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Події
ЦІКАВА ПРОПОЗИЦІЯ 

ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ ПОНАД УСЕ 

Німеччина запрошує на роботу 
іноземців

Українські політв’язні можуть 
створити проблеми для держави

У зв’язку з браком спеціалістів 
Німеччина спрощує оформ-

лення на роботу іноземних пра-
цівників. 7 грудня німецький уряд 
вніс на розгляд Бундестагу проект 
закону про так звану «блакитну 
карту» (“Blue Card”), щоб виріши-
ти проблему з нестачею кваліфіко-
ваної робочої сили.

Її зможуть отримувати фахів-
ці з дипломом про вищу освіту, 
в яких буде трудовий контракт. 
Заробітна плата повинна бути не 
менше 33 тисяч євро на рік.

Якщо працівник матиме річ-
ний дохід в 44 тисячі євро, він змо-
же отримати дозвіл на перебуван-
ня в Німеччині без проходження 
процедури «перевірки наявності 
альтернативи іноземцю». Про це 
повідомляє Захід. нет

Відпрацювавши три роки, така 
людина отримає право на постій-
не місце проживання в ФРН. Як 
передбачає проект закону, ква-
ліфікованому фахівцю постійне 

місце проживання буде надавати-
ся автоматично, якщо його зарп-
лата становитиме 48 тисяч євро. 
Водночас закордонний фахівець 
втратить свою безстрокову візу, 
якщо протягом трьох перших ро-
ків проживання в Німеччині стане 
безробітним.

Проект ще має затвердити 
Бундестаг. Планується, що до Ні-
меччини щороку будуть запрошу-
ватися 3500 осіб, представників 60 
професій, на які існує запит. Най-
більш гострою є потреба в інже-
нерах, математиках та фахівцях у 
галузі IT.

У Федеральному об’єднанні 
торгово-промислових палат Ні-
меччини, з одного боку, привітали 
лібералізацію ринку праці, з ін-
шого — піддали критиці за надто 
складну схему.

«Загалом це правильний крок 
з метою ліквідації браку кваліфі-
кованих кадрів», — заявив глава 
об’єднання Мартин Ванслебен.

Велика Британія називає звіль-
нення з-під арешту лідерів опо-

зиції обов’язковою умовою підпи-
сання угоди про асоціацію України 
з Євросоюзом. Про це сказано в 
повідомленні прес-служби посоль-
ства Великої Британії в Україні.

«Якщо лідери опозиції, засу-
джені внаслідок проведення недо-
сконалих судових процесів, будуть 
звільнені й зможуть брати участь 
у політичній діяльності, що свід-
читиме про серйозність намірів 
України щодо захисту і розвитку 
демократії, то двері до підписання 
і ратифікації угоди про асоціацію 
й угоди про глибоку і всеосяжну 
зону вільної торгівлі будуть від-
криті», — цитується в повідомлен-
ні промова посла Великої Британії 
Лі Тернера перед представниками 
Донецької торгово-промислової 
палати і Британсько-української 
торговельної палати в Донецьку з 
нагоди дня пам’яті його засновни-
ка, валлійця Джона Х’юза.

Зі слів посла, події, що відбува-
лися в Україні протягом останніх 
шести місяців, і, зокрема, арешт лі-
дерів опозиції, виходять за рамки 
демократичних норм. «Саме тому 
Об’єднане Королівство й інші 
країни-члени ЄС чітко заявили 
про те, що, якщо опозиційні ліде-
ри, заарештовані внаслідок прове-
дення недосконалих судових про-
цесів, не будуть звільнені і якщо 
вони не зможуть брати участь у 
політичній діяльності, то навряд 
чи країни-члени ЄС підпишуть і 

ратифікують угоду про асоціацію 
й угоду про глибоку і всеосяжну 
зону вільної торгівлі», — зазначив 
Тернер.

При цьому посол наголосив, 
що у разі провалу підписання за-
значених угод Україна не зможе 
отримати дуже великі переваги. 
«Це стане для України катастро-
фою. Замість того, щоб стати на 
прямий шлях до глибшої євроін-
теграції, країна піддасться ризику 
опинитися в сірій зоні між ЄС і 
Радянським Союзом», — заявив 
британський дипломат.

На його думку, угоди про асо-
ціацію і зону вільної торгівлі з ЄС 
відкривають найкращий із усіх 
можливих довгострокових шля-
хів до реформування і збагачення 
України.

