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Події 

Український дім
у Варшаві 

ЛЮТИЙ 2017

► Українська матеріальна культур-
на спадщина в Польщі. Яка вона і хто 
про неї дбає. Зустріч із представника-
ми товариства «Магурич» на тему його 
діяльності задля збереження української 
спадщини. Організатор: Об’єднання ук-
раїнців у Польщі. 7 лютого o 1800.

► Відкриття виставки праць Якуба 
Матушевського «Per aspera ad astra». 
Виставка в рамках театрального фестива-
лю «Схід–Захід». 9 лютого o 1800.

► Тренінг сили для жінок. Як бути 
впевненою у Польщі. 11 лютого o 1100.

► Тренінг «Карта поляка». 
Проводить Інститут суспільних справ. 
16 лютого o 1700.

► Зустріч із консулом України.
Інформаційна зустріч із представниками 
Консульського відділу при Посольстві 
України в Польщі. 19 лютого o 1300.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ

● Консультаційний пункт для мігран-
тів 
Години праці: понеділок: 1000–1600, вівторок, 
середа, четвер: 1000–2000, п’ятниця: 1000–1600, 
субота: 1000–1800, неділя: 1000–1300.

● Клуб українських жінок
В Українському домі збирається Клуб ук-
раїнських жінок (KUK). У рамках клубу 
відбуваються майстер-класи, інформа-
ційні зустрічі, тренінги тощо. Запрошує-
мо стежити за найближчими подіями 
клубу на Фейсбуці – 
www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація –
klubukrainok@gmail.com.

● Дитячий клуб «Рукавичка»
У програмі українською мовою: інтегра-
ційні ігри, ознайомлення з казками, піс-
нями, віршами, творча діяльність, пізна-
вальні заняття, майстер-класи та експе-
рименти.
Група 2–6 років: субота, 1100–1400. 
Вартість 1 години занять (без абонемен-
та) – 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: +48 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці:
 www.facebook.com/rukawyczka.

● Курси польської мови
У суботу o 1400 – початкова група.
У суботу o 1600 – початкова група.
У неділю o 1030 – середній рівень.
Запис за адресою: 
biuro@ukrainskidom.pl 
або за тел.: +48 22 258 40 18.

● Курси англійської мови
Індивідуальні та групові заняття.
Запис: Алміра Аметова, 
busyteacher.everbest@gmail.com.

● Заняття з йоги
Участь безкоштовна. 
Понеділок о 18:30.
Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.

ЗАПРОШУЄМО!

Контакт:
вул. Zamenhofa 1, 
00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18,
         +48 727 80 57 64
zamenhofa1@gmail.com
www.ukrainskidom.pl

Стежте за подробицями на сторінці Укра-
їнського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom.
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Продовження на 4-й сторінці.

З
Еміграція: стереотипи й реальність
Дискусії про еміграцію в україн-
ському суспільстві тривають дав-
но, відколи Україна стала доно-
ром мігрантів, тобто від початку 
1990-х. Нового звучання, чи рад-
ше підсилення, ця тема отримала 
протягом останнього місяця. Об-
говорення доцільності чи недо-
цільності еміграції з України та її 
причин на кілька днів заполони-
ло соціальні мережі, перейшло у 
пресу й інтернет-видання. Аналіз 
дискусії, вжитих аргументів «за» 
чи «проти» в основному показує, 
що стереотипне та відірване від 
реальності знання про еміграцію 
доволі часто стає підставою для 
формулювання хибної оцінки й 
нерозуміння суті проблеми та 
явища як такого. Тож як в Укра-
їні говорять про еміграцію і що 
знають про неї, спробуємо зрозу-
міти з огляду на останні дискусії 
і статті на цю тему.

своє місце проживання, часто домі-
нували і в останніх дискусіях щодо 
еміграції. 

Жваве зацікавлення й поширення 
викликав пост на сторінці соціальної 
мережі Фейсбук колишнього жур-
наліста, а нині народного депутата 
України Мустафи Наєма. Буде непра-
вильно назвати його текст абсолютно 
позбавленим сенсу, але ще більш не-
правильно погоджуватися з окрес-
ленням емігрантів як «людей другого 
сорту» в країні їхнього нового про-
живання та звинуваченням у тому, 
що, покидаючи зараз Україну, вони 
фактично її зраджують, бо не вірять 
у неї. І, власне, в цих двох ключових 
аргументах Мустафи Наєма є більше 
стереотипного сприймання еміграції, 
ніж реальності. 

По перше, почуватися «людьми 
другого сорту» можна і не покидаючи 
меж своєї країни. Все залежить від на-
шого світосприймання та прийняття 

а останні два роки рі-
вень еміграції з України значно зріс. 
Вплив на це мають, перш за все, по-
гіршення економічної ситуації в краї-
ні та окупація українських територій 
Росією (зокрема Криму), війна в час-
тині Луганської та Донецької облас-
тей. Змінився за два роки і маршрут 
еміграції – тепер усе більше наших 
співгромадян їдуть у західному на-
прямку від українського кордону 
й зменшується потік емігрантів до 
Росії. В Європі найбільша кількість 
українських емігрантів знаходиться 
на території Польщі. 

Цілі еміграції з України дуже різ-
ні: від навчання до пошуку високо-
оплачуваної праці. Однак сприймання 
емігрантів українським суспільством 
далеко не найкраще: часто домінує 
негативне ставлення, їх називають 
запроданцями та зрадниками країни. 
Подібні окреслення тих, хто змінив 

Ольга ПОПОВИЧ

▲ Фото: pixabay.com
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умов, в яких проживаємо, а також від 
того, чого ми прагнемо і що можемо. 
«Перший» чи «другий» сорт – це рад-
ше витвір авторитарних чи тоталітар-
них країн, і категорії ці дуже відносні 
та стереотипні. Людина, яка готова 
вчитися, хоче розвиватись і пізна-
вати світ, скоріше, буде позбавлена 
відчуття «другого сорту» в новому 
для себе середовищі, бо все нове чи 
інше – це далеко не почуття меншо-
вартості. Часто українські емігранти, 
які стикаються з системою соціаль-
ного обслуговування за кордоном, 
підкреслюють, що саме там відчули 
й зрозуміли, чим є людська гідність і 
як вона проявляється по відношенню 
до них. 

По друге, поняття «зрада/зрад-
ник» не менш стереотипне по відно-
шенню до емігранта, ніж «патріот» – 
до тих, хто залишається в краї-
ні. Під час революцій у 2004-му та 
2013–2014 роках за кордоном були 
численні мітинги на підтримку де-
мократичних рухів в Україні та збір-
ки коштів та необхідних речей. Як 
правило, всі ці заходи організовано 
українськими емігрантами, які в 
той момент навчалися, працювали 
чи просто проживали за кордоном. 
Такі мітинги пожвавлювали ажіотаж 
місцевої преси до українських подій, 
спонукали місцевих політиків актив-
ніше цікавитися питанням України. 
Звичайно, активність українських 
емігрантів не переломила хід подій 
у Києві (адже доля вирішувалася на 
київському Майдані), але додава-
ла їм додаткового позитивного ім-
пульсу. Добрі практики та приклади 
українців за кордоном сприяли та 
сприяють кращому іміджеві нашої 
держави. Постійний зв’язок з Укра-
їною і бажання їй допомагати дає 
можливість нашим емігрантам бути 
народними дипломатами України за 
кордоном. Варто цінувати те, що ко-
жен може робити щось якісне й до-
бре для нашої держави, незважаючи 
на те, де він у той момент проживає. 
Доволі сміливо та часто стереотип-
но, узагальнюючи всіх емігрантів, 
називати їх «зрадниками» чи «рятів-
никами країни». Різні причини ви-
їзду породжують і різну поведінку 

українських громадян за кордоном. 
Зневіра у свою державу – це про-
блема, яку можна й варто побороти, 
але треба це робити спільними зу-
силлями, а не докорами чи звинува-
ченнями. 

Серед повторюваних закидів емі-
грантам – «покидання країни тоді, 
коли вона бореться за виживання». 
Зокрема, такий докір в сторону емі-
грації був вжитий Бачо Корчілавою, 
колишнім прес-аташе грузинсько-
го посольства в Україні, нині жур-
налістом Громадського ТБ. Можна 
з цим погодитись, але, знову ж таки, 
повстає питання, а що в самій краї-
ні для її виживання міг би зробити 
потенційний емігрант? І тут знову 
варто на кожен приклад еміграції 
дивитись окремо. Повторюю вжитий 
раніше аргумент, але дещо перефра-
зований – для того, щоб країна ви-
жила, емігрант з України може до-
кластися, проживаючи поза її меж-
ами. Реалії сучасного світу дають 
нам можливість робити конкретні 
речі для держави без фізичного пе-
ребування в ній. Є багато прикла-
дів, коли люди емігрують для того, 
щоб мати більше можливостей до-
помагати тим, хто залишається в 
Україні, і це далеко непоодинокі ви-
падки. 

Не бракувало в українському 
сегменті Фейсбука і текстів, в яких 
автори намагалися пояснити, що по-
няття «еміграція» – це не «зрада» чи 
«поразка», а процес, який є частиною 
сучасного світу, а тому часто це про-
блема не так «місця», як самої люди-
ни – того, що вона хоче і що може 
робити. Саме таке пояснення емігра-
ції на своїй сторінці у Фейсбуці роз-
містив Максим Нефьодов, заступник 
міністра економічного розвитку і 
торгівлі. Важлива ідея тексту Мак-
сима Нефьодова – це особистісний 
підхід кожної людини до того, як 
вона сприймає світ і свою країну. 
Якщо у нас буде розуміння того, що 
ми можемо змінювати світ навколо 
себе і є частиною змін у країні, то 
досягати успіху нам буде простіше. 
Головне – більше вимагати від себе, 
а еміграцію не варто розглядати як 
щось негативне, навпаки – це додат-
ковий досвід і збагачення знаннями. 

Письменниця Наталка Сняданко, 
під впливом цих дискусій, в автор-

ській колонці на українській версії 
Deutsche Welle описала своє бачення 
еміграції. Сконцентрувалася вона на 
двох крайніх риториках у дискусії: 
«Ті, хто виїздить, – погані, позбав-
лені патріотизму, захланні, ті, хто 
залишається, – герої, мученики, па-
тріоти», і спробувала їх аргументо-
вано заперечити, подаючи приклади 
стереотипного мислення, яке часто 
своїм корінням сягає ще радянсько-
го сприйняття еміграції – «еміграція 
як шлях в один кінець». В окремий 
блок відносить Наталка Снядан-
ко емігрантів-заробітчан, бо самі 
ці емігранти часто мають в Україні 
радше позитивні конотації. Пись-
менниця, підсумовуючи, припускає, 
що з часом ставлення та уявлення 
про еміграцію буде змінюватись і 
вплив на це матимуть об’єктивні 
причини – зміна мислення в суспіль-
стві, зміна країни та зміни в при-
чинах еміграції. Наталка Сняданко 
звертає увагу, що часто засуджують 
еміграцію саме ті люди, які ніколи 
нікуди не виїздили з країни, і наго-
лошує, що стереотипи та упереджен-
ня виникають від елементарного не-
знання, браку інформації й відсут-
ності критичного мислення. Для того 
щоб критичне мислення з’явилося, 
має бути достатньо інформації – з 
різних джерел, від різних знавців і 
дослідників проблеми. Тоді дійсно 
є шанс, що в Україні почне змінюва-
тися переважно негативне ставлен-
ня до еміграції на розуміння самого 
явища і того, які воно може мати ко-
ристі для країни. 

