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Офіційна Прага хоче подолати 
9% безробіття і заради цього 

з липня обмежує кількість праців-
ників з країн, що не входять до Єв-
росоюзу, передає ТСН. 

Роботодавців змушують за-
крити двері, перш за все для пра-
цівників з України, яких в Чехії 
200 тисяч. Однак самі місцеві 
підприємці від цього не в захва-
ті. Бо українці незамінні і в сфе-
рі комп’ютерних технологій, і на 

брудній роботі на селі.
На цьому тлі низка громад-

ських організацій та соціальних 
фондів, пов’язаних з ЄС, взялися 
захищати репутацію заробітча-
нок-домробітниць. Жінки працю-
ють за копійки, часто нелегально, 
і повинні терпіти лайку від госпо-
дарів.

Одним із перших з’явився ро-
лик про чеського студента, який 
навіть не підозрює, що вікна в його 
квартирі миє викладачка матема-
тики. За сюжетом, він шукає свої 
записи з рівняннями. Але не зна-
ходить їх і починає лаяти домро-
бітницю, яка миє вікна в квартирі. 
Він продовжує кричати, і тоді жін-
ка сідає і вирішує всі рівняння сту-
дента. Голос за кадром повідомляє, 
що жінка, яка миє вікна, — Люба 
Григоренко, що 8 років викладала 
математику в гімназії Львова. «А 
ви знаєте, хто прибирає в вашій 
квартирі?» — закінчується питан-
ням відео на захист українських 
заробітчан.

Нагадаємо, Асоціація неза-
лежних профспілок Чехії (Asociace 
samostatných odborů) виступає за 
введення піврічного мораторію 
на працевлаштування іноземців із 
третіх країн.

Як показали останні вимірюван-
ня, зроблені за допомогою су-

путника, Венеція знову йде під воду. 
Вона нахилилася на схід, причому 
середня швидкість занурення ста-
новить до 4 мм на рік —  це істотно 
більше, ніж вважалося раніше, пові-
домляє newsru.ua

До теперішнього моменту спо-
стереження з супутника не виявля-
ли крену, а попередні дослідження 
дозволяли сподіватися, що осідання 
ґрунту стабілізувалося і гідротех-
нічні споруди надійно захищають 
місто від затоплення. Однак тепер 
фахівці з Океанографічного інсти-
туту Скріппса Університету Калі-
форнії виявили, що це не так. У разі 
2-міліметрового середньорічного 
осідання ґрунту і такого ж темпу 
зростання рівня Адріатичного моря 
у Венеціанській лагуні сумарна 
швидкість занурення міста під воду 
сягає 4 мм на рік. Зрештою, до 2032 
року Венеція може опуститися ще 
на 80 мм. Ці висновки підтверджує 
звіт Американського геофізичного 
союзу, опублікований 28 березня в 
журналі Geochemistry, Geophysics, 
Geosystems.

З використанням GPS та супут-
никового радара проводилися ви-
мірювання зміщення Венеції та Ве-
неціанської лагуни протягом десяти 
років — з 2000-го по 2010-й. Резуль-
тати досліджень показали, що 117 
венеціанських островів йшли під 
воду зі швидкістю від 2-3 мм на пів-
ночі до 3-4 мм на півдні міста.

Про те, що Венеція тоне, відомо 
вже дуже давно. Хоча точні вимірю-

вання почали проводитися лише з 
1872 року, аналіз робіт великого ве-
неціанського пейзажиста Каналетто, 
на яких видно темні сліди, залишені 
повенями на стінах будівель, дозво-
лив дослідникам визначити, що від 
1727 року місто занурилося в лагуну 
на 60 см. У XX столітті Венеція зану-
рювалася з середньою швидкістю до 
5 мм на рік, в цілому опустившись на 
23 см, з яких 12 см становило про-
сідання ґрунту, а ще 11 см додалося 
за рахунок підняття рівня моря. В 
наші дні частота повеней зросла, 
і чотири-п’ять разів на рік жителі 
більшої частини міста змушені хо-
дити по дерев’яних настилах.

Втім, італійські науковці вважа-
ють, що 20 і 30 років тому ситуація 
була набагато критичнішою і що 
приводу для паніки немає, покла-
даючи надії на нову систему загоро-
джень MOSE, яка буде добудована 
до 2014 року. Ця система здатна ви-
тримати підйом води до 1,1 м щодо 

нинішнього рівня і таким чином ви-
рішить проблему повеней у місті.

Зауважимо, танення криги в 
Арктиці вже тепер йде швидшими 
темпами, ніж передбачалося раніше. 
Про це свідчать нові дані, отримані 
Норвезьким полярним інститутом. 
Досі вважалося, що крижаний по-
крив Арктики зникне не менш ніж 
через 50-100 років. Нинішній про-
гноз куди гірший: крига може роз-
танути за 10 років. Окрім того, фа-
хівці NASA й низки дослідницьких 
інститутів з’ясували, що за останні 
25 років 167 найбільших світових 
озер збільшили середню темпера-
туру води у відповідь на кліматичні 
зміни на планеті.

За даними ООН, у результаті 
глобального потепління приблизно 
332 млн. людей, що проживають в 
прибережних районах, стануть еко-
логічними біженцями, а 1,8 млрд. 
жителів планети будуть позбавлені 
доступу до питної води.
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  ПЕРСПЕКТИВА

Угоду про асоціацію з ЄС можуть 
підписати вже у 2013 році

Угода про асоціацію України з 
Європейським Союзом може 

бути підписана вже у першій по-
ловині 2013 року. Про це заявив 
керівник української перемовної 
групи, заступник міністра закор-
донних справ України Павло Клім-
кін, пише dt.ua.

«Ми багато спілкувалися з 
представниками різних країн-чле-
нів ЄС, і в цілому думка сьогодні 
зводиться до наступного: нам по-
трібно десь півроку, може, трохи 
більше, для технічної підготовки 
угоди, і після того, безумовно, по-
літичні чинники будуть врахову-
ватися. Технічно і політично це 
цілком можливо у такий термін», 

— сказав Клімкін.
Як повідомлялося, 30 березня 

керівники перемовних делегацій 
України та ЄС парафували текст 
Угоди про асоціацію, невід’ємною 
складовою якої є положення щодо 
створення поглибленої та всео-
сяжної зони вільної торгівлі. Після 
парафування угоди буде процес 
ратифікації. Це означає, що угоду 
мають ратифікувати всі 27 парла-
ментів ЄС.

Нагадаємо, що у грудні 2011 
року Європейський Союз від-
мовився підписувати з Україною 
вже готову Угоду про асоціацію у 
зв’язку з негативною оцінкою того, 
що відбувається у країні.

  ПОТЕПЛІННЯ

Венеція знову йде під воду

Генпрокуратура дозволила лікувати 
Тимошенко за межами колонії
Генпрокурор Віктор Пшонка дав 
доручення щодо лікування Юлії 
Тимошенко за межами Качанівської 
колонії. Про це йдеться у повідо-
мленні прес-служби Генпрокура-
тури.

Пшонка дав доручення Дер-
жавній пенітенціарній службі та 
Мінздоров’я «вжити необхідних за-
ходів, у рамках чинного законодав-
ства, для забезпечення обстеження 
та лікування Тимошенко у спеціалі-
зованій медичній установі за межа-
ми Качанівської виправної колонії».

Лікування екс-прем’єра Юлії 
Тимошенко планується організувати 
в умовах спеціалізованого стаціона-
ру в лікарні «Укрзалізниці» у Харко-
ві. Про це повідомляє прес-служба 
МОЗ.

«Виконання рекомендацій ме-
диків щодо лікування Тимошенко 
планується організувати в умовах 
спеціалізованого стаціонару в од-

ній із багатопрофільних медичних 
установ міста Харкова, зокрема у 
Центральній клінічній лікарні «Ук-
рзалізниці» у відділенні патології 
хребта і периферичної нервової сис-
теми», — наголошується в повідо-
мленні.

У МОЗ підкреслили, що мате-
ріально-технічна база лікарні по-
вністю відповідає всім вимогам, ви-
словленим фахівцями з Німеччини 
та узгодженим усіма фахівцями ме-
дичної комісії Міністерства охорони 
здоров’я.

«Заклад спеціалізується на на-
данні допомоги пацієнтам із ана-
логічною патологією багато років. 
Має потужний кадровий потенціал 
і напрацьовані методики. У лікарні 
є можливість повністю виконати ре-
комендації щодо медикаментозного 
лікування, у тому числі при необхід-
ності селективного введення лікар-
ських засобів у осередок патологіч-
ного процесу. Крім цього, в установі 

відпрацьовані питання застосуван-
ня сучасних, визнаних іноземними 
фахівцями, методик із використан-
ням новітнього фізіотерапевтич-
ного обладнання. Відновлювальне 
лікування включає в себе систему 
інших реабілітаційних заходів ліку-
вальної фізкультури, гімнастики та 
лікувального масажу, що застосо-
вуються в комплексному підході до 
організації лікування пацієнтів», — 
підкреслили у відомстві.

«Нафтогаз» позичив у 
«Газпрому» $2 мільярди, 
щоб заплатити за газ
НАК «Нафтогаз України» вирішила залучити в Газпром-
банку (Росія), 41,7% якого належить російському газово-
му монополістові, компанії «Газпром», кредитну лінію в 
обсязі 2 мільярди доларів для розрахунків за імпортний 
газ. Про це пише «Економічна правда». Кредит залу-
чається на 7 років, очікувана вартість обслуговування 
позики становитиме 1 млрд. 539 млн. 501 тис. доларів (у 
тому числі у 2012 році — понад 182 млн. доларів).

Росспоживнагляд не 
знайшов порушень 
у виробництві сирів
Фахівці Росспоживнагляду, які інспектували 
українське підприємство з виробництва сирів 
«Гадячсир», не виявили технічних порушень. Про 
це сказав на брифінгу президент Національної 
академії аграрних наук Микола Безуглий, переда-
ють «Коментарі». «На жаль, письмових висновків 
комісія не надала. Вона поїхала в Росію доопра-
цьовувати матеріали», — сказав академік.

