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Президент взяв участь у церемонії запуску
технологічного циклу будівництва арки ЧАЕС
Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії запуску
технологічного циклу будівництва арки
Чорнобильської АЕС.
«Ми є свідками визначальної події
у перетворенні об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
- будівництва арки Чорнобильської
атомної електростанції», - підкреслив
Глава держави. Він особливо наголосив, що йдеться про конструкцію, яка
за своїми масштабами не має аналогів у
світі.
«Успішна реалізація цього проекту гарантуватиме екологічну безпеку всіх
прилеглих територій, унеможливить потрапляння радіації в атмосферу», підкреслив В.Янукович.
Президент додав, що великі надії в цьому зв’язку покладаються на
професійну команду, яка працює на будівельному майданчику ЧАЕС. Йдеться як про замовника проекту - Чорнобильську АЕС та західних консультантів
Групи управління проектом, так і про виконавців - СП «Новарка».
Глава держави подякував усім учасникам за якісне виконання завдань на
підготовчому етапі монтажу Арки.
www.president.gov.ua

Візит Голови Державної міграційної служби України
Миколи Ковальчука до Федеральної міграційної
служби Російської Федерації

Розповсюджується безкоштовно

МВС та науковці-медики уклали
меморандум про співпрацю

24 квітня.2012 У Міністерстві
внутрішніх
справ
України
керівник відомства Віталій Захарченко зустрівся із Президентом
Національної академії медичних наук
України Андрієм Сердюком. Результатом зустрічі стало підписання Меморандуму про надання науковою
організацією квоти безкоштовних
місць для розміщення осіб, які потребують лікування у спеціалізованих
наукових медичних закладах. Серед категорій, що матимуть змогу

лікуватися – правоохоронці, ветерани органів внутрішніх справ та
ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС.
За словами Віталія Захарченка,
на обслуговуванні у структурних
підрозділів Управління медичного
забезпечення та реабілітації МВС
України перебуває близько 850 тисяч осіб: як працівників міліції та
членів їхніх сімей, так і ветеранів
органів внутрішніх справ. Крім того,
24 тисячі правоохоронців з цього числа є ліквідаторами наслідків аварії на
ЧАЕС.
– Питання соціального захисту
працівників міліції, особливо – його
медична складова, є дуже важливим.
Ця робота є продовженням соціальних
ініціатив Президента України Віктора
Януковича, особливо з урахуванням
того, що наразі триває модернізація
української медицини, – підкреслив
Міністр внутрішніх справ.
http://mvs.gov.ua

Одесситы почтили память
освободителей своего города

торжественные церемонии возложения венков и цветов к монументам
Славы.
10 апреля 2012 года состоялось торжественное возложение венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу в парке им. Шевченко и спуск
поминальных венков на воду в акватории Одесского порта.
Память освободителей Одессы почтили также в ходе церемонии возло-

ку С. Дехтяренком і радником Голови М. Соколюком відвідали з робочим візитом Федеральну міграційну
службу Російської Федерації.
В рамках візиту 25 квітня відбулась
зустріч Голови ДМС України Миколи
Ковальчука та директора ФМС Росії
Костянтина Ромоданівського.
В честь Дня освобождения Одессы фашистских захватчиков состоялось торжественное возложение венков и цветов к монументам Славы
10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Воздавая почести подвигу
защитников и освободителей города в
этот деньв Одессе ежегодно проходят

З 23 по 26 квітня 2012 року
делегація Державної міграційної
служби України на чолі з Головою
М. Ковальчуком разом із першим заступником Голови В. Шейбутом, директором Департаменту управління
справами та регіонального розвитНа зустрічі сторони обговорили
питання
управління
міграційними потоками, боротьби
з незаконною міграцією, обміну
інформацією, реадмісії громадян,
а також подальші перспективи
міжвідомчого співробітництва у
сфері міграції.
www.dmsu.gov.ua

жения венков и цветов к стелле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
В торжественных церемониях возложения цветов приняли участие ветераны, руководство города Одессы и
области, депутаты всех уровней, представители ветеранских, молодежных
и общественных организаций, а также многочисленные одесситы.

www.odessa.ua
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Віт а лій Захарченко:
«Я сподіваюся на пода льшу
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У Міністерстві внутрішніх справ України

Віт а лій Захарченко: «Я сподіваюся на пода льшу плідну
співпрацю між Україною і Францією»

Міністр внутрішніх справ України
Віталій Захарченко і Надзвичайний
та Повноважний Посол Республіки
Франція в Україні Ален Ремі обговорили аспекти підготовки українських
правоохоронців до охорони громадського порядку під час проведення в
нашій державі фінальної частини
Євро-2012,
питання
модернізації
відомства з урахуванням іноземного
досвіду, зокрема - правоохоронних
структур Франції.
За словами Віталія Захарченка,
співробітництво між Україною та
Францією продовжується не один рік
і є дуже цінним для правоохоронної
системи нашої країни. Вирішення
питання модернізації українського
правоохоронного відомства з урахуванням досвіду французьких колег,
реформування
внутрішніх
військ,
яке відбувається з участю іноземних
фахівців,
дадуть
Міністерству
внутрішніх справ можливість привести
діяльність цих підрозділів до високих
європейських стандартів.
Як зазначив Міністр внутрішніх
справ,
сьогодні
міліція
України
перейшла до практичного етапу

підготовки до європейського футбольного чемпіонату. В рамках цієї роботи були проінспектовані всі стадіони,
що прийматимуть матчі футбольного
турніру. Основні зусилля керівництва
органів внутрішніх справ спрямовані
на підготовку працівників міліції до
охорони громадського порядку: забезпечення адекватної толерантної
поведінки міліціонерів, їх мовної
підготовки тощо.
Також Віталій Захарченко зазначив,
що нещодавно у столиці на базі НСК
«Олімпійський» були проведені навчання з організації охорони правопорядку
та протидії груповим порушенням громадського порядку. Подібні навчання
найближчим часом заплановані і на
спортивній арені Харкова. Крім того,
за словами керівника МВС України, під
час проведення у країні футбольного
турніру для спілкування з іноземними
гостями активно буде використовуватися допомога курсантів навчальних закладів системи МВС, а також
студентів та волонтерів, які володіють
іноземними мовами.
Керівника іноземного дипломатичного
представництва
цікавили
практичні
аспекти
взаємодії
українських правоохоронців та їх
французьких колег, які супроводжуватимуть організовані групи своїх
співвітчизників під час Євро-2012. Зокрема, Алена Ремі цікавило, яким чином буде організована робота іноземних
представників поліцейських структур
на території нашої держави, а також чи
є в української сторони зацікавленість
у продовженні проекту «Твінінг».
За словами очільника українського
правоохоронного
відомства,

Міністерство
внутрішніх
справ
розраховує на допомогу іноземних колег, які прибуватимуть до нашої держави та братимуть участь у роботі Центру міжнародного співробітництва,
що створюється на базі МВС України.
Центр даватиме змогу оперативно отримувати інформацію про ті події, які
можуть зацікавити правоохоронців,
причому - як на території нашої
країни, так і на території Польщі.
Співрозмовники також торкнулися питання зростання рівня агресії
футбольних уболівальників, адже
події, що розгортаються у світі,
не дають можливості нехтувати
потенціальними загрозами сьогодення.
- У зв’язку з цим міжнародне
поліцейське співробітництво є дуже
актуальним, - наголосив Віталій Захарченко. - Нас дуже цікавить досвід
французької поліції у сфері забезпечення охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху,
діяльності оперативних підрозділів,
роботи муніципальної поліції тощо. Я
сподіваюся на нашу подальшу плідну
співпрацю.

УЗГ МВС України

Контроль за доцільним використанням державних коштів - справа спільна
Можливість
використання
досвіду правоохоронних органів
США під час реформування
МВС України, підвищення рівня
професійної підготовки особового складу органів внутрішніх
справ у зв’язку із прийняттям
нового
Кримінальнопроцесуального кодексу, а також
співпраця між українськими
правоохоронцями та їхніми
американськими колегами у
протидії
різним
категоріям
злочинів – таке коло питань
піднімалося на зустрічі заступника Міністра внутрішніх справ
Сергія Лекаря з Першим заступником Помічника Держсекретаря США Брайаном Ніколсом.
За словами Сергія Лекаря, напередодні проведення
в Україні фінальної частини
Євро-2012 наша держава має
можливість вивчати і переймати
досвід інших країн в організації
охорони громадського порядку. Цей досвід тим більше є
цінним з огляду на реформування та модернізацію Міністерства
внутрішніх справ України, що
триває на даний момент. Представник керівництва МВС також
відзначив підтримку Уряду США
та його участь у координації
роботи
правоохоронних
відомств обох країн у боротьбі зі
злочинністю. Крім того, значну
роль в успішному виконанні цих

завдань відіграє й діяльність Посольства США в Україні.
– Ваш досвід дає можливість
підготувати та внести зміни в структуру МВС України, які б допомогли
якнайкращим чином оптимізувати
діяльність структурних підрозділів
відомства, – зазначив Сергій Лекарь.
Брайан
Ніколс
привітав
українських
правоохоронців
із
прийняттям нового Кримінальнопроцесуального кодексу. Він також
висловив пропозицію про надання

американськими фахівцями допомоги вітчизняним правоохоронцям
у підвищенні рівня їх професійної
підготовки у зв’язку зі змінами, що
передбачені новим КПК.
Сергій Лекарь зазначив, що
Міністром
внутрішніх
справ
України
Віталієм
Захарченком
прийняте рішення про проведення курсів підвищення кваліфікації
для керівників та претендентів на
керівні посади в органах внутрішніх
справ, тематичних круглих столів
тощо. Крім того, кандидати на по-

сади начальників місцевих органів
внутрішніх справ спочатку самі
проходитимуть курси на базі
столичних навчальних закладів,
і лише після навчання буде прийматися рішення про їхнє призначення. Призначені на посади
керівники, у свою чергу, проводитимуть тренінги зі своїми колективами.
Сторони також обговорили
можливість обміну делегаціями
фахівців, що має на меті вивчення
американської моделі організації
охорони громадського порядку в
державі на різних рівнях – від федерального до місцевого. Окремо
вивчатимуться аспекти взаємодії
правоохоронних органів з населенням, оскільки така робота має допомогти встановленню між ними
партнерських відносин.
Також були підняті питання
щодо запобігання правопорушенням стосовно жінок, виявлення
та припинення фактів торгівлі
людьми,
незаконного
обігу
наркотиків, протидії злочинам у
кіберпросторі.
На
завершення
зустрічі
Сергій Лекарь від імені Міністра
внутрішніх справ України Віталія
Захарченка подякував представникам органів влади США за
співпрацю між правоохоронними
відомствами двох держав, а також
висловив сподівання на її подальший розвиток.
УЗГ МВС України

Керівники МВС України і Росії обговорили двостороннє
співробітництво на найближчу перспективу

Секретар Ради Національної
безпеки і оборони Андрій Клюєв
разом з Міністром внутрішніх
справ України Віталієм Захарченком та Міністром внутрішніх
справ Російської Федерації Рашидом Нургалієвим під час
робочої зустрічі, що відбулася
у Москві, обговорювали аспекти співробітництва за найбільш
пріоритетними
напрямками
співпраці між правоохоронними відомствами обох країн.
Зокрема, мова йшла про
підготовку до проведення в
Україні
фінальної
частини
Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, в якій також
візьме участь команда з Росії.
Також співрозмовники торкнулися питання підготовки до
Олімпійських ігор 2014 року
в Сочі, а в подальшому – і до
Чемпіонату світу з футболу 2018
року, що теж відбудеться в Росії.
За словами Віталія Захарчен-

ка, перед правоохоронними
відомствами обох країн стоїть
завдання
щодо
своєчасного
обміну інформацією стосовно
потенційно
небезпечних
вболівальників,
можливих
порушників громадського порядку і злочинців-»гастролерів».
Беручи до уваги проведення в
Україні Чемпіонату Європи з
футболу вже в червні-липні цього
року, українські правоохоронці
готові поділитися з сусідами
досвідом підготовки до такої
події.
Міністр
внутрішніх
справ
України
також
відзначив
позитивні результати спільної
роботи з розкриття злочинів проти життя та здоров'я громадян,
торгівлі людьми, розкрадань автотранспорту, встановлення і затримання осіб, які перебувають
у розшуку за вчинення злочинів.
Крім
того,
керівник
МВС
відзначив, що українську сторону цікавить досвід діяльності
Федеральної міграційної служби
і Федеральної служби по контролю за обігом наркотиків.
– Спектр наших взаємних
інтересів занадто великий, щоб
обговорити їх у рамках однієї
зустрічі, тим більше першого
знайомства. Пропоную зробити наші зустрічі регулярними,
в тому числі і в форматі вже
існуючих
засідань
спільних
колегій, – на завершення зустрічі
наголосив Віталій Захарченко.
УЗГ МВС України

Протидія злочинам в Інтернеті
- це боротьба інтелекту

Лише за півроку занадто довірливі особи
через свою халатність втратили близько
15 мільйонів гривень. Як не стати жертвою інтернет-шахраїв, не залишитися без
грошей через несправжній банкомат та не
дати обікрасти підприємство через власну халатність – такі питання стали темою
сьогоднішнього брифінгу у Міністерстві
внутрішніх справ України.
Як зазначив начальник Управління боротьби з кіберзлочинністю Максим
Літвінов, названа сума завданих збитків
не відображає у повній мірі всієї картини,
пов’язаної зі злочинами у кіберпросторі,
оскільки явище кіберзлочинності носить
досить латентний характер. Банки за родом
своєї діяльності також не можуть розголошувати інформації, пов’язаної із намаганнями зловмисників заволодіти чужими
коштами за допомогою ІТ-технологій.
За словами керівника підрозділу МВС, занадто довірливі громадяни дуже часто самі
«допомагають» шахраям, наприклад, користуючись сумнівними послугами, що надаються через Інтернет, або повідомляючи
конфіденційну інформацію стороннім особам.
Фахівці
Управління
боротьби
з
кіберзлочинністю
продемонстрували

журналістам вилучене обладнання, що
було встановлене зловмисниками для
несанкціонованого знімання персональної
інформації із платіжних карток громадян.
За словами заступника начальника УБК
МВС України Леоніда Тимченка, для
встановлення такого обладнання шахраям може знадобитися від 10 секунд до 2
хвилин. Після такого втручання банкомат
замість просто видавати гроші починає
ще й збирати персональні дані власника
картки і передавати їх особі, що здійснила
втручання в роботу банківського пристрою.
– Протидія злочинам у сфері високих
технологій на сьогоднішній день – це боротьба інтелектуальна і від якості, так би
мовити, «заліза» успіх цієї боротьби залежить чи не в останню чергу. Будь-яка
персональна інформація захищена рівно
настільки, наскільки людина сама бажає її
захистити. У зв’язку з цим закликаємо громадян бути обережними та дотримуватися
елементарних норм власної безпеки при
поводженні з персональною інформацією,
– на завершення брифінгу наголосив Максим Літвінов.