Розуміння, чим є еміграція, які 
позитиви та негативи від неї і в який 
період вона переживає сплески, – 
це потрібна та актуальна тема для 
ширшої дискусії в Україні. Гірше, 
коли темою оперують, залучаючи 
стереотипи й не враховуючи сучас-
них викликів та можливостей. Та-
кож проблемою тема стає тоді, коли 
її використовують як ідеологічне чи 
пропагандистське гасло. Коментарі 
та тексти на цю тему, яка стала вкрай 
популярною останнього місяця, по-
казують, що і надалі багато стерео-
типів про еміграцію живучі. Але 
вже не бракує вдумливих та цікавих 
текстів, які нівелюють стереотипи 
й показують реальність,  далеку від 
чорно-білого сприймання. ■
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Тимчасове проживання
В Управлінні зазначають, що в 

2016 році на 54% збільшилася кіль-
кість українців, які складають заяви 
на отримання права тимчасового про-
живання в Польщі (карта тимчасового 
перебування). Якщо у 2014 році таких 
заяв було подано 18 638, у 2015-му – 
58 744, то в 2016-му – вже 87  891. Вар-
то зазначити, що доволі багато було і 
негативних рішень. Цифри говорять 
самі за себе. У 2014 році карт пере-
бування видано 11 010, у 2015-му – 
37 833, у 2016-му – 57 789. Найрозпо-
всюдженішою підставою для отри-
мання дозволу на тимчасове про-
живання в країні залишається праця 
(73% з усіх клопотань). З приводу на-
вчання в Польщі в 2016 році було ви-
дано майже 8 тис. карт тимчасового 

перебування і трішки більше 6 тис. – 
через возз’єднання з родиною.

Постійне проживання
Зростає і кількість українців, які у 

Польщі клопочуть про отримання пра-
ва на постійне проживання (карта по-
стійного перебування). Певною мірою 
це пов’язано з тим, що польський уряд 
спростив цю процедуру для власників 
карт поляка та осіб, які мають поль-
ське походження. Якщо у 2014 році 
таких заяв було складено усього 3 841, 
то в 2015-му – вже 7 601, а у 2016-му – 
8 772. Ситуація з позитивними рішен-
нями тут виглядає дещо краще. У 2014 
році їх видано 2413, у 2015-му – 6729, а 
у 2016-му – 5949.

У рапорті Управління у справах 
іноземців наголошується, що станом 
на 16 грудня 2016 року 102 600 україн-
ців отримали різного роду дозволи на 
проживання в Польщі (карта сталого 
чи тимчасового перебування або рези-
дента Європейського Союзу). Загалом 
у Польщі налічується 224 700 різного 
роду карт перебування, власниками 
яких є українці.

Біженці з України
З початку трагічних подій в Укра-

їні – анексії Криму та військових дій 
на Донбасі – українці, які мешкали 
на цих територіях, почали шукати 

притулок в інших країнах, зокрема в 
Польщі. За даними управління, наші 
співвітчизники стали другими після 
росіян, хто найчастіше клопоче про 
отримання статусу біженця в цій кра-
їні. Пік прийшовся на 2014 рік, коли 
українці становили 34% від усієї кіль-
кості іноземців, які просили притулок 
у сусідній країні. Усього польський 
уряд розглянув того року 2318 заяв. 
У 2015-му було їх не набагато мен-
ше – 2305. А у 2016 – 1229. Позитив-
них рішень у цих справах дуже мало, 
адже польська влада переконана, що 
небезпечно тільки в Криму, Донецькій 
та Луганській областях, на решті ж те-
риторії Україні – мирно та спокійно, а 
відтак – безпечно. Саме таке пояснен-
ня майже 100% відмов українцям у 
наданні статусу біженця. Проте у 2015 
році двоє осіб такий статус отрима-
ли, а у 2016-му – ще 16. Окрім цього, 
18 українців у 2015 році одержали до-
датковий захист у Польщі та ще 13 – в 
2016-му. 

Разом із тим польська влада на-
дає соціальну допомогу українцям, 
допоки їхня справа розглядається 
в управлінні. І таку допомогу зараз 
отримують 1308 осіб. Найчастіше про 
одержання статусу біженця клопочуть 
жителі Донецької області (32%), Лу-
ганської – 15% і жителі анексованого 
Криму – 10%. Решта заявників – з ін-
ших регіонів України, навіть із захід-
них областей, йдеться у рапорті. Осо-
би, які просять про притулок у Поль-
щі, різного віку – від 19 до 76 років, у 
рівній кількості чоловіки та жінки, але 
більшість – з вищою освітою (68%). 
У щорічному звіті наголошують, що 
серед заявників є й колишні політи-
ки центрального рівня, представники 
силових та правоохоронних структур 
і чиновники.

Що далі?
Процес легалізації перебування 

українців у Польщі тривалий і доволі 
динамічний. Січень ще не завершився, 
а в Управлінні у справах іноземців з 
початку цього року (станом на 15 січ-
ня) вже зареєстровано 2916 заяв на 
отримання тимчасового перебування 
та 561 – постійного. За два тижні 2017 
року уряд встиг видати 2470 та 230 
позитивних рішень відповідно. Окрім 
цього, ще 32 українці склали заяви на 
отримання статусу біженця в Польщі, 
а чиновники досі розглядають 432 та-
ких клопотання. ■

Українці в Польщі в 2016 році. 
Підсумки року від Управління 
у справах іноземців
На офіційному сайті Управління 
у справах іноземців Польщі роз-
міщені статистичні дані, які сто-
суються українців і легалізації 
їхнього проживання в 2016 році. 
Цифри та графіки, інфографіки 
й схеми подаються в порівнянні 
з минулими роками, що дозволяє 
відстежити загальну тенденцію 
міграції українців до Польщі та 
проаналізувати ці процеси.

▲ Фото: pixabay.com
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Січень 2016 року

1 січня В Україні подорожчали цигарки та 
алкоголь у зв’язку зі зростанням акцизного 
збору.

1 січня Втратила силу норма про стягування 
двовідсоткового пенсійного збору під час ку-
півлі готівкової валюти в Україні. 

10 січня Народний депутат Надія Савченко 
опублікувала список полонених та зниклих 
на Донбасі, який нараховує 524 особи.
12 січня Максим Степанов призначений го-
ловою Одеської ОДА.

12 січня Нацрада з питань телебачення і ра-
діомовлення України заборонила російський 
телеканал «Дождь», який представляв Крим, 
«суб'єктом Російської Федерації».

13 січня Після величезного успіху сполу-
чення Київ – Перемишль, «Укрзалізниця» 
анонсувала черговий маршрут до Польщі – до 
міста Хелм.

16 січня Україну відвідав віце-президент 
США Джо Байден.

17 січня Мера польського міста Перемишль 
Роберта Хому рішенням СБУ не впустили в 
Україну за «розпалювання міжетнічної во-
рожнечі».

19 січня Андрій Садовий: у Львові може ви-
никнути надзвичайна екологічна ситуація че-
рез проблеми з вивезенням сміття.

20 січня Корпорація «Рошен» вирішила за-
крити кондитерську фабрику в російському 
Ліпецьку.

21 січня Посол України в США: Петро По-
рошенко зустрінеться з Дональдом Трампом у 
другій половині лютого.

21 січня СБУ попередила в Києві замах на 
народного депутата Антона Геращенка, який 
планували російські спецслужби.

25 січня У Биківні під Києвом невідомі 
сплюндрували український та польський ме-
моріали жертвам НКВС.

25 січня «Transparency International»: у 2016 
році Україна незначно покращила свої позиції 
в рейтингу «Світовий індекс сприйняття ко-
рупції». 

27 січня СБУ скасувала заборону на в’їзд до 
України мера Перемишля Роберта Хоми.

29 січня Проросійські бойовики розпочали 
обстріли українських позицій в Авдіївці До-
нецької області.

30 січня Петро Порошенко відвідав Берлін, 
де провів  переговори з канцлером Німеччини 
Ангелою Меркель. 

Січневі морози та снігопади
Початок 2017 року в Україні запам’ятався 20-градусними морозами та заметі-

лями. Кульмінація складних погодних умов припала якраз на Різдвяні свята. Так,
6 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами введено обмеження для руху тран-
спорту в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Хер-
сонській областях. Наступного дня, 7 січня, було перекрито рух на всіх дорогах 
загального користування Одеської (крім траси «Київ – Одеса») та Кіровоградської 
областей. Однак залізничні вокзали та аеропорти працювали в звичайному режимі. 
На Різдво через негоду в Україні було знеструмлено 31 населений пункт (в Одесь-
кій, Миколаївській, Херсонській та Волинській областях).

Українські політики відвідали Вашингтон 
у день урочистої присяги Дональда Трампа
«Україна сподівається продовження ефективної співпраці з новою адміністраці-

єю президента Сполучених Штатів Америки», – заявив 20 січня Петро Порошенко 
з нагоди інавгурації 45-го президента США. У свою чергу МЗС у Києві повідомило, 
що Петро Порошенко і Дональд Трамп можуть зустрітися в лютому, коли має від-
бутися візит Президента України до США з нагоди українського головування  в 
Раді Безпеки ООН.

Під час урочистих заходів інавгурації з Дональдом Трампом коротко поспілку-
вався посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, який підкреслив, що «розмова 
відбулася в позитивному ключі». Урочисту церемонію присяги у Вашингтоні від-
відали деякі українські політики, зокрема Міхеіл Саакашвілі, Юлія Тимошенко, 
екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж та депутат від «Опози-
ційного блоку» Сергій Ківалов.

«Укрзалізниця» збільшує кількість потягів до Польщі
Після величезного успіху, який викликало нове міжнародне залізничне сполу-

чення Київ – Львів – Перемишль (діє з 23 грудня 2016 року), «Укрзалізниця» (УЗ) 
анонсувала черговий «польський маршрут» – до міста Хелм. «Найближча перспекти-
ва – поїзд до Хелма, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм», – заявив 
13 січня директор із пасажирських перевезень і сервісу «УЗ» Ігор Романків. Варто 
згадати, що на новий потяг Київ – Львів – Перемишль протягом перших 10 днів кур-
сування було продано 5 тисяч квитків. Кабінет Міністрів України на початку цього 
року спростив проходження митних процедур для пасажирів цього поїзда. 