Шопінг-візи до Польщі скоро стануть 
доступними для волинян

Сьогодні з’явилося багато інфор-
мації про так звані шопінг-візи до 
Польщі. Перші пункти прийому 
заявок на їх отримання у листопаді 
відкрилися в Івано-Франківську та 
Львові. Чи матимуть таку можли-
вість волиняни і коли та скільки 
коштуватиме шопінг-віза, розповів 
Генеральний Консул Республіки 
Польща у Луцьку Марек Мартінек.

За його інформацією, система 
видачі так званих шопінг-віз є саме 
луцькою ідеєю, але розпочала вона 
діяти у Львівському консульському 
окрузі. 

— До кінця березня 2012-го року 
в Україні планується відкрити кілька 
десятків таких пунктів, — каже пан 
Консул. — В початковому графіку, 
який ми отримали, згадується Рівне, 
де в третьому тижні лютого такий 
пункт має бути відкритий. Щодо 
Луцька, то у графіку записано, що 
пункт з’явиться після підписання 
угоди з Консулом. На жаль, до цього 
часу фірма, яка обслуговуватиме такі 
пункти, до мене ще не звернулася. 

Запровадження шопінг-віз, за 
словами пана Консула, має кіль-
ка причин. Адже 1/3 громадян, які 
звертаються по візи, як мету подоро-
жі декларують торгово-економічну 
діяльність. 

— Тому ми хочемо відрізнити 
справжніх бізнесменів, які мають 
свої фірми і їздять по справах, від 
людей, котрі подорожують виключ-
но з метою купівлі товару і його пе-
репродажу в Україні, — пояснює пан 
Марек Мартінек. — Ми йдемо назу-
стріч й тим, хто не займається тор-
говельною діяльністю, але хотів би 
якісь товари придбати в Польщі для 
себе — це також дуже велика група 
людей. Таке вирішення дозволить 
уникнути фальшування документів 
і усуне фальшивих посередників. 
Також сьогодні спостерігаємо заці-

кавленість туризмом. Особи багатші 
можуть собі визначити цей виїзд за 
допомогою туристичної фірми. Осо-
би бідніше хотіли б поїхати, але не 
мають ні запрошення, ні викуплених 
туристичних послуг, бронювання го-
телів. Шопінг-віза якраз і вписуєть-
ся у такі потреби. Людина декларує 
ціль в’їзду — закупи і, напевно, щось 
там придбає, але при нагоді могла б 
зреалізувати свою туристичну мету.

Отримання шопінг-візи 
пов’язано з простою процедурою.

— Перша візу громадянин отри-
має, якщо задекларує у візовій заяві, 
що направляється в Польщу за по-
купками, — роз’яснює Консул. — Це 
буде одноразова віза дійсна протя-
гом одного тижня. Після здійснення 
покупок у Польщі і відбиття такс-фрі 
на кордоні, особа зможе чек такс-фрі 
повторно пред’явити заявляючи на 
отримання візи. Тоді вже отримає, 
звичайно, багаторазову візу. Консул 
оцінюватиме, на який термін її від-
крити — рік чи півроку і на скільки 
днів — максимально може бути 90 
днів. Простіше кажучи, чим на біль-
шу суму будуть здійсненні покупки 
в Польщі, тим на більший термін 
буде відкрита наступна віза. Лиша-
ється можливість подавати заяви 
згідно старих правил. Сьогодні ми 
видаємо візи, які не називаються за 
покупками, але із цим пов’язані, — 
на підставі запрошень від гуртівень 

та магазинів в Польщі. 
Але, як прокоментував «Відо-

мостям» підприємець, який є торго-
вим представником польської фірми 
на Україні, у Польщі не всі магазини 
дають чеки такс-фрі, а лише крупних 
торгових мереж, як от Tesco, Macro 
та інші. Щодо ціни, то шопінг-віза 
коштуватиме 35 євро плюс 250 грн. 
за послуги фірми, яка їх оформля-
тиме. Також у цих пунктах грома-
дянам оформлятимуть документи й 
на інші види віз. Працівники пунк-
ту здійснюватимуть й електронну 
реєстрацію, адже не всі волиняни 
мають Інтернет і комп’ютери. Таким 
чином у Консульстві планують усу-
нути посередників, які стоять тут 
під ворітьми і просять, наприклад, 
500 євро за оформлення документів 
на довгострокову візу. Однак часто 
просто обманюють громадян. У но-
востворених пунктах такі послуги 
будуть значно дешевшими і легаль-
ними. До того ж відкриття такого 
пункту в Луцьку створить нові ро-
бочі місця. Скажімо, у Львівському 
пункті працює 70 чоловік. Єдина 
особлива вимога до працівників — 
досконале знання польської мови.