УЗГ МВС України

Віталій Захарченко: «Міліція має бути готова до можливих ускладнень обстановки під час Євро-2012»

Кілька сотень уболівальників,
які не змогли потрапити на НСК
«Олімпійський», влаштували масові
безлади на прилеглій до стадіону
території. До них приєдналися ще
кілька сотень футбольних фанатів

команди, яка програла сьогоднішню
зустріч. Юрба почала громити
торгівельні об’єкти, розташовані
неподалік спортивної арени, та перекинула кілька автомобілів.
Такою була легенда масштабних
тактико-спеціальних навчань, проведених за участю керівництва

МВС України, представників СБУ,
МНС, Київської міської влади,
представників кількох іноземних
поліцейських делегацій.
Метою навчань стало відпрацювання
практичних
елементів
взаємодії
представників різних відомств в умовах ускладнення оперативної обстановки. Розглядалися такі нагальні питання, як надання медичної допомоги
постраждалим під час масових правопорушень, евакуація відвідувачів
спортивної арени, зміна графіку руху
або відведення громадського транспорту з вулиць поблизу стадіону
тощо.
За словами Міністра внутрішніх
справ Віталія Захарченка, на стадіонах
міст, що прийматимуть матчі Євро2012, нещодавно відбулися практичні
заняття.
– Ми вирішили провести командноштабне навчання, аби подивитися, яким чином будуть діяти наші
працівники під час уведення в дію

спеціальних оперативних планів, – зазначив керівник МВС.
Після теоретичної частини навчань їх
учасники перейшли до практичних занять. Зведений загін правоохоронців,
до складу якого увійшли працівники

Київського гарнізону міліції та
військовослужбовці
Північного
територіального
командування
внутрішніх військ, угамовував натовп
«розлючених уболівальників» за допомогою спецзасобів, кінних нарядів
патрульної служби, військової техніки
та водометів. Після витіснення умов-

них правопорушників із площі перед
стадіоном його швидко оглянула
слідчо-оперативна група міліції.
Як зазначив заступник командувача внутрішніх військ МВС Валерій
Рудницький, основним результатом
навчань стала впевненість у хорошій
керованості та злагодженості дій
правоохоронних підрозділів з урахуванням значної кількості їх особового складу. Це особливо важливо
під час виконання правоохоронцями своїх функцій по забезпеченню
правопорядку у містах, що прийматимуть футбольні матчі в рамках
чемпіонату Євро-2012.
На думку керівника польської
делегації, коменданта Управління
поліції м. Перемишль Кржиштофа Побута, проведені навчання
є значними за масштабністю поставлених перед правоохоронцями завдань. Побачені на власні очі
дії українських міліціонерів та їх
професіоналізм вселяють сусідам

оптимізм та впевненість в успішному
забезпеченні правопорядку під час
футбольного турніру.
За словами аташе з правоохоронних питань Посольства Франції в
Україні дивізійного комісара Мішеля

Жербера, французькі правоохоронці
діляться з українськими колегами досвідом ведення спеціальних
операцій по локалізації групових порушень громадського порядку. Він
також наголосив, що така співпраця
триватиме і надалі.
УЗГ МВС України

У Державній міграційній службі України
В Міністерстві юстиції зареєстровано наказ
МВС України про створення міліції міграційного контролю

В
Міністерстві
юстиції
зареєстровано наказ МВС України
“Про затвердження Положення про
Управління міліції міграційного
контролю Міністерства внутрішніх
справ України”, відповідно до якого прийнято рішення сформувати
підрозділ міліції міграційного контролю у МВС України.
Міліцію міграційного контролю
засновано на виконання п. 3 Указу Президента України від 6 квітня
2011 року № 405/201 «Питання
Державної
міграційної
служби
України» в частині забезпечення виконання покладених на Державну
міграційну службу України завдань
з реалізації державної політики
у сфери протидії нелегальній
міграції, а також притягнення до
адміністративної відповідальності
за порушення законодавства у сфері
реєстрації фізичних осіб, видачі
документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.
Також даним Указом визначено, що
підрозділ міграційного контролю
функціонально
підпорядкований
Державній
міграційній
службі
України.
Зокрема
зазначеним
наказом
МВС затверджується Положення

про Управління міграційного контролю Міністерства внутрішніх
справ України. Управління згідно
з виконанням покладених на нього
завдань буде готувати пропозиції
щодо скорочення строку перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні, їх примусового
повернення та видворення, заборони в’їзду до України, а також забезпечуватиме охорону пунктів тимчасового перебування іноземців та
біженців, готувати інформаційноаналітичні матеріали, що стосуються
компетенції
міграційної
міліції, а також взаємодіяти з
відповідними підрозділами центральних органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування. Крім того, до задач Управління
входить виконання ролі координатора контактного аналітичного
центру з обміну статистичною та
аналітичною інформацією з питань
протидії нелегальній міграції.
Відмітимо також, що згідно із зазначеним Положенням Управління
міграційного контролю Міністерства
внутрішніх справ України матиме
право у встановленому порядку отримувати від центральних органів
виконавчої
влади
інформацію,
необхідну для виконання власних задач, а також користуватись
відповідними інформаційними базами МВС та перевіряти виконання органами центральної виконавчої влади, підприємствами, громадянами
законодавчих вимог у сфері міграції,
громадянства, реєстрації фізичних
осіб, біженців, тощо.

www.dmsu.gov.ua

Державна міграційна
служба України
провела зустріч з
питань створення бази
даних перекладачів

9 квітня, з метою виконання
положень
Концепції
державної міграційної політики,
за
ініціативою
Державної
міграційної служби України було
проведено зустріч щодо створення національної бази даних
сертифікованих перекладачів.
Зустріч відбулась за сприяння
Представництва МОМ в Україні
у приміщенні Представництва
за участю співробітників Представництва МОМ в Україні,
Регіонального
Представника

УВКБ ООН в Молдові,
Білорусі та Україні та директора
Представництва неурядової організації
HIAS Олександра Галкіна.
Учасники зустрічі обговорили наявні у них можливості
щодо забезпечення перекладу
з рідкісних мов під час роботи з мігрантами та шукачами
притулку в Україні, потреби
ДМС України під час проведення Чемпіонату Євро 2012, а
також перспективи створення
відповідної національної бази
перекладачів для забезпечення
діяльності міграційних, прикордонних, судових та інших органів
влади у майбутньому
Сторони домовились утворити
відповідну робочу групу з метою
подальшого
співробітництва
із зазначеного питання та проводити зустрічі на регулярній
основі.
www.dmsu.gov.ua

Делегація
науковців
Бермінгемського
університету
(Великобританія) в рамках робочої
зустрічі 5 квітня ц.р. відвідала
Міністерство
внутрішніх
справ
України, участь в якій взяли також
представники
Державної
міграційної служби України. Основною метою іноземних гостей було
проведення наукового дослідження
щодо впливу ЄС на країни колишнього СРСР.
Заступник
директора
Центру
російських та східноєвропейських
студій Університету Бірмінгему Катарина Волщук та доктор Лорі Делкор
вже близько 17 років займаються
міжнародним дослідницьким проектом EUIMPACTEAST. Даний проект

www.dmsu.gov.ua
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Го л о в а Д е р ж а в н о ї м і г р а ц і й н о ї с л у ж б и Ук р а ї н и
М и к о л а Ко в а л ьч у к з у с т р і в с я з П о с л о м С Ш А в Ук р а ї н і
18 квітня 2012 року відбулась зустріч Голови Державної
міграційної служби України Миколи Ковальчука з Надзвичайним і
Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном Ф. Теффтом у будівлі Посольства США в Україні. На зустрічі
обговорювались шляхи вирішення питань, пов’язаних зі змінами у
візовому та реєстраційному законодавстві України, які мають вплив
на програми допомоги в Україні. З української сторони у зустрічі
також взяли участь Перший заступник Голови ДМС України Віктор
Шейбут та представники МЗС, МВС, Мінекономіки, Міносвіти.
www.dmsu.gov.ua

США піднімають вартість оформлення віз,
Україна планує відповісти тим же

За
інформацією
Посольства
України в США, з 13 квітня 2012
року Державний Департамент
США планує збільшити оплату
за обробку заяв на оформлення
не імміграційних віз іноземцям
та громадянам тих країн, з якими
існує візовий режим для в’їзду в
США, включаючи і Україну. Це
відбувається через невідповідність
вартості візи з фактичними витратами, що йдуть на їх оформлення.
Таким чином, ставка консульського збору збільшується зі 140 до

160 доларів і з 150 до 190 доларів
залежно від типу візи. У той же
час оплата за оформлення окремих
категорій імміграційних віз зменшиться.
У зв'язку з цим Міністерством закордонних справ України зараз
опрацьовуються питання щодо внесення відповідних змін до діючих
тарифів консульського збору за
оформлення віз громадянам США, з
урахуванням принципу взаємності,
передбаченого правилами оформлення віз для в'їзду в Україну та

транзитного проїзду через її
територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 1 червня 2011 року.

www.dmsu.gov.ua

У Брюсселі відбулося засідання Старших посадових осіб
у рамках безвізового діалогу Україна – ЄС
7 квітня ц.р. у м. Брюссель
відбулося
засідання
Старших посадових осіб у рамках
безвізового діалогу Україна
– ЄС. Делегацію України очолив заступник Міністра закордонних справ – керівник
апарату
Павло
Клімкін,
делегацію ЄС – Генеральний
директор Генерального Директорату „Внутрішні справи”
Європейської Комісії Стефано
Мансервізі.
В ході засідання сторони
ретельно обговорили зміст
Другої оцінки Європейської
Комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності прогресу України у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС
візового режиму для України,
а також узгодили алгоритм подальших дій з метою завершення виконання І-ї (законодавчої)

фази згаданого Плану дій та
переходу до його другої ІІ-ї
(імплементаційної) фази у 2012
році.
Серед нагальних питань, що
необхідно вирішити у цьому

контексті, представниками ЄС
зазначені такі:
–прийняття закону, яким запроваджуватимуться
біометричні
документи для виїзду за кордон;
–удосконалення законодавства

у сфері боротьби з корупцією
відповідно до рекомендацій
Групи держав Ради Європи
проти корупції (GRECO),
насамперед в частині, що
стосується створення в Україні
окремого антикорупційного
органу;
– у х в а л е н н я
антидискримінаційного
закону, Стратегії боротьби з
дискримінацією та Плану
заходів з її реалізації.
Зазначені питання будуть
винесені
на
обговорення
під час чергового засідання
Координаційного центру з
виконання Плану дій щодо
лібералізації ЄС візового режиму для України.
За інформацією Представництва України при Європейському
Союзі

www.dmsu.gov.ua

Представники ДМС України взяли участь у нараді,

присвяченій Національній програмі інтеграції в українське
суспільство осіб, яким надано притулок в Україні, на період до 2020 року
20 квітня ц.р. відбулась узгоджувальна нарада, в якій взяли
участь представники Державної міграційної служби України,
Мінсоцполітики, ДЦЗ, Мінкультури та УВКБ ООН в Білорусі,
Молдові та Україні, стосовно розбіжностей окремих положень проекту Національної програми інтеграції в українське
суспільство осіб, яким надано притулок в Україні, на період до
2020 року.
www.dmsu.gov.ua

Представники ДМС України взяли участь
у зустрічі з британськими науковцями
обґрунтовує вплив ЄС на внутрішні
зміни в країнах колишнього Радянського Союзу. Крім України, проект проводиться в Грузії, Вірменії та Молдові.
На зустрічі були обговорені питання
стосовно регуляції державної допомоги, процесу лібералізації візового
режиму, інтенсивності та масштабу
відносин України з Європейським союзом, а також погляди українських4
представників на роль ЄС як
зовнішнього фактору впливу на
внутрішні зміни в Україні. Не оминули увагою науковці і проблему з уведенням біометричних закордонних
паспортів.
Наприкінці зустрічі делегати висловили свої сподівання на подальшу плідну
співпрацю з українськими фахівцями.
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Набули чинності нові правила перетину кордону України з Росією

Набула
чинності
угода
між Україною і Російською
Федерацією про порядок перетину держкордону мешканцями прикордонних регіонів. Дія
угоди в Україні поширюється на
громадян, які постійно проживають на територіях Автономної
Республіки Крим, Донецької,
Луганської,
Сумської,
Харківської та Чернігівської областей.
З 17 квітня ц.р. набула чинності
Угода між Кабінетом міністрів
України і урядом Російської
Федерації про порядок перетинання українсько-російського
державного кордону жителями
прикордонних регіонів двох
країн, яку було підписано 18
жовтня 2011 року у Донецьку в присутності президентів
України і РФ.