Мер Перемишля (не) зможе в’їхати в Україну
Служба безпеки України заборонила Роберту Хомі, меру польського міста Пере-

мишль, в’їзд в Україну.  Наступного дня СБУ пояснила, що Роберту Хомі на 5 років 
заборонено відвідувати Україну за «відверте і цілеспрямоване розпалювання між-
етнічної та міжнаціональної ворожнечі, яка шкодить двостороннім відносинам між 
Україною і Польщею». Після гострої реакції польського МЗС, яке поставило розви-
ток польсько-української співпраці в залежність від вирішення «справи Хоми», та 
після особистого втручання Президента Петра Порошенка, СБУ 27 січня скасувала 
свою заборону. 

Проросійські терористи на Донбасі перейшли в наступ 
Бойовики 29 січня розпочали масовані обстріли Авдіївки неподалік Донецька та 

її околиць. Протягом останніх днів січня українські військові відбили кілька спроб 
штурму. Обстріли Авдіївки із забороненої мінським порозумінням зброї (зокрема, 
ракетними системами ГРАД) призвели до серйозних руйнувань і жертв. У резуль-
таті обстрілів загинули щонайменше вісім українських військовослужбовців, а в 
місті оголошено надзвичайний стан із можливістю евакуації мешканців. Населен-
ний пункт залишився без тепло-, електро- та енергопостачання, також призупинив 
роботу коксохімічний завод. Через відсутність електропостачання в Авдіївці при-
пинено обслуговування бюджетних рахунків. Через загострення ситуації на Дон-
басі Президент України Петро Порошенко був змушений перервати свій візит до 
Берліна, а канцлер Німеччини Ангела Меркель констатувала, що «режиму тиші на 
Сході України сьогодні немає». 

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі порталу «Українська правда», газети «Дзеркало тижня», радіо «Свобода» та агентства «Укрінформ».
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дея громадського бюджету 
(пол. budżet partycypacyjny) полягає в за-
безпеченні механізму розподілення гро-
мадських коштів мешканцями міста. Що 
це означає? Що мешканці за допомогою 
голосування самі можуть вирішити, як 
має змінюватись і розвиватися Варша-
ва. Як це відбувається? Мешканці або 
спільноти мешканців подають заявки/
проекти, які необхідно реалізувати на 
їхньому подвір’ї, вулиці, майданчику, а 
потім  голосуванням самі ж мешканці 
обирають проекти для реалізації. Про-
цес зголошення ідей-проектів, їх роз-
робка й модифікація супроводжуються 
зустрічами, активним громадським об-
говоренням, промоційною кампанією в 
засобах масової інформації та соціаль-
них мережах. Фінансові ресурси на реа-
лізацію проектів, обраних мешканцями, 
– це не додаткові фінансові ресурси чи 
грантова програма. Це бюджетні кошти 
міста, які можуть у рамках голосування 
за окремі проекти розподілити мешканці 
Варшави. 
Увага! Заявки можна подавати до 23 
січня 2017 року.

Вплив мешканців Варшави на ком-
форт проживання в місті доволі знач-
ний, адже лише в рамках другого туру 
громадського бюджету до розподілу 
було призначено понад 51 мільйон зло-
тих. Усього подано 2333 заявки, а до 
етапу голосування допущено 1464 
проекти, з яких мешканці обрали 644 
проекти, котрі були втілені в життя. 
Конкуренція велика, але це не озна-
чає, що пробувати не варто. Мешканці 
обирають найбільш значущі й потрібні 
для них проекти. Що треба знати, щоб 
активно включитися в життя міста? До 
вашої уваги 5 міфів про громадський 
бюджет у Варшаві.

Міф 1. Складати проекти й голосу-
вати можуть тільки громадяни Поль-
щі. У голосуванні може взяти участь 
кожен мешканець і мешканка Варшави, 
незалежно від віку, в тому числі іно-
земці. Навіть якщо ви походите з іншої 
країни, не маєте польського громадян-
ства та номера  PESEL, але проживаєте 
у Варшаві, то все одно можете зголосити 
свій проект. Достатньо прийти до відді-
лу обслуговування мешканців (Wydział 
Obsługi Mieszkańców) будь-якого управ-
ління мікрорайону (urząd dzielnicy). При 
собі обов’язково треба мати закордонний 
паспорт.  

Міф 2. Мені ще немає 18 років, я не 
можу подати проект-заявку. 

Аби неповнолітня особа подала 
проект-заявку, достатньо, щоб родич 
або опікун підписав спеціальний фор-
муляр і таким чином висловив згоду на 
участь неповнолітньої особи в конкурсі 
громадського бюджету. Зразок такого 
формуляра можна знайти на сторінці 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl або в уп-
равлінні мікрорайону (urząd dzielnicy).

Міф 3. Процедура складання заявки 
надзвичайно складна й бюрократична.
Вона доволі проста та передбачає кілька 
етапів.

● Придумайте назву.
● Виберіть мікрорайон, один із тема-

тичних напрямів (obszar) та місце реалі-
зації проекту.

● Зазначте категорію та групу осіб, до 
яких скерований проект (обов’язково 
опишіть, в який спосіб мешканці Варша-
ви користуватимуться результатами його 
реалізації).

● Детально опишіть, в чому саме по-
лягає ідея проекту, та аргументуйте не-
обхідність його реалізації.

● Подайте кошторис та можливі кошти 
утримання\експлуатації  проекту в май-
бутньому.

● До проекту-заявки долучіть додатко-
ві документи (візуалізація проекту, план, 
рисунок) та списки мешканців, які під-
тримують проект (щонайменше 30 осіб).

● Складіть проект-заявку!

Міф 4. В управлінні мікрорайону 
важко отримати консультацію про те, 
як зареєструвати проект-заявку,  і мені 
ніхто не допоможе.

Якщо ви маєте ідею, яку хочете втіли-
ти в рамках громадського бюджету, вага-
єтесь, чи проект підходить на конкурс-
ну заявку, маєте інші сумніви стосовно 
проекту-заявки,  завітайте до управління 
мікрорайону у приймальні години, пе-
ревірити які можна на сторінці: https://
twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/
wydarzenia /chcesz-zg-osi-pomys-ale-
potrzebujesz-pomocy-skonsultuj-si.

Кожен мікрорайон має визначені тер-
міни прийому громадян, у деяких дільни-
цях відбуватимуться марафони писання 
проектів. Зв’яжіться з координаторами 
громадського бюджету у вашому районі! 
Список координаторів із контактними да-
ними можна знайти за посиланням: http://
twojbudzet.um.warszawa.pl/koordynatorzy.

Міф 5. Після складення проекту-
заявки його не можна в жоден спосіб 
модифікувати.

Після подання ідеї-проекту ви може-
те вносити поправки. Зголошення через 
Інтернет можна змінювати самостійно, 
не потрібно інформувати працівників 
управління, а заявки в друкованій вер-
сії – модифікувати за посередництвом 
працівників управління.

Не вагайтеся, будьте активними меш-
канцями Варшави. Зголошуйте свій про-
ект до громадського бюджету й активно 
долучайтеся до життя міста! ■

Голосування за проекти триває від 
14 до 30 червня 2017 року.

Громадський бюджет Варшави: 
5 міфів, які стримують вас від участі в житті міста

Тетяна РОДНЄНКОВАІ
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К
ниги про Східну Європу, 

написані американцями, німцями чи 
французами, завжди відрізняються 
оригінальним поглядом на наші спра-
ви. Автори зазвичай приймають пер-
спективу погляду з висоти пташиного 
польоту, недоступну для мешканців 
східної частини Європи, які безпосе-
редньо «вплутані» в історичні події. 
Саме так спробував описати історію 
чорноморського порту американський 
дослідник Чарльз Кінг у книзі «Оде-
са: дух і смерть міста мрій». Уже на 
рівні назви можна зробити висновок 
про світогляд письменника, що поєд-
нує в собі дуалістичне розуміння ре-
альності та схильність до поетичних 
метафор. Ч. Кінг виділяє два періоди 
розвитку Одеси – аркадійської ідилії, 
яка тривала з часу заснування міста до 
1905 року, та маргіналізації його зна-
чення, яка настає після цієї дати. 

Щиро кажучи, я не є прихильни-
ком дуалізму. Історія часто складаєть-
ся з явищ причинно-наслідкових, а не 
антиномії. Кінг із легкістю дозволив 
піддатись імперським міфам. Пере-
дусім сумнів будить його концепція 
«євроазійського степу», де доміну-
ють варварські орди – козаки й тата-
ри, а «освічені»  російські правителі 
нарешті наводять раціональний по-
рядок. Здається, тут автор потрапив 
під вплив помилкової аналогії зі Спо-
лученими Штатами Америки і долею 
індіанців. Невипадково він порівнює 
Одесу з Вашингтоном – містом, теж 

ніби заснованим на «нічиїй землі». 
Натомість, варто підкреслити, що ко-
заки мали високий рівень військової 
організації, провели багато перемож-
них битв та вважаються протопласта-
ми сучасної України. Звісно, імперія 
воліє представлятись як універсальна 
понадчасова форма буття, але за цією 
ширмою приховується насилля та ко-
лонізація підкорених народів. Ще Чес-
лав Мілош розглядав цю моральну ди-
лему: «Справжній митець не повинен 
бути співцем сили влади, але до його 
обов’язків належить надання голосу 
забутим жертвам імперської експан-
сії». Так, долі євреїв у Російській ім-
перії, по-звірячому вбитих під час по-
громів, не були наслідками зовнішніх 
явищ – зростання кількості мігратів у 
Одесі чи занепаду торгівлі, – як про-
понує Кінг. Вони стали логічним про-
довженням імперської ідеї, яка у хви-
лину загрози інстинктивно звернула-
ся до націоналізму титульної нації. На 
мою думку, імперіалізм – це просто 
закамуфльований націоналізм, що 
одягнувся в шати прогресивної ідео-
логії. Щиро кажучи, американський 
автор спробував окреслити утопічне 
бачення Одеси XVII i XVIII ст. – ба-
гатокультурного міста, економіка яко-
го була обумовлена підприємливими 
мігрантами, забуваючи, що зосеред-
жена в цьому місті торгівля зерном та 
худобою опиралася на рабський труд 
кріпосних селян. Таким чином, при-
гнічування Російською імперією мало 
місце не лише на національному рів-
ні, а й на соціальному. Більше того, 
Кінг не бере до уваги різниці між єв-
ропейським просвітництвом і Росією. 

Але в першому випадку відбувалась 
емансипація мас, у другому – просвіт-
ницькі лозунги служили прикриттям 
тиранії.

Ч. Кінг демонструє також інше, 
темне обличчя Одеси, яке проявляєть-
ся у трагічній долі єврейської спільно-
ти, що була знищена під час ІІ світової 
війни. Ця книжка буде надзвичайно 
пізнавальною передусім для укра-
їнського читача, який лише починає 
відкривати «білі плями» своєї історії.
Із наростанням кризи в Російській ім-
перії зростала ненависть до євреїв, яка 
зрештою вибухнула в погромах 1871 і 
1905 років. Автор підкреслює: відпо-
відальність за неї через свою бездіяль-
ність несе царський уряд. У розділі 
книги під назвою «Поля Трансністрії» 
знаходимо невідомі факти участі ру-
мунських окупаційних військ у Голо-
кості. Євреїв спочатку винищували в 
Одесі як «криптокомуністів», а згодом 
заганяли в трудові табори, розташова-
ні біля міста, де так само масово стра-
чували. Цій темі, з огляду на прина-
лежність Румунії до соціалістичного 
табору, ніколи спеціально не приділя-
ли належної уваги.