— Обмеження щодо видачі 
шопінг-віз — одне, — продовжує 
Марек Мартінек, — треба бути гро-
мадянином України і проживати 
у нашому консульському окрузі, з 
Харкова ніхто тут візи не отримає. 
До нашого округу входить Волин-
ська і Рівненська області.

На запитання, чи можна скорис-
татися шопінг-візою, скажімо, для 
поїздок до Чехії, Німеччини та ін-
ших держав Шенгенської зони, пан 
Консул відповів: що теоретично так, 
але можливі непорозуміння на кор-
донах. 

— Кожна шенгенвіза типу С дає 
право на в’їзд до всіх країн членів 
Шенгензони, але прошу пам’ятати, 
що кожна з 25 держав видає таку візу 
з метою в’їзду до себе, — зауважує 
Марек Мартінек. — Прикордонні 
служби тих держав контролюють пе-
реміщення через кордон так званих 
третіх осіб. Тому якщо із шопінг-
візою до Польщі їдете до чехів, то 
мусите мати якийсь документ, який 
підтверджує мету в’їзду, наприклад, 
резервацію готелю в Чехії. Великою 
помилкою громадян України є те, що 
вони їдуть до інших держав без під-
твердження цілі в’їзду. Прикордонні 
служби можуть не впустити до себе, 
до того ж вписати до інформаційної 
системи Шенген — таким чином 
унеможливлюючи отримання вами 
візи протягом наступних п’яти ро-
ків. Особливо принциповими у цих 
питаннях є німецькі стражі кордону. 
Система Шенген не захищається від 
в’їзду гостей, але вимагає просто по-
рядку. 

Людмила ШИШКО

В Єгипті просувають 
«безгріховний» туризм 
Близькосхідна преса активно обговорює ситуацію, в 
якій може опинитися туристична індустрія Єгипту піс-
ля приходу до влади в країні радикальних ісламістів.
Кандидат в президенти від провідної ісламістської 
партії Хазем Салех Абу Ісмаїл нещодавно заявив, що 
просуватиме «безгріховний туризм». Тобто жінкам 
під загрозою арешту буде заборонено з’являтися на 
пляжі в бікіні, також буде заборонено спільне купання 
чоловіків і жінок, вживання алкоголю та азартні ігри. 
Ісламістів підтримують більше 60% виборців.

Україна пересіє більше двох 
мільйонів гектарів озимих
Про це повідомив міністр аграрної політики і про-
довольства України Микола Присяжнюк. За його 
словами, доведеться пересівати сою, кукурудзу і 
ячмінь. При цьому, міністр запевнив, що не втрачає 
оптимізму щодо врожаю зернових у наступному 
році. За його словами, зараз Міністерство прово-
дить консультації з вченими щодо того, як правиль-
но провести пересівання озимих. 

ДОВІКА 

Цього року включно до 7 грудня 
Консульство республіки Польща У 
Луцьку видало 108472 візи, з яких 
30579 — для бізнесових справ. Крім 
того, видано близько 15 тисяч карт 
місцевого прикордонного руху. 
Зростає кількість громадян, які 
їдуть на навчання — цього року ви-
дано на такі потреби 1265 віз.

ПОГОДА 

У західних областях 15 груд-
ня очікується хмарна погода, 
дощитиме. Температура пові-
тря вночі становитиме +5...+7°C, 
вдень +7...+10°C. 16 грудня змін-
на хмарність, можливі опади. 
Вночі +6...+8°C, вдень +2...+6°C.  
17 грудня похмуро, невеликий 
дощ. Температура повітря вночі 
+1...+3°C, вдень +5..+8°C. 

У північних регіонах 15 
грудня похмуро, можливий дощ. 
Нічна температура становитиме 
+3...+6°C, денна +4...+6°C. 16 груд-
ня хмарно, дощитиме. Температу-
ра повітря вночі +6...+8°C, вдень 
+6...+8°C. 17 грудня хмарно, очі-
куються опади. Температура вно-
чі +5...+7°C, вдень +7...+10°C. 