Тепер жителі прикордонних
регіонів обох держав можуть
перетинати спільний державний кордон у міжнародних,
міждержавних та місцевих пунктах пропуску того регіону, жите-

лями якого вони є, і перебувати на
території суміжної держави в межах регіону, до якого вони в'їхали
через місцевий пункт пропуску,

без реєстрації та заповнення
міграційних карток терміном до
90 днів.
Жителі прикордонних регіонів
можуть перетинати кордон
пішки, на велосипедах, мотоциклах, на гужовому і легковому транспорті, човнах,
які їм належать, а також на
автомобільному і поромному
транспорті загального користування міждержавного сполучення в межах прикордонних
регіонів, а також переміщати
через кордон товари, не
призначені для виробничої або
іншої комерційної діяльності,
у кількості, що не перевищує
передбачені
законодавством
сторін норми ввезення (вивезення) товарів без сплати митних
зборів і податків.

www.dmsu.gov.ua
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Новини з регіональних міграційних служб України

Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області
.

Загальна площа Одеської області складає 33,3 тис. кв.км. (5,5 % територіі України). В неї проживає понад до 2 млн. чоловік. Головна особливість економіко-географічного
розташування області - її приморське та прикордонне положення. Широкий вихід до Азовсько-Чорноморського басейну та до великих річкових магістралей - Дунаю,
Дністра, Дону, Дніпра визначає її великі переваги та транспортні можливості. Ефективні водні шляхи (морські та річкові) дозволяють розширяти економічні зв'язки
області зі Східною та Центральною Європою (по р. Дунай). Порт Одеса та інші порти області розташовані у вузлі інтенсивних морських та річкових транспортних
міжнародних зв'язків, що визначає її значний транспортно-транзитний потенціал.
Одеська область – найбільш багатонаціональний регіон України: тут проживають представники 133-х національностей. Крім того, сюди прагнуть громадяни різних
держав. Хтось вважає, що життя на півдні України легше, ніж у рідній державі, хтось приїжджає вчитися. З регіонів, де відбуваються збройні конфлікти, сюди направляються біженці. Враховуючи, що далеко не всі іноземці прагнуть потрапити на територію України законним шляхом, існує проблема і нелегальної міграції. Таким чином, роботи у працівників Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області предостатньо. Враховуючи, що область, в силу історичних процесів,
багатонаціональна, до мігрантів тут ставляться дуже толерантно.

Міграційна служба Одещини сприяє дотриманню закону

Всього на території Одеської області на
сьогоднішній день проживають 28549 іноземних
громадян, із яких 19332 перебувають на обліку
як іммігранти. 4965 з них – іноземні студенти,
423 іноземних громадян, за станом на 01 квітня
2012, працюють за дозволами на працевлаштування, отриманими в Державному центрі
зайнятості Міністерства праці та соціальної
політики України.
Представники різних національностей –
як тих, що здавна проживають в Одеському
регіоні, так і таких, що приїхали з інших держав
та об'єдналися в національно-культурні товариства, які займаються популяризацією куль-

тури своїх народностей, допомагають членам
організацій вирішувати соціальні проблеми.
Найбільшими із великої кількості етнічних
об’єднань та організацій на території Одеської
області є Всеукраїнська національно-культурна
молдавська Асоціація, Асоціація болгар України,
Всеукраїнська громадська організація «Конгрес
болгар України», Одеське болгарське Дружество, Болградська районна спілка болгар «Бесарабське ехо», Одеське обласне Корейське культурне товариство, Одеська обласна регіональна
організація конгресу Азербайджанців України,
Одеське грузинське національно-культурне
товариство «Сакартвело», Одеська обласна
організація «Узбецьке земляцтво»,Одеська
міська організація «В’єтнамське земляцтво»,
Українсько-арабська міжнародна асоціація
економічного співробітництва та культурного
розвитку, Національно-культурне об’єднання
«Афганська община». З керівниками цих товариств налагоджено плідну співпрацю, що
допомагає вести профілактичну роботу серед
представників різних етнічних груп населення.
На території Одеської області розташовано кілька оптових ринків, в тому числі один
з найбільших в країні – «Авангард», або, як
його називають одесити, «7-й кілометр». Саме
тут знаходять роботу багато мігрантів. Серед
працівників можна побачити представників Китаю, В'єтнаму, Туреччини, країн Африки та багатьох інших держав.
Одеса як науково-освітній центр залучає молодь з різних країн. На сьогоднішній день у
вузах регіону найбільшу кількість іноземних
студентів, становлять громадяни Китаю (1088
осіб). 455 студентів приїхали з Туреччини, 419 –
з Молдови, 362 – з Індії. Навіть навчаються студенти з таких екзотичних країн, як Коморські
острови, Зімбабве, Мадагаскар тощо. Згідно
статистичних даних, найбільш привабливою
для іноземців є медична освіта: саме в Одеському національному медичному університеті
навчається найбільша кількість іноземних
студентів (1158 осіб). Однак є випадки, коли
іноземці, які прибувають в Україну нібито
для навчання, займаються в Одеській області
зовсім іншими справами. Для попередження
скоєння злочинів та правопорушень з боку таких «студентів» керівники ВСГІРФО ОМУ (ГУ

ДМС в Одеській області) неодноразово проводили зустрічі зі співробітниками деканатів вузів
відносно роботи з іноземними студентами.
Неодноразові перевірки вищих навчальних закладів свідчать про недостатній рівень
з роз’яснення посадовими особами навчальних закладів іноземцям та особам без громадянства, які прибули на навчання, їх прав,
свобод і обов’язків, передбачених законодавством України. У зв’язку з цим, щоб уникнути
випадків використання іноземними студентами
оформленої реєстрації не за призначенням проводяться робочі зустрічі з посадовими особами
вищих навчальних закладів.
Прийом іноземців та осіб без громадянства
на навчання до вищих навчальних закладів
здійснюється відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 5 серпня 1998 р. Для
в’їзду в Україну у період з 15 серпня до 15 листопада підставою для оформлення в’їзної візи з
метою навчання є оригінал відповідного запрошення. Вищими навчальними закладами Одеси
в минулому році було видано 1770 таких запрошень, за якими отримали візи відповідного типу
та в’їхали на територію України 1005 іноземних
громадян. За кожним виявленим фактом в’їзду
в Україну і неприбуття іноземців до навчального закладу було здійснено звірку з базою даних
Одеського прикордонного загону щодо надання
інформації про виїзд через державний кордон
України відрахованих іноземних студентів та
тих, хто не приступив до навчання. В результаті
складено списки осіб, які прибули з метою навчання, відраховані та ухиляються від виїзду
на батьківщину. Стосовно них було направлено листи до У(В)ГІРФО Головних управлінь,
Управлінь МВС України про необхідність взяття їх на контроль та вжиття заходів реагування.

Сьогодні нелегальна міграція є одним із глобальних феноменів в усьому світі. Практично
всі регіони та більшість держав різною мірою
втягнуті у цей процес. В Україні саме Одеська
область є одним з найпривабливіших регіонів
України для потенційних незаконних мігрантів.
Протягом 2011 року підрозділами відділу
ГІРФО ГУМВС України в Одеській області
(після реформування – ГУ ДМС в Одеській
області) регулярно проводилися оперативнопрофілактичні
відпрацювання
місць
концентрації іноземних громадян, а також
щоденні раптові перевірки місць їх можливого
перебування. За минулий рік співробітниками
служб та підрозділів ГУМВС України в Одеській
області було виявлено та задокументовано
2081 нелегального мігранта. Основна частина нелегалів, затриманих на території області,
прибула з країн СНД – 1712 осіб, 755 з них –
громадяни республіки Молдова, 477 прибули з
Кавказького регіону. Згідно з вимогами Закону
України «Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства», прийнято 2059 рішень про
видворення іноземних громадян за межі держави. З приводу систематичних порушень дотримання паспортно-візових правил стосовно

230 іноземних громадян були вжиті заходи примусового видворення. До Пункту тимчасового
перебування іноземців і осіб без громадянства,
які незаконно перебувають на території України
при УМВС України в Чернігівській області за
систематичне порушення правил перебування на території України та ухилення від виїзду
після прийняття рішень про їх видворення було
поміщено дев’ять іноземців (8 – з Китаю, 1 – з
Азербайджану).
Нерідкі випадки проникнення нелегалів на
територію Одеської області через українськомолдовську ділянку кордону. Оскільки межа
кордону має велику тривалість, цей факт сприяє

незаконному перетинанню його громадянами
України та іноземцями по підробленим документам та поза пунктами пропуску. Основну
частку, а саме 90% нелегальних мігрантів на
цій ділянці складають громадяни Молдови. Наприклад, протягом минулого року нелегальна
міграція на вказаній ділянці характеризувалася
спробами налагодження каналів переміщення
громадян Молдови поза пунктами пропуску з
метою їх працевлаштування в Україні під час
проведення сезонних польових робіт, осідання
на території України. Більшість потенційних
нелегалів сьогодні в’їжджають в Україну легально – у приватних, туристичних справах,
на навчання, транзитом, що ускладнює процедуру обліку іноземних громадян, які незаконно
перебувають на території країни по закінченню
терміну візи. Так, з метою виявлення такої
категорії громадян, що намагаються потрапити
та залишитись в Україні будь-якими законним
або незаконними шляхами, в міжнародному аеропорту «Одеса» діяла створена група з числа
працівників ВГІРФО та інших правоохоронних
органів, здійснюють перевірку приймаючої в
Україні сторони на всі групи іноземних громадян, які прибувають з критичних регіонів світу
(Сирія, Афганістан, Палестина тощо).
Тому одним із найважливіших питань в
боротьбі з нелегальною міграцією та протидії
злочинним проявам на території регіону та
на державному кордоні була і залишається
співпраця Державної міграційної служби
зі Службою безпеки України, Державною
прикордонною службою України, іншими
підрозділами правоохоронних органів, зокрема з Управлінням по боротьбі з організованою
злочинністю, Управлінням по боротьбі з
кіберзлочинністю та торгівлею людьми. Так,
з метою покращення результатів роботи, та
збільшення її ефективності, спільними зусиллями постійно проводяться перевірки місць
концентрації іноземних громадян - їх проживання, працевлаштування та відпочинку. Так, в
Одеській області такими місцями є проминок
«Авангард», в літній період - це курортна зона
Одеської області та інше.. З порядку денного
не знімається питання створення та налагодження спільних систем обліків іноземних громадян, яким скасовано дозволи на імміграцію в

Україну та заборонено в'їзд в Україну, а також
осіб, які є грубими порушниками правил перебування іноземців в Україні та які сприяють
нелегальній міграції в цілому.
Також непоодинокими випадками є спроби
незаконного переправлення громадян Молдови через державний кордон водіями рейсових автобусів, інших транспортних засобів,
що слідують транзитом по ділянці автодороги
«Рені-Одеса». Іноді прикордонникам доводиться виявляти та діставати нелегалів навіть
з міжстельових просторів мікроавтобусів, а,
буває, що й з багажних відділень легкових
автівок!
Серед напрямків незаконних міграційних
потоків – міжнародні пункти пропуску
повітряного та морського сполучення, які
розташовані в Одесі та Іллічівську. Основна
категорія нелегальних мігрантів тут – вихідці з
країн Південно-східної Азії та Африки і країн
колишнього СРСР. Це громадяни Афганістану,
М’янми, Сирії, Китаю, Індії, Сомалі, Конго,
Південно-Африканської Республіки, Шрі-Ланки
та Гани, а також Грузії, Азербайджану, Киргизстану та Молдови.
Існують спроби й законного переміщення через кордон громадян Грузії на напрямку Поті
(Грузія) – Іллічівськ (Іллічівська паромна переправа), з подальшою організацією їх незаконного виїзду до країн Західної Європи.
На морських та повітряних сполученнях прикордонникам доводиться протидіяти спробам
незаконного переміщення громадян африканського походження, які їдуть транзитом через
територію України до країн Західної Європи.
Також злочинці намагаються сприяти незаконному переміщенню через український кордон
громадянок Молдови, що були депортовані з

Туреччини, з використанням нових паспортів,
або другого пакету підроблених, чужих чи
недійсних документів.
Вказати точні дані кількості іноземців, які
нелегально перебувають на території України
– завдання не з простих. Воно ускладнюється
відомчою розрізненістю та відсутністю єдиної
системи обліку, ідентифікаційного реєстру
іноземних громадян, які в’їжджають в Україну,
перебувають на її території та виїжджають за
кордон, а також недостатніми можливостями
для проведення оперативних дій з виявлення
нелегалів.
На сьогодні перед Україною стоїть стратегічне
завдання – створити сучасну систему держаного управління міграцією, яка б підвищила
ефективність протидії нелегальній міграції,
розробити національну Концепцію міграційної
політики та довгострокову державну міграційну
стратегію з урахуванням існуючих реалій
та стратегічних інтересів України. Головне
управління Державної міграційної служби в
Одеській області готово підключитися до цього
процесу.

Управління міграційної роботи
ГУ ДМС України в Одеській області

Тр у д о в і м і г р а н т и
П`ять мільйонів українців перебуває
поза легальним ринком праці - М. Азаров

Близько 5 мільйонів осіб в
Україні перебуває поза легальним ринком праці.
Про це заявив прем`єр-міністр
Микола Азаров на засіданні уряду.
«З 20 мільйонів працездатних
громадян
офіційно
працюють лише 13 мільйонів. Біля
5 мільйонів осіб перебуває
поза легальним ринком праці.
Такі
робітники
абсолютно
незахищені», - сказав Азаров.
Він зазначив, що роботодавець
щодо таких працівників не несе
жодних соціальних зобов’язань.
«Кожна п’ята молода людина
до 25 років не має роботи. Малі
шанси на працевлаштування у

тих, кому за 50 років – з них
теж кожен п’ятий не має роботи. 40% випускників вузів
влаштовуються на роботу не
за отриманим фахом. Шанс
підвищити кваліфікацію має
лише один з десяти штатних
працівників. І то в середньому раз на 11 років, тоді як в
Європі – раз на 5 років», - заявив прем`єр.
Азаров відзначив, що справжня економічна свобода
– це коли будь-які наймані
працівники захищені і можуть вільно конкурувати на
ринку праці.
«Тому нам потрібна фактично нова системна державна
політика у сфері зайнятості
населення. Днями я обговорив проблеми зайнятості з
Сергієм Тігіпком. І доручив
йому очолити робочу групу з
розробки нової редакції проекту закону «Про зайнятість
населення», - підсумував
прем`єр.
www.epravda.com.

УГКЦ та громадськість звернулись до ВРУ
та КМУ щодо державної програми
повернення трудових мігрантів
Аби ситуація з трудовою
міграцією стала вирішуваною,
необхідно мати правову базу
– «важелі» для вирішування
тих чи тих питань. Саме з такою пропозицією звернулися до
Верховної Ради і кабміну УГКЦ,
громадські організації України
і закордоння, представники
органів влади Рима й Мілану.
Про це повідомили у пресслужбі Пасторально-місійного
відділу УГКЦ.
Звернення стало наслідком нещодавно проведеної у Львові конференції
«Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання». Учасники звернулися до українських
властей із таким проханням: забезпечити належне нормативно-правове
підгрунтя для регулювання питань, пов’язаних із трудовою міграцією в
Україні. Зокрема – розробити Закон України «Про правовий статус трудових мігрантів та державну програму їх повернення на Батьківщину,
укласти двосторонні міжурядові угоди між Україною та країнами ЄС про
взаємне визнання документів про середню освіту, дипломів, свідоцтв про
навчання, вчених ступенів та звань. До необхідних заходів зараховано також можливість вивести Державну міграційну службу з підпорядкування
МВС і підпорядкувати її безпосередньо Кабінетові міністрів. У західному
регіоні держави (зокрема, у Львові) створити мережу консульських представництв таких країн, як Італія, Греція, Португалія та Іспанія. Також, на
думку авторів звернення, варто забезпечити державне фінансування закордонних Центрів української культури, зокрема в Римі, та сприяти їх
відкриттю в інших містах. У списку прохань знаходяться також пункти
про надання своєчасної психологічної допомоги дітям та членам родин
трудових мігрантів, створення робочих груп для дослідження проблеми
дітей мігрантів, зокрема у сільських районах, збільшення квоти соціальних
педагогів та психологів у школах України, організації та проведення літніх
таборів для дітей і батьків тощо. Серед пропозицій, викладених у списку,
є також налагодження належного інформаційного супроводу – тобто створення колл-центрів, щоб трудові мігранти були своєчасно забезпечені
потрібною інформацією.

Людей, вынужденных покидать Родину в поисках лучшей доли, а то и чтобы про-

сто выжить, было немало во
все времена. Со «стиранием»
границ в Европе и разрушением «железных занавесов» на
постсоветском пространстве
трудовых мигрантов – так их
теперь называют – становится
все больше. Сегодня 250 млн
человек (3% всего населения планеты) живут не в тех
странах, где они родились,
отметил в ходе состоявшейся
в Киеве международной конференции «Будущее миграции
в Украине» профессор, старший научный сотрудник Гамбургского института международной экономики Райнер
Мюнц. Кто бы как к этому ни
относился, в условиях глобализации подобные процессы
неизбежны. Проблема в том,
подчеркнул на конференции глава Представительства
Международной организации
миграции (МОМ) в Украине Манфред Профази, чтобы
научиться управлять миграционными потоками, увеличить
пользу от данного явления и
уменьшить риски.
Мир без границ
Население Европы стареет:
по словам Райнера Мюнца,
сейчас средний возраст европейца – 40 лет, а скоро будет
– 50 лет. Поэтому трудовая
миграция – одна из движущих
сил европейской экономики,
нуждающейся в притоке молодой крови, считает профес-

Новий Трудовий кодекс спровокує хвилю міграції
чи перетворить українців на рабів?!
водійських прав. Щоправда,
спочатку йому повинні запропонувати іншу роботу.
Можливості профспілок у ТК
також послаблюються, зокрема, в питанні відстоювання
прав найманих працівників,

у тому числі в питаннях,
які стосуються звільнення.
Незрозумілою і суперечливою є ситуація довкола
підстав для звільнення одиноких матерів. Одна стаття
забороняє їхнє звільнення, а
інша – дозволяє попрощатися
з таким працівником за неналежне виконання обов'язків.
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Украинских «заробитчан» за границей минимум в десять раз больше,
чем в Украине трудовых мигрантов из других стран.

сор. Однако мигранты могут
улучшить
экономическую
ситуацию в стране, а могут
– ухудшить криминогенную,
заметил глава Комитета ВР
по вопросам прав человека,
http://www.credo-ua.org национальных
меньшинств

Завдяки проекту нового Трудового кодексу, який значно
розширює права роботодавців,
українці фактично втрачають
будь-яку можливість відстояти
свої права при звільненні.
Протягом квітня Верховна
Рада має розглянути проект
Трудового кодексу.
У аспекті звільнення новий Кодекс запропонує
ряд новацій. Так, документом дозволяється «попрощатися» з працівником
через розголошення ним
державної або комерційної
таємниці. За українським
законодавством
спектр
таємної інформації дуже
широкий, тому легко втратити роботу можна буде, наприклад, розповівши комусь про
розмір своєї зарплати. Може
працівник залишитись без роботи і у випадку, якщо в нього
не буде дозволу на виконання
якогось виду робіт, передбаченого трудовою угоду. Наприклад, якщо його позбавлять
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Проект Кодексу, як і діючий документ, забороняє звільнення
вагітних та жінок, які мають
дітей віком до трьох років і
одиноких матерів з дітьми до
14 років, крім випадку повної
ліквідації підприємства. Але,
якщо зараз роботодавець
за законом повинен запропонувати жінці іншу роботу, то у новому документі
така норма вже не передбачена. Не зберігається
робоче місце й за жінками,
які залишаються вдома через стан здоров'я дитини,
доки їй не виповниться 6
років.
Новий варіант Кодексу
також розв'язує працедавцю
руки стосовно звільнення
керівників.
Документом
посилюється відповідальність
управлінця за можливі зловживання і порушення прав
власника. Тепер з таким формулюванням керівник може
легко втратити роботу.
джерело: ТСН

и межнациональных отношений Олег Зарубинский.
Лидеры Германии, Британии
и Франции уже признали, подчеркнул депутат,
крах политики мультикультурализма в своих
странах. Очевидно, там
будут лояльнее относиться к мигрантам, которым – в силу их религиозных, культурных и
прочих взглядов – будет
легче адаптироваться к местным условиям.
Да, старая Европа не очень
рада мигрантам и старается
ограничить их приток, согласен Райнер Мюнц. В то же
время европейцы не против

мигрантов, которые убирают
их квартиры, нянчат их детей,
ухаживают за их пожилыми
родителями – то есть делают
все, чтобы их работодатели
могли вести привычный для
них образ жизни. В конце концов, сам Николя Саркози – сын
выходца из бедных венгерских
дворянских кругов, с улыбкой
напомнил Мюнц.
Тему «гостеприимства» по отношению к трудовым мигрантам продолжил народный депутат Сергей Шевчук. Взрывы
в Лондонском метро, погромы
в Британии и во Франции,
трагедия на острове Утойя в
Норвегии – последствия, по
мнению депутата, отношения
властей этих стран к мигрантам, которым отказывают в
праве принимать участие в
политической жизни местных
общин.
Украине, к счастью, подобное
пока не грозит.
Мы их теряем
Взвешенная
миграционная
политика и превращение
Украины из канала нелегальной миграции в государство,
успешно интегрирующее трудовые ресурсы, - неотъемлемый элемент для успешной
реализации евроинтеграционного курса нашей страны в
целом и достижения безвизового режима с ЕС в частности,
считают в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Наша страна является одно-

временно донором, реципиентом и транзитером
трудовой силы в Европу, констатирует первый заместитель министра социальной
политики Украины Василий
Надрага. Причем донором
куда большим, нежели реципиентом:
Источник: www.iom.org.ua
К слову, по поводу того,
сколько сейчас украинцев
работает за границей, мнения расходятся. По словам
Василия Надраги – полторадва миллиона; десять миллионов – это, мол, эмоциональные оценки. Министерство
социальной политики выдало 707 лицензий субъектам хозяйственной деятельности, которые занимаются
трудоустройством украинцев
за границей.
Директор
департамента
Консульской службы МИД
Андрей Олефиров сообщил
журналистам, что на учете
в консульских учреждениях
Украины за рубежом стоит
около 500 тысяч граждан
Украины. О том, сколько
украинских
«заробитчан»
трудятся в Европе нелегально, можно только догадываться…
Кстати, биометрические паспорта, вокруг перспективы

введения которых в Украине разгорелись жаркие дискуссии, по мнению Андрея
Олефирова, упростят взаимоотношения трудовых мигрантов с работодателями,
которые,
дескать,
станут больше доверять «идентифицированным» работникам.
Тем временем дома
нас – по разным причинам – становится
все меньше: по выражению Манфреда
Профази, Украина
каждый год теряет «такой город, как Севастополь» - 330
000 человек. Если демографическая ситуация не улучшится, возможно, Украине
придется задуматься над
тем, как привлечь мигрантов

Трудові мігранти перевели до України
понад 7 млрд доларів

Це майже дорівнює обсягу прямих іноземних
інвестицій в економіку країни. Ці дані за минулий рік оприлюднив НБУ.
Така тенденція, за прогнозами аналітиків,
збережеться і цьогоріч. Приплив інвестицій
продовжить скорочуватися через внутрішнє
інвестиційне середовище, що постійно
погіршується. Перерахована фізичними особами до України сума виявилася найбільшою
за останні п'ять років, але її частка у ВВП все
ще невелика - 4,3%. Слід зазначити, раніше
президент Українського аналітичного центру
Олександр Охріменко розповів, що основним
джерелом припливу валюти до України стануть гроші заробітчан. Якщо українці і далі
активно виїжджатимуть на роботу за кордон,
тоді можна буде обійтися без кредитів МВФ,
пише «КоммерсантЪ-Украина».
http://rivne1.tv

из других стран, полагает глава представительства МОМ в
Киеве. И это при том, что, по
данным МОМ, уровень без-

работицы в Украине вырос
с 6,8% в 2006 году до 8,1% в
2010-м.
Ручейки сливаются в потоки
Напоследок – еще несколько
интересных цифр. По данным
Мирового банка и Госкомстата, объем денежных переводов мигрантов в Украину ($5,2
млрд. в 2010 году) практически равен прямым иностранным инвестициям ($5,5 млрд в
2010-м) и почти в 8 раз превышает внешнюю помощь развитию ($0,667 млрд. в 2009-м).
Без них украинская экономика
потеряла бы около 7% своего
потенциала, считают некоторые эксперты.
Международная организация
по миграции (МОМ) в 2011
году отметила 60-ю годовщину со дня основания и 15-летие начала деятельности в
Украине. МОМ содействует
гуманной и упорядоченной
миграции, предоставляя услуги, поддержку и рекомендации правительствам и мигрантам. Сегодня в ее составе 132
страны-члена и 17 стран со
статусом наблюдателей. Представительства МОМ работают
в 100 странах мира.
Украина получила статус
страны-наблюдателя МОМ в
1996 году, а в 2002 году Верховная Рада ратифицировала
соглашение о членстве Украи-