Автор книжки торкається культур-
ного міфу Одеси, який детально роз-
винув, описуючи період СРСР. Він 
згадує в цьому контексті прозу Ісаака 
Бабеля, фільм Сергія Ейзенштейна 
«Броненосець Потьомкін» (побудова-
ний зрештою на вигаданих фактах), 
пісні Леоніда Утьосова та Марка Берн-
са. Яке буде місце Одеси в сучасній 
Україні? Чи має шанс повернутися до 
періоду своєї краси?  Ці тривожні пи-
тання Ч. Кінг ставить у кінці книжки.

Charles King, Odessa. Geniusz i śmierć 
w mieście snów. Tłum. Hanna Pustułą-
Lewicka, Wydawnictwo Czarne, Woło-
wiec 2016. 

Янусове обличчя Одеси
Євген СОБОЛЬ

▲ Потьомкінські сходи в Одесі. Фото: Visavis
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Оксана ДЕНИСЮКН е хвилюватися щодо праце-
влаштування можуть, окрім водіїв «ти-
рів» та зварювальників, акушери, медичні 
сестри, бухгалтери, кравці, пекарі та пе-
рукарі. До речі, останні дві професії впер-
ше з’явилися в списку «Барометр-2017». 
«Rzeczpospolita» повідомляє, що перелік 
дефіцитних спеціальностей створювався 
на підставі даних регіональних управлінь 
праці в кожному воєводстві Польщі, а та-
кож виходячи з інформації від приватних 
агентств зайнятості та установ, які відпо-
відають за вирішення кадрових проблем 
великих корпорацій. Відтак, завдяки скла-
деному рейтингу можна дізнатися, кому і 
в якому регіоні варто оперативно пропо-

нувати свої знання та вміння працедавцю, 
а кому – нічого не робити та просто чекати 
на пропозицію.

Отже, брак акушерок і медичних сес-
тер фіксується в 15 воєводствах із 16-ти. 
У 14-ти воєводствах роботодавцям буде 
важко знайти бухгалтера, кухаря, кравця 
чи перукаря. Про проблеми з кадрами в 
Польщі розповідає директор агентства 
зайнятості Томаш Валенчак і додає, що 
майже половина працедавців регулярно 
стикається з дефіцитом тих чи інших спе-
ціалістів. За його словами, 2017 рік навряд  
чи принесе зміни. «Проблема – знайти 
саме висококваліфікованого працівника. 
Наприклад, відчувається брак таких фі-
зичних професій, як оператор наванта-
жувача, механік, електрик, монтажник і 
зварювальник», – підсумовує він. 

Водії вантажних автомобілів на пер-
шому місці в списку дефіцитних професій 
Польщі зовсім не дивують голову Спілки 
роботодавців транспорту й логістики 
(TLP) Мацея Вронського. «Ще минулого 
року ми публічно говорили про те, що 
нашій країні бракує 100 тисяч водіїв «ти-
рів» і затребуваність продовжує зростати. 
Польський транспортний ринок розши-
рюється й розвивається – він, наче губ-
ка, поглинає в себе працівників», – роз-
повідає голова спілки. За його словами, 
навіть збільшення кількості працівників 
зі східних країн-сусідів – Росії, України, 
Білорусі та Молдови – не вирішує про-
блеми дефіциту кадрів. «Минулого року 

орієнтовно 40 тисяч водіїв вантажних ав-
томобілів було працевлаштовано з інших 
країн, що у два рази більше, ніж роком 
раніше. Але це практично не було відчут-
но для перевізників. Запит і надалі зро-
стає», – підсумовує Мацей Вронський.

У 14 воєводствах список дефіцитних 
професій за останній рік побільшав, на-
голошують у виданні. Рекордсменами є 
Любуське та Поморське воєводства. За 
словами Томаша Ребачевського з Ґдан-
ського управління праці, перш за все 
пов’язано це з тим, що в місті стрімко роз-
виваються нові інвестиційні проекти, а це 
відповідно потребує вузькопрофільних 
спеціалістів. Йдеться, наприклад, про 
фінансистів та бухгалтерів зі знаннями 
іноземних мов. Але, зрештою, брак саме 
високопрофесійних фахівців фіксується в 
абсолютно всіх воєводствах, а особливо 
у великих містах. Бракує на ринку праці 
Польщі й досвідчених пекарів, кондите-
рів та будівельників. Саме тому робото-
давці все частіше шукають працівників 
у віддалених районах країни і навіть за 
кордоном.

А ось в абсолютному надлишку в усіх 
воєводствах Польщі економісти. Ситуа-
ція для цієї спеціальності не змінилася з 
минулого року. Також доволі важко буде 
знайти роботу вчителям. Надлишок пра-
цівників фіксується і в туристичній сфе-
рі, серйозна конкуренція на ринку праці 
чекає на геодезистів і картографів, інже-
нерів і хіміків, біологів і архітекторів. ■

Найзатребуваніші професії на польському ринку праці
Водії вантажівок та зварюваль-
ники – в топі списку найзатре-
буваніших професій у Польщі, 
який складається з 23 спеці-
альностей. І як пише видання 
«Rzeczpospolita», відповідно до 
проведених загальнодержавних 
аналізів, цьогорічний список де-
фіцитних професій «Барометр-
2017» збільшився майже вдвічі, у 
той час як група спеціальностей 
із надлишком кандидатів скоро-
тилася з 15 до 7.

▲ Фото: pixabay.com
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Павло ЛОЗАО
рганізатором першої збір-

ки була Громадська ініціатива «Героям 
Майдану», що створена в Польщі мамою 
та дочкою – Галиною Андрушков та Ві-
кторією Батрин. Дівчата вже третій рік 
поспіль у столиці Польщі організовують 
доброчинну акцію «Свята без тата». Як 
результат – 2004 дитини, чиї батьки за-
гинули в зоні проведення АТО, зазнали 
тяжких поранень або зараз є на передо-
вій, отримали подарунки. Крім того, в 
кожному місті, де знаходяться волонте-
ри, з якими співпрацюють організатори 
акції, залишено декілька пакунків із со-
лодощами, іграшками, памперсами тощо. 
Крім зазначених речей, збиралися також 
гроші.

– Цього року нам вдалося зібрати най-
більше коштів. Дехто підтримує нас уже 
третій рік, долучаються також нові осе-
редки, – розповідає В. Батрин. Усього зі-
брано 53 118 злотих, 120 доларів і 40 євро. 

На частину суми були придбані необхідні 
речі. На залишок куплено 10 тис. доларів і 
долучено до подарунків для дітей, батьки 
яких загинули в АТО, а також тих сімей, 
які мають важку матеріальну ситуацію. 

Пожертви приймалися на сайті 
zrzutka.pl, проте більшість грошей зі-
брано греко-католицькими парафіями в 
Польщі. Виявляється, ініціатива стала 
вже загальнопольською, адже у списках 
жертводавців є люди з багатьох міст – 
від Щецина до Перемишля. Як і в минулі 
роки, «фабрикою Миколая», до якої про-
тягом місяця потрапляли зібрані з усієї 
Польщі речі і де їх пакували в коробки, 
був Український дім у Варшаві. В. Батрин 
зазначає: така ініціатива – це діяльність, 
яка гуртує людей. 

– Акцію підтримала українська мен-
шина в Польщі й громадяни України, що 
тут живуть. Приєдналися також поляки. 
Думаю, які б негативні настрої тут не 
були проти українців, люди готові долу-
читися, оскільки акція направлена на до-
помогу дітям, – вважає організатор. 

Цього разу допомога, зібрана в рамках 
події «Свята без тата», потрапила також 
до дітей загиблих або важко поранених 
прикордонників. Організатори завезли її 
до штабу прикордонної служби у Львові. 
Подарунки отримали і на Тернопільщині, 
в Житомирі, Рівному та Вінницькій об-
ласті.  

– Маючи 2 тисячі подарунків, ми не в 
змозі відвідати кожну дитину. Тому вже 
другий рік  завозимо їх до волонтерів, 
священників, організацій, з якими спів-
працюємо, а вони потім розвозять усе по 
сім’ях, – пояснює ініціатор, за словами 
якої, волонтери найкраще орієнтуються в 
ситуації, адже часто саме вони доставля-
ють допомогу в АТО. 

– Це вони перші дізнаються про люд-
ські втрати, і від них ми отримуємо 
списки дітей, чиї батьки загинули або 
постраждали на фронті, – додає Вікторія 
Батрин, для якої найкращою нагородою 
за працю в акції «Свята для тата» є щира 
дитяча посмішка.

Подібними спостереженнями ділиться 
Маріуш Маркевич із Варшави, власник 
фірми «Sas Logistic», який минулого року 
створив фонд «Партнерство та розвиток». 
У грудні 2016 року від імені двох інститу-
цій оголошено благодійну акцію для ви-
хованців дитячих будинків у Львові.

– Нам дуже швидко вдалося зібрати ве-
лику кількість подарунків – одяг, іграш-
ки, солодощі, а також гроші, – інформує 
М. Маркевич. Завдяки цьому організато-
ри могли відвідати зі святковим візитом 
три львівські осередки, де проживають 
сироти. Дякуючи фінансовим пожертвам 
людей, які підтримали ідею, вдалося об-
дарувати більше 150 дітей. Організатори 
привезли подарунки для дітей саме на 
Різдво. Участь у Святвечері в одному з 
дитячих будинків, де проживають 50 ді-
тей віком до 6 років, викликала найбільші 
емоції серед гостей із Польщі. 

– Така велика кількість дітей, які 
проводять свята у виховному осередку 
з опікунами, та усвідомлення того, що, 
можливо, вони ніколи не зможуть сісти 
за святковий стіл із родиною, дуже врази-
ли нас.  Ми були здивовані, що такі малі 
діти чемно поводяться за столом, – опи-
сує Святу вечерю Маріуш Маркевич. Він 
інформує, що не всі малюки в таких осе-
редках покинуті батьками. Деяких батьки 
залишають тимчасово, коли виїжджають 
на роботу за кордон. 

– На жаль, вкотре виявилося, що не 
подарунки найважливіші. Діти дуже до 
нас горнулися. Хотіли, щоб їх притулити 
хоча б на хвилину і дали їм трішки любо-
ві та тепла, – зазначає М. Маркевич. ■

Святкова допомога дітям

▲ Подарунки приїхали в Україну. Фото з Facebook (Громадська ініціатива «Героям Майдану»)

У Варшаві взимку проводилися 
дві збірки різдвяних подарунків 
для українських дітей. Завдяки 
ним вдалося потішити більше 
двох тисяч дітей, чиї батьки за-
гинули та постраждали на сході  
України, сиріт із дитячих бу-
динків і навіть малюків, батьки 
яких на заробітках.