У Києві 15 грудня очікуєть-
ся хмарність, короткочасні дощі. 
Температура вночі +3…+5°C, 
вдень +5...+7°C. 16 грудня похму-
ро, дощитиме. Вночі +7…+9°C, 

вдень +7...+9°C. 17 грудня хмар-
но, передбачаються опади. Нічна 
температура +5… +8°C, денна 
становитиме +7...+10°C.

У східних регіонах 15 грудня 
переважно хмарно, без опадів. 
Вночі 0...+1°C, вдень +1…+3°C. 
16 грудня змінна хмарність, без 
сухо. Нічна температура стано-
витиме +1...+2°C, денна +1...+5°C. 
17 грудня похмуро, опадів не пе-
редбачається. Температура вночі 
0...+2°C, вдень +1...+6°C.

У південних областях 15 
грудня хмарно з проясненнями, 
сухо. Температура повітря вно-
чі становитиме +4...+7°C, вдень 
+8...+12°C. 16 грудня змінна хмар-
ність, можливий незначний дощ. 
Вночі +9...+7°C, вдень +10...+12°C. 
17 грудня похмуро, дощитиме. 
Нічна температура +9...+10°C, 
денна +8...+11°C. 

21
стільки мільйонів українців 
отримують на сьогодні пільги, 
за словами міністра соцполіти-
ки Сергія Тігіпка. Це пенсіонери 
за віком, діти війни, ветерани 
праці, ветерани війни, постраж-
далі внаслідок аварії на ЧАЕС. 

НА ФОНІ БІДНОСТІ 

Один депутат Верховної Ради обходиться українцям 
у 1,5 мільйона на рік

Крім заробітної плати, яка зараз 
становить 15 тисяч гривень, дію-

чі парламентарії одержують грошо-
ву компенсацію службових витрат у 
розмірі близько 20 тисяч гривень на 
місяць. Про це повідомляє видання 
«Главком».

Існує приблизна норма витрат 
на одного депутата ВР. На безплат-
ний проїзд народним обранцям ви-
діляється 26 800 гривень, на міські й 
міжміські розмови — 4 890 грн., на 
канцелярське начиння — 708 грн., на 
відшкодування коштів періодичним 
виданням за публікацію авторських 
матеріалів народних депутатів Укра-
їни — 500 грн., для виступів на радіо, 
телебаченні, у пресі з питань депутат-
ської діяльності — 5000 грн., на утри-
мання помічників-консультантів 
— 216 000 грн., на їхні відрядження 

у виборчі округи — 3600 грн., на 
збори виборців в округах —  670 
грн., на проходження через зал офі-
ційних делегацій при відрядженні 
народних депутатів України — 1700 
грн., на відшкодування вартості 
путівки на санаторно-курортне лі-
кування — 4000-5000 грн. Також на 
оздоровлення в 2012 році депутати 
додатково будуть ще одержувати 16 
мільйонів гривень — по дві місячні 
зарплати на одну людину. Підраху-
вавши, можна зробити висновок, що 
кожний народний обранець у рік об-
ходиться країні мінімум в 765 тисяч 
гривень. За п’ять років, відповідно, в 
3 мільйони 825 тисяч гривень. Плюс, 
якщо держава забезпечує депутата 
постійним житлом, до цієї ж суми 
можна сміливо додати ще один міль-
йон гривень.

«Якщо ми говоримо про депу-
татські пільги, давайте порахуємо, у 
що обійдуться квартири. Якщо взя-
ти, порахувати просто в лоб: 450 де-
путатів, 450 квартир як мінімум по 
мільйону гривень, от вам 450 міль-
йонів». Разом приблизно 1,5 млн. 
гривень.

Після закінчення терміну дії де-
путатських повноважень народний 
обранець має право цілий рік ніде 
не працювати й при цьому одер-
жувати свій парламентський оклад 
з усіма надбавками. При виході на 
пенсію йому призначать утриман-
ня у розмірі 80% від рівня зарплати 
діючих депутатів. До кінця життя 
екс-парламентарій зможе користу-
ватися безкоштовним лікуванням у 
лікарнях і поліклініках при органах 
державної влади.