ны в этой организации.
За 15 лет работы в Украине
МОМ оказала помощь более
чем 300 000 мигрантов, потенциальных мигрантов, жертв
торговли людьми и др.
www.glavred.info

28 квітня – Всесвітній день охорони праці
Щорічно, починаючи з 2002 року, понад
50 країн світу за ініціативою Міжнародної
конфедерації вільних профспілок трудящих,
яку підтримала Міжнародна організація праці
(МОП), відзначають Всесвітній день охорони
праці.
Указом Президента Україні від 18 серпня
2006 року № 685/2006 день об’єднання людей
навколо проблеми збереження життя і здоров’я
працівників офіційно визнаний і в Україні –
28 квітня, наша держава разом з усім світом
відзначатиме Всесвітній День охорони праці.
Девіз 2012 року – «Сприяння охороні праці у
«зеленій» економіці»
Відповідно до рекомендацій МОП у 2012 році
Всесвітній день охорони праці проводиться під
девізом: «Сприяння охороні праці у «зеленій»
економіці».
Не виникає сумніву, що подальше існування
і розвиток людства напряму залежить від збереження природного середовища.
Концепція «зеленої» економіки пропонує уряду,
роботодавцям та громадянам перейти до розробки збалансованих шляхів розвитку, що включають сприяння інвестиціям у природний капітал
(збільшення частки заповідних територій, посилення захисту лісів тощо), вирішення проблем
енергетики та забезпечення екологічно чистими
продуктами харчування, приділення уваги питанням використання земель та планування землекористування, оптимального розподілу обмежених ресурсів та поліпшення управління ними.
http://nemyriv-rda.gov.ua
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Міграційні тенденції в Україні та світі

Історія міграційних
процесів в Україні
Перші відомості про регулювання міграційних
процесів зафіксовано ще в давньоруських літописах.
Зокрема, в договорах Київської Русі з Візантією 911
р. і 944 р. закріплена можливість взаємного надання
сторонами притулку.
Певні особливості правового статусу чужинців
зафіксовано також у період Київської Русі. Вони
мали як певні привілеї, так і окремі обмеження. За
Руською Правдою недоторканність особи іноземця
забезпечувалась більше, ніж звичайної людини: за
вбивство купця або «гостя» накладався такий самий
штраф як за вбивство князівського урядника.
У великому Князівстві Литовському, до складу
якого входила Україна, статус іноземців характеризувався певними особливостями. Чужинці окремих

національностей підлягали юрисдикції своєї країни,
людям шляхетсько-боярського стану надавалось
право на вільний в'їзд і виїзд з країни.
В епоху середньовіччя питання інститутів, що належали до сфери міграційного врегулювання, обумовлювалися окремими указами.
Приклади становлення інституту притулку в
Україні мали місце в історії Запорізької Січі. Як зазначав Д. Яворницький, були тут і «самосбройцы
польскіе», і «ускоки задунайські», й «западные люди
маловедомые».
З втратою Україною державності процес становлення національних міграційних інститутів перервався.
Так само, як і в інших державах, обмеження свободи пересування на території України було тісно
пов'язане із запровадженням паспортної системи.
Остання на українських землях, які входили до складу Російської імперії, була серйозною перешкодою
вільного пересування майже до кінцяула серйозною перешкодою вільного пересування майже до
кінцяXIX ст.
Кінець XIX ст. - початок XX ст. характеризується
масовим еміграційним рухом українського населення, який охопив практично всі землі. У зв'язку
з цим у 1897 р. при Міністерстві внутрішніх справ
створюється окреме управління із завданням займатися переселенською справою.
Після тривалої перерви процес формування основ
національного законодавства, у тому числі і в
міграційній сфері, було закладено урядом Української
Народної Республіки. 2 березня 1918 р. прийнято закон «Про громадянство УНР» та Конституцію УНР.
Результатом поразки української національно-

визвольної революції 1917-1920 pp. стала масова
українська політична еміграція, пов'язана з виїздом
за кордон близько 216 тис. осіб.
У Радянській Україні, яка з грудня 1922 р. стала
складовою Радянського Союзу, міграція завжди обмежувалась і контролювалася. Право на свободу пересування не згадувалось ні в республіканській, ні в
союзній конституціях.
Одразу після утворення СРСР (ст.7 Конституції
1924 р) закріплене єдине союзне громадянство для
громадян всіх республік.
Відповідні статті про громадянство з'явилися у
наступних конституціях Радянської України, проте
власного закону про громадянство вона не мала.
У закритому тоталітарному суспільстві СРСР
зовнішні міграційні процесифактично не регулювались.
У Положенні про в'їзд в СРСР і про виїзд з СРСР, затвердженому постановою Ради Міністрів СРСР від
22 вересня 1970 p., процедури і підстави отримання дозволу на виїзд не були визначені, а ряд статей
взагалі були таємними і не публікувались. До Положення вносились зміни та доповнення (1975 p., 1986
p), проте суттєвих змін так і не відбулось.
27 вересня 1988 р. Рада Міністрів СРСР ухвалила
постанову «Про заходи, спрямовані на спрощення
порядку виїзду громадян СРСР за кордон», що дало
можливість громадянам виїжджати в соціалістичні
країни, з якими укладено угоду про безвізові поїздки,
за паспортом громадянина СРСР з додатком, форма
якого встановлюється МВС за погодженням з МЗС.

ЄС відкриває нову агенцію з управління візовими та
міграційними інформаційними системами

Єврокомісія запроваджує нову
агенцію, що забезпечуватиме
управління інформаційними
системами з візового контролю та реєстрації нелегальних
мігрантів.
“Головним завданням агенції є
забезпечення функціонування
Шенгенської
інформаційної
системи другого покоління
(SIS II), Візової інформаційної
системи
ЄС
(VIS)
та
Європейської інформаційної
дактилоскопічної системи з
ідентифікації відбитків пальців
шукачів притулку та нелегальних мігрантів (EURODAC)”,
- йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.
Агенція, штаб-квартира якої
буде розміщена у Таллінні
(Естонія), повинна здійснювати
безперервний та з належним
рівнем безпеки обмін даними
між компетентними органами країн-членів. Будь-які нові
інформаційні системи, які розроблятимуться у майбутньому,
також будуть передаватися до
оперативного управління цього
агентства.
Вихід на повну функціональну
спроможність нової агенції
заплановано на грудень 2012
року.

Довідково. На сучасному етапі
в Європейському Союзі експлуатуються дві інформаційні
системи, які використовуються національними візовими
органами, службами з охорони
кордонів,
митними
службами та правоохоронними органами: Шенгенська
інформаційна система першого покоління (SIS-I) та
Європейська
інформаційна
система відбитків пальців
(EURODAC).
SIS-I є єдиною Європейською
базою даних із суворим режимом контролю за обробкою персональних даних, яка
забезпечує збір, зберігання,
обробку та обмін інформацією
щодо осіб та матеріальних
об’єктів,
пов’язаних
з
міграційними процесами.
EURODAC – єдина база даних
відбитків пальців шукачів притулку та нелегальних мігрантів,
створена з метою виконання
регламенту “Dublin II”.
На даний
час розподіл
компетенції між державамичленами ЄС під час розгляду
клопотань про надання притулку регулюються Регламентом
ЄС №343/2003 від 18 лютого
2003 року, який встановлює
критерії та механізми визначення
держави-члена,
відповідальної за розгляд клопотання про надання притулку, поданого в одній з державчленів громадянином третьої
держави. Визначений цим Регламентом порядок відомий як
система “Dublin ІІ”.
www.dmsu.gov.ua

Каждый пятый брак в России заключаются для того,
чтобы получить гражданство или вид на жительство.

Подобные предложения превратились в весьма прибыльный бизнес.
В Москве фиктивную пару можно
найти за сумму около 350 тысяч
рублей. В Подмосковье же отношения с женщиной до 35 лет сроком
на три года предлагают зарегистрировать за 80 тысяч рублей.
В отличие от европейских стран,
в России заключение фиктивных
браков не наказывается. В Германии миграционные службы следят
за подозрительными супружескими парами. Если брак признают
фиктивным, то обоим супругам
грозят либо штраф, либо миграция

на родину.
Эксперты так же призывают к
благоразумию. Подобная сделка
таит в себе потенциальную опасность, ведь все приобретенное в
таком браке имущество по закону
принадлежит обоим супругам, а
если женщина рожает ребенка, то
его можно легко приписать фиктивному мужу. В итоге тот станет
официальным отцом со всеми вытекающими последствиями, пишут
Internovosti.ru.
Уже известны прецеденты. В 2011
году в Калужской области состоялась серия судов. По результату
состоялось признание фиктивными браков, заключенных ранее
между россиянками и гражданами
Таджикистана. Сейчас добивается
признания недействительными 16
браков между жительницами города и мигрантами и прокуратура
Тольятти.
www.topnews.ru

Польські візи для українців скоро
стануть безкоштовними

Україна та Польща домовились влітку цього року розпочати внутрішньодержавні
процедури, необхідні для
укладення угоди про скасування плати за оформлення
національних віз.
За
інформацією
Міністерства
закордонних
справ 30 березня в Києві
відбулися переговори на
рівні керівників консульських
служб зовнішньополітичних
відомств України та Польщі.
У ході переговорів сторони
обговорили проект угоди між
Кабінетом Міністрів України
та урядом Республіки Польща про скасування оплати за
оформлення національних віз
(довгострокові візи типу D).
Даною угодою передбачається
безоплатне оформлення довгострокових віз громадян
обох держав, які мають намір
перебувати на території іншої
сторони понад три місяці,
але не більше одного року.
Проектом угоди досягнуто
домовленості про започаткування внутрішньодержавних
процедур, необхідних для
укладання угоди вже влітку
цього року.
Крім того, Польща спрощує
отримання віз для футбольних уболівальників з України.
Консульські
установи Республіки Польща в
Україні
спрощують
процедуру отримання віз для
учасників,
уболівальників
і організаторів Євро-2012
напередодні турніру. Про це
заявив у понеділок на пресконференції у Києві Надзвичайний і Повноважний
Посол Республіки Польща
в Україні Генрик Літвін. В
Україні національна віза
Польщі видається тільки для
перебування більше 90 днів,
але турнір триватиме 3 тижні,
так що будуть видаватися
шенгенські візи на строк перебування до 90 днів.
«У кожному пункті прийому візових заяв у регіонах
України створені спеціальні
віконця. Організовані групи вболівальників обслуговуватимуться
першочергово. Для обслуговування

вболівальників Євро-2012 на
час турніру буде збільшено
персонал консульств. Враховуючи те, що збільшиться
потік бажаючих отримати
візи, термін опрацювання
заявок для невболівальників
буде збільшено з 5 днів до 2-3
тижнів», - сказав Літвін.
Він також наголосив, що
представники
консульств
звертаються до всіх громадян України з проханням завчасно подбати про дозвіл
на в'їзд на територію Польщі
для відвідування матчів Євро2012.
За інформацією візового
відділу
Посольства
Республіки Польща у Києві,
посольством забезпечується
можливість подати документи на отримання візи
якнайближче до місця проживання і без необхідності
особистого
відвідання.Такі
пункти прийому візових заяв
є у Дніпропетровську, Донецьку,
Івано-Франківську,
Львові, Тернополі, Харкові,
Житомирі та Києві. Крім того,
передбачено відкрити такі
пункти й в інших регіонах
України. У цих пунктах будуть
створені
спеціальні
місця-віконця для прийому
таких заяв для обслуговування уболівальників Євро2012. При цьому розмір консульського збору залишається
незмінним - 35 євро. Окремим
категоріям громадян надаватимуться безкоштовні візи,
зокрема для членів офіційних
делегацій, футболістів, суддів,
лікарів, організаторів турніру
від
української
сторони,
волонтерів.
В
УЄФА
підтримують
ініціативи посольства Польщі
щодо збільшення кількості
місць, куди можна подавати
документи на візу,створення
спеціальних віконець для обслуговування вболівальників,
а також спрощення процедури
прикордонних перевірок.
Також Польща відкрила
пункт приймання візових анкет (PPWW) у Києві по вул.
Фрунзе, 60.
Пункт розпочав свою роботу 2 квітня й працюватиме в
робочі дні з 8.30 до 15.30. Цей
Центр відкрили для більшої
зручності громадян України,
які подають документи для
одержання візи, і з метою
поліпшення якості обслуговування. За словами Посла
Польщі в Україні Генрика
Літвіна, Польща має намір
відкривати й надалі такі пункти в Україні.
www.dmsu.gov.ua

Грецію можуть виключити з Шенгенської зони

За інформацією Міністерства
цивільного захисту Греції через
відсутність контролю за нелегальними мігрантами на кордоні з Туреччиною Грецію можуть виключити з Шенгенського простору.

На початку березня глави урядів
Німеччини, Нідерландів, Австрії
та Греції провели спеціальне
засідання, присвячене ситуації з
нелегалами на турецько-грецькому
кордоні, за результатом якого було
прийнято рішення поки утриматись від радикальних висновків та
надати Греції можливість врегулювати ситуацію до червня поточного
року.
«Греції доведеться вийти з
Шенгенської угоди, якщо вона
не вживе адекватних заходів по
боротьбі з незаконною міграцією»,
- заявив міністр цивільного захисту Греції Міхаліс Хрісохідіс
після засідання. За його словами,
боротьба з нелегалами вже давно
вийшла на національний рівень і
зараз є «бомбою сповільненої дії
для системи громадської охорони
здоров'я». Як зазначив міністр,
влада Греції планує до 2013 року
створити 30 центрів з утримання

нелегальних мігрантів.
На початку року Греція повідомила
про початок будівництва стіни на
кордоні з Туреччиною для боротьби з нелегальними мігрантами.
Нагадаємо, що не дивлячись на
подібні проблеми з нелегальними
мігрантами, Румунія і Болгарія не
полишають надії приєднатися до
Шенгену, проте їхній вступ блокують Нідерланди.
Згідно даних Міністерства культури та туризму Греції, в 2011
році цю країну відвідали близько
85-90 тисяч туристів з України,
а в 2010 році - 60 тисяч. Загалом,
протягом минулого року Грецію
відвідали близько 16 млн. туристів
з усього світу, що є максимальною
кількістю туристів за увесь час
новітньої історії Греції. Цьому, зокрема, сприяло збільшення у два
рази державного фінансування
туристичної галузі.
За словами Міністра культури та

туризму Греції Павлоса Геруланоса,
в рамках участі в міжнародних туристичних організаціях (Всесвітня
організація туризму та Всесвітнього
туристичного агенства) Греція має
намір лобіювати питання спрощення
візового режиму з боку ЄС для громадян України.
«Ми працюємо над тим, щоб
об’єднавши зусилля цих організацій,
внести до порядку денного зустрічі
«великої двадцятки» у Мексиці питання отримання віз для громадян вашої
країни. В особі Греції Україна може
знайти союзника в процесі спрощення процедури отримання шенгенських віз», - заявив він. За його словами
Греція на своєму рівні максимально
спростила процес отримання віз для
українців. «Я вважаю, що питання віз
сьогодні – це анахронізм в сучасній
Європі», - сказав він, додавши, що посилення візового режиму не захищає
від загроз тероризма та нелегальної
міграції.
www.dmsu.gov.ua
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Основная проблема беженцев - жилье
Какую помощь могут получить беженцы в Канаде?

Правительство Канады осуществляет ряд программ помощи беженцам по их переселению и
обустройству в Канаде.
Программа помощи при переселении.
Беженцам, считающимся таковыми по определению конвенции ООН, которые находятся
за границей, а также лицам, которым предоставляется гуманитарная защита за границей
(Humanitarian Protected Persons
Abroad Classes), допущенным к
въезду на территорию Канады в
качестве беженцев, предоставляется помощь правительства. Эти

средства идут для оплаты расходов:
•на встречу беженца в аэропорту
или пункте прибытия
•на предоставление временного
жилья, если это необходимо
•на помощь в поиске постоянного жилья
•на основные предметы домашнего обихода
•на инструктаж по ведению финансов
•по другим федеральным и провинциальным программам помощи беженцам
•на дальнейшую поддержку,
если она потребуется
Кроме того, эти средства могут
использоваться для материальной поддержки беженца в течение максимум 1 года или до тех
пор, пока беженец не обретёт
финансовую независимость, в
зависимости от того, что наступит раньше.
russian.inmy

Жилье для беженцев в Чехии
В Чехии существует три типа лагерей для беженцев (другое название - центры для беженцев):
•Лагеря временного пребывания
(приемные центры);
•Лагеря для проживания беженцев;
•Интеграционные центры для беженцев.
Лагеря временного пребывания
Они служат для обеспечения жильем и основными жизненно необходимыми вещами вновь прибывших лиц, ищущих убежище.
Беженцы обязаны находиться в
этом лагере до завершения процедуры установления личности и
медицинского обследования. Потом
они будут направлены в один из
лагерей для проживания или могут
искать жилье самостоятельно.
Лагеря для проживания беженцев.
Они предназначены для обеспечения лиц, ищущих убежище, жильем
на время прохождения процедуры
получения статуса. Эти лагеря находятся в десяти населенных пунктах Чехии. Их можно покидать на
любой срок.
Интеграционные центры для беженцев.
Они служат для временного пребывания лиц, которым был предоставлен статус беженца. Лица,
получившие убежище, имеют одинаковые права и обязанности с чешскими гражданами в трудоустройстве и социальном обеспечении.
Они должны оплачивать проживание в интеграционном центре. После получения постоянного жилья
в рамках государственной интеграционной программы беженец покидает интеграционный центр.
Условия в лагерях для проживания беженцев такие:
Если финансовое положение беженца не позволяет ему оплачивать
проживание в лагере, беженцу бес-

платно предоставляется жилье,
питание и, в случае необходимости, некоторые другие услуги.
Если его финансовое положение
позволяет оплачивать проживание,
он должен это делать полностью
либо частично. Чтобы выяснить
финансовое состояние лица, ищущего убежище, в лагере проводится осмотр его вещей, проверяется,
не является ли он предпринимателем, зарегистрированным в Чехии.
Если лицо, ищущее убежище,
приехало в Чехию по приглашению и попросило убежище, расходы оплачивает лицо, которое его
пригласило.
Деньги на карманные расходы
в лагерях для проживания беженцев составляют двенадцать крон
в день для взрослого человека и
шесть крон - для детей младше15
лет.
Каждое лицо, ищущее убежище,
один раз в месяц получает пакет
с гигиеническими принадлежностями. Остальные потребности,
связанные с гигиеной, беженцу
необходимо оплачивать самому. В
лагерях для проживания беженцев
есть возможность выбора питания
для верующих разных конфессий.
В каждом лагере для беженцев
предоставляется бесплатная медицинская помощь. При необходимости врач направляет беженца к
специалисту медицинского учреждения вне лагеря для беженцев.
www.segodnya.ua

Германия выделит дополнительные €4 млн на жилье
для беженцев в Западной Грузии

Германия выделит правительству
Грузии дополнительный грант размеров в €4 млн на улучшение жилищных условий беженцев, разместившихся в Западной Грузии,
сообщает «Синьхуа».
Соответствующее соглашение было

Ближневосточное агентство ООН
для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)
предоставило беженцам 223 квартиры в секторе Газа, построенных
при содействии голландского правительства, заявил в среду в эфире
местного радио официальный представитель БАПОР Аднан Абу Хасна.
«Мы считаем, что эти дома станут
началом новой жизни для беженцев,
и мы надеемся, что они станут символом надежды для всех жителей
Газы, которые мечтают о свободной
и достойной жизни», - приводят

ровании является частью соглашения о финансовом сотрудничестве
между правительствами Грузии и
Германиий, подписанного 25 октября 2011 года в Тбилиси. Стороны
договорились о сотрудничестве в
сферах экономического развития,
энергетики, охраны окружающей
среды, сельского хозяйства, содействия региональному и урбанистическому развитию. Немецкая сторона
выразила готовность выделить дополнительные финансовые ресурсы
до €75 млн.
С 1992 года правительство Германии
выделило на развитие Грузии более
€515 млн.
http://www.zavtra.com.ua

Ингушетия выделила 4,7 млрд руб. на жилье
для беженцев из Чечни и Северной Осетии
Более 30 тыс. беженцев из Чечни и Северной Осетии получат
новое жилье. Такое заявление
сделал президент Республики
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров
в ходе встречи с главой представительства Евросоюза в России
Фернандо Валенсуэла, сообщает постоянное представительство Ингушетии при президенте
РФ.
Всего на строительство жилья
для беженцев выделено 4,692
млрд руб., сообщил глава республики. По его словам, в районах,
где сейчас проживают беженцы,
уже строятся многоэтажные
дома, всего планируется построить 222 тыс. 622,38 кв. м жилья
(1 тыс. 492 квартир).

До этого момента, по словам
президента Ингушетии, беженцам будут выделены денежные
средства на аренду жилья - по 50

тыс. руб. на семью. Стоимость
аренды небольшого дома в селах
Ингушетии сейчас составляет
около 3 тыс. руб. Таким образом,
выделенных средств переселен-

цам хватит на 1,5 года.
Глава республики отметил, что
новое жилье и средства на аренду правительство Ингушетии
будет выделять только законно
проживающим переселенцам в
местах компактного проживания. Правительство республики
уже сейчас принимает меры для
создания новых рабочих мест,
что позволит многим беженцам
устроиться на постоянную работу. По прогнозам правительства
Ингушетии, в 2011г. уровень
безработицы в регионе снизился
на 10% за счет строительства новых объектов и реализации ряда
крупных инвестиционных проектов.
www.magas.su

Представлен проект современного убежища для беженцев

Дизайнеры Аманда Куэлло (Amanda
Cuello), Синтия Вентура (Cynthia
Ventura) и Тулио Фелиц (Tulio Feliz)
предложили собственное видение
современного временного убежища,

воплощенное в концепте NIDO.
Новинка призвана гарантировать неприкосновенность частной жизни, а
также предоставить в распоряжение
своих жильцов базовые удобства.
NIDO является модульной конструкцией, состоящей из нескольких
взаимодополняющих компонентов.
Двумя базовыми модулями являются спальный, включающий в себя
места для сна и хранения вещей, и
душевой, обеспечивающий удовлетворение гигиенических потребностей. Каждый отдельный спальный
модуль рассчитан на 1-2 человек. В
то же время, чтобы поселить в NIDO
семью, достаточно дополнить кон-

струкцию еще несколькими модулями.
При транспортировке каждый модуль сворачивается до размеров 1
метр x 80 сантиметров x 30 сантиметров. При этом, благодаря легкости и простоте установки, разворачивать лагери из NIDO будет
возможно даже в отдаленных регионах, связанных с малым количеством транспортных магистралей.
Несмотря на то, что в первую очередь концепт NIDO ориентирован
на беженцев и бездомных, подобные жилые блоки могут стать основой кемпингов и детских лагерей.
По материалам: trended

Дизайнери з допомогою сучасних технологій розробили тимчасове житло для біженців

Всі, хто стежить за новинами, знають: останнім часом у світі стало дуже неспокійно. Революції,
локальні конфлікти в Лівії, Сірііі,

Агентство ООН в секторе Газа предоставило новое
жилье сотням беженцев

СМИ слова представителя Нидерландов на палестинских территориях.
В свою очередь глава БАПОР Филиппо Гранди поблагодарил голландское правительство, оказавшее
помощь в размере 7,2 миллиона
долларов для финансирования строительства домов.
Под эгидой агентства находятся десятки школ и поликлиник на территории анклава, а также центры по
распределению гуманитарной помощи, центры по работе с женщинами,
санитарные пункты и другие учреждения. Кроме того, БАПОР проводит программу строительства сотен
домов для семей, которые остались
без крова во время военных операций в секторе Газа.
Основными донорами БАПОР являются США, Канада, страны Западной Европы, несколько стран
Латинской Америки, Япония и арабские государства.
http://www.ria.ru

подписано министром финансов
Грузии Дмитрием Гвиндадзе и руководителем группы охраны окружающей среды и инфраструктуры Банка
кредитования и развития Германии
(KfW) Арне Госсом. €4 млн будут потрачены на реализацию проекта по
неотложной реконструкции жилых
домов вынужденно перемещенных
лиц в Западной Грузии.
В частности, планируется строительство новых современных домов для
беженцев в этом регионе. Правительством Германии ранее уже было выделено €4 млн на улучшение жилищных условий беженцев в Цкалтубо,
Поти и Кутаиси.
Договор о дополнительном финанси-

моторошні землетрусу і виверження
вулканів - все це спричиняє за собою
не тільки резолюції ООН і мільйони
публікацій в пресі, але і натовпи
біженців, яким необхідно тимчасове
житло. Найчастіше це звичайні намети, в яких важко проіснувати навіть
кілька днів, а ось новаторський проект тимчасового житла Prototype
ME-01 - будинок-фургон, в якому
дійсно можна повноцінно жити.
Одна з головних проблем при
організації
тимчасового
житла
для біженців - те, що в наметових містечках потрібно налаштовувати дуже багато комунікацій.
Електроенергія,
водопровід,
каналізація ... Фургон Prototype ME-

01, розроблений дізанером з КостаРіки Крістіаном Кастро Санчесом
(Christian Castro Sánchez) не вимагає
налагодженої мережі комунікацій,
тому що він, по суті, самодостатній.
Електроенергію йому постачають
великі панелі сонячних батарей (до
речі, саме тому тимчасовий будиночок Prototype ME-01 найкраще
підійде для пустельних арабських

країн, де завжди світить спекотне
сонце). Потреба мешканців фургона в воді частково задовольнить
система збору дощових крапель,
а каналізаційна система замкнута
за зразком біо-туалету (напевно, у
ванній такого житла був би дуже доречний економний маленький санвузол для автобудинків).
Особеннно
ретельно
дизайнер
розмірковував над внутрішнім пла-

нуванням житла. Там є всі меблі
першої необхідності, і практично вся
вона багатофункціональна і складана
- якщо ви пам'ятаєте житло Корбен
Далласа з фільму «П'ятий елемент»,
то приблизно представите, як це
виглядає на практиці. У темний час
доби єдина кімната перетворюється
в спальню з трьома ліжками. Автор
проекту врахував, що в будинках для
біженців часто живе значно більше
людей, ніж планувалося.
Головний плюс проекту тимчасового
житла Prototype ME-01 - те, що воно
прямо «з коробки» може виконувати
свої функції. Мінус - дорожнеча, особливо за рахунок сонячних батарей.
Але, якщо б людство витрачало гроші

не на зброю, а на такі фургончики, то
ними вже за пару тижнів можна було
забезпечити всіх біженців світу.
www.novate.ru
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Более тысячи украинцев подали заявки на легализацию в Польше Борьба с нелегальной миграцией и контробандой в Одессе

Граждане Украины за первые три месяца акции по легализации статуса
иностранцами-нелегалами – так называемой аболиции - подали около 1150 заявок
на получение официального разрешения
на пребывание в Польше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского Министерства внутренних дел, украинцы заняли второе место по количеству поданных заявок после граждан Вьетнама - 1,5
тысячи таких просьб.
По данным польского МВД, заявки на легализацию также подали граждане Пакистана,
Армении, Китая, Индии, Египта, России, Беларуси и Грузии - от 500 до 50 заявок.
Почти 80% всех заявок иностранцевнелегалов зарегистрированы в столичном Мазовецком воеводстве.
По данным МВД, 1300 иностранцев уже по-

Глава МВД Германии предложил
бороться с нелегалами с помощью
восстановления границ внутри ЕС

Министр внутренних дел Германии Ханс-Петер Фридрих выступил за введение пограничного контроля
между странами Шенгенского соглашения.
Об этом глава немецкого МВД заявил в интервью
газетеRheinische Post, которое цитирует AFP, пишет
korrespondent.net
По мнению Фридриха, Европе необходимо вводить
пограничный контроль не только на время крупных
мероприятий, как футбольные соревнования или политические конгрессы. Эта мера необходима также
в том случае, если страны на границах Шенгенской
зоны не соблюдают договоренности и не могут сдерживать волну нелегальной иммиграции.
Немецкий министр подчеркнул, что открытые границы значат очень много для единой Европы, однако
ради этого нельзя оставлять без внимания вопросы
безопасности. Если такие страны, как Греция, не могут контролировать свои внешние границы, то необходимо вводить контроль внутри Шенгена, считает
Фрдрих.
Напомним, в июне прошлого года на саммите Европейского союза в Брюсселебыло принято решение о
возможности восстановления пограничного контроля
в Шенгенском пространстве в исключительных случаях.
Таким образом, главы государств и правительств высказались за реформу Шенгенского соглашения, чего
ранее потребовали Франция и Италия, столкнувшиеся
с большим наплывом мигрантов из Северной Африки.
E-NEWS.COM.UA

лучили 2-летнее разрешение на легальное
пребывание в Польше.
Польская власть отказалась дать такое разрешение около 80 иностранцам, которые не
выполнили базовых формальных условий,
необходимых для его получения.
Пресс-служба отметила, что количество заявок на легализацию в рамках действующей
«аболиционной акции», которая продлится
до 2 июля 2012 года, превысило предыдущие, которые Польша проводила накануне
вступления в Евросоюз в 2003 году и перед
присоединением к Шенгенской зоне в 2007
году.
Как сообщал УНИАН, акцию за легализацию нелегальных мигрантов в Польше инициировали в 2010 году гражданки Украины, которые совместно с представителями
польских общественных организаций написали соответствующее обращение к представителям польской власти.
В рамках предыдущих легализационных
акций свой статус в Польше легализовали
менее 4 тысяч человек, что эксперты объяснили очень жесткими условиями получения разрешения на легальное пребывание,
предусмотренными тогдашними условиями.
МВД Польши оценивает количество нелегалов в около 50 тысяч, отмечая, что значительная часть из них не украинцы, а граждане других государств, которым сложнее
получить польскую визу: в первую очередь,
армяне и вьетнамцы.
В 38-миллионной Польше на начало этого
года право легального пребывания имели
около 100 тысяч иностранцев, треть из которых - граждане Украины.

Основными проблемами
при охране государственной границы, проходящей
по территории Одесской
области, является борьба с
контрабандой и нелегальной миграцией, - заявил
заместитель начальника
Южного
регионального
управления государственной пограничной службы

наказаны за трудоустройство

нелегалов

127 работодателей привлечены к административной ответственности за
трудоустройство граждан различных
стран, находящихся в Израиле нелегально. Общая сумма штрафов, которые выплатили бизнесмены за нарушение рудового законодательства,
составляет около 900 тысяч шекелей.
Как сообщается в корреспонден-

ции радиоканала «Решет бет», в настоящее время на израильском рынке
труда задействованы около 60 тысяч
человек, проникших в нашу страну
нелегально, а также 95 тысяч граждан различных стран, которые приехали в Израиль по туристической
визе и остались в еврейском государстве после того, как срок визы истек.
ZMAN.com

Минулого року в США проживали більше 11 мільйонів нелегалів
Близько 11,5 мільйона осіб проживали в США в 2011 році без
необхідних документів, пише в суботу газета Washington Times з
посиланням на доповідь міністерства внутрішньої безпеки країни.
Як повідомляється, найбільший «наплив» нелегальної імміграції
йде з Мексики. У 2011 році в США нелегально перебралися 6,8
мільйона мексиканців, або 59% від загального числа людей, що потрапили в країну без виду на проживання.
З 2000 по 2011 рік мексиканці становили 68% від усього потоку
нелегальної імміграції в США.
Статистичні дані американського відомства практично не
змінилися в порівнянні з 2010 роком, незважаючи на активну ро-

боту з депортації нелегалів.
Як пише газета New York Times, імміграційне відомство США в 2011 році розширило свою основну програму
з депортації нелегалів, відому як Безпечне суспільство. У 2013 році вона повинна, за даними газети, охопити
вже всю країну.
Відзначається, що з моменту приходу до влади президента Обами (2009) із США були депортовані понад 1,1
мільйона осіб - це рекорд останніх 60 років, відзначає видання.
vidgolos.com

Украине, а большинство
- нелегально пересечь границу, чтобы, в конечном
итоге, оказаться в странах
Евросоюза, - уверен пограничник.
По его утверждению, среди нелегальных мигрантов
превалируют
граждане
Афганистана и некоторых
африканских стран, например, Сомали.
Добавим, что пограничники надеются на помощь в
борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой со
стороны местных органов
власти в приграничных
районах.
ИА «Одесса-медиа».

Бизнес по переправке нелегалов приносит миллионы
Через Украину в ЕС
едут сомалийцы,
афганцы и
вьетнамцы

www.unian.net

Более ста работодателей

Украины Петр Цигикал.
По его словам, в приграничных районах
действуют
специальные группировки,
которые занимаются
этими противозаконными действиями.
Большая часть нелегальных
мигрантов
оказывается в Украине
либо неофициально, через
ро ссийско-украинскую
границу, либо легально
прибывает к нам, скрыв
цель своего визита, - отметил Петр Цигикал.
При этом некоторые стремятся легализоваться в

Организаторы и проводники схем нелегальной
переправки мигрантов из
стран третьего мира зарабатывают миллионы, выяснили журналисты НТН.
Однако сами мигранты
за свои деньги получают
лишь призрачный шанс
попасть в ЕС. Так, в прошлом году пограничникам
удалось поймать порядка
1500 нелегалов. А с начала 2012 г. – почти 100 человек. Однако пограничники
признают, что ежегодно

сотням иностранцам через
нашу границу таки удается
пройти незамеченными.
Так, в конце декабря 2011
г. на границе со Словакией
пограничники задержали 9
афганцев и их проводника.
«Индия, Китай, Вьетнам,
Афганистан, Сомали, Кения – это основные страны, из которых к нам попадают нелегалы. Если брать
статистику, то начиная с
2009 года по сегодняшний
день число незаконных

мигрантов, прибывших в
Украину, составляет 5,5
тыс. человек. И самым активным участком является
словацкая граница – 67%

мигрантов мы задерживаем непосредственно там»,
- заявил начальник управления Госпогранслужбы

Украины Виктор Лукьянец. В частности, по данным словацкой полиции, в
том году к ним попало 495
мигрантов через Украину.
И это при том, что протяжность украино-словацкой
границы всего 100 км.
«В основном эти преступные группы четко
координируются. Как на
территории Украины, так
и России, Словакии, Венгрии и Польши», - отметил
Лукьянец.
www.bagnet.org

Соратника Саркози Пьера Лелуша
уличили в найме нелегала

Министр внешней торговли Франции Пьер Лелуш
оказался в центре скандала,
когда выяснилось, что он нанял домработницу из числа
нелегальных иммигрантов,
пишет The Times. Кроме того,
министра обвинили в том, что
он платил женщине с острова
Маврикий наличными, чтобы избежать оплаты налогов
и отчислений в пенсионный
фонд.
Лелуш, считающийся одним
из близких соратников пре-

зидента Николя Саркози,
уже заявил, что домработница ввела его в заблуждение,
сказав, что все ее документы
в порядке. Кроме того, он отверг обвинения в сознательной неуплате налогов.
Тем не менее политические
оппоненты уже обвинили
команду французского президента, борющегося за переизбрание на второй срок, в
лицемерии и пренебрежении
законами. Штаб социалиста
Франсуа Олланда обвинил
команду Саркози в обслуживании «богатой и вульгарной» элиты в ущерб простым
людям.
«Национальный фронт» Марин Ле Пен призвал министра
уйти в отставку и заявил, что
вся эта история демонстрирует, как нынешнее правитель-

ство делает все возможное,
чтобы у граждан Франции не
росли зарплаты. «Дело Лелуша можно назвать символом
этой дикой ситуации», - объявили националисты.
По мнению местных обозревателей, история с наймом
незаконного иммигранта может лишить Саркози голосов
правых избирателей в случае
его выхода во второй тур. Согласно опросам общественного мнения, действующий президент выходит во второй тур
вместе с Олландом. Однако
в очном противостоянии он
вчистую проигрывает социалисту. Если Саркози не сможет привлечь на свою сторону избирателей Мари Ле Пен,
то его шансы на переизбрание
будут совсем невелики.
Lenta.ru

120 нелегалов из Афганистана попали в руки полиции
Австралийский танкер доставил на остров Ява 120 нелегалов, предположительно афганцев. Людей сняли с лодки,
дрейфующей в открытых водах
с неисправным двигателем.
Во вторник полиция Индонезии и сотрудники миграционной службы сопроводили на
берег около 120 нелегалов с австралийского танкера «Гермия»
в порту острова Ява.
Как предполагается, все задержанные – граждане Афганистана. Танкер подобрал их еще в
субботу. Они находились в лодке с неисправным двигателем,

дрейфующей в индонезийских
водах.
Некоторые из нелегалов отказывались покидать танкер

и следовать за индонезийской
полицией. По их словам власти
страны могут депортировать их
обратно на родину.
Однако представитель мигра-

ционной службы Индонезии
заверил, что этого не произойдет, так как эти люди просят политического убежища.
Индонезия давно является перевалочным пунктом для многих мигрантов, которые ищут
убежища в третьих странах,
таких как Австралия. Однако
многие нелегалы погибают,
так и не доплыв до пункта назначения, поскольку зачастую
лодки, в которых их перевозят,
переполнены и не пригодны
для длительных морских путешествий.
statuspress.com.ua
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Украина - моя вторая Родина
В Одессе бытует выражение:
«Как корабль назовешь, так
он и поплывет». Вряд ли учитель из Афганистана Шердел
Факир Мохаммад и его жена
Духтар Шах Султани, жители города Бамйан были знакомы с ономастикой – наукой
о значении и происхождении
имен. Она различает имена
счастливые и несчастливые,
приносящие удачу и наоборот.
Следуя этой науке, можно по
имени определить, частично,
судьбу и предназначение человека. Хотя, возможно, родители интуитивно верили во
взаимосвязь имени и судьбы
человека, дав своему среднему из 6 детей – мальчику, родившемуся 5 марта 1961 года,
имя Аюб – в честь одного из
уважаемых в народе руководителей Афганистана. Соответствовала имени мальчика
и его фамилия – Шердел, что
в переводе с языка дари, означает сердце тигра или храброе
сердце. Мальчик рос смышленым, серьезным, отлично
учился в школе. Когда он ее
успешно окончил, в период
нахождения в Афганистане
советских войск, был в числе
80 юношей отобран военным
советником для прохождения
тестирования и последующего
обучения в военных училищах
СССР. Отобрать необходимо
было только 2 человека, набравших самое большое количество баллов. Одним из
этих счастливчиков был и Аюб
Шердел. С 1981 по 1985 год он
успешно учился в Одесском
объединенном краснознаменном военном училище. Будучи
курсантом, здесь же в Одессе,
встретил свою любовь – прекрасную девушку Елену. Они
познакомились благодаря другу из Афганистана, который
был женат на девушке из
Килийского района Одесской
области. Вместе с ней в Одесском институте связи училась
ее подруга и землячка Елена.
Аюб и Елена полюбили друг
друга, встречались два года и
решили пожениться. Это оказалось очень непростым де-

лом: необходимо было собрать
множество документов и получить разрешение на регистрацию брака у Министерств иностранных дел двух государств
– Афганистана и СССР. Однако любовь и настойчивость
молодых преодолели все преграды, Аюб и Елена сыграли
свадьбу. В 1984 году у молодой
семьи родился первенец – сын