▲ Фото Володимира Зінченка



№
 5

7

Людські історії

11

З Оксана ДЕНИСЮК

вичайні супи-пюре мають 
одну незвичайну деталь, яка, наче магніт, 
притягує відвідувачів. Стаканчик, у який 
вам наллють майже 400 мл супу, не потріб-
но викидати – його необхідно з’їсти! Тому 
я також вирішила спробувати гастроно-
мічне диво і в обідню пору поїхала в гості 
до земляків на вулицю Панську, 67.

Мене зустрічає привітний Євген Адін-
цов з України, який приїхав до Варшави 
два роки тому. Він доволі скромно розпо-
відає про своє масштабне відкриття, яке 
за останні роки стало сенсом його життя 
і, скажу відверто – назавжди переверну-
ло моє уявлення про корисне харчування. 
«Можна сказати, що нам вдалося запа-
тентувати перші у світі їстівні стакани. 
Спершу ми це зробили в Києві, а тепер у 
Варшаві. Людям дуже сподобалася наша 
ідея швидкого, але корисного харчуван-
ня, яку ми хочемо й надалі популяризува-
ти», – розповідає хлопець.

Ідея створення виникла, коли Євген 
з братом та другом, прогулюючись Киє-
вом, захотіли перекусити легендарними 
супами їхнього товариша. «Смачний суп-

Українські супи-пюре підкорюють Варшаву
пюре в одноразовому посуді – це не те. А 
ось стакан як доповнення до страви – саме 
воно, – додає автор винаходу. – Так ми по-
чали працювати над створенням машини 
для випікання їстівних стаканів для супу. 
Скільки кілограмів тіста було нами зі-
псовано, поки ми визначилися з правиль-
ними пропорціями тіста, температурою, 
формою та часом випікання». 

Келих об’ємом майже 400 мл зовсім 
не псується. Тримаючи в ньому суп на-
віть протягом кількох годин – страва не 
потече, келих не набухне і не трісне! Єди-
не, що може скоротити його життя, – це 
нестримне почуття голоду. Виготовля-
ють їстівний посуд двох сортів із різно-
го типу муки на місці, що додає «Soup 
Culture» неповторного аромату та вишу-
каності. У теплі келихи наливають суп, 
який вариться теж на місці. Усе свіже та 
поживне. Щодня для своїх відвідувачів 
супна команда готує три різних супчики-
пюре, вартість яких коливається від 9 до 
11 злотих. За день продається 50–70 кели-
хів смачної страви, а всього в меню – 16 
різних супів. Скажу відверто, мій сирний 
суп у хлібному стакані – це ситний, дуже 
смачний, ароматний і  корисний обід. 

Усього за місяць всім в околиці всти-
гли полюбитись українські супи. «Поль-
ський споживач дуже відкритий та щи-
рий. Якщо йому подобається, він одразу 
всім про це розповість, якщо ні – теж ска-
же. Нам приємно, що наші супи смакують 
людям. Це найкраща подяка за нашу пра-
цю й натхнення для майбутнього розви-
тку», – розповідає Євген. Успіх молодих 
підприємців з України відверто тішить 
і вражає – за місяць із часу відкриття їм 
вдалося вийти «на нуль», що є доволі без-
прецедентним явищем у гастрономічно-
му бізнесі. Євген додає, що розпочинати 
свою справу в Польщі зовсім не складно.

 «Так, не буду приховувати, тут зна-
чно більше бюрократичних процедур. 

Але якщо дотримуватись усіх правил, які 
тут діють, то все виходить доволі швид-
ко. Чиновники допомагають, вони беруть 
участь у процесі, радять. Відчувається, 
що система працює злагоджено. На жаль, 
в Україні чимало речей доводиться ви-
рішувати шляхом не законів та правил, 
а домовленостей», – підсумовує підпри-
ємець з України. 

За його словами, наприклад, процес 
патентування його машини для виготов-
лення стаканів в Україні тривав півроку, 
а в Польщі – три місяці. Він переконаний, 
що скоро вдома обов’язково все зміниться 
на краще. 

Хвиля на модну вегетаріанську їжу, 
яка зараз прослідковується у Європі, та-
кож сприяє успіху українців. Ціна на по-
живний корисний суп рівнозначна ціні на 
інші фаст-фуди. Альтернатива, яку про-
понують у «Soup Culture», вже знайшла 
свого вдячного споживача. «У нас уже є 
постійні клієнти. Наприклад, бабуся, яка 
приходить зі своїм посудом і просить на-
лити супчик їй у контейнер. А ще одна 
пані нещодавно окремо купила кілька 
стаканчиків, вочевидь, суп вона приготу-
вала вдома, а ось метод подачі страви вже 
запозичила у нас», – розповідає Євген. 

У планах Євгена – створити їстівні 
кришечки до стаканів із різним смаком. 
Супи від українців стають все популяр-
нішими, багато клієнтів замовляють їх на 
обід в офіс, відтак справа потребує розши-
рення та втілення нових креативних ідей. 
Зовсім скоро відкриється ще один заклад 
«Soup Culture» неподалік Палацу культу-
ри та науки. Українська команда має на-
мір тісно співпрацювати з «UberEATS» 
для доставки своїх ароматних супів-пюре 
і в інші дільниці Варшави. Попит є, отже 
потрібно створювати нові пропозиції. 
З планів на майбутнє – розширення асор-
тименту: на літо будуть готуватися хо-
лодні супи та салати. 

Євген не приховує – щодня отримує 
пропозиції розвитку його бізнесу, напри-
клад купівлі франшизи. Суп у їстівному 
стакані захоплює людей у різних куточ-
ках світу, не тільки в Польщі. У планах – 
протягом року відкрити щонайменше сто 
«супниць» по всій Польщі, орієнтуватися 
на споживчі ринки інших країн та дару-
вати людям смачні й корисні супчики в 
ароматних їстівних стаканах, зроблених 
із любов’ю!

Бажаємо Євгену і його молодій амбіт-
ній команді наснаги, смачних нових ре-
цептів і вдячних та завжди трішки голо-
дних клієнтів. 

Скуштувати супи можна за адресою 
вул. Pańska, 67 у Варшаві з понеділка до 
п’ятниці від 1100 до 1900, а в суботу від 1100 
до 1700.  ■

7 грудня в самому центрі Вар-
шави повстало місце, де можна 
швидко, але головне корисно й 
поживно перекусити смачними 
та ароматними вегетаріанськи-
ми супами-пюре. Здавалося б, 
на перший погляд нічого ново-
го, адже фаст-фуд на корисний 
кшталт уже не дивує. Але ні: 
«Soup Culture» – це магічне міс-
це, де скуштувавши суп усього 
один раз, ви приречені поверну-
тися за добавкою.

▲ Фото авторки статті 
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Об’єднання українців у Польщі Іван Сир-
ник активно допомагає сім’ям в Україні 
і твердить, що ситуації в них різні і най-
доцільніше на їхні потреби реагувати вже 
на місці.

Іншого представника української 
спільноти Щецина, голову щецинської 
структури ОУП, греко-католицького 
священника й директора відділення 
Благодійного фонду УГКЦ «Карітас» 
Вроцлавсько-Гданської єпархії Роберта 
Росу 23 січня нагороджено пам’ятною 
відзнакою за співпрацю й суттєву допо-
могу та підтримку Прикордонної служби 
України в збереженні незалежності укра-
їнської держави. 

Представники української меншини в 
Польщі розповідають про свою працю.

Це нагорода, яку Ви отримали за 
підтримку України та українців від 
початку війни в нашій державі. В чому 
саме полягає допомога?

о. Роберт Роса: Починаючи з 2014 
року, завдяки нашим зв’язкам із Держав-
ною прикордонною службою ми постійно 
передаємо в Україну медикаменти. Вдало-
ся також переправити дві машини швид-
кої допомоги. Від самого початку війни в 
нас дуже добрий контакт із начальником 
госпіталю прикордонної служби у Львові, 
завдяки йому багато медичної допомоги 
потрапило на схід. Підтримка прикор-
донної служби – один із елементів нашої 
праці. Якщо говорити про гуманітарну 
допомогу, то завдяки співпраці з такими 
структурами,  як благодійні організації, 
фонди, громадські та церковні організа-
ції, а також за посередництвом державних 
структур, зокрема прикордонної служби, 
вона потрапляє до потребуючих. 

Хто зараз ваші благодійники і як Ви 
оцінюєте ставлення в Польщі до пи-
тання підтримки й допомоги України 
після трьох років війни?

Р. Р.: Перш за все нашими добродіями 
є українці, громадяни Польщі, які про-
живають у північно-західних воєвод-

ствах держави. Але серед людей, які нас 
підтримують, є також поляки. Я вважаю, 
що такі акції – це прекрасна нагода реалі-
зувати мрію про поєднання та прощення, 
адже до них підключаються люди, які є 
особливо чутливі до потреб громадян 
України у зв’язку із ситуацією на сході 
держави. 

Іван Сирник: Я розумію, що коли б 
ми спиралися виключно на українську 
меншину, то не мали б можливості допо-
могти потребуючим у такому масштабі, 
як це досі нам вдавалося. Серед тих, хто 
підтримує наші акції, є також поляки, нім-
ці, представники римо-католицькії пара-
фії. Коли говорити про організацію, яку 
репрезентую, то крім Щецина, збирання 
коштів проводять члени гуртків нашого 
відділу в місцевостях Тшебятув, Старгард-
Щецинський та Голенюв. Звичайно, спів-
працюємо з благодійним фондом УГКЦ 
«Карітас» Вроцлавсько-Гданської єпархії. 

Насправді, починаючи з Майдану, 
коли ми вирішили організувати акцію до-
помоги для протестувальників, та опіс-
ля – для українських добровольців і 
жертв війни, ми ніколи не сумнівалися, 
що наша допомога потрібна. Запевняю, 
що поки триває війна в Україні, поки по-
ранені діти потребують опіки, ми не пе-
рестанемо надавати підтримку. Звичай-
но, є нас менше, ніж на початку. Думаю, 
що на сьогодні лишилися люди найбільш 
витривалі й переконані у важливості сво-
єї роботи. Тому дуже дякую тим, хто по-
стійно підтримує нашу ініціативу та весь 
час з нами. Думаю, зараз не лише поляки, 
але й українці, які народилися в Польщі, 
не до кінця знають про реальну ситуацію 
в Україні. Тому й ставлення до питання 
допомоги міняється.

Коли Ви завозили допомогу вос-
таннє?

І. С.: У вересні 2016 року. Тоді ми до-
помогли харчами та теплим одягом на 
зиму 130 сім’ям постраждалих у Терно-
полі та Вінниці. Слід згадати, що, почи-
наючи з осені, майже кожного тижня зі 
Щецина відправляється в Україну тран-
спорт з теплим одягом або медичними 
перев’язками, які потрапляють на пере-
дову в АТО. Ми прийняли такий спосіб 
праці, щоб не чекати, поки зберемо певну 
суму й тільки тоді будемо відправляти 
велику вантажівку допомоги. Оскільки 
зараз зима і, наприклад, теплий одяг по-
трібен саме тепер, треба реагувати від-
разу. Тому практично кожного тижня 
відправляємо посилки. Велику акцію 
підтримки українських сімей плануємо 
організовувати в кінці лютого або на по-
чатку березня. Тоді поїдемо в Україну 
і вже на місці будемо купляти харчі і їх 
розподіляти між людьми.

Розкажіть, будь ласка, про Ваш ка-
лендар.

І. С.: Насправді такий календар ми 
виготовили вже вдруге. Весь прибуток з 
його продажу використовується для під-
тримки українських дітей та поранених. 
Ми цього року надрукували 500 примір-
ників і вже майже всі розпродали. Згід-
но з моїми підрахунками, завдяки цьому 
близько 150 сімей отримають харчі. Пла-
нуємо кожну родину обдарувати сорока-
кілограмовим пакетом із харчовими про-
дуктами. Знаю, що найбільшої підтримки 
зараз потребують багатодітні сім’ї, в яких 
батько на фронті, та рідні поранених, які 
весь свій домашній бюджет витрачають 
на їхнє лікування. У таких випадках у ро-
дині не вистачає коштів на забезпечення 
дітей. Є теж сім’ї, які взагалі не мають фі-
нансового забезпечення. Ситуації україн-
ських родин різні. Найкраще на їхні по-
треби реагувати вже на місці. ■

Українська спільнота зі Щецина допомагає Україні
У Щецині діє відділ Об’єднання 
українців у Польщі, який допо-
магає як Україні, так і україн-
цям у своєму місті. 

▲ Іван Сирник ▲ о. Роберт Роса
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П рограма адресована моло-
дим лідерам, що здобули вищу освіту, 
зацікавлені в розвитку демократії, еко-
номіки та громадянського суспільства у 
своїх країнах і в регіоні. Реалізація про-
грами відбувається в рамках двосеме-
стрового навчання у вищих навчальних 
закладах Польщі та 2–4 тижневих про-
фесійних стажувань у державних або 
приватних установах і організаціях. За-
прошення до подання заявок скеровано 
до кандидатів, які мають намір після за-
кінчення навчання повернутися до своєї 
країни для реалізації там підготовлено-
го в рамках стипендії проекту або отри-
маних знань.

Спеціальності:
● економіка й менеджмент;
● адміністрація/менеджмент (бізнес, 

НУО, культура, охорона навколишнього 
середовища, охорона здоров’я, освіта);

● державне управління (органи держав-
ної влади та самоврядування);

● право;
● суспільні науки (соціальна психоло-

гія, соціологія);
● політологія й міжнародні відносини;
● політика розвитку та гуманітарна до-

помога.
Дипломна робота, яка буде писатися в 

рамках стипендії, повинна мати характер 
науковий або практичний (в такому ви-
падку дипломна робота повинна містити 
вступ наукового характеру).

Кандидати:
У 2017/2018 навчальному році програ-

ма ім. Лейна Кіркланда адресована пред-
ставникам таких професійних груп, як:

 експерти, політики, працівники 
органів державної влади й самовряду-
вання;

 підприємці, менеджери;
 лідери неурядових організацій, ді-

ячі культури та громадські діячі;
 викладачі ВНЗ;
 журналісти.

Обов’язкові вимоги:
● громадянство й постійне прожи-

вання в одній із вищевказаних держав 
(особи, які мають карту постійного про-
живання в Польщі, не можуть претенду-
вати на отримання стипендії  ім. Лейна 
Кіркланда);

● повна вища освіта (ступінь магі-
стра);

● вік до 35 років (в обґрунтованих ви-
падках до 40 років);

● досвід професійної діяльності – мі-
німум 2 роки;

● принаймні 2 роки перерви після по-
передньої стипендії за кордоном, яка три-
вала більше 6 місяців;

● знання польської мови на рівні, до-
статньому для участі в лекціях та семі-
нарських заняттях, а також для написан-
ня дипломної роботи. Під час співбесіди 
обов’язковим є володіння польською мо-
вою на рівні мінімум В1.

● для кандидатів (крім кандидатів з 
України та Білорусі) є можливість на-
вчання англійською мовою (рівень знань 
мінімум В1) за умови обрання конкретно-
го навчального курсу цією мовою. В тако-
му випадку допускаються базові знання 
польської мови (А1).

Переваги надаються кандидатам, які:
► активно працюють у сфері своєї 

професійної або громадської діяльності;
► мають значні досягнення у сфері 

своєї діяльності;
► раніше не навчалися в Польщі.
Набір кандидатів:
Відбір 45 найкращих кандидатів буде 

проводитися в три етапи:
I етап – оцінка анкет на відповідність 

обов’язковим вимогам;

II етап – детальна оцінка анкет канди-
датів експертами з даних галузей;

III етап – кваліфікаційна співбесіда 
(запланована в датах 30.03–30.04.2017).

Осіб, запрошених до участі в III етапі, 
повідомлять про це електронною поштою 
в кінці березня. Інформацію про остаточ-
ні результати конкурсу буде надіслано 
електронною поштою в червні 2017 року.

Адміністратор програми залишає за 
собою право перевірки знань польської 
мови серед обраних кандидатів за допо-
могою зовнішнього іспиту в польських 
дипломатичних представництвах за кор-
доном у липні та серпні.

Необхідні документи:
1. Заповнений онлайн формуляр заяви 

на участь у програмі:
 анкета персональних даних;
 проект перебування – обґрунтуван-

ня намірів кандидата стосовно участі в 
програмі ім. Лейна Кіркланда, зокрема 
пропозиції щодо навчання в Польщі та 
плани на майбутнє (4000–6000 знаків з 
урахуванням пробілів).

2. Два рекомендаційні листи з пере-
ліком досягнень та кваліфікацій канди-
дата, а також описом перспектив його 
подальшого розвитку й роботи у сфері 
професійної або громадської діяльності 
(польською, російською або англійською 
мовою), надіслані електронною поштою.

3. Копія диплома про вищу освіту (за 
наявності – також диплома кандидата 
наук), надіслана електронною поштою.

Процедура подання заявок:
Детальний опис програми та інструк-

цію щодо заповнення формуляра заяви 
можна отримати безпосередньо на сай-
ті: www.kirkland.edu.pl або за допомо-
гою електронної пошти. Формуляр заяви 
необхідно заповнити онлайн. Після цьо-
го треба роздрукувати видану системою 
сторінку з інформацією, яка підтверджує 
отримання заяви. Підписану сторінку з 
актуальною фотокарткою кандидата по-
трібно надіслати звичайною поштою на 
адресу програми ім. Лейна Кіркланда. 
Два рекомендаційні листи та копію ди-
плома  відсканувати й надіслати на елек-
тронну адресу: kirkland@kirkland.edu.pl.

Терміни подання заявок:
Термін подання заявок на отримання 

стипендії ім. Лейна Кіркланда 2017/2018 
закінчується 1 березня 2017 року. Заяви, 
які надійдуть пізніше, розглядатися не 
будуть.

Фінансові умови:
Стипендія – близько 1800 злотих на мі-

сяць. Додатково програма покриває такі 
витрати: вартість навчання, проживання 
в Польщі, страхування, білети на подорож 
до і з Польщі, візові витрати, придбання 
навчальних матеріалів і посібників. ■

Стипендійна програма 
ім. Лейна Кіркланда
Польсько-американський фонд 
Свободи і фонд «Лідери змін» 
оголошують черговий відкри-
тий конкурс для кандидатів з 
України, Білорусі, Росії, Молдо-
ви, Грузії, Вірменії, Азербайджа-
ну, Казахстану й Киргизстану на 
отримання стипендій ім. Лейна 
Кіркланда в Польщі у 2017/2018 
навчальному році.

Оксана КУЗЬМЕНКО
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становлення засад, на яких 
можна розпочати професійну актив-
ність на території Польщі, має над-
звичайно важливе значення, оскільки 
впливає на те, чи необхідно робити 
якісь кроки, а якщо потрібно, то які 
саме, щоб виконувати роботу відпо-
відно до положень чинних законодав-
чих і нормативно-правових актів. Тому 
насамперед слід визначити, до якої із 
наведених нижче груп іноземців ви на-
лежите, аби не припуститися помилки, 
котра може спричинити негативні на-
слідки.

Іноземець має право виконувати 
роботу в Польщі за умови, якщо він/
вона:

● має статус біженця, наданий у 
Польщі;

● має наданий у Польщі додатковий 
захист;

● має дозвіл на постійне перебуван-
ня в Польщі;

● має дозвіл на перебування довго-
термінового резидента Європейського 
Союзу в Республіці Польща;

● має дозвіл на перебування з гума-
нітарних причин;

● має згоду на толерантне перебу-
вання в Польщі;

● користується тимчасовим захис-
том у Республіці Польща.

У вищезгаданих випадках іноземець 
може розпочинати роботу й працювати 
на таких самих засадах, що й польські 
громадяни, – на будь-якого роботодав-
ця чи роботодавців, а також на підставі 
будь-якого виду договору: наприклад, 
трудового договору, договору підряду 
або договору про надання послуг.

Варто також принагідно згадати, що 
аналогічні засади стосуються громадян 
країн – членів Європейського Союзу та 
Європейської економічної зони, а також 
деяких членів їхніх сімей. Не будемо 
тут аналізувати деталей працевлашту-
вання цієї групи іноземців, оскільки не 
вони є адресатами цієї публікації.

Окрему групу становлять особи, 
котрих звільнено від обов’язку мати 
дозвіл на роботу. До цієї групи нале-
жать, зокрема, іноземці:

► котрі мають дозвіл на тимчасове 
перебування, надане їм у зв’язку з:

● початком або продовженням ста-
ці-онарного навчання в вищих навчаль-
них закладах або аспірантурі (ст. 144 
Закону «Про іноземців»);

● проведенням наукових досліджень 
(ст. 151 абз. 1 або 2 Закону «Про інозем-
ців»);

● розлученням або сепарацією шлю-
бу іноземця, котрий є чоловіком/дру-
жиною громадянина Польщі (ст. 158 
абз. 2 пункт 1 Закону «Про іноземців»);

● овдовінням іноземця, котрий був 
чоловіком/дружиною громадянина 
Польщі (ст. 158 абз. 2 пункт 2 Закону 
«Про іноземців»);

● тим, що вони стали жертвою тор-
гівлі людьми (ст. 176 Закону «Про іно-
земців»);

● наявністю в них дозволу на пере-
бування довготермінового резидента 
Європейського Союзу, наданого іншою 
державою – членом Європейського Со-
юзу (ст. 186 абз. 1 пункт 3 Закону «Про 
іноземців»);

● возз’єднанням сімей (ст. 159 абз. 1 
Закону «Про іноземців»);

► котрі перебувають у шлюбі з гро-
мадянами Польщі та мають дозвіл на 
тимчасове перебування у зв’язку з ук-
ладенням шлюбу;

► котрі мають Карту поляка;

► котрі клопочуть про надання 
їм статусу біженця або перебувають 
у шлюбі з особою, від імені якої було 
подано заяву про надання статусу бі-
женця, за умови, що мають довідку про 
право на роботу, видану керівником 
Управління у справах іноземних гро-
мадян, та дійсне тимчасове посвідчен-
ня особи іноземця. Довідка, що дає пра-
во на виконання роботи, видається на 
підставі заяви іноземця, якщо питання 
стосовно надання міжнародного захис-
ту не було вирішене впродовж шести 
місяців і затримка з його розглядом не 
сталася з вини заявника;

► стосовно яких міжнародні догово-
ри або окремі положення законодавчих/
нормативно-правових актів допуска-
ють можливість виконання роботи без 
обов’язкової наявності дозволу, серед 
них (для прикладу) іноземці:

● котрі є вчителями іноземних мов 
і виконують роботу в дитсадках, шко-
лах, інституціях, центрах, відділах під-
готовки вчителів або в колегіях, про які 
йдеться у положеннях правових актів 
про систему освіти, або в Добровільних 
трудових загонах (скаутські організа-
ції);

● котрі індивідуально або в групах 
виконують/надають мистецькі послу-
ги, що тривають до 30 днів упродовж 
календарного року;

● котрі періодично (до 30 днів упро-
довж календарного року) виступають 
з лекціями, рефератами або презента-
ціями, що мають особливу наукову або 
мистецьку цінність;

● котрі є спортсменами, які до 30 
днів упродовж календарного року ви-
конують роботу для суб’єкта, що має 
місцезнаходження на території Польщі, 
у зв’язку зі спортивними змаганнями 
або виконують роботу у зв’язку зі спор-
тивними заходами міжнародного рівня, 
на які вони були делеговані відповід-
ною міжнародною спортивною органі-
зацією;

● котрі є студентами стаціонарної 
або аспірантами денної форми навчан-
ня, яке вони проходять у Республіці 
Польща;

● котрі є студентами, які виконують 
роботу в рамках професійного стажу-
вання, на проходження якого їх скеру-
вали організації, що є членами міжна-
родних студентських об’єднань;

Хто звільнений від обов’язку мати дозвіл на роботу?
Працевлаштування іноземців у 
Польщі пов’язане з необхідніс-
тю виконання низки норматив-
но-правових вимог, зокрема у 
більшості випадків вимагаєть-
ся документ, який дає право на 
виконання роботи. Однак слід 
пам’ятати, що не всі іммігранти, 
котрі хочуть працювати в Поль-
щі, зобов’язані мати дозвіл на 
роботу або декларацію про намір 
надання роботи іноземцеві. Де-
які іноземці можуть розпочати 
роботу на засадах, що поширю-
ються на польських громадян, 
aбо взагалі звільняються від 
обов’язку мати дозвіл на роботу. 
Інакше кажучи, це означає, що 
деякі іноземці можуть працю-
вати в Польщі без обов’язкового 
оформлення/отримання дозволу 
на роботу.
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● котрі є випускниками польських 
шкіл післягімназіального рівня, ста-
ціонарної форми навчання у вищих 
навчальних закладах або аспірантами 
денної форми навчання в польських ви-
шах, наукових інституціях Польської 
академії наук або в науково-дослідних 
інститутах, що працюють на підставі 
правових положень про науково-до-
слідні заклади;

● котрі виконують роботу в ста-
тусі наукових працівників у суб’єктів, 
діяльність яких регулюється положен-
нями правових актів про науково-до-
слідні заклади;

● котрі виконують роботу на під-
ставі зареєстрованої декларації про 
намір надати роботу іноземцеві, згідно 
з умовами, вказаними у цьому доку-
менті.

Окрім того, виконувати роботу в 
Польщі, щоправда, в обмежених рам-
ках, можуть іноземці, котрі мають:

 дозвіл на тимчасове перебування 
й роботу (ст. 114 абз. 1 Закону «Про іно-
земців»);

 дозвіл на тимчасове перебу-
вання й роботу – у випадку виконання 
функцій у правлінні юридичної особи 
(ст. 126 Закону «Про іноземців»);

 дозвіл на тимчасове перебуван-
ня з метою виконання роботи за спеці-
альністю, яка вимагає високого рівня 
кваліфікації (ст. 127 Закону «Про іно-
земців»);

 дозвіл на тимчасове перебуван-
ня для здійснення господарської діяль-
ності, що надається іноземцеві, метою 
перебування якого є виконання роботи 
на посаді в правлінні товариства з об-
меженою відповідальністю або акціо-
нерного товариства, яке він створив або 
придбав його паї чи акції (ст. 142 абз. 3 
Закону «Про іноземців»).

Іноземці, котрі отримали один із 
вищеописаних дозволів, мають пра-
во виконувати роботу в Польщі ви-
ключно на умовах, визначених цими 
дозволами, тобто лише для суб’єкта/
суб’єктів, зазначених у дозволі, на 
вказаній у дозволі посаді та з ураху-
ванням решти вимог щодо виконання 
роботи. Інакше кажучи, це означає, 
що всі вимоги/умови, описані в до-
зволі, мають знайти відображення в 
підписаному договорі, оскільки лише 
за цієї умови виконання роботи від-
буватиметься відповідно до положень 
чинних законодавчих і нормативно-
правових актів. ■

акий дозвіл видається на під-
ставі заяви іноземця, якщо:

 набуття нерухомості не становити-
ме загрози для обороноздатності, безпеки 
країни або громадського порядку, а також 
не йде врозріз з інтересами соціальної по-
літики та суспільного здоров’я;

 іноземець доведе свій зв’язок з Рес-
публікою Польща: наприклад, є поляком 
за національністю або має польське по-
ходження, є чоловіком/дружиною грома-
дянина Польщі, має дозвіл на постійне 
перебування або дозвіл на перебування 
довготермінового резидента Європей-
ського Союзу, має дозвіл на тимчасове 
перебування (за винятком дозволу для 
жертв торгівлі людьми та дозволу з ме-
тою короткотермінового перебування), 
займається в Польщі підприємницькою 
діяльністю відповідно до чинного зако-
нодавства в цій сфері.

Немає готових формулярів заяви про 
надання дозволу на придбання нерухо-
мості, але законодавство визначає, яку 
інформацію слід вказати в такій заяві. 
Йдеться про необхідність зазначити:

● дані заявника та його юридичний 
статус у Польщі (правова ситуація, що ре-
гулює перебування на території країни); 

● детальні дані щодо нерухомості, яка 
купується;

● дані продавця, тобто особи в якої ку-
пуєте нерухомість;

● яке саме право набуваємо: право 
власності чи право довічного користу-
вання;

● з якою метою/для яких цілей купує-
мо нерухомість.

До заяви слід додати документи, що 
підтверджують описані в заяві обста-
вини та зв’язок з Польщею, а також під-
твердження оплати гербового збору, 
який становить 1570 злотих. Детальну 
інформацію щодо необхідних докумен-
тів та їхні форми можна знайти на сайті: 
https://mswia.gov.pl в закладці «Безпека», 
a далі «Концесії і дозволи» та «Купівля 
нерухомості».

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Дозвіл на купівлю неру-
хомості дійсний упродовж двох років 
із дня надання.

Закон про набуття нерухомості іно-
земцями регулює також випадки, коли 
дозвіл міністра внутрішніх справ не 
потрібен. Це стосується, зокрема: 

► купівлі окремого житлового примі-
щення (квартири);

► купівлі окремого нежитлового при-
міщення, що має гаражне призначення, 
або частки в такому приміщенні, якщо це 
пов’язано із задоволенням потреб меш-
канця;

► купівлі нерухомості іноземцем, 
котрий проживає в Польщі щонайменше 
5 років з моменту надання йому дозволу 
на постійне перебування/проживання або 
дозвіл на перебування довготермінового 
резидента Європейського Союзу;

► купівлі нерухомості, яку здійснює 
іноземець, що є чоловіком/дружиною 
громадянина Польщі й проживає в країні 
щонайменше 2 роки з моменту надання 
йому дозволу на постійне перебування/
проживання або дозволу на перебування 
довготермінового резидента Європей-
ського Союзу, а ця нерухомість, в резуль-
таті її придбання, становитиме спільну 
законну власність подружжя;

► купівлі іноземцем нерухомості, ко-
ли станом на день її набуття він має (до 
нього переходить) законне право спадку-
вання від продавця нерухомості, а прода-
вець нерухомості є її власником або довіч-
ним користувачем щонайменше 5 років.

УВАГА! Купівля нерухомості інозем-
цем, що відбувається на незаконних 
підставах, вважається недійсною.

Дозвіл не купівлю нерухомості іноземцю

Патриція МІЦКЄВІЧ

Для набуття іноземцем права 
власності на нерухомість або 
права на довічне користування, 
за деякими винятками, необ-
хідно отримати дозвіл міністра 
внутрішніх справ. 

Т

▲ Фото: pixabay.com
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В
ід 1 січня 2017 року на 

польському ринку іпотечних кредитів 
відбулися важливі зміни. Відтепер ті, 
хто хотів би придбати нерухомість у 
Польщі й потребує залучення додат-
кових коштів, мусять викласти в якос-
ті першого внеску щонайменше 20% 
від вартості бажаного помешкання. 
Тобто якщо вартість вподобаної квар-
тири становить 300 тис. злотих, то для 
отримання кредиту в ідеалі треба мати 
заощадження щонайменше 60 тис.

Кілька років тому ринок був зна-
чно ліберальнішим. Так, до 2014 року 
польські банки видавали клієнтам іпо-
течні кредити під 5% першого внеску, 
можна було знайти навіть пропозиції 
кредиту на 110% вартості помешкан-
ня. Натомість Комісія фінансового на-
гляду, стурбована великою кількістю 
токсичних кредитів, рекомендувала 
банкірам поступове підвищення пер-
шого внеску. Тому кілька років по-

спіль перший платіж утримувався на 
рівні 10%, у 2016 році зріс до 15%, а 
тепер досягнув рекомендованого ко-
місією рівня у 20%.

Щоправда, польські органи публіч-
ного фінансового нагляду дозволили, 
аби бажаючі отримати іпотечний кре-
дит могли одразу покрити готівкою 
лише 10% вартості обраної нерухомос-
ті. Ще 10% будуть покриті банком, але 
за умови підвищення кредитної маржі 
чи запровадження додаткової страхов-
ки відсутньої частини першого вне-
ску. Так чи інакше, це означає додат-
кові кошти для клієнта. Тим же, хто й 
надалі дуже хоче мати власне житло 
і чиї заощадження не перевищують 
10% його вартості, в 2017 році можуть 
допомогти в банках Alior, Millenium, 
Pekao, GetIn, mBank, Raiffeisen.

До того ж в якості першого внеску в 
Польщі розглядається не тільки готів-
ка, а й кошти, нагромаджені на рахун-
ках приватних пенсійних інвестфон-
дів (так званий третій стовп, IKE або 
IKZE), задаток, виплачений девелопе-
ру чи продавцеві помешкання, доку-
ментовані кошти будівництва тощо.

У цьому році в польському пра-
ві можуть відбутися ще кілька змін. 
Так, іпотечні кредити у валюті вже не 
будуть доступні особам, чий дохід не 
пов’язаний із валютними надходжен-
нями. Період, коли банки зможуть 
брати оплату за передчасну виплату 
кредиту, буде скорочений до 36 мі-

У Польщі стало складніше отримати кредит на квартиру
сяців. Також вони будуть зобов’язані 
до реструктуризації заборгованості, 
якщо клієнт систематично запізнюва-
тиметься зі сплатою відсотків. Запро-
вадження подібних нововведень уже 
давно вимагає від Варшави Брюс-
сель.

І добра інформація для родин із 
дітьми – від початку року у Польщі 
знову розпочався набір заявок на до-
фінансування іпотечного кредиту в 
рамках програми «Помешкання для 
молоді». Ті, хто відповідає умовам 
участі в урядовій програмі, зможуть 
отримати додаткову допомогу з бю-
джету, якщо подадуть заявку на кре-
дит разом із необхідними паперами. 
На ці цілі у держбюджеті зарезерво-
вано 370 млн злотих. Проте бажаючі 
мусять поспішати – минулого року 
виділених засобів вистачило лише на 
три місяці. Сама програма «Помеш-
кання для молоді» реалізуватиметься 
до кінця 2018 року, потім буде згор-
нута.  

Нагадаємо, наприкінці 2016 року 
мешканці Польщі сплачували близько 
2 млн іпотечних кредитів. Загальна 
їх вартість становить понад 390 млрд 
злотих, близько 40% кредитів були 
видані в іноземних валютах. Серед-
ня вартість кредиту, про який клієнти 
просять банк, сягає 214 тис. злотих. 
Понад 60% власників іпотечних кре-
дитів приймають зобов’язання їхньої 
виплати на час від 25 до 35 років. ■

Олена БАБАКОВА

Від початку 2017 року поль-
ські банки збільшили розмір 
першого внеску для отриман-
ня іпотечних кредитів. Проте є 
можливість обійти і цю вимогу. 
Щоправда, в підсумку клієнт за-
платить більше.

▲ Фото: pixabay.com
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Кулінарна сторінка

Юрій ГЕРАСИМЧУКШ
умно відгули свята, гості 

розійшлися, але зима щось не радує 
погодою й не сильно заохочує виби-
ратися з дому. Тому я пропоную вам 
таку концепцію – зробимо щось доро-
ге, елегантне, неймовірно смачне, як 
із кухні заможних панських маєтків 
XVII століття. Як у нас ще кажуть – 
по-багатому! Як відомо, стара поль-
ська шляхта вміла розважатися, то й 
рецептів таких трохи з тих часів зали-
шилося.

Старопольський зимовий суп
з браунколю 
(оригінальний рецепт з XVIII ст.)
Взяти один кущ браунколю 

(jarmuż), який уже добре перемерз 
(підійде 450-грамова пачка заморо-
женого із супермаркету), промити та 
вкинути до легко підсоленої киплячої 
води, варити до м’якості, шумівкою 
перекласти в каструлю з льодяною во-
дою, потім витиснути руками від води, 
дрібно посікти та протерти через дріб-
не сито (чи змолоти блендером або 
комбайном). Перекласти масу ложкою 
в товстостінну каструльку, додати сві-
жого масла й муки та добре розвести 
бульйоном із телятини (в перерахунку 
на 3–4 ложки маси з браунколю пот-
рібно  0,5 л бульйону, ложку масла, 
стільки ж пшеничної муки) та поста-
вити варитися ще на 15 хв. При подачі 
на стіл до тарілок покласти шматочки 
телятини з бульйону. 

Приготування темного телячого 
бульйону (на відміну від світлого ку-
рячого) – це окреме кухарське таїнс-
тво. Він вариться довго, але потім 
можна його заморозити в пластико-
вих контейнерах і використовувати за 
потреби. Він сам по собі несамовито 
смачний. Тож приблизно на 2–3 літри 
бульйону беремо 4 кг порубаних теля-
чих кісток та порубану впоперек те-
лячу ніжку (gicz cielęca) або м’ясисту 
грудину (mostek cielęcy), викладаємо 
на бляшку та запікаємо при 200ºС в 
духовці 40 хв. У цей час на сухій ско-
ворідці підпалити на зрізі 4 цибулини, 
порізані навпіл. Почистити та порізати 
2 моркви, половину селери, білу час-
тину великої цибулі порею. В кастру-

лю вкласти запечені кості та овочі. В 
гарячу бляшку влити трошки окропу, 
відмити все, що натекло з м’яса, вили-
ти рідину в каструлю та додати склян-
ку червоного сухого вина. Додати бу-
кет гарні (гілочки тим’яну, петрушки 
та лавровий лист, перев’язані ниткою) 
або по чайній ложці сухих трав та 
3–4 лаврові листочки, смажити все на 
сильному вогні 5 хв. Залити 5 л холод-
ної води, довести до кипіння, зібрати 
шум, зменшити вогонь та варити 6–8 
годин. Процідити, відокремити м’ясо, 
а решту викинути. 

Сом по-старопольськи
4 шматки філе сома (в середньому 

по 200 г) промити та осушити паперо-
вою серветкою. На великій чавунній 
сковорідці (в ній і будемо подавати 
страву на стіл) розігріти 100 г верш-
кового масла та підрум’янити рибу з 
обох боків. Злити зі сковороди над-
лишок жиру, а рибу залити 500 мл 
36% сметани. Додати дрібно посіче-
ний пучок свіжого кропу та порізаний 
чвертькільцями лимон. Приправити 
сіллю і перцем, накрити кришкою та 
тушити 5–10 хвилин. Зварити 4 яйця 
круто, потерти їх на бурячкову тертку 
та посипати рибу. Прикрасити гілоч-
ками кропу. Можна подати з грінками 
або ж відварною чи печеною картоп-
лею на окремому блюді. Це поезія!

Соковитий пиріг 
із журавлиною 
від моєї польської бабці
Нагріти духовку до 175°C. Змасти-

ти маргарином або маслом форму для 
кексів 7x12x22см. Просіяти 2 склян-
ки муки, змішати зі склянкою цукру, 

2 ч. л. порошку для випічки та 1 ч. л. 
солі. 50 г масла (або маргарину, хоч це 
і не по-шляхетськи) потерти на крупну 
тертку, вмішати в муку, додати яйце, 
1 ч. л. апельсинової цедри, 1 склянку 
апельсинового соку та все добре вимі-
шати. В кінці додати 1,5 склянки світ-
лих родзинок та склянку свіжої журав-
лини (ягоди краще злегка роздушити 
товкачкою для картоплі), перемішати 
та влити до форми. Запікати 70 хв. або 
до моменту, поки встромлений сірни-
чок чи зубочистка  не залишаться чис-
тими та сухими (може бути видно сік 
із журавлини). Пиріг витягнути з фор-
ми та остудити на решітці. Порізати на 
порційні шматки, легко полити медом 
та прикрасити листочками м’яти.

Палацовий лікер 
із сухофруктів 
(dworski likier bakaliowy)
Нам потрібні: 100 г родзинок, 50 г 

чорносливу, 50 г фініків, 75 г інжиру, 
1 стручок ванілі, 2 гвоздики, 5 г кориці, 
5 лаврових листків, цедра 1 апельсина 
та 1 лимона, 60 мл лимонного соку, 
0,7 л спирту, 0,5 л білого десертного 
вина (білий портвейн, мадера, малага), 
0,5 л лимонного сиропу.

Подрібнені сухофрукти, порізаний 
стручок ванілі, приправи та цедру ци-
трусів витримати в спирті 14 днів, про-
цідити через густе сито, додати вино, 
лимонний сік і сироп, добре вимішати 
й відставити на 3 місяці в темне місце. 
Після цього процідити через щільну  
тканину або вату та розлити по пляш-
ках. Лікер має темний бурштиновий 
колір, густий аромат та споживається 
при температурі 18–20°C.

Смачного!

По-багатому

▲ Фото: pixabay.com
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Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

С П О Р Т

У рамках хокейного турніру «Euro Ice 
Hockey Challenge 2016/2017» в Катовіцах, 
у лютому пройде три гри, в яких братиме 
участь Україна: 
9 лютого, 1600: Італія – Україна;
10 лютого, 1630: Польща – Україна;
11 лютого, 1500: Україна – Словенія.
Місце проведення: ковзанка «малого 
Сподка» (lodowisko «Spodek»), ал. Kor-
fantego 35.
Квитки від 10 злотих.

К О Н Ц Е Р Т И

► Легендарний гурт «Apocalyptica» ви-
ступить у Варшаві та Вроцлаві в рам-
ках концертної траси з нагоди святкуван-
ня двадцятої річниці видання альбому 
«Plays Metallica by four cellos».
Варшава – 17 лютого, 1930, Torwar, 
вул. Łazienkowska 6a. 
Вроцлав – 18 лютого, 2000, Narodowe 
Forum Muzyki, пл. Wolności 1.
Квитки на концерти від 150 злотих.

► Rod Stewart у Кракові й Сопоті
Краків – 19 лютого, 2000, Tauron arena, 
вул. Stanisława Lema 7.
Гданськ/Сопот – 21 лютого, 2000, ERGO 
ARENA, пл. Dwóch Miast 1.
Квитки на концерти від 229 злотих.

► «Skunk Anansie» – чотири концерти 
в Польщі:
Краків – 20 лютого, 2000, Teatr «Łaźnia 
Nowa», адреса: osiedle Szkolne 25; 
Варшава – 21 лютого, 2000, клуб «Stodolа», 
вул. Batorego 10;

Гданськ – 22 лютого, 2000, клуб «Stocznia 
Gdańska», вул. Elektryków;
Познань – 24 лютого, 2000, CK Zamek,  
вул. Św. Marcin 80/82.
Квитки на концерти від 149 злотих.

К О Р И С Н І  Р О З В А Г И

► Романтична прогулянка Краківським 
передмістям у Варшаві
14 лютого, 1900.
Прогулянка розпочнеться під дзвіницею 
костелу Святої Анни біля Замкової Пло-
щі (Krakowskie Przedmieście 68).
Під час заходу можна буде довідатися ба-
гато історій, анекдотів і цікавинок про ві-
домих людей, пов’язаних із цією вулицею. 
Наприклад, де Шопен пізнав своє най-
перше кохання, через яку жінку відомий 
Казанова мав дуель у Варшаві, де таємно 
одружились Ян Собеський і Марусенька 
та багато іншого.
На прогулянку можна записатися на сто-
рінці: 
https://spacerwalentynki.evenea.pl/ .
Ціна: скільки вважатимете за потрібне 
(до сплати в кінці екскурсії).
Провідник: Aleksander Łamek.
Прогулянка триватиме 90 хв. і закінчить-
ся біля пам’ятника Копернику. 

► Targi Młodej Pary (Шлюбний ярма-
рок)
26 лютого, 1000–1800, Варшава, Między-
narodowe Centrum Targowo-Kongresowe, 
вул. Prądzyńskiego 12/14.
Найбільш очікувана подія року для всіх 
закоханих врешті завітає до Варшави. 
На ярмарку передбачений не лише про-
даж усього, що пов’язано з весільною 
тематикою, але й покази мод, майстер-
класи, концерти та різноманітні кон-
курси.
Вартість квитка 14.99 злотих.

▲ На сцені гурт «Apocalyptica». Фото з Вікіпедії
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