  СКАНДАЛ 

11%
на стільки протягом лютого зріс 
рівень безробіття в країнах, які 
використовують євро як валюту. 
Це найгірший показник за 
останні 15 років. Це означає, що 
понад 17 млн. людей в єврозоні 
залишилися без роботи.

  ПРОПОЗИЦІЇ КАБМІНУ

Податок на розкіш платитиме середній клас

У Мінфіні вирішили вводити 20% 
податку на розкіш не на коштов-

ності, хутро й дорогі годинники, а на 
площу нерухомості й обсяг двигуна 
автомобіля.

Такі положення містяться у про-
екті змін до Податкового кодексу 
щодо введення податку на розкіш, 
що розроблений під керівництвом 
міністра фінансів Юрія Колобова, 
пише «Коммерсантъ-Украина».

Документ має замінити про-
ект, запропонований у листопаді 
віце-прем’єром Сергієм Тігіпком. За 
словами джерела видання в уряді, у 
понеділок цей документ уже був ви-
несений на розгляд членів Кабміну.

Проти нього, розповів співроз-
мовник, виступили Тігіпко й міністр 
економіки Петро Порошенко.

Насамперед у Мінфіні вирішили 
переглянути базу оподатковування 
— з жилої на загальну площу.

При цьому буде змінений пере-

лік нерухомості, з якої не потрібно 
платити податок: наприклад, якщо 
на присадибній ділянці поруч із бу-
динком є об’єкти нежитлової неру-
хомості, призначені для утримуван-
ня свійських тварин або зберігання 
садового інвентарю. Але ця норма 
працюватиме, тільки якщо будинок 
є постійним місцем проживання 
громадянина.

«Люди не реєструються на своїх 
дачах, тому один цей пункт призве-
де до введення податку для сараїв і 
тимчасових споруджень. У той час 
як господарські будови на територі-
ях елітних садиб, такі як стайні, при-
міщення для охорони, тенісні корти, 
більярдні, сауни, приватні зоопарки, 
не будуть обкладатися податком»,— 
відзначили в службі віце-прем’єра. 

У Мінфіні вважають розкішшю 
квартири загальною площею понад 
120 кв. м і будинки від 250 кв. м (Ті-
гіпко пропонував 200 кв. м і 400 кв. 

м відповідно).
Ці ж пороги встановлені й для 

щорічного стягнення податку на не-
рухомість. Фактично це означає вве-
дення подвійного оподатковування.

Податок на нерухомість, як жит-
лову, так і нежитлову, буде розрахо-
ваний як 1-2,7% мінімальної зарп-
лати за 1 кв. м, а податок на розкіш 
буде стягуватися з житлової неру-
хомості в розмірі 0,5% «від оцінної 
вартості житла» за винятком видат-
ків на її оцінку.

Податок на розкіш платитиме 
власник житлової нерухомості неза-
лежно від кількості тих, хто прожи-
ває у квартирі або будинку, а також 
їхнього соціального статусу.

Податок на розкіш буде стягу-
ватися з літаків, суден і вертольотів 
—  1% вартості, але не буде поширю-
ватися на коштовності, хутра, доро-
гі мобільні телефони, годинники й 
зброю.

  ПОЗИЦІЯ

Чехи стали на захист українських 
заробітчан

Акімову зловили на контрабанді 
у 100 тисяч євро

У суботу, 31 березня, у Віден-
ському міжнародному аеро-

порту при проходженні митного 
кордону була затримана перший 
заступник голови Адміністрації 
Президента України Ірина Акімо-
ва при спробі незаконно ввезти 
незадекларовані 100 тис. євро. Про 
це повідомляє Національне бюро 
розслідувань України.

Чиновниця-контрабандист-
ка не змогла достатньо пояснити, 
чому не задекларувала таку велику 
суму. В результаті 100 тис. євро у 
Ірини Акімової вилучили. Зараз 
австрійська митниця намагається 
з’ясувати, чи задекларувала чи-
новниця ці кошти на українській 
стороні кордону.

Втім, втрата 100 тис. євро на-
вряд чи стане дуже відчутною для 
особистого бюджету Акімової. 
Ймовірно, їй доведеться всього 
лише відмовитися від чергового 
шопінгу в віденських бутиках і по-
ходити ще деякий час зі своєю зна-
менитою сумкою зі шкіри ягняти 
Lady Dior за $3,4 тис. 

Користування банальною кре-
дитною карткою могло б вберег-
ти Акімову від неприємностей на 
кордоні, але дріб’язкове бажання 
заощадити кілька тисяч євро на 
комісії банку призвело до повної 

втрати «заначки» на витончені 
плоди високої моди.

Як відомо, Ірина Акімова дуже 
любить Відень. «Я дуже люблю 
Відень, де завжди дуже велика 
кількість цікавих виставок. Вос-
таннє я була на виставці Магрітта 
(бельгійський художник-сюрреа-
ліст Рене Магрітт. — Ред.) й була 
вражена, тому що ця виставка зі-
брала його шедеври з усього сві-
ту», — якось хвалилася чиновниця 
журналістам.