Олег.
После окончания военного
училища, в 1985 году, Аюб
Шердел вместе с семьей выехал в Афганистан. Молодой
офицер служил командиром
взвода в 15 танковой бригаде,
находившейся в г. Кабуле. Затем, там же, уже в чине
капитана, работал начальником
ремонтных
мастерских на полковничьей должности. Одновременно
выполнял
обязанности
переводчика. Военная карьера
Аюба Шердела могла бы
успешно продолжаться.
Однако, в 1985 году, впервые за 3 года службы, он
получил отпуск, который
решил вместе с семьей провести на родине жены. Здесь, в
Украине, их застал вывод советских войск из Афганистана.
На его родине началась война
и возвращаться туда, значит
подвергать опасности свою
семью. Он решил остаться, но вначале ему надо
было узаконить свое
пребывание в Украине.
В ОВИР-е предложили
оформить вид на жительство. Но это оказалось
очень непростым делом.
Пришлось обращаться в
Верховный Совет СССР,
Министерство иностранных дел и даже в Комитет советских матерей.
После получения вида на жительство, судьба Аюба Шердела связана с Одессой.
Даже представить сложно,
как, имея военное образование, и не имея возможности
его использовать, круто изменить свою жизнь, найти свое
дело в новой стране, в новых
условиях, имея при этом се-

мью. Аюб Шердел вместе
с женой Еленой решили заняться предпринимательской
деятельностью. Было очень
сложно осваивать новое дело.
Помогали высокая степень работоспособности, ответственность и настойчивость в достижении поставленной цели.
Трудно было и одесским бизнесменам, но для них хотя бы
не возникали проблемы с выездом за рубеж. Для тех же предпринимателей, кто имел вид на
жительство, выезд за границу
был затруднен, что существенно влияло на развитие бизнеса.
Семья жила на съемной квартире, экономя во всем. Об этом
периоде жизни Аюб Шердел
говорит: «Жизнь научила принимать решения и много работать. В то время было трудно не
только мне, но и всем, кто занимался предпринимательской
деятельностью. Наверное, в
преодолении сложностей накапливался опыт, появлялся круг
партнеров по бизнесу, увеличивался оборот. Расширилась
география бизнеса. Пришлось

выучить на уровне общения
турецкий, английский и даже
китайский языки. Появилась
возможность
приобрести
квартиру, затем купить дом.
В предпринимательской деятельности всегда основывался
на честности и порядочности.

Мой, ныне покойный, отец
всегда говорил: «Если можешь,
помоги. Если не можешь, не
навреди». Следую его совету
всегда, поскольку люди постоянно обращаются ко мне
и за помощью и за советом».

Увеличилась и семья Аюба
Шердела: в 1989 году родилась
дочь Марьяна, ныне студентка
фармацевтического факультета Одесского национального
университета им. И.И. Мечникова. В 1999 году появилась
на свет любимица семьи дочь
Жасмин. Сегодня она ученицаотличница
Черноморского
лицея. Сын Олег окончил
Одесскую национальную юридическую академию и теперь
как специалист-юрист помогает развивать семейный бизнес,
куда вносит свой посильный
вклад и жена Елена Степановна. Вместе с ростом бизнеса,
рос и авторитет Аюба Шердела как среди бизнесменов, так
и среди соотечественников.
Кроме предпринимательской
деятельности, Аюб Шердел
ведет большую общественную
работу. Идея создания афганской общины родилась в связи
с необходимостью помогать
соотечественникам, бежавшим
из Афганистана после вывода
советских войск из Афганиста-

на. Большой поток беженцев
устремился в Одесский регион, поскольку именно здесь
расположены рынки, где можно было трудиться и обеспечить себя всем необходимым.
Лидеры афганской диаспоры
понимали, что прибывшие соотечественники будут жить
здесь, в Одессе. Людям нужно
было помочь как в процедур-

ных вопросах получения статуса беженца, так и в вопросах их первичной адаптации.
Кроме того, для сохранения
своей культуры, языка, традиций нужно было объединяться.
Учредителями национальнокультурного
объединения
«Афганская
община»
стали 6 человек, которые
5 октября 2001 года на
общем собрании избрали председателем организации Аюба Шердела.
Зарегистрировано объединение 15 ноября 2001
года управлением юстиции в Одесской области.
Основная цель организации – предоставление
членам организации и
их семьям правовой защиты
и материальной поддержки
беженцам из Афганистана,
удовлетворение их законных
социальных, экономических
творческих,
национальнокультурных прав и интересов,
а также развитие дружбы и взаимопонимания
между народами Украины и Афганистана. При
Афганской общине была
создана и успешно работала воскресная школа, действовал женский
комитет, организовывались и проводились различные
мероприятия,
приуроченные к традиционным праздникам и
знаменательным
событиям.
На мой вопрос: «А сколько
представителей Афганистана
проживает сейчас в Одессе?».
Аюб Шердел ответил, что их
свыше 1500 человек, а вместе
с семьями до 2500. Еще он
сказал: «Хотел бы, чтобы афганцы адаптировались и жили
так, как живут в Одессе все

национальности – в мире и согласии. Нужно брать с них пример и жить так, чтобы не было
стыдно». Практически сразу
национально-культурное объединение «Афганская община»
вошло в Совет представителей
национально-культурных организаций Одесской области,
действовавший при управлении по делам национальностей и миграции Одесской
областной
государственной
администрации. Аюб Шердел считает своими учителями в общественной работе
руководителей национальнокультурных организаций. Они
дарили свою толерантность
и
взаимопомощь,
положительные
эмоции в общении и дружбе. В
2006 году Аюб
Шердел был избран председателем Совета, где
проработал
до
2008 года. Семь
лет он был бес-

сменным председателем Афганской общины, отдавая этой
общественной работе много
времени и сил. Меня заинтересовало, несмотря на огромную занятость, есть ли у Аюба
Шердела хобби? Он ответил:
«Мое хобби – это здоровый образ жизни. Чтобы быть в хорошей физической форме, посещаю спортзал 3 раза в неделю,
иногда вместе с сыном. Еще
мне нравится выращивать возле дома цветы».
В 2005 году судьба подарила
Аюбу Шерделу еще один шанс
круто изменить свою жизнь.
Правительство Афганистана
пригласило
Парламентскую
делегацию соотечественников,
проживающих в Украине, в
количестве 20 человек принять
участие в выборах Президента
Афганистана. За своих лучших представителей голосовали афганцы, проживавшие в
7 городах Украины. В составе
делегации на родину отправился Аюб Шердел. Президентом Афганистана был избран
Хамид Карзай. Представителям афганской Парламентской
делегации из Украины было
предложено выбрать одного
человека для возвращения в
Афганистан с последующей
работой в Парламенте Афганистана. Выбор пал на Аюба
Шердела. Несмотря на то, что
в Афганистане проживает его
мама, две сестры и два брата со
своими семьями, он отказался
от заманчивого предложения и
выдвинул кандидатуру своего
одноклассника, который с радостью согласился. Теперь он
работает в Правительственных
кругах Афганистана. На мой
вопрос, чем было продиктовано это решение, Аюб Шердел
ответил: «Всю свою сознательную жизнь живу в Одессе.
Здесь родились мои дети,
здесь моя вторая родина».
Таков он, сын афганского
народа, гражданин Украины
Аюб Шердел – мудрый руководитель с храбрым сердцем.
Как же точно выбрали родители ему имя! Хочется пожелать
Аюбу Шерделу, как говорят в
Одессе: «Большому кораблю
– большое плавание и семь футов под килем», а от себя еще
добавить, чтобы на все хватало сил и здоровья.
Татьяна Белова,
член национального союза
журналистов Украины
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Міжнародні проекти
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Державний
департамент США

Державна
прикордонна
служба України

Генеральна прокуратура
України
Національна академія
прокуратури України

Міністерство
внутрішніх справ
України

Державна
міграційна
служба України

Міжнародна
організація з
міграції

Зміцнення потенціалу правоохоронних органів у боротьбі
з торгівлею людьми в Україні як країні призначення
19 квітня 2012 року в
Одесі пройшов семінар

на
тему
«Зміцнення
потенціалу правоохоронних органів у боротьбі
з торгівлею людьми в
Україні як країні призначення». Семінар відбувся
під егідою Міжнародної
організації міграції, яка в
2011 року допомогла 823
постраждалим від торгівлі
людьми у 24 країнах, включаючи Україну.

Семінар відкрили вступним словом заступник
Координатора
Програми
протидії торгівлі людьми
Представництва МОМ в
Україні Горбунова Оксана
Гаврилівна та
директор
департаменту у справах
біженців та іноземців Науменко Наталія Миколаївна.
З доповідями виступи-

ли: перший заступник
директора
департаменту - начальник відділу

нормативно-правових актів
та їх супроводження Де-

партаменту
юридичного
забезпечення
Державної
міграційної службі України
Губський Сергій Васильович;
представник
відділення контролю за
розслідуванням злочинів,
пов’язаних з торгівлею
людьми головного слідчего
управління МВС України
Андрусяк Володимір Богданович; професор кафедри

проживают в Пункте временного
пребывания беженцев г. Одессы
проэкт «Толерантность», который
был выигран БФ «Сочувствие» и
набрал максимальное количество
голосов конкурсной комиссии по

малым грантам.
25 апреля в ПВРБ г. Одессы прибыл представитель Датского Совета по делам беженцев глава
финансово- административного
отдела Константин Антонец для

міграційної
служби
України.
Учасниками було розглянуто
проблематику та основні тенденція
торгівлі людьми в Україні,
кримінально - правову характеристику відповідних
темі злочинів, було переглянуто навчальній фільм
«Небезпечна гра – Не стань
живим товаром».
К. Петрова

Україні Стрельцова Ольга
Анатоліївна.
В семінарі взяли участь

Проект «Толерантность»
С мая месяца 2012 года начинается реализация проекта «Адаптационная программа для детейбеженцев и искателей убежища,
так же детей-беженцев без сопровождения взрослых, которые

керівники територіальних
органів
Державної

підтримання Державного
обвинувачення та нагляду за виконанням судових
рішень у кримінальних
справах
Національної
академії
прокуратури
України Орлеан Андрій
Михайлович; спеціаліст з
питань політики та програм
протидії торгівлі людьми
Представництва МОМ в

Благодійний Фонд допомоги
біженцям і переселенцям

подписания грантового договора
с Фондом «Сочувствие». Проект
рассчитан на 4 месяца и будет
реализовываться до 31 августа
2012 года. Он включает тренинговые программы по украиноведе-

Проект «Адаптационный
центр «ВИТА»

«СПІВЧУТТЯ»

нию, правам ребенка, психологии
и гигиене, а так же организацию
смотрового видеозала в Адаптационном центре «ВИТА» для
детей-беженцев.
И.о директора
БФ «Сочувствие»
Елена Хван

Благодійний Фонд допомоги
біженцям і переселенцям

«СПІВЧУТТЯ»

Пасхальная неделя Цветы для Одессы-мамы в день второго ее рождения
которой
сотрудники
АЦ «Вита» рассказали
детям-беженцам о Великом
Христианском
празднике - Воскресения Господне.
Дети узнали о его истоках и традициях, отведали
Пасхальные

В
Адаптационном
Центре «Вита», расположенном в Пункте
временного пребывания беженцев г. Одессы, прошла Пасхальная неделя, во время
угощения. Это были
крашанки и пасхальные
куличи, которые дети
беженцев и искателей
убежища с удовольствием ели, многие из них
первый раз в жизни.
Тереза Нсаи,
беженка из Анголы,
волонтер АЦ «Вита»

Каждый апрель Одесса встречает
празднично. Именно этот весенний
месяц в далеком 1944 году поставил точку в фашистской оккупации
нашего города. Советские войска
3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Яковлевича Малиновского,
после блестяще проведенной Одесской наступательной операции, 10
апреля 1944 г. освободили наш город от гитлеровцев. Символом его
освобождения стало поднятое в тот
же день над Оперным театром красное знамя.
В рамках совместного проекта
«Адаптационный центр для детей
беженцев «Вита» Международного
Фонда «Возрождение» и Благотворительного Фонда «Сочувствие»
для детей беженцев, посещающих
детский садик, был организован
урок
мужества,
посвященный
Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Маленькие беженцы внимательно слушали рассказ о подвиге одесситов и

воинов-освободителей города. К сожалению, многие из них знают, что
такое война. Семилетняя афганская
девочка Отаки Санам сказала:
«В Одессе была война, как у нас в
Афганистане». Дети радовались, что
за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися нашего города в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 8 мая 1965 г. город-герой
Одесса был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
Дата, 10 апреля, в одесском календа-

ре является особой. То, что она стала
дорогой для одесситов и гостей нашого города, может убедиться каждый. Ежегодно, на протяжении этого
памятного дня, практически не исчезают живые очереди из желающих
возложить цветы к памятникам военных лет. Мы тоже решили завершить
урок мужества посадкой цветов на
клумбу в честь второго дня рождения
Одессы-мамы. Решил помочь детям
в посадке желтых нарциссов беженец

из Судана доктор Эльхафиз Мохаммад Донгола. Он взрыхлил почву,
подготовил ровные рядочки под посадку. Каждый ребенок получил луковицу нарцисса, которую любовно
корешками вниз, посадил в землю.
Афганская девочка Азими Масума
сказала, что луковицы нарциