-
тійними списками, а половина йшла за 
одномандатними виборчими округами. 

У 2012 році може повторитися не 
тільки форма обрання депутатів, а й 
післявиборчий сценарій. Нагадаємо: у 
2002-му серед партій і блоків найбіль-
ше голосів набрала опозиційна «Наша 
Україна», провівши до парламенту 70 
депутатів за списком. Ейфорія опозиції 
розвіялася відразу після того, як поча-
ли надходити результати голосування 
в одномандатних округах. До «май-
бутніх помаранчевих» приєдналися 
лише 42 депутати-мажоритарники, а 
після початку роботи Ради – ще семе-
ро депутатів-самовисуванців. Загалом 
сила Віктора Ющенка в новому парла-
менті зібрала 119 багнетів, разом із то-
дішніми союзниками – фракціями Бло-
ку Юлії Тимошенко та Соціалістичної 

вибори–2012. 
Конкуренція є, 
але чи є вибір?

партії України – вона не змогла сфор-
мувати парламентську більшість. 

Прокучмівський виборчий блок «За 
єдину Україну!», хоча й посів у перего-
нах лише третє місце, що дало йому 35 
депутатських крісел, проте за рахунок 
86 перемог в округах та 54 самовису-
ванців, що поповнили ряди пропрези-
дентської фракції, довів свою присут-
ність у парламенті до 175 осіб. У Раді до 
провладників приєдналися комуністи 
(65 мандатів) та СДПУ(о) (31 мандат). 
Створення необхідної президентові Ле-
оніду Кучмі більшості та обрання спі-
кером Володимира Литвина (тодішньо-
го голови президентської адміністра-
ції) стало закономірним кроком. Новий 
парламент став пропрезидентським. 

Сьогодні частина експертів згідна, 
що обрана 28 жовтня 2012 року Рада 
буде теж пропрезидентською. Ось тіль-
ки президент інший. 

Що принесе Україні парламент «іме-
ні В. Ф. Януковича»? Нічого революцій-
ного... Адже після повернення держави 
до Конституції зразка 1996 р. (скасу-
вання Конституційним судом т.зв. «по-
літичної реформи–2004») вплив Верхо-
вної Ради на формування виконавчої 
влади значно обмежився. 

Парламентські вибори 2007 року 
у варшаві. Підрахунок голосів. Фото МК
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Н еподалік міста Мюлуз на 
сході Франції 11 вересня 2012 року ста-
лася автокатастрофа польського авто-
буса. У ньому перебувало 68 пасажирів, 
серед них 61 громадянин Польщі, двоє 
французів та п’ятеро українців. Двоє 
поляків загинуло на місці, 13 пасажи-
рів важко ранені, серед них двоє гро-
мадян України. Троє інших українців 
виписали наступного дня після ДТП. 
Один з них був у вкрай важкому стані, 
іншого готували до операції в місцевій 
лікарні.

Причиною трагедії, за словами міс-
цевої поліції та свідків, було те, що во-
дій не впорався з керуванням під час 
з’їзду з автобану. Він невдовзі стане 
перед судом Франції за неумисне вбив-
ство. Обоє водіїв були тверезими. Ав-
тобус курсував з Перемишля на південь 
Франції і належав польській туристич-
ній фірмі «Syndbad». Усі пасажири були 
застраховані і понад половина з них 
одразу повернулася в Польщу. Дехто  
з них вирішив продовжувати подорож 
на південь Франції. 

Інформацію про стан потерпілих 
можна отримати у польському та укра-
їнському посольствах у Франції та в ря-
тувальників. ■

У
країна на Економічному 

форумі в курортній польській Криниці 
цього року промовляла вустами першо-
го віце-прем’єра Валерія Хорошков-
ського, який ще у 2003 році брав участь 
у цьому форумі як міністр економіки. У 
ті часи (Кваснєвського та Кучми) укра-
їнці завжди були найчисельнішою де-
легацією і чи не найактивнішими учас-
никами дискусійних панелей. Цього 
року серед 3000 гостей форуму нелегко 
було побачити українських економістів 
та політиків.

В. Хорошковський у промові зазна-
чив, що поглиблення європейської ін-
теграції дозволить громадянам і еконо-
мікам країн вирішувати нинішні про-
блеми. «Мобільність людей і капіталу 
може складати основу стабільності всі-
єї Європи», – заявив він. Говорячи про 
нинішній стан українсько-польських 
відносин, чиновник зауважив, що для 
таких великих країн, як Україна та 
Польща, товарообіг у 6 мільярдів до-
ларів «незадовільний». «Цей показник 
можна, як мінімум, подвоїти», – вважає 
український представник.

На форумі було представлено щоріч-
ну публікацію «Європа–500» – найбіль-
ші фірми Центрально-Східної Європи. 
Під приціл аналітиків найбільше фірм 
потрапило з Польщі, Чехії, Угорщини 
та України. З цієї четвірки лише Укра-
їна, у порівнянні з попереднім роком, 
показала зростання кількості фірм, які 
увійшли до авторитетного економічно-
го хіт-параду. Однак найкращі показ-
ники, за різними параметрами, пред-
ставили польські компанії.

З-посеред 50 українських підпри-
ємств, які увійшли до рейтингу, пере-
важна більшість показала збільшення 
прибутків. Найбільш динамічно зрос-
тало в Україні промислове виробни-
цтво, і ці компанії збільшили свої над-
ходження на 34 %.

У десятці найбільших компаній на-
шого регіону, за підсумками роботи в 
2011 р., виявилися державні компанії 
«Нафтогаз» і «Енергоринок» та мета-
лургійний холдинг «Метінвест». За-
вдяки зростанню доходів на 44,3%, 
«Метінвест» став найбільшою україн-
ською компанією, і четвертою у всьому 
регіоні Центральної та Східної Європи. 
Рапорт «Європа–500» складається ре-
дакцією газети «Rzeczpospolita» та ау-
диторською і консалтинговою фірмою 
«Deloitte». ■

Економічний форум у Криниці 
втрачає українську домінанту?
Андрій ХОМЕНКО

У Львівській обласній раді 20 
серпня відбулося обговорення концепції 
консультаційно-інформаційного центру 
для українських мігрантів  та членів їхніх 
родин. Ця ініціатива є однією з основних 
в проекті обласної програми підтримки 
трудових мігрантів на 2012–2015 роки.

Співорганізаторами круглого столу 
виступили Комісія УГКЦ у справах мі-
грантів і Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою Націо-
нального університету «Львівська полі-
техніка». 

Слід пригадати, що у квітні цього 
року програму підтримки трудових мі-
грантів прийняла Івано-Франківська 
обласна рада. У рамках проекту в Івано-
Франківську створили тимчасову комі-

інформаційно-консультаційний центр 
для мігрантів відкриють у львові
Ірина ПОЛЕЦЬ сію із вивчення стану дотримання прав 

трудових мігрантів – вихідців цієї облас-
ті та членів їхніх сімей. 

Метою Львівського консультаційно-
інформаційною центру буде надання фа-
хової інформації та допомоги з соціально-
правової, психологічної, економічної і 
освітньо-культурних сфер для українців, 
які планують виїжджати за кордон на за-
робітки, а також для їхніх родин. Анало-
гів такого центру в Україні поки що не-
має. Метою вступного засідання у Львові 
було ініціювання діалогу, який допоможе 
розробити ефективну систему підтримки 
мігрантів. 

Кожен бажаючий може внести власні 
пропозиції по створенню вищезгаданого 
центру інформаційної підтримки. Ваші 
ідеї надсилайте на електронну адресу 
оргкомітету: infocentr.lviv@gmail.com.

Детальна інформація на сторінці мі-
граційного порталу «Навігатор»:
http://www.navihator.net/news/view/id/744 

Українці постраждали
у ДТП у Франції
Рафал ФЛЕШАР
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Андрій ШЕРЕМЕТ

Зокрема, парламент уже не формує 
уряд, як це було після виборів 2006 
та 2007 років, а лише затверджує про-
поновану президентом кандидатуру 
прем’єр-міністра. А на початок про-
цедури імпічменту голови держави, не 
кажучи вже про внесення змін до осно-
вного закону, у нової парламентської 
опозиції просто не вистачить голосів.

Які партії претендують 
на проходження в Раду?
У виборчому бюлетені громадя-

ни України побачать назви та перші 
п’ятірки 22-х політичних партій, які 
конкуруватимуть у загальнодержавно-
му багатомандатному виборчому окру-
зі. Серед політичних сил – знайомі на-
зви, як-от Партія регіонів, «Батьківщи-
на», КПУ, «Свобода» чи «Наша Укра-
їна». Нові політичні формування, це, 
зокрема «Україна – Вперед!», УДАР та 
Радикальна партія. Можна також зна-
йти напівзабуті назви: «Громада», СПУ 
та Партія зелених України. Шануваль-
ників політичної екзотики, можливо, 
зацікавлять партія «Рідна Вітчизна», 
«Руський блок» чи Партія пенсіонерів 
України. 

За останніми соціологічними опи-
туваннями, шанси подолати 5% вибор-
чий бар’єр та потрапити до парламенту 
мають Партія регіонів, «Батьківщина», 
УДАР, КПУ, «Свобода» та «Україна – 
Вперед!». Рейтинги цих сил вагаються, 
проте варто зазначити, що близько 15% 
виборців ще не визначилися, за кого 
віддати свій голос.

Чим спокушають провідні 
партії?
«Середня зарплата у 2017 році сяг-

не 8000 грн.», – читаємо в програмі 
Партії регіонів. Опозиційна «Батьків-
щина» середньої зарплатні пророчо 
не визначає, але порахувала зарплату 
мінімальну: «за п’ять років прожитко-
вий мінімум доведемо до 2400 гривень, 
а мінімальну зарплату збільшимо до 
двох прожиткових мінімумів» (тобто 
до 4800 грн.). Партія Віталія Клич-
ка (УДАР) не спокушає конкретними 
цифрами майбутніх заробітків укра-

їнців, натомість гарантує «реальну 
рівність доходів (...) для жінок і чоло-
віків». Комуністи, здається, прагнуть, 
аби ніхто їхньої програми не зрозумів, 
тому й «атакують» цитатами класи-
ків марксизму: «забезпечення сталого 
зростання доходів трудящих, частка 
оплати праці в собівартості продукції 
– не нижче 60%», – читаємо в програ-
мі КПУ. «Україна – Вперед!» Наталії 
Королевської ненав’язливо нагадує, що 
«середня зарплата на рівні 1000 євро та 
середня пенсія у 500 євро – реальні в 
Україні». 

Зарплата – зарплатою.... А що з по-
датками? Правляча Партія регіонів 
обіцяє знизити податок на прибуток 
підприємств до 16% вже у 2014 році, а 
також запровадити «податкові каніку-
ли для ІТ та інноваційних проектів тер-
міном на 10 років». Залишити лише сім 
податків пропонує Об’єднана опозиція. 
Які саме сім видів податків слід зали-
шити – пояснює УДАР: «податок на 
доходи фізичних осіб, податок на при-
буток підприємств, податок на додану 
вартість, єдиний соціальний внесок, 
акцизний збір, податки на нерухомість 
і землю». Максимально спростити сис-
тему оподаткування пропонує «Україна 
– Вперед!», а ще наголошує, що «багаті 
повинні платити більше податків, ніж 
бідні». КПУ також агітує «переходом 
до системи прогресивного оподаткову-
вання», а ще – введенням «податків на 
споживання предметів розкоші». Ті ж 
самі податкові зміни, що й комуністи,  
пропонує націоналістична «Свобода», а 
на додаток: «скасувати ПДВ та не опо-
датковувати доходи громадян у розмірі 
мінімальної заробітної плати». 

Європейські стандарти загалом в 
Україні обіцяють впровадити партія Ві-
талія Кличка та «Батьківщина», а Пар-
тія регіонів – в окремих сферах, зокрема 
в оборонній. А ще всі найбільші сили 
дружно обіцяють розпочати (у випадку 
Партії регіонів – успішно продовжува-
ти) реформи, скасувати депутатську не-
доторканність та викоренити корупцію. 
До її посіву та вирощування, звісно, ніх-
то з політиків не признається. 

Міжнародні орієнтири
Українців нині передусім цікавлять 

внутрішні проблеми та негаразди, тому 

зовнішні орієнтири України у виборчій 
кампанії–2012 відійшли чи не на остан-
ній план. 

В офіційній програмі партії Наталії 
Королевської взагалі не згадується про 
зовнішні вектори української політики. 
Про орієнтири УДАРу можна здогада-
тися хіба що з гасла «Досягти європей-
ських стандартів життя».

Партія «Свобода» також прямо не 
говорить про своє бачення зовнішньої 
політики, але заклики «скасувати зрад-
ницькі «Харківські угоди» та не до-
пустити «реваншу радянської імперії» 
явно не свідчать про симпатії до Росії. 
Без несподіванок і у комуністів: «вступ 
України до Митного союзу (Росії, Бі-
лорусі та Казахстану – ред.), Єдиного 
економічного простору, Євразійського 
економічного союзу, припинення спів-
робітництва із Міжнародним валютним 
фондом, перегляд усіх нерівноправ-
них міжнародних договорів, у першу 
чергу – у рамках Світової організації 
торгівлі, конституційне закріплення 
нейтрального та позаблокового статусу 
України». Сила Яценюка–Турчинова–
Гриценка обіцяє «ліквідувати кризу у 
відносинах із ЄС, дати Україні Угоду 
про асоціацію та зону вільної торгівлі 
з ЄС й досягнути безвізового режиму 
з країнами Євросоюзу, партнерства з 
Російською Федерацією». А партія Ми-
коли Азарова до асоціації та безвізово-
го режиму з ЄС додає ще «посилення 
економічної співпраці в рамках зони 
вільної торгівлі з країнами СНД, стра-
тегічне партнерство з Росією, США, 
Китаєм» – і при цьому збереження по-
заблокового статусу України. 

Які там українські мігранти?...
Партії, що реально претендують на 

подолання 5% бар’єру до Верховної 
Ради, обіцяють створити гідні умови 
життя для українців в Україні. Це – 
здається єдиний сигнал до українських 
мігрантів, які залишили свою країну 
в пошуках кращої тимчасової або й 
постійної долі. На чужині нині може 
перебувати від близько 1,5 мільйони 
наших співвітчизників. Здавалось би 
– чим не електорат? Проте, за даними 
Державного реєстру виборців, до за-
кордонного виборчого округу вклю-
чено лише приблизно 45 тисяч осіб, 
що становить 0,125% від загального 
числа виборців (понад 36 мільйонів). 
Також близько 45 тисяч українських 
громадян проголосувало за кордоном 
у президентських виборах 2010 року.  
А отже, для провідних партій кампа-
нія заохочення серед мігрантів – це 
«гра, не варта свічок». ■

Вибори–2012. 
Конкуренція є, але чи є вибір?
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Події – Польща/Україна/Світ

Ірина ПОЛЕЦЬ

плату за польські національні 
візи терміном дії більше трьох місяців 
скасували 15 вересня. Нагадуємо, ще 
6 червня міністри закордонних справ 
України та Польщі – Костянтин Гри-
щенко та Радослав Сікорський – підпи-
сали відповідний договір. Таке рішен-
ня заощадить пересічному українцеві  
20 євро за довгострокову національну 
візу (типу D).

Вищезгадана віза дає можливість ба-
гаторазового в’їзду на територію Польщі 
і надає право перебувати в країні більше 
90 днів. Вона також дозволяє відвідува-
ти країни Шенгенської зони, якщо час 
перебування не перевищуватиме 3 міся-
ців в межах піврічного терміну. 

Подавати заявки на таку візу можуть 
студенти, які навчаються в Польщі або 
їдуть на стажування та конференції; 
особи, що їдуть у службових справах; 
бажаючі відвідати родину та друзів, які 
живуть у Польщі; учасники культур-
них і спортивних заходів, що відбува-
тимуться на території РП; особи, які 
хочуть відвідати країну з туристичною 
метою, а також ті, хто хоче поїхати до 
Польщі з ціллю оздоровлення або ліку-
вання. Нагадуємо, що у кожному із цих 
випадків слід представити відповідне 
запрошення або документ, який під-
тверджуватиме мету поїздки. 

Документи, які необхідні для від-
криття візи типу D:

● дійсний закордонний паспорт (до-
датково копія першої його сторінки, а 
також сторінок, де містяться попере-
дні шенгенські та національні візи за 
останні 3 роки);

● заповнена та підписана анкета з 
актуальною фотокарткою;

● оригінал і копія українського пас-
порта;

● страховий поліс (та його копія);
●документ, що свідчить про мету та 

умови перебування у Польщі (офіційне 
запрошення від установи, родини чи 
знайомих). 

Детальна інформація: 
www.secure.e-konsulat.gov.pl

Безкоштовні
національні візи 
до Польщі

ілька років тому під час виборчої кампанії Юлія Тимошенко поїхала агі-
тувати в Італію... Це був один з перших випадків боротьби за голоси мігрантів. 
Цього разу першим до мігрантів звернувся Віталій Кличко. Його партія «УДАР» 
закликає заробітчан та діаспору бути активними під час виборів. А боротися є за 
що. За даними Центральної виборчої комісії, тільки 10% українців, які мають право 
голосувати за кордоном, користуються своїм виборчим правом. Щоправда, тепер 
українці за межами батьківщини зможуть проголосувати тільки за партійні спис-
ки, не буде мажоритарних округів. На початку вересня за цей проект проголосува-
ла Верховна Рада. Про деталі голосування у Польщі читайте на ст. 13 «НВ». ■

бмеження доступу до ме-
дичних послуг – це рецепт іспанського 
уряду на подолання фінансової кризи. 
Ставлячи самозахист вище від гуман-
ності, тамтешні високопосадовці ймо-
вірно вирішили обмежувати доступ 
не всім мешканцям держави, а тільки 
мігрантам-нелегалам. Якщо сама ідея 
обурює, то вибір «цільової групи» мож-
на ще якось зрозуміти – нелегали радше 
не влаштують владі таку «кориду», яку 
за подібне ставлення до себе могли б 
улаштувати, скажімо, місцеві шахтарі. 

Рішення, яке пропонує іспанський 
уряд, означає, що мігранти з неврегульо-
ваним статусом зможуть безкоштовно 
користуватися лише послугами швидкої 
допомоги, коли раптово важко захворі-
ють або стануть жертвами нещасного 

багатьох випадках почина-
ти від себе вважають за брак культу-
ри. Однак нині – не той випадок, тому 
скажемо, що паперове й електронне 
видання «Нашого вибору» та інші 
українські мас-медіа у Польщі роблять 
і робитимуть все, щоб задовольнити 
Ваші інформаційні потреби. Ми та-
кож переконані, що весь простір ми не 
зможемо використати, тому нагадуємо 
про... небо. А точніше про супутники, 
які там літають і дають можливість ди-
витись українське телебачення та слу-
хати радіо – від Устрик-Долишніх по 
Щецина. Частот чи технічних нюансів 
не будемо описувати. Пригадуємо, що в 
ефірі витає кілька десятків безкоштов-

них каналів з України, немалу частину 
яких можна зловити у згадуваних уже 
Устриках, озброївшись супутниковою 
тарілкою, конвертором, тюнером та 
ще кількома технічними дрібничками. 
Усю цю зброю в Польщі можна купити 
за менше ніж 300 зл. Якщо самі не впо-
раємося з монтажем, то подібну суму 
треба буде віддати фахівцям. Хто б це 
не робив, важливо, щоб тарілка була у 
таких позиціях: Amos 2/3 (4°W), Astra 
4A (4,8°E) i Astra 1G (31,5°E). Українські 
канали з’явились також у кабельних 
мережах, проте якщо їх немає у Ваших 
пакетах, то часом існує можливість до-
дати їх за додаткову оплату. Звичайно, 
є ще Інтернет з безкоштовним мовлен-
ням, але це вже інша тема. Однак, де б 
Ви не шукали «цифрової» інформації, 
не забувайте, що завжди її можете зна-
йти й у цьому паперовому виданні, яке 
тримаєте в руках! ■

Польща відмінила плату за видачу 
національних віз для українців. 
Шенгенські візи до Польщі, як і рані-
ше, платні.

випадку. Право на повноцінне медичне 
обслуговування зберігають лише вагіт-
ні жінки та молодь до 18 років.

Нововведення опротестували близь-
ко 300 неурядових організацій з усієї 
Іспанії, а місцеві лікарі провели страйк. 
Медичні працівники твердять, що таке 
розпорядження уряду означає пору-
шення клятви Гіппократа, яку вони 
прийняли. Вони вимагають збережен-
ня попереднього статусу, тобто безко-
штовного медичного обслуговування 
для всіх. 

У Польщі – хоч знаємо ряд випадків, 
коли лікарі не хотіли допомагати неле-
гальним мігрантам, – з боку влади ніхто 
досі офіційно не висував медичних «іс-
панських пропозицій». А якщо й хтось 
захоче, то хай починає від економії на 
місцевих шахтарях. У них, що вже не 
раз бувало під польським Сеймом, є 
адекватні аргументи – кількатисячний 
натовп, каміння та підпалені шини. ■

Спробуйте-но з шахтарями!
Григорій СПОДАРиК

О

Між папером та супутником
Григорій СПОДАРиК

розпочалася боротьба за голоси заробітчан...
Рафал ФЛЕШАРК
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Спрощення візових процедур

Республіка Кіпр з 10 вересня ввела 
для українських громадян електронні 
візи. Це означатиме, що громадянам 
України відтепер не потрібно буде без-
посередньо відвідувати посольство.

Електронна віза надаватиме право 
на одноразовий в’їзд на Кіпр з термі-
ном перебування до 90 днів. Кіпр стала 
першою країною-членом ЄС, яка нада-
ла можливість українцям подорожува-
ти з електронними візами, оформлен-
ня яких стало безкоштовним. Варто 
відзначити, що українські громадяни 
вже мають можливість подорожувати 
з електронними візами до Мексики та 
Австралії.

Свої процедури для українців по-
легшили й американські консульства. 
Тепер усі послуги, включаючи при-
значення співбесіди, а також достав-
ку паспортів та інших документів 
надаються без необхідності додатко-
вої оплати за них. Заявники більше 
не платять за особистий ідентифі-
каційний номер (PIN-код) для того, 
щоб призначити візову співбесіду, 
без додаткової оплати проводитися 
кур’єрська доставка.

Сума консульського збору залиша-
ється незмінною.  Веб-сайт нової сис-
теми призначення співбесід – www.
ustraveldocs.com – діє через веб-сайт по-
сольства. Заявники зможуть зв’язатись 
із колл-центром, щоб отримати необ-
хідну інформацію і почати процес звер-
нення за візою США.

Для більш детальної інформації мож-
на зайти на сайт – ukraine.usembassy.
gov. Робочі координати кол-центру: по-
неділок – п’ятниця: 9:00–21:00 (україн-
ський час). Сайт: www.ustraveldocs.com 
і телефон в Україні: +38 (044) 383 80 66, 
телефон в США +1 (703) 988 71 07.
ВВС Україна, УНІАН, Дзеркало тижня

Законопроект про біометричні 
паспорти

Верховна Рада України ухвалила в 
першому читанні закон про Єдиний 
державний демографічний реєстр, 
який передбачає впровадження елек-
тронних паспортів для українців. Цей 
реєстр – електронна інформаційно-
телекомунікаційна система, призначена 
для зберігання, обробки та використан-
ня інформації про особу та документи 
реєстру. 

У законопроекті говориться, що до 
Реєстру вноситься така інформація 

про особу: прізвище та ім’я, дата на-
родження/смерті, місце народження, 
стать, дата внесення інформації про 
особу до Реєстру, дані про батьків 
(усиновлювачів), опікунів та інших 
представників, дані про громадян-
ство або його відсутність, реквізити 
всіх документів, виданих особі, зразок 
підпису, фотографія особи. При цьо-
му законопроект містить пропозицію 
про заборону внесення до Реєстру не 
передбаченої законом інформації. До-
кументами реєстру вважаються ті, які 
засвідчують особу та підтверджують 
її українське громадянство: паспорт 
громадянина, паспорт для виїзду за 
кордон, посвідчення моряка, посвід-
чення члена екіпажу, посвідчення осо-
би на повернення в Україну, тимчасо-
ве посвідчення громадянина України, 
посвідчення водія, посвідчення особи 
без громадянства для виїзду за кордон 
та інших. Мовою ведення реєстру є 
українська.

Законопроект передбачає запрова-
дження електронних паспортів – до-
кументів із електронним носієм біо-
метричної інформації для виїзду за 
кордон у відповідності зі стандарта-
ми Міжнародної організації цивільної 
авіації (ІCАО). При цьому особам, які 
через свої релігійні переконання від-
мовляються від внесення інформації в 
такий носій, імплантований у відпо-
відні бланки документів, оформлення 
та видача таких документів повинна 
здійснюватися в окремо встановле-
ному Кабміном порядку. Паспорт 
громадянина України виготовляєть-
ся у формі пластикової картки, що 
містить безконтактний електронний 
носій інформації і видається не піз-
ніше, ніж через 30 календарних днів 
з дня оформлення заяви-анкети на 
його отримання. До нього вносяться 
наступні дані: назва держави, назва 
документа, прізвище та ім’я особи, 
стать, громадянство, дата народжен-
ня, унікальний номер запису в реє-
стрі, номер документа, дата закінчен-
ня терміну дії документа, дата видачі 
документа, уповноважений орган, що 
видав документ, місце народження, 
фотографія і підпис особи. У паспорт 
за письмовою заявою може бути вне-
сено дані батьків або опікунів особи. 
УНІАН, портал Верховної Ради України, NEWSru.ua

Українсько-російські газові справи

Господарський суд Києва частково 
задовольнив позов російського Мініс-
терства оборони у справі ЄЕСУ (Єди-

них енергетичних систем України, 
компанії, якою у 1990-х роках керува-
ла Юлія Тимошенко) і зобов’язав уряд 
України виплатити російському відом-
ству 3,11 млрд. гривень. Російська сто-
рона зажадала залучити як відповідача, 
крім Кабміну України, Державну каз-
начейську службу України, а ЄЕСУ в 
справі фігурує як третя особа. Це озна-
чає, що повертати вказану суму Росії 
має український уряд, а відповідно це 
може вплинути на підвищення ціни за 
газ для населення. 

Уряд України заявив, що готує апе-
ляцію на рішення суду і має намір до-
могтись його скасування.
ВВС Україна, День

Будівництво нових енергоблоків 
на Хмельницькій АЕС

Верховна Рада України прийняла  
в першому читанні в цілому проект за-
кону «Про розміщення, проектування 
та будівництво енергоблоків № 3 та  
№ 4 Хмельницької атомної електричної 
станції». Участь у будівництві відразу 
після прийняття закону підтвердила ро-
сійська сторона, яка ще в 2011 році під-
писала відповідні угоди з Україною.
УНІАН

19-ий Форум видавців у Львові

Цього року гран-прі конкурсу за 
найкращу книгу форуму присуджено 
не було. Першою в списку найкращих 
книжок форуму–2012 названо видання 
«Мальована кераміка Косова і Пістиня 
ХІХ – початку ХХ століть» (упорядни-
ки Галина Івашків, Тарас Лозинський). 
До першої п’ятірки увійшли такі кни-
ги: «Анатоль Петрицький. Театральні 
строї та декорації», «Борис Косарев. 
Харківський модернізм», «Добрилове 
Євангеліє 1164 року», «Львів. Комплек-
сний атлас».

Відзнаки за внесок у розвиток укра-
їнського книговидання та просування 
української книги отримали письмен-
ник Василь Ґабор і Наталя Гузєєва, 
авторка «Капітошки» та «Петрика П’я-
точкіна», а також видавництва «Тем-
пора», «Ярославів вал», «Смолоскип», 
«Махаон–Україна».

Загалом на участь у конкурсі було 
подано 407 заявок, на засідання журі 
надійшло 378 книжок від 84 видав-
ництв.
Захід.нет
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У країнці Польщі й велика 
частина мігрантів з України мають 
спільне минуле (або таке мали їхні 
предки). До 1944 року наші пращури 
жили в одному культурному та адмі-
ністративному просторі (Галичини, 
Волині), де, попри певні різниці, існу-
вали спільні національні та релігійні 
орієнтири. Післявоєнна зміна кордо-
нів, депортації 1944–46 років з Польщі 
до СРСР, акція «Вісла» 1947-го тощо 
зруйнували цю спільність. Українці 
Польщі стали громадянами Польської 
Народної Республіки (ПНР, пол. PRL), 
а переважна більшість українців опи-
нилася в СРСР. Дві подібні за ідеологі-
єю держави існували трішки за інши-
ми «ваговими категоріями» – УРСР і 
ПНР не можна ставити на одній пло-
щині. Різні були: рівень ідеологізації 
щоденного життя, насаджування ате-
їзму, цензури, контактів з західним 
світом. Протягом понад 40 років ці 
чинники формували наші дві спіль-
ноти, нав’язували цінності. Українці 
Польщі читали інші книжки, диви-
лись інші фільми, жили під тиском не 
лише комуністичних, але й польських 
національних міфів. Режим СРСР був 
жорстокішим: проте треба остері-
гатися «чорно-білих» схем. Польща 
була «найвеселішим бараком в соці-
алістичному таборі», проте українці 
Польщі в цьому бараку посіли специ-
фічне місце. Штучно розселенні під 
час депортацій в «польському морі», 
на рідних теренах (тобто на землях 

прикордоння з Україною), і водночас 
у діаспорі (у центрі, на півночі й на 
заході країни), змагалися з полоніза-
цією, тиском з боку влади, інколи во-
рожим ставленням сусідів. Від 1947 р. 
українців у Польщі ставало все мен-
ше. У 80-ті додалася хвиля еміграції, 
переважно молодих людей до Канади, 
США. Зараз громаду змінюють, окрім 
полонізації, явища загалу польського 
суспільства – хоча б виїзд молодих 
людей за роботою до Англії та Німеч-
чини, вестернізація культури. 

Щоб зрозуміти специфіку україн-
ської громади, треба враховувати ці 
факти. Для прикладу, у мові україн-
ців Польщі багато полонізмів. При-
чини різні: знання мови часто обмеж-
ується до рівня діалекту, бо більшість 
не мала змоги вивчати української 
мови, це домашня говірка. До того ж, 
слід додати наслідки проживання у 
польськомовному просторі – від са-
дочка до зрілого віку. У житті грома-
ди велику роль відігріває релігія, їм 
притаманний консерватизм. Це теж 
має свої раціональні причини. Без 
цього спільнота не вистояла б роки 
комунізму й асиміляції. Український 
дух був домом, церквою, інколи до-
мівкою української організації, кіль-
кома школами, де можна було вивча-
ти рідну мову. Варто теж наголосити, 
що українська громада станом на 
2012 рік дуже різноманітна, їй прита-
манні як регіональні, так і соціальні 
відмінності. Це лемки, підляшуки, 
перемишляни; це і висококваліфіко-
вані представники середнього класу, 
і селяни та робітники. 

З іншого боку, українцям Польщі 
треба усвідомити, що громадяни Укра-
їни теж можуть бути різними, що на 
їхню ідентичність впливає і історія, і 
сучасний стан української держави та 
індивідуальні долі. Нам не треба при-
ховувати, що немала кількість наших 
громад живе окремо. Причини різні. 
Для українців Польщі шокуючими 
стали висловлювання  відомої укра-
їнки, яка публічно заявляла, що вона 
вже 20 років живе у Польщі, а тому 
вона полька. Іншим разом вона висло-
вилась, що українську громаду нехтує, 
бо та «зациклена на акції „Вісла”». Ка-
менем спотикання стають дрібні огрі-

хи, які інтерпретується як неповага чи 
незнання минулого: хоч би вживання 
громадянами України польських назв 
міст, які були і є частиною українсько-
го історичного минулого – Хелм, а не 
Холм, Пшемисль, а не Перемишль. Це 
формує стереотипи, стримує можли-
вості співпраці.

Мігрантів може дратувати пафос 
частини культурних заходів, а менши-
на може нарікати на громадян Украї-
ни, мовляв: не інтегруються, не хочуть 
працювати у громадських структурах. 
Автохтонам бракує  розуміння, що мі-
грантам перш за все треба змагатися за 
роботу, житло, вивчити правила жит-
тя в чужій країні. Тому на інше й не-
має часу. Є й інші причини – неповага 
до громадської праці, деякі громадяни 
України хочуть швидко стати «більш 
польські» від поляків, чимскоріше за-
бути про Україну. Вони сприяють по-
глибленню стереотипів. 

Але без відкритості й толерантно-
го ставлення ніякої інтеграції може 
не бути. Тому не слід повторювати 
схеми різних хвиль української емі-
грації в Америці, які часто створюють 
«свої» установи: краще інтегруватися 
в ті структури, які є. А в нас є спільні 
культурні коди. Життя в малих закри-
тих спільнотах – це прямий шлях до 
втрати української ідентичності.

Багато можна говорити проте те, 
що нас роз’єднує, проте варто наго-
лосити, що у 1944–46 роках в Радян-
ській Україну депортовано 500 тис. 
українців Польщі, тому зараз майже 
у кожній українській родині Польщі є 
рідня в Україні. Україна – це не лише 
т.зв. ідеологічна батьківщина, а щось 
близьке, де живуть рідні, куди варто 
їхати попри негаразди, корупцію. 

Існує й досвід інтеграції: співро-
бітництво під час президентських ви-
борів в Україні 2004 року, змагання за 
аболіцію чи спільне навчання рідної 
мови у Варшаві. Громадяни Украї-
ни вже зміцнили українську громаду 
Польщі – учителі, музиканти, журна-
лісти, викладачі різним чином збіль-
шили потенціал українства. 

Площин співпраці меншини й мі-
грантів чимало – освіта, культура, 
дрібний бізнес. Однак треба почати 
від взаємного пізнання. ■

Поряд, окремо, разом?..
Петро ТиМА, голова 
Об’єднання українців у Польщі 

Розглядаючи питання інтеграції 
української меншини і мігрантів 
Польщі, слід насамперед описати 
портрети обох груп. Варто теж 
піднятися понад стереотипами  
та обмеженнями, нагадати основні 
факти з минулого. У випадку обох 
громад історія все ще має великий 
вплив на шляхи мислення й наші 
побоювання. 
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ерша така установа була від-
крита в листопаді 2011 року в Івано-
Франківську, відтоді в Україні почало 
працювати аж 14 таких пунктів. Їхня 
мета дуже благородна – допомогти 
мешканцям міст, де немає консульств, 
без проблем подати документи на отри-
мання польської національної чи шен-
генської візи. І це – не виїжджаючи 
з міста. Тільки от такі пункти у двох 
українських містах – Львові та Луць-
ку, – практично заблокували можли-
вість безпосереднього контакту з кон-
сульствами. Саме у Львові та Луцьку 
неможливо виконати електронної ре-
єстрації, а відповідно отримати мож-
ливість самостійно подати документи 
в консульства без посередників. Річ у 
тім, що там польські консульства най-
більше реєструють заяв на отриман-
ня віз від громадян, а посередницькі 
пункти за свої послуги офіційно беруть 
платню в розмірі близько 20 євро. Якщо 
врахувати, що й за саму візу декому до-
ведеться заплатити 35 євро, то не див-
но, що бажаючих скористатись пропо-
зицією посередника стає менше. 

Існує теж чимала категорія осіб (це, 
зокрема, студенти чи аспіранти), які 
самостійно звикли подавати докумен-
ти в консульства, за допомогою елек-
тронної реєстрації. Проте, приблизно 
з березня зареєструватись на сторінці 
львівського консульства – неможли-
во. Така ж ситуація і з реєстрацією на 
сторінці Генерального консульства в 
Луцьку. Це змушує людей або ж звер-
татись до візових пунктів і платити за 
їхні послуги, або ж іти на прийом до 
чергових консулів, вистоювати чер-
гу по 2–4 години: і тоді, якщо консул 
задовольнить прохання, подати доку-
менти на візу.

– Тепер – шалена черга до консула, 
у якій люди спочатку годину-дві стоять 
надворі, а потім ще невідомо скільки – 
всередині приміщення, – коментує цю 
процедура Наталя Семків, одна з тих, 
хто не хотів платити за послуги візово-
го пункту у Львові. – Деякі люди в черзі 
до консула навіть не мали заповнених 
анкет, чекаючи спершу на його рішен-
ня. Люди тільки говорять про те, що ві-
зові центри мали спростити подачу до-
кументів, а все навпаки погіршилося.

Раніше львівське і луцьке консуль-
ства пояснювали проблеми з електро-
нною реєстрацією Євро-2012, мовляв, 
було багато бажаючих отримати візи, 
і тому автоматично блокувалася елек-
тронна система. Така проблема вини-
кала, знову ж таки, лише у двох захід-
ноукраїнських містах. Гумористично 
звучить, але, певно, найбільше фут-
больних фанатів проживає в Західній 
Україні, якщо взяти до уваги таке пояс-
нення консульств. Та чемпіонат з фут-
болу давно минув, а ситуація так і не 
змінилась. То чи справді ця проблема 
– технічна? 

Коли в серпні цього року мені самій 
довелося зіткнутися з роботою поль-
ського консульства у Львові, то я ді-
зналась про цікаві факти. Перш за все, 
як пояснив черговий український мі-
ліціонер, черги зникли вже тоді, коли 
було запроваджено візові пункти. Про-
йти в консульство без реєстрації тепер 
можуть тільки власники карт поляка, 
репатріанти, так звані VIP-персони 
(депутати, прокурори і т.п.) та всі ті, 
хто має офіційні запрошення від поль-
ських урядових установ або працю-
ватимуть у Польщі на гроші з поль-
ського бюджету. А робота електронної 
системи, очевидно, цілеспрямовано 
блокується для того, щоб посередники 
надалі могли заробляти на оформленні 
документів. 

Після скандалу, пов’язаного з по-
рушеннями в польському консульстві 
в Луцьку, міністерство закордонних 
справ Польщі створило спеціальну 
електронну скриньку antykorupcja@
msz.gov.pl. На цю адресу можна над-
силати скарги та інформацію про 
можливі зловживання зі сторони 
польських дипломатів. Випускниця 
аспірантури Люблінського універ-
ситету ім. Марії Кюрі-Склодовської 
Оксана Кузьменко скористалась цією 
можливістю. Вона вислала листа на 
цю адресу, у якому зазначила, що має 
право, але не має реальної можливос-
ті пройти електронну реєстрацію на 
сторінці консульства в Луцьку, і тому 
в неї з’явились підозра, що відбува-
ється навмисне блокування. Як по-
відомила О. Кузьменко, намагаючись 
зареєструватись місяць тому, вона по-
бачила, що сайт реєстрації «висів» на 
даті 2015 року! Уже через кілька тиж-
нів з’явилась більш реальна дата – 28 
вересня 2012 року, але вона була неак-
тивна. Дотепер О. Кузьменко не отри-
мала жодного пояснення, і планує ще 
відправити листа на ім’я Генерально-
го консула в Луцьку, після чого без-
посередньо написати в Міністерство 
закордонних справ Польщі. 

Враховуючи те, що при неможливос-
ті самостійної реєстрації Ви змушені 
йти в пункти прийому візових анкет, 
виникає запитання: чи дійсно система 
реєстрації блокується через техніч-
ні проблеми, чи таке блокування не є 
«легалізацією» корупції в отриманні 
віз у польських консульствах Льво-
ва та Луцька? Підкреслю, що в інших 
українських містах такої проблеми 
нема, там і надалі без проблем можна 
самостійно зареєструватись в режимі 
онлайн. На жаль, мало сподівань на те, 
що проблема може вирішитись, оскіль-
ки прес-служба Міністерства закордон-
них справ Польщі заявила, що планує 
видавати близько 80% усіх віз україн-
цям через свого посередника, компа-
нію VFS Global, яка обслуговує візові 
пункти. Тож у найближчий час пробле-
ми з електронною реєстрацією можуть 
виникнути і в інших містах України, де 
є польські консульства. ■

візові центри:
спрощення чи ускладнення?
Ольга ПОПОВиЧ

Як показує статистика, польські консульства, з-поміж усіх держав 
Шенгенської зони, видають найбільшу кількість шенгенських віз українцям 
та мають намір збільшувати цю статистику. Але впродовж певного часу 
сама процедура подачі документів до консульств зазнала змін: ці зміни 
пов’язані з відкриття пунктів прийому візових анкет.

П
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– Ми провели інвентаризацію істо-
ричної науки в тому її секторі, який за-
ймається дослідженням історії Поль-
щі, – розповів організатор зустрічі, 
проф. Анджей Хвальба. – До того часу 

ми не надто до-
бре знали, як 
ці дослідження 
виглядають у 
Європі, у світі, 
які існують осе-
редки й тенден-
ції. Ми склика-
ли найвідомі-
ших науковців 
з усього світу, 

зокрема з України. Оскільки у 2007 р. 
наші гості висловили переконання, що 
потрібно зустрітись знову, ми виріши-
ли повторити конгрес. Адже його зали 
засідань і кулуари, де ми спілкуємося 
за кавою, – це місце розмов, місце, де 
будується порозуміння, – підкреслює 
організатор. 

Це платформа, де зустрічаються 
дослідники, що займаються історією 
Польщі, її культурою, тим, як вона 
формувалася в минулому, зокрема в 
часи Речі Посполитої двох народів. 
Особливий наголос при цьому робить-
ся на вивчення пограниччя, адже до-
слідник, скажімо, української історії 
XVII століття за визначенням є й до-
слідником Польщі. І навпаки, дослід-
ник Польщі до певної міри є й дослід-
ником України, з огляду на змінний 
характер кордонів, на переміщення 
населення, на взаємне проникнення 
культур, традицій кухні, смаку...

Українська складова конгресу вель-
ми істотна, зазначив А. Хвальба: цьо-
го року аж 22 українські дослідники 
були доповідачами конгресу:

– Двоє істориків з України отри-
мали важливі відзнаки за свої до-
слідницькі праці, а професор Ярос-

лав Грицак став закордонним членом 
Польського історичного товариства 
– це своєрідне звання почесного док-
тора, яке всепольська організація істо-
риків надає найбільш заслуженим іно-
земним дослідникам. Ярослав Грицак, 
Наталія Яковенко, Леонід Зашкільняк 
– це історики, праці яких добре зна-
ють і цінують над Віслою.

Краківський форум істориків – це 
не лише місце, де фахівці мають мож-
ливість спілкування, це зустріч, на 
якій оцінюються праці науковців, а 
найбільш плідні й талановиті дослід-
ники отримують відзнаки й нагороди. 

– У суботу ми вручили важливу на-
городу імені Вацлава Пельчака і Ген-
рика Верешицького (це професори, які 
займалися дослідженням Східної Га-
личини й загалом Центрально-Східної 
Європи), – розповів А. Хвальба. – Фун-
датором нагороди є літературне видав-
ництво м. Кракова. Головну нагороду 
отримав Ярослав Грицак – за праці в 
галузі історії польсько-українських 
контактів, історії Галичини, Мало-
польщі й Львова. Це вже була його 
друга нагорода у Кракові, дуже висо-
ка й цінна, одна з найбільш вартісних 
нагород у Польщі. Її надають почерго-
во: в один рік її отримує дослідник із 
Польщі, наступного року – дослідник 
з-за кордону.

Конгрес закордонних істориків 
Польщі виразно показує, що зацікав-
лення польською історією у світі по-
мітно зростає.

– Усе більше осередків досліджує іс-
торію Польщі, – зазначив А. Хвальба. 
– Зрештою, є багато досліджень відно-
син Польщі з її сусідами, найчастіше 
українцями, євреями, німцями, угор-
цями. Ми мали 250 доповідачів з 400 
країн світу: це величезний потенціал, 
а загалом на конгресі зареєструвалось 
близько 500 учасників з-за кордону: з 

Бразилії, Мексики, Австралії, Ізраїлю, 
Туреччини, Японії, Південної Кореї, 
більшість із них говорить чудовою 
польською мовою. Отже, інтерес до 
історії Польщі зростає. Цьому сприя-
ють, зокрема, наукові стипендії, одна 
з них надається варшавським Музеєм 
історії Польщі, а друга – Національ-
ним центром культури. Остання нази-
вається Tezaurus Poloniae, вона дається 
на дослідження польської культурно-
історичної спадщини – і вже не раз її 
отримували українці.

Професор Леонід Зашкільняк, ко-
трий був присутній і на Першому кон-
гресі закордонних істориків Польщі в 
2007 році, вважає, що представниць-
кий рівень ІІ Конгресу помітно зріс:

– На цьому конгресі значно більше 
представників наукових інституцій із 
Заходу й Сходу, від Японії до США. У 
більшості ми знаємось через наші істо-
ріографічні роботи. Тут обмінюються 
думками старше, середнє й молодше 
покоління істориків – адже на конгре-
сі присутні науковці від професорів до 
студентів. Ми представляємо наші по-
гляди на історію Польщі, України, на 
взаємозв’язки, на спадщину, як пози-
тивну, так і негативну; екстраполюємо 
це в сьогодення, а може навіть у май-
бутнє, намагаючись розглядати Поль-
щу й Україну в регіоні Центрально-
Східної Європи, який більше промов-
ляє за Європу, ніж за Азію, – наголо-
шує український історик.

Але конгрес – це не лише арена для 
обміну думками й планування спіль-
них проектів. Це місце для підсумків 
зробленого, тут дослідники отриму-
ють належну оцінку своїх праць у ви-
гляді премій і нагород. ■

Українські історики на ІІ Конгресі 
закордонних дослідників польської історії
Тарас ШУМЕЙКО

Понад 500 науковців з усього світу зібралися 12–15 вересня в Кракові, де від-
бувся ІІ Конгрес закордонних дослідників польської історії. Темою цьогоріч-
ного заходу було місце Польщі в Центральній Європі, організатором конгресу 
стало Польське історичне товариство. Ця зустріч була продовженням ініці-
ативи, розпочатої на І Конгресі істориків-полоністів, що відбувся в Кракові 
2007 року й був присвячений інвентаризації науки в її теперішньому стані. 

Проф. леонід зашкільняк та проф. 
наталія яковенко на Конгресі.
фото мар’яна мудрого

Проф. анджей 
Хвальба. 
Фото: www.niedziela.pl
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ле нашого брата й сестру та-
ким не злякаєш, тому українці будують 
лікарські кар’єри над Віслою. Про шлях 
до польського білого халату розповіда-
ють Наталія Влашинович та Клавдія 
Бєльська.

О. Б.: Почнімо з кількох слів про 
себе.

Наталія Влашинович: Я походжу з 
Львівщини, закінчила Львівський дер-
жавний університет, за фахом лікар-
анестезіолог.

Клавдія Бєльська: Я народилася 
в Бердичеві, закінчила лікарський фа-
культет Національного медичного уні-
верситету ім. О. Богомольця у Києві.  

О. Б.: Як виникла ідея поїхати 
працювати до Польщі, уже з україн-
ським дипломом? 

Н. В.: Банально – в Україні не мо-
гла знайти роботу. У мене перед очима 
був приклад моєї подруги, яка раніше 
поїхала до Польщі, пройшла післяди-
пломне стажування та зробила спеці-
алізацію. Вона описала свій досвід як 
реальний шанс щось змінити, і я вирі-
шила ним скористатися. 

К. Б.: За походженням я полька, мову 
вивчала ще в школі. Тому ідея їхати до 
Польщі після інтернатури була про-
стою та очевидною, ніхто мені не під-
казував. Хоч у мене тут нікого не було, 
я зібралася й поїхала. 

О. Б.: Чи була потреба нострифіку-
вати диплом після приїзду?

Н. В.: Коли я приїхала, 13 років 
тому, такої потреби не було. Мій ди-
плом був визнаний автоматично. Нато-
мість обов’язковим пунктом на шляху 
до отримання права працювати лікарем 
був іспит з польської мови у Головній 
лікарській палаті. Ну і треба було знову 
пройти післядипломне стажування.

К. Б.: А мені у 2011-му довелося пе-
резахищати диплом. Треба було склас-
ти академрізницю, тому рік я ходила на 
пари зі студентами 6 року медичного 
факультету. Знаю, що в різних місцях 
захист виглядає по-різному: десь тести, 
десь – жива розмова з кількома профе-
сорами. 

О. Б.: Чи важко було скласти іспит 
з польської мови? 

Н. В.: На момент складання іспиту 
я вже півроку жила в Польщі. Звісно, 
були й підручники, училася самотуж-
ки. Тому складати не було важко. Нато-
мість з двох моїх друзів один не склав, 
бо перед іспитом виїжджав додому і 
підзабув мову. Вважаю, що треба про-
сто більше перебувати в мовному се-
редовищі. 

К. Б.: Мені іспит дався легко. А ось 
серед моїх друзів не всі його склали з 
першого разу. Не дуже зручно, що це 
можна зробити тільки у Варшаві. Для 
мене був бонус – як особа з польським 
походженням, я платила тільки полови-
ну за іспит.

О. Б.: Як проходило стажування? 
Як поставилися польські колеги 
до того, що з ними буде працювати 
українка?

Н. В.: Я стажувалася у Варшаві. Хоч 
іспит з польської мови я склала, але чи-
тати на початку історії хвороби, напи-
сані від руки, або самій їх заповнювати 
було важко. Колеги-лікарі загалом до-
бре мене прийняли, хоча дехто й «від-
значав» мій рівень володіння мовою 

або різницю в рівнях польської та укра-
їнської медичної освіти. Але в цілому 
була позитивна атмосфера. 

К. Б.: На післядипломне стажуван-
ня я залишилася там, де й захищала ди-
плом – у Бидґощі. Ставляться всі дуже 
добре. Моє стажування саме добігає 
кінця – попереду держіспит. З цього 
приводу я досить сильно хвилююся. 

О. Б.: Після отримання права на 
виконання фаху зупинилися на до-
сягнутому?

Н. В.: Ні, я вирішила ще зробити 
спеціалізацію. У Польщі право працю-
вати лікарем маєш уже після іспиту, 
проте лікар, котрий має спеціалізацію, 
заробляє більше. Моя спеціалізація з 
анестезіології мала тривати 6 років, але 
я зробила її за 5. У цей період з 8:00 до 
15:30 займалася нею, а відтак ішла чер-
гувати, щоб заробляти гроші. 

К. Б.: Я теж хочу робити спеціаліза-
цію, планую бути сімейним лікарем. Це 
займе 4 роки. У цей час, звісно, пара-
лельно працюватиму. 

О. Б.: Як виглядає Ваше життя піс-
ля стількох років навчання?

Н. В.: Я започаткувала індивіду-
альну підприємницьку діяльність. 
Від імені фірми підписую контракти 
з лікарнями й працюю там, де мені це 
відповідає. Якщо десь умови мене не 
влаштовують – іду геть. Таку систему 
маю вже 4 роки. Зараз співпрацюю з 5 
лікарнями. 

К. Б.: Я ще не так давно в Польщі, 
але у мене вже з’явилися друзі серед 
українців, білорусів та поляків. Це 
дуже тішить. Медична кар’єра поки що 
йде за планом.

О. Б.: Часто чуємо, що в Польщі 
бракує лікарів – через міграцію спеці-
алістів на Захід. Чи Польща, на Вашу 
думку, потребує медичних кадрів з 
України?

Н. Б.: Коли Польща вступила до ЄС, 
багато лікарів виїхало. Зараз близько 
60% з них повернулися. Це пов’язане і з 
економічною кризою, і з тим, що поль-
ські зарплатні стають ближчими до єв-
ропейських. Декілька років тому були 
сфери медицини, де катастрофічно не 
вистачало працівників, але зараз таких 
немає. Є лікарні, де є вакансії, але часто 
це «немилі для праці» місця. Кваліфі-
ковані кадри потрібні завжди, тільки 
треба приготуватися до великої конку-
ренції. ■

українські лікарі в Польщі: 
треба приготуватися до великої конкуренції

Згідно з дослідженнями українського ринку праці, однією з найбільш 
недооцінених професійних груп є лікарі. Навчання в медуніверситеті поглинає 
багато часу та зусиль, відповідальність під час виконання роботи – колосальна, 
а держава оцінює все це у 150–200 євро заробітної платні в місяць. Тому не 
дивно, що багато хто, маючи медичний диплом, вирішує реалізувати себе  
в іншій країні. Традиційно привабливо виглядає Польща: щоправда, шлях  
до праці лікарем тут довший, ніж в Україні – після 6 років навчання треба 
пройти 13-місячне стажування, потім державний іспит з усіх розділів 
медицини, а далі – спеціалізація від 2 до 10 років. 

А

наталя 
влашинович 
Фото власне
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Українці у Польщі – Краків

Григорій СПОДАРиК

Н айдавніших українських слі-
дів у Кракові не бракує – через давні 
зв’язки міста з Галичиною. У старо-
давньому Кракові русини-українці не 
тільки торгували, мали ділові контакти 
та творили своє культурне середовище. 
Саме в Кракові були надруковані пер-
ші кириличні книги: це зробив у 1491 
р. Швайпольт Фіоль, а серед виданих 
церковнослов’янською мовою книжок 
були «Осьмогласник» (1491) з деревори-
том «Розп’яття», «Часословець» (1491), 
«Тріодь пісна» і «Тріодь цвітна» (1491). 
У відомому Краківському університе-
ті тоді ж працював Юрій Дрогобич – 
перший український автор друкованої 
книги. У цьому університеті постійно 
навчалося й працювало чимало вихід-
ців з українських земель. Ближче до 
наших часів у Кракові жили і творили 
Петро Лодій (філософ, письменник), 
Богдан Лепкий (поет, літературозна-
вець, громадсько-культурний діяч), Во-
лодимир Кубійович (історик, географ, 
громадсько-політичний діяч) та інші.

У 1939 році, коли більшовики за-
йняли Західну Україну, чимало націо-
нально свідомих українських інтелек-
туалів втекло на Захід, у тому числі 
до Кракова. Там вони організували 
свій політичний осередок – Україн-
ський Центральний Комітет, який 
діяв до 1945 р. і був єдиною суспільно-
громадською установою для україн-
ців у Генеральному Губернаторстві 

(нацистська територіальна одиниця з 
центром у Кракові – ред.).

Осередків українства не бракує у 
Кракові й сьогодні. У згаданому вже 
Краківському університеті (Яґеллон-
ському) існує кафедра україністики та 
українознавства, у місті діє Генеральне 
консульство України, час від часу тут 
організовуються українські фестивалі, 
а навіть проводиться орфографічний 
конкурс з української мови. Якщо від-
відати відомий місцевий Раковецький 
цвинтар, то можна віднайти там не лише 
могили Богдана Лепкого чи Степана 
Смаль-Стоцького, але й вояків Україн-
ської галицької армії, які після поразки 
у польсько-українській війні 1920 року 
були інтерновані та вмирали у концта-
борі в містечку Домб’є (нині в межах 
Кракова). Про сучасний український 
дух цього міста напевно важко говори-
ти, не згадуючи про Фонд святого Во-
лодимира, хрестителя Київської Русі. 
Головою фонду, створеного ще у 1989 
році, є відомий український діяч Поль-
щі, колишній депутат польського Сейму 
проф. Володимир Мокрий. Мета фонду 
– популяризувати науку та українську 
культуру у Польщі, а також працюва-
ти задля польсько-українського збли-
ження. Там знаходиться видавництво 
«Нестор», яке видає, зокрема, «Краків-
ські українознавчі зошити» і журнал 
«Краківські горизонти», що популя-
ризує культуру національних меншин.  
У Фонді св. Володимира свої доповіді 
читають польські та українські науковці, 
діє бібліотека, реставраційна майстерня 
ікон, Галерея українського мистецтва 
та кафе-ресторан «Український смак». 
Увінчанням цілості є каплиця перших 
мучеників Київської Русі – св. Бориса  
і Гліба, проект, який створив Юрій Но-
восільський (художник українського по-
ходження, графік, філософ, православ-
ний теолог, помер 2011 року). У Кракові 
діє лемківська радіопередача «Кермеш», 
а в місцевій Педагогічній академії мож-
на вивчати лемківську філологію. 

Отже, поїздка до 
Кракова не повинна за-
кінчитися за один день, 
якщо враховувати не 
лише його український 
характер, але й старо-
винність та красу міста, 
а його історичний центр 
знаходиться в списку 
Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. ■

Дещо про український Краків

Хоч у мандрівках українськими 
місцями у Польщі ми почали пере-
суватись у північному напрямку, то 
мусимо (і певно робитимемо це не 
раз), повернутись на південь. Цього 
разу завітаємо до Кракова, де укра-
їнці, з огляду на близькість етнічних 
земель, також жили віддавна.

ресторан «український смак» 
Фото: www.ukrainska.pl

Українські Установи 
та організації в кракові

Генеральне консульство України в Кракові
Адреса: Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie
al. Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków 
Телефони: +48 (12) 429 60 66
Факс: +48 (12) 429 29 36
Eл. пошта: kons@plk.internetdsl.pl
Веб-сторінка: www.plk.internetdsl.pl
Робочі дні: понеділок, вівторок, середа 
і п’ятниця: 9:00–12:00. 
Видача документів 14:00-15:00

Фонд св. Володимира Хрестителя Київської Русі
Адреса: ul. Kanonicza 15, Kraków 31-002
Тел./факс: +48 (12) 421 99 96
Eл. пошта: fondsw@poczta.onet.pl
Веб-сторінка: www.nestor.cracow.pl

ПАРАФії:

Греко-католицька парафія Воздвиження 
Чесного Хреста у Кракові
Адреса: Paraf ia greckokatolicka 
Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Wiślna 11, 31-007 Kraków 
Тел./факс: + 48 (12) 429 28 61
Ел. пошта: krakow@cerkowgr.pl 
Настоятель – о. Петро Павліще

Православна парафія Успіння Пресвятої 
Богородиці у Кракові
Адреса: ul. Szpitalna 24, 31-024 Kraków
Тел: +48 (12) 422 72 77
Ел. пошта: ks.antosiuk@wp.pl
Настоятель – о. Ярослав Антосюк
Веб-сторінка: www.krakow.cerkiew.pl

УСТАНоВи ТА оРгАНІЗАцІї, 
ЯкІ ЗАймАюТьСЯ мІгРАНТАми:

Малопольський воєводський відділ у спра-
вах громадянства та іноземців
Адреса: Małopolski Urząd Wojewódzki,
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków
Тел. +48 (12) 422 31 05
Факс: +48 (12) 422 30 19
Ел. пошта: wo@malopolska.uw.gov.pl

Товариство кризового втручання 
(Towarzystwa Interwencji Kryzysowej)
Адреса: Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
ul. Krakowska 19 (I piętro), 31-062 Kraków
Тел. +48 (12) 431 15 59
Ел. пошта: againsthate@poczta.onet.pl
crisisintervention@free.ngo.pl
Веб-сторінка: crisisintervention.free.ngo.pl

Товариство «Interkulturalni PL»
Адреса: Stowarzyszenie Interkulturalni PL
ul. Piłsudskiego 7/5, 31-110 Kraków
Тел. +48 (12) 376 50 27
Ел. пошта: biuro@interkulturalni.pl
interkulturalnipl@gmail.com 
Веб-сторінка: www.interkulturalni.pl
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Українці у Польщі – Краків

Івона ТРОХІМЧиК-САВЧУК

Польщі процедурою нострифі-
кації дипломів (процедура визнання іно-
земних документів про освіту) та визна-
нням професійних кваліфікацій, отрима-
них поза Євросоюзом, займаються органи 
державної влади. Власник медичного ди-
плому може отримати інформацію на цю 
тему у Міністерстві науки та вищої осві-
ти (Warszawa, ul. Wspólna 1/3, www.nauka.
gov.pl), у Міністерстві охорони здоров’я 
(Warszawa, ul. Miodowa 15, www.mz.gov.pl) 
та у Бюро визнання освіти та між-
народного обміну (ul. Ogrodowa 28/30,  
00-896 Warszawa, тел. +48 (22) 826 74 34)

Юридичні консультації у сферах осві-
ти та праці іноземцям у Польщі безко-
штовно надають громадські організації:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
– існує спеціальна програма для мігран-
тів та біженців, Warszawa, ul. Zgoda 11, 
refugees@hfhrpol.waw.pl

Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL 
– юридична клініка, є експерт з адмініст-
ративного права, Lublin, ul. St. Staszica 3, 
I piętro, pokój 67, upp_kul@kul.pl

Klinika Prawa UW – поради в усіх 
галузях права надають студенти під ке-
рівництвом координатора, Warszawa, ul. 
Krakowskie Przedmieście 26/28, Collegium 
Iuridicum I, p. 102, klinika@wpia.uw.edu.pl

Uniwersytecka Poradnia Prawna UJ – 
там мають спеціальну секцію трудового 
права, поради надаються під час особис-
тої зустрічі або у формі листа, Kraków, 
ul. Krasińskiego 18/3, poradnia.prawna@
uj.edu.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
– там мають програму допомоги для іно-
земців у інтеграції в польське суспіль-
ство, Warszawa, Al. 3-go Maja 12, lok. 510, 
biuro@interwencjaprawna.pl

кщо Ви медсестра або аку-
шерка й хотіли б працювати за спеці-
альністю в Польщі, то мусите спершу 
подати клопотання про визнання Ва-
шого диплому в Польщі (т.зв. нострифі-
кація), а також пройти адаптаційне ста-
жування. У нинішній статті йтиметься, 
власне, про останнє.

Міністр охорони здоров’я у своєму 
розпорядженні про адаптаційне стажу-
вання для іноземців, що клопочуться 
про право виконання роботи за спеці-
альністю медсестри або акушерки від 
24 серпня 2012 року (Dz. U. z 2012, poz. 
1003), окреслив нові умови адаптаційно-
го стажування. Це розпорядження опи-
сує загальні правила проходження ста-
жування (які складаються з т.зв. частко-
вих стажувань); час, мету й місце його 
проведення, а також зміст і характер 
самого стажування. Конкретний опис 
самого стажуванння описується в до-
датку до розпорядження. Саме в цьому 
додатку можна знайти інформацію про 
те, скільки повинно тривати стажуван-
ня у відділі загальної терапії, а скільки 
– у гінекологічному відділенні чи відді-
лі інтенсивної терапії; подається список 
навичок, якими повинна володіти мед-
сестра після його закінчення.

Тож медсестра чи акушерка, яка хоче 
пройти адаптаційне стажування, пови-
нна подати заяву до Окружної палати 
медсестер і акушерок за місцем прожи-
вання, а Окружна палата, у свою чер-
гу, прийме рішення, де конкретно буде 
проходити саме стажування. Стажист-
ка проходить стажування на підста-
ві тимчасового договору підряду або 
контракту (пол. umowа o pracę na czas 
określony albo umowа cywilnoprawnа), 
підписаних медичним закладом (на-
приклад, лікарнею).

Якщо стажування відбувається на 
підставі тимчасового договору підря-
ду, стажування може бути продовжене, 
наприклад, на час декретної відпустки 
чи лікарняного. Якщо ж стажування 
відбувається на основі контракту (пол. 
umowa cywilnoprawna), то його трива-
лість може бути продовжена у випадку 
настання форс-мажорних обставин або 
через родинну ситуацію медсестри чи 

акушерки. Продовження стажу відбу-
вається на підставі письмової заяви ра-
зом з обґрунтуванням, що їх медсестра 
чи акушерка подає до Окружної пала-
ти, де вона проходить стажування.

Керівник медичного закладу, у яко-
му відбувається стажування, визначає 
координатора, що планує й контролює 
роботу медсестри, а також приймає рі-
шення стосовно навчання медсестри чи 
акушерки.

Крім того, керівник медичного закла-
ду визначає опікуна стажування, яким 
зазвичай є медсестра або акушерка. На 
практиці опікун – це особа, яка буде 
здійснювати безпосередній контроль 
роботи стажистки у конкретному відді-
ленні (у рамках уже згадуваного частко-
вого стажування – пол. staż cząstkowy). 
Часткове стажування закінчується 
складанням письмового або усного екза-
мену (співбесіди), під час якого переві-
ряються теоретичні знання, а також оці-
нюються конкретні навички, які згадані 
в загальному плані стажування. Іспит 
проводить опікун стажування.

Після отримання позитивної оцінки 
за іспити, які передбачені в загально-
му плані стажування, медсестра може 
отримати посвідчення, що підтверджує 
проходження стажування, а також до-
зволяє працювати за спеціальністю 
медсестри або акушерки на тих самих 
правах, що й особи, які отримали осві-
ту в Польщі.

Адреса варшавської Окружної пала-
ти медсестер і акушерок:

Warszawska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa
woipip@woipip.pl; www.woipip.pl
Tel.:  +48 (22) 826 84 77, 
         + 48 (42) 826 97 93, 
PWZ 826 91 80, 826 78 08.

нове розпорядження міністра 
охорони здоров’я про адаптаційне 
стажування для медсестер і акушерок

Законодавчі акти про визнання дипломів лікарів і лікарів-стоматологів
► Закон про спеціальність лікаря і лікаря-стоматолога від 5 грудня 1996 року 
     (Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.)

► Розпорядження міністра охорони здоров’я про післядипломний стаж 
     (інтернатуру) лікаря і лікаря-стоматолога (інтернатуру) від 24 березня 
     2004 року (Dz.U. Nr 57, poz. 553, z późn. zm.).

► Розпорядження міністра охорони здоров’я про спеціалізацію лікарів 
      і лікарів-стоматологів від 20 жовтня 2005 року (Dz. U. Nr 213, 1779, z późn. zm.).

► Закон про лікарські палати від 17 травня 1989 року (Dz. U. z 1989 r., Nr 30, 
      poz. 158 z późn. zm.).

► Директива 2005/36/WE Європейського парламенту і Ради про визнання 
      кваліфікацій спеціалістів від 7 вересня 2005 року.

нострифікація диплому: 
з ким проконсультуватися?

Олена БАБАКОВА

У
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«Європа у валізці» – це цикл зустрі-
чей на тему Європи, що в Україні про-
водять молоді експерти, журналісти 
та громадські діячі з країн ЄС. Євро-
пейська молодь, переважно з Польщі 
та Німеччини, розповідає українським 
студентам, школярам, активістам не-
урядових організацій про Євросоюз та 
про те, що значить бути європейцем.

– Проект був започаткований у 2008 
році фондами Фрідріха Боша, Конрада 
Аденауера, польським фондом Робер-
та Шумана та Європейською академі-
єю м. Берліна, – розповідає Вероніка 
Прісмейер-Ткоч з берлінської Євро-
пейської академії. Згідно з задумом, 
це подорожі європейських експертів в 
Україну, де ті спілкуються з зацікавле-
ною аудиторією про європейську інте-
грацію. У 2010 році ми вирішили, що 
про ЄС корисно розмовляти не тільки 
з журналістами та представниками не-
урядових організацій, але й із молоддю. 
Так «Європа у валізці» помолодшала: 
команда молодих європейців стала їз-
дити до молодих українців, – каже В. 
Прісмейер-Ткоч.

Провідною темою під час зустрічей з 
командою «Європи у валізці» є Україна 
як частина Європи та її відносини з ЄС. 

– Важливо, що ці розмови відбува-
ються не як лекції, а як партнерський 
діалог рівного з рівним, – говорить 
Прісмейер-Ткоч. – Ми дуже хочемо, аби 
українці почали говорити не «ви, євро-
пейці», а «ми, європейці».

Цього року учасником євровояжу 
був Герт Рьоборн з Німеччини, який 
працює у Фонді Шумана в Варшаві.

– Ми проїхали чотирма регіонами: 
це Волинь, Донбас, Одеська область 
та центральна Україна, – згадує він.
Мені запам’ятався епізод: у Києві була 
зустріч зі студентами педагогічного 
університету, і вони дуже зацікавили-
ся особистими долями учасників про-
екту. Розпитували, як виглядає їхнє 
щоденне життя, чи хочуть мати дітей, 
куди подорожують. Це не такі серйозні 
теми, як Єврокомісія чи Ліссабонський 
договір, але мені сподобалося, що був 
живий діалог. Якщо ми будемо бага-
то знати один про одного, це зробить 
наше спільне майбутнє у Європі більш 
стабільним та безпечним, – зізнається 
Г. Рьоборн.

До команди проекту входять не тіль-
ки громадяни ЄС, але й українці. Це 
переважно учасники західних освітніх 
програм, які мають досвід контактів з 
ЄС і можуть поділитися своїми вражен-
нями. Як можна приєднатися до «Євро-
пи у валізці»? Під кінець року партнер 
проекту, Фонд Конрада Аденауера в 
Києві, оголошує новий набір. Достат-
ньо відвідати його веб-сторінку, запо-
внити там анкету – і будете мати шанс 
повезти «європейську валізку» наступ-
ного року! ■
Детальніше на веб-сторінці: schuman.pl

вересні розпочався новий навчальний рік для учнів Укра-
їнської суботньої школи у Варшаві. Проте, цього року заняття про-
ходять уже в новому місці: у Початковій школі з інтеграційним відді-
лом №221, вул. Оґродова 42/44, Варшава-Воля. Заняття відбуваються 
у суботу та неділю для 0–6 класів початкової школи та 1–3 класів 
гімназії. У програмі навчання учнів – українська мова та література, 
культурознавство з елементами географії та історії, релігія, гуртки 
бойового гопака, вишивання, театрально-музичний, літературний та 
танцювальний гуртки. ■

ещодавно Міністерство на-
уки та вищої освіти та Міністерство 
закордонних справ Польщі прийняли 
рішення започаткувати нову стипен-
діальну програму для громадян країн, 
що належать, до Східного Партнерства 
ЄС (це, зокрема, Україна), – для тих, 
хто розпочав у Польщі навчання в ас-
пірантурі в галузі гуманітарних та сус-
пільних наук. Перевага надаватиметься 
іноземним аспірантам, які навчаються 
за спеціальностями: соціологія, жур-
налістика, політологія й право. При-
йматимуться заявки від аспірантів і з 
інших дисциплін. 

Мета програми – підтримка 
суспільного-економічного розвитку 
держав, що належать до Східного парт-
нерства ЄС за допомогою підвищення 
рівня освіти та професійних кваліфіка-
цій громадян цих країн. 

У програмі візьме участь близько 
120 громадян з деяких держав, що утво-
рились після розпаду СРСР. Заявки про 
надання стипендії Міністерства науки 
та вищої освіти треба подавати до Бюро 
визнання освіти та міжнародного обмі-
ну за посередництвом установи, у якій 
навчається заявник.

Адреса:
Biurо Uznawalności Wykształcenia 
i Wymiany Międzynarodowej, 
ul. Ogrodowa 28/30,
00-896 Warszawa, 
тел. +48 (22) 826 74 34.

Підготувала Мирослава КЕРиК 
за матеріалами Міністерства науки 
та вищої освіти Польщі.

Молодь подорожує 
Україною в рамках 
проекту «Європа у валізці»

Що європейцям взяти з собою, пряму-
ючи в Україну? Гарний настрій, кому-
нікабельність та саму Європу – пере-
конані організатори й учасники про-
екту «Європа у валізці», котрий уже 
протягом кількох років реалізовують 
європейські неурядові організації.

Стара нова школа Павло ЛОЗА

Нова стипендіальна 
програма для аспірантів 
з країн 
Східного партнерства

відкриття навчального року у суботній школі. 
Фото Павла Лози
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Порадиосвіта і навчання

Чи можуть українці, які знаходять-
ся поза Україною, голосувати на парла-
ментських виборах 28 жовтня?

Так. Чинне законодавство України у 
повній мірі забезпечує можливість учас-
ті у виборчому процесі всім громадянам 
України, які постійно проживають або 
тимчасово перебувають за кордоном.

Чи голосувати на виборчих дільни-
цях за кордоном мають право тільки ті 
громадяни України, які знаходяться на 
консульському обліку?

Ні. Громадяни України, які прожива-
ють або перебувають у період підготовки 
та проведення виборів за межами Украї-
ни, реалізують своє право голосу на ви-
борах на загальних підставах, незалежно 
від перебування чи неперебування на 
консульському обліку.

Чи участь у голосуванні пов’язана з 
юридичним статусом українця у країні 
перебування?

Ні. Голосувати можна незалежно від 
правових підстав перебування на терито-
рії іноземної держави.

Як потрапити до списку виборців, 
які можуть голосувати за кордоном?

Списки виборців формуються згідно 
з даними з Державного реєстру вибор-
ців (ДРВ). Аби змінити персональні дані 
у ДРВ, у цьому випадку – дані про місце 
проживання – необхідно звернутися до 
відповідної закордонної дипломатичної 
установи України, у випадку Польщі – до 

Консульського відділу Посольства Укра-
їни у Республіці Польща у Варшаві, гене-
ральних консульств України у Ґданську, 
Кракові та Любліні.

За який час треба звернутися до від-
повідної закордонної дипломатичної 
установи України, аби потрапити до 
списку виборців?

Не пізніше ніж за 5 днів до початку го-
лосування (тобто до 22 жовтня). Громадя-
нин України може звернутися із заявою 
про уточнення попереднього списку ви-
борців до дільничної виборчої комісії або 
до відповідної консульської установи.

Під час голосування на виборах 
Президента України у 2010 році моє 
прізвище вносили до списку у день го-
лосування на дільниці після подачі від-
повідної заяви. Чи можна так зробити 
й цього року?

Ні. У день голосування зміни до спис-
ку виборців на закордонній виборчій діль-
ниці можуть вноситися особи виключно 
шляхом виправлення неточностей та тех-
нічних описок, не передбачається внесен-
ня до нього нових виборців.

Ми знову обираємо депутатів до Вер-
ховної Ради України за змішаною сис-
темою. Чи можна за кордоном проголо-
сувати за кандидата-мажоритарника, 
який балотується в моєму рідному місті 
в Україні? Чи є одномандатний список 
для закордонного виборчого округу?

Ні, голосування за кордоном відбува-

ється тільки по багатомандатному вибор-
чому списку. Тобто проголосувати можна 
тільки за політичні партії.

Де можна ознайомитися з переліком 
партій, які беруть участь у виборах, та 
з їхньою політичною програмою?

Відповідні матеріали знаходяться на 
виборчій дільниці.

Я постійно проживаю в Україні, про-
те планую приїхати до Польщі на стажу-
вання. Чи зможу проголосувати там?

Так. Треба пройти процедуру, таку ж, 
як у відповіді на питання «як потрапити 
до списків виборців».

Я проживаю і зареєстрований на ви-
борчій дільниці у Кракові, але 28 жов-
тня планую бути у Варшаві. Це також 
закордонна дільниця, чи можу я прого-
лосувати там?

Ні. Списки виборців готуються окремо 
для кожної закордонної виборчої дільни-
ці. Натомість можна написати заяву про 
тимчасову зміну виборчої адреси й відда-
ти її до консульства у Варшаві не менш як 
за 5 днів до голосування.

Я прописана і проживаю у Білосто-
ці, Підляське воєводство. Моя виборча 
дільниця, згідно з розподілом консуль-
ської юрисдикції, знаходиться в Лю-
бліні, проте мені зручніше приїхати 
голосувати до Варшави. Чи можу я за-
реєструватися для участі у голосуванні 
там?

Ні. До списку виборців на закордон-
ній виборчій дільниці включаються ви-
борці, виборча адреса яких відповідно 
до Реєстру виборців відноситься до цієї 
виборчої дільниці. Виборчі дільниці у 
Республіці Польща розміщені згідно з 
юрисдикцією відповідних консульських 
установ (див. нижче).

Матеріал підготовлений за підтримки По-
сольства України в Республіці Польща. Окре-
му подяку висловлюємо прес-секретарю Юлії 
Бородій.

назва закордонної 
дипломатичної 

установи україни, 
при (у) якій утворена 

виборча дільниця

межі виборчої дільниці адреса дільничної виборчої комісії 
та приміщення для голосування

Посольство України в 
Республіці Польща

Республіка Польща (воєводства: Мазовецьке, Лодзьке, 
Вєлькопольське, Любуське)

Приміщення Посольства України в Республіці 
Польща, Ал. Шуха,7, 00-580, Варшава

Генеральне консульство 
України в Ґданську

Республіка Польща (воєводства: Західнопоморське, 
Поморське, Куявсько-Поморське, Вармінсько-
Мазурське)

Приміщення Генерального консульства України 
у Ґданську, вул. Бернарда Хшановського, 60-а, 
80-278, Ґданськ

Генеральне консульство 
України в Кракові

Республіка Польща (воєводства: Нижньосилезьке, 
Силезьке, Опольське, Свєнтокшиське, Малопольське)

Приміщення Генерального консульства України 
в Кракові, вул. Беліни Пражмовськєго, 4, 
31-066, Краків

Генеральне консульство 
України в Любліні

Республіка Польща (воєводства: Люблінське, 
Підляське, Підкарпатське)

Приміщення Генерального консульства України 
в Любліні, вул. 3 Мая, 14, 20-078, Люблін
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Голосування за кордоном у питаннях та відповідях
Олена БАБАКОВА
Кожен громадянин України по досягненню 18-річного віку має право взяти участь у 
виборах до органів державної влади. Якщо Ви перебуваєте в Україні, то все виглядає 
просто: отримуєте запрошення на вибори, у день голосування приходите на вибор-
чу дільницю, берете бюлетень, ставите позначку, кидаєте його до скриньки. Чергові 
вибори до Верховної Ради України відбудуться 28 жовтня, і українці, котрі тимча-
сово або постійно перебувають поза батьківщиною, часто задаються питанням: 
чи зможуть вони взяти участь у голосуванні? Розвіяти всі сумніви щодо процесу 
волевиявлення за кордоном допоможе наш матеріал, підготовлений з допомогою 
Посольства України в Республіці Польща.
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реклама в газеті «Наш вибір»!
у нашій газеті та на порталі є можливість розмістити рекламу за окрему платню. 
Кошти від реклами підуть на реалізацію проекту, тобто видання газети. 
за детальною інформацією просимо звертатись до редакції: redakcja@naszwybir.pl
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НАВЧАННя/КОНСУЛьТАції

► Безкоштовні тренінги для інозем-
ців у Варшаві
Фонд «Інститут інновації» запрошує 
до участі в безкоштовному проекті «Ін-
теграція через освіту». Це – проект для 
іноземців, що не є громадянами країн 
ЄС і мають дозвіл на легальне перебу-
вання у Польщі терміном мінімум 12 
місяців. Перевага надаватиметься осо-
бам, які проживають у Польщі менше, 
ніж 5 років. 

Професійні тренінги за спеціальнос-
тями:

● опікун за старшими, хворими осо-
бами та людьми з обмеженими фізич-
ними можливостями  – 70 годин;
● екскурсовод – 150 годин;
● бармен – 10 робочих днів;
● офіціант – 5 робочих днів;
● інструктор з фітнеса – 7 вихідних 
або 14 робочих днів;
● курси для працівників відділу ка-
дрів та бухгалтера – 100 годин.

Другий тур тренінгів розпочнеться у 
січні 2013 року. Прийом документів – 
до 30 листопада 2012.

Контакт: Fundacja Instytut Innowacji
ul. Miedziana 11 lok. 4, 00-835 Warszawa
Веб-сторінка: ii.org.pl
Тел. моб.: +48 881 588 692; 
                 +48 881 588 693

КОНКУРС

► Конкурс «Аболіція – що далі?»
Фонд розвитку «Понад кордонами» 
оголосив конкурс під назвою «Аболі-
ція – що далі?» Його мета – дізнатися, 
як зміна статусу перебування в країні 
змінила життя мігрантів; почути дум-
ки з приводу нових можливостей, які 
відкрилися перед іноземцями після 
аболіції. Організатори чекають на есеї 
польською мовою, щоденники, блоги, 
вірші, малюнки чи фото, які розкрива-
ють цю тему. Троє переможців отрима-
ють цінні призи. 
Роботи можна надсилати до 31 груд-
ня 2012 року на електрону скриньку 
konkurs@frog.org.pl або на адресу тра-

диційної пошти: ul. Górskiego 3 m. 17, 
00-033 Warszawa (обов’язково з припис-
кою: «конкурс „Аболіція – що далі?”»).
Детальніше про конкурс: frog.org.pl.

КУЛьТУРА

► Міжнародний 
фестиваль філь-
мів проти торгів-
лі людьми.
18 жовтня святку-
ємо День Євросо-
юзу проти торгів-
лі людьми. З цієї 
нагоди 16–18 жовтня у Варшаві відбу-
ватиметься Міжнародний фестиваль 
фільмів про торгівлю людьми: «18/18» 
– 18 людських історій на 18 жовтня 2012 
року». 

На фестивалі буде показано 24 фільми, 
що стосуються тематики торгівлі людь-
ми, відбудуться дискусії, а також зу-
стрічі з творцями. Організатором захо-
ду є Міністерство внутрішніх справ, а 
партнером проекту – фонд «La Strada».

Показ фільмів відбуватиметься в кі-
нотеатрі «Muranów» (Варшава). Вхід 
безкоштовний, потрібно тільки взяти 
нульовий квиток перед сеансом в касі 
кінотеатру. 

У Польщі жертви торгівлі людьми ма-
ють гарантовану допомогу у рамках 
системи соціальної допомоги, а також 
у межах Державного інтервенційно-
консультаційного центру для польських 
і іноземних жертв торгівлі людьми. 
Центр має цілодобовий телефон дові-
ри для жертв і свідків торгівлі людьми. 
Від цього року консультаційний центр 
обслуговує фонд «La Strada». 

Телефон довіри: +48 (22) 628 99 99
Веб-сторінка фонду «La Strada»: www.
strada.org.pl

Адреса кінотеатру «Muranów»:
ul. Gen. Andersa 5, 00-147, Warszawa
Ел. пошта: muranow@gutekfilm.com.pl
Тел.: +48 (22) 635 25 29; +48 (22) 635 30 78
Веб-сторінка: www.muranow.gutekfilm.pl

► Танцювальна забава
Щочетверга в клубі «Barometr» – тан-
цювальна забава під живі звуки націо-
нальної музики різних країн! 

Початок о 20:30. Вхід – 5 зл.
Адреса: Клуб «Barometr»
ul. Smolna 40, Warszawa
Детальна програма: www.barometr.waw.pl

СПОРТ

► Забіг «Біжи, Варшаво–2012»
Уже вкотре 7 жовтня цього року відбу-
деться забіг на 10 км «Біжи, Варшаво!». 
У ньому візьме участь 12 тис. людей. Се-
ред них – наші співвітчизники, зокрема 
члени команди «Динамо Коломия» на 
чолі з Юрієм Тараном. Запрошуємо до 
участі (якщо не цього, то наступного 
року)! Крім забігу, можна стати учасни-
ком ходи «Марширую – вболіваю» на 5 
км. За участь у ньому можна отримати 
футболку та наплічник. А ще – можна 
прийти вболівати за всіх учасників: це 
цікава забава!
Цьогорічний забіг «Біжи, Варшаво!» 
відбувається в рамках глобальної кам-
панії «Nike We Run», яка цієї осені про-
йде у 32 містах всього світу. Кампанія 
«Nike We Run» розпочалася 1 вересня 
в Празі (Чехія), а закінчиться 15 груд-
ня бігом в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) та 
Сантьяго (Чилі). У всіх забігах старту-
ватиме близько 400 тис. учасників.
Сторінка забігу: www.biegnijwarszawo.pl

РіЗНЕ

► Громадська бібліотека у районі 
Прага-Південь (Варшава)
Ця бібліотека – не тільки установа, де 
можна почитати чи позичити книжку, 
але теж місце зустрічей, семінарів, кур-
сів, у яких кожен може взяти участь. У 
бібліотеці можна скористатися досту-
пом до безпровідного інтернету (wi-fi). 
З 2011 р. у бібліотеці створено колек-
цію української літератури, яка пос-
тійно поповнюється. Тут Ви знайдете й 
нашу газету.
Адреса: Biblioteka Publiczna im. Zyg-Biblioteka Publiczna im. Zyg-
munta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – 
Południe m. st. Warszawy, 
ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa
Тел: +48 (22) 671 04 51
Ел. пошта: biblioteka@bppragapd.pl
Веб-сторінка: www.bppragapd.pl

Фото: commons.wikimedia.org
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ІсТОРІЯ Журек бере свої витоки від 
круп’яних киселів, які були притаманні 
кухні північних слов’ян. Сьогодні журек 
зустрічається в польській, чеській, сло-
вацькій, білоруській, литовській і росій-
ській кухнях. Слово «жур» походить від 
старонімецького «sür» (сучасне «sauer») 
– «кислий». Традиційно жур готується 
на базі закваски з житнього борошна гру-
бого помолу та кістково-овочевого буль-
йону, з додатком сушених грибів, сирої 
ковбаси, копченої грудинки тощо. «Жур 
старопольський» подається з відвареною 
картоплею, шкварками, вареним яйцем, 
ковбасою і є традиційною стравою поль-
ського святкового великоднього столу.

РеЦеПТ Для закваски потрібно: 200 г 
житнього борошна грубого помолу ● 0,5 л 
кип’яченої й охолодженої до 40–50ºС 
води ● 2 великі зубці часнику.
Додатки до супу: 3 сирі ковбаски ● 3–4 
копчені реберця ● 2 сушені гриби ● 4 се-
редні картоплини ● набір овочів до буль-
йону (польською такий набір називають 
загальним поняттям «włoszczyzna», і до 
нього входять: невеличка морквинка, 
шматок селеру, маленький корінь пе-
трушки, трошки зелені петрушки, ма-
ленька цибулинка та кілька сантиметрів 
порею) ● 4 яйця ● 1 ст.л. сухого майорану 
● 1 лавровий листочок ● 6 зерен запаш-
ного перцю ● перець ● сіль ● 100 г сала ● 
1 цибулина ● сметана (за смаком) ● 1 ч.л. 
тертого хрону (за смаком).

Закваску треба зробити за 2–3 дні пе-
ред готуванням. Для цього змішати 200 г 
житнього борошна грубого помолу з 0,5 л 
теплої кип’яченої води та 2 зубцями роз-
тертого часнику, залишити при кімнатній 
температурі. Два завчасно замочені гриби 
порізати соломкою та вкинути до 2 л окро-
пу разом з набором овочів до бульйону 
(морквинка, корінь селери, корінь петруш-
ки, зелень петрушки, цибулинка та кілька 
сантиметрів порею, зв’язаних ниткою або 
завернутих в марлю), додати 4 копчені 
реберця, 4 порізані картоплини та 4 сирі 
ковбаски. Коли бульйонні овочі стануть 
м’якими, видаляємо їх, а також виймаємо 
й нарізаємо ковбаски. Додаємо закваску 
та залишаємо на середньому вогні на 30 
хвилин. Солимо й приправляємо (майо-
ран, чорний перець, духмяний перець, 
лавровий листок), і ще готуємо 5–10 хви-
лин. Окремо відварюємо 4 яйця (вкруту), 
а також робимо засмажку з 100 г сала та 
1 цибулини. На тарілку кладемо порізану 
ковбасу, половинку яйця, ложку засмаж-
ки, ложку сметани, чайну ложку тертого 
хрону, заливаємо все журом. Перемішує-
мо в тарілці і споживаємо з насолодою. 

сМАЧНОГО!
* Цей рецепт не претендує на звання кла-
сичного, він є власним баченням автора 
проблематики польського журу, автором 
особисто тестований і досить часто на-
повнює його кухню своїм несамовитим 
запахом. 

Журек старопольський 

– готуємо разом!

Юрій ГЕРАСиМЧУК

Польщі все більш популярни-
ми стають німецькі миючі засоби, зокре-
ма пральні порошки та рідини. Поляки 
переконані, що їхня якість набагато кра-
ща, ніж виробів хімічної промисловості, 
які продаються у польських крамницях.

Спершу, як кажуть у Польщі, «німець-
ку хімію», продавали в провінції, на ба-
зарах та в придорожніх крамничках, але 
сьогодні миючі засоби з Німеччини вже 
продають у Варшаві, а найбільш активно 
– у польському Інтернеті.

Їхні прихильники переконані, що якість 
зроблених для німецького ринку миючих 
засобів набагато краща, ніж польських. 

Усе більше шанувальників німецького прального порошку
Андрій ХОМЕНКО Тести однакових порошків тих самих кон-

цернів це підтверджують. Але виробники 
запевняють, що «Аріелі» та «Персіли» з 
польських та інших підприємств нашо-
го регіону – такі ж самі, що й вироблені 
та продаються в Німеччині чи Голландії. 
І все ж, польські домогосподарки більше 
довіряють своєму досвіду, вони знають, – 
білизну краще прати порошками із захід-
них країн Європи, бо вони мають більшу 
концентрацію, продуктивніші, гарно пах-
нуть і менше знищують тканину.

Отож, на польських складах усе біль-
ше хімічних товарів з Німеччини, їх ак-
тивно розбирають крамниці, бо серед 
покупців нині існує попит на таку про-
дукцію. Згідно з дослідженнями, поляки 
погоджуються платити за якісні закор-
донні миючі засоби більше, ніж за поді-
бні дешевші, місцеві товари, які – на їхню 
думку, – гірші. ■

Фото: www.unileverfoodsolutions.pl
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Культура і спорт

У
Польщі цього року вперше 

організовано Міжнародний турнір із 
футболу для людей після ампутації, а 
серед команд, які у Варшаві 8–9 верес-
ня взяли у ньому участь, були збірні 
Польщі, Англії, Ірландії та України. 
Правила гри такого футболу дещо від-
різняються від звичайного: на футболь-
ному майданчику грають дві команди, 
і кожна з них нараховує сім футболі-
стів, а сам матч складається із двох 
таймів по 25 хвилин. Звісно, і сам май-

реба нагадати, що національ-
на паралімпійська збірна вже вдруге 
утримує четверту позицію у неофі-
ційному заліку Паралімпійських ігор. 
Однак, саме в Лондоні вона завоювала 
найбільше медалей за всю свою істо-
рію. Цьогоріч українські спортсмени 
завоювали на 10 медалей більше, ніж у 
Пекіні 2008 року. У тому числі – більше 
на 8 золотих нагород. Україну у медаль-
ному заліку випередили лише команди 

Футбол – у голові

Фото з сайту ampfutbol.pl

Китаю – 231 медаль, Росія – 102 та гос-
подар Паралімпіади, Великобританія, 
– 120 медалей. 

Досягти такого успіху – нелегко, та 
у всіх без винятку видах спорту вмін-
ня паралімпійців значно зросли. І хоча 
ці ігри для української команди були 
дещо неоднозначними – через скандал 
з золотою медаллю Марії Помазан в 
метанні диска, що тривав практично 
впродовж усієї Паралімпіади і завер-
шився для України заміною золотої 
нагороди на срібну, – то в цілому вони 

були досить успішними. Якщо йдеться 
про медалі, то найкращим для України 
був сьомий день змагань, коли україн-
ські спортсмени здобули 9 нагород. Не-
обхідно також згадати наймолодшу се-
ред українських спортсменів, 14-річну 
Вікторію Савцову, яка виборола золото 
в запливі на 100 метрів на спині; чи пе-
ремогу із світовим рекордом в чолові-
чому комплексному плаванні українця 
Євгена Богодайка.

Упродовж одинадцяти днів змагань 
32 рази лунав гімн України та 84 ра-
зів підіймався синьо-жовтий прапор, а 
найкращими серед українських парао-
лімпійців стали: Наталя Прологаєва 
(3 золотих та 1 срібна нагорода у пла-
ванні), Максим Веракса (3 золотих та 
1 бронзова нагорода у плаванні), Єв-
геній Богодайко (2 золоті та 2 срібні 
нагороди у плаванні), Роман Павлик 
(2 золоті та 2 срібні нагороди у легкій 
атлетиці), Юрій Царук (2 золоті наго-
роди у легкій атлетиці), Єгор Демен-
тьєв (2 золоті нагороди у велоспорті) 
та чимало інших українських атлетів, 
які щодня виборювали для України 
медалі різного ґатунку. Команду пара-
лімпійців, яка 12 вересня повернулася 
на батьківщину, зустрічали на летови-
щі під звуки урочистого маршу. Самі 
ж спортсмени через чотири роки в 
Ріо-де-Жанейро обіцяють показати ще 
кращий результат.  ■

Українці – четверті 
на Паралімпіаді

Сторінку підготував Павло ЛОЗА

данчик та ворота менші за розміром. 
Воротарі – переважно після ампутації 
руки, а футболісти з поля – ноги. Вони 
рухаються на милицях, але м’яча мо-
жуть торкатися виключно ногою. 

– Пам’ятайте, що футбол не в ногах. 
Він – у голові, – звертається до підопіч-
них тренер польської команди Марек 
Дроґош. 

На варшавському турнірі збірна 
України зайняла друге місце. Жовто-
блакитні перемогли збірну Ірландії 
(8:0), Польщі (3:1), проте не вдалося 
цього зробити з командою Англії (0:4). 
Саме в Англії двадцять п’ять років 
тому все почалося: цю країну вва-
жають колискою футболу для людей 
після ампутації. Україна дебютувала 
у Amp Futbol у 1999 році, тоді у Києві 
вперше відбувся відкритий Чемпіонат 
Європи. 

Цього року у Калінінграді в жовтні 
пройде третій уже Чемпіонат Світу,  
у ньому візьме участь також Україна.  
А можливо, Amp Futbol стане одним 
із видів спорту на Параолімпійських 
іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 році. ■

Аmp Football – це футбол для людей 
після ампутації. Він розвивається 
досить динамічно: сьогодні цим видом 
спорту займаються у 25 країнах світу, 
а список постійно поповнюється. 

Т

У Лондоні 10 вересня завершилися ХІV Параолімпійські ігри–2012. Збірна Укра-
їни завоювала 84 нагороди, з яких 32 – золоті, 24 – срібні і 28 – бронзових меда-
лей. Завдяки цьому збірна України у медальному заліку посіла четверте місце.

 Фото: paralympic.org.ua та www.photo-hartmann.de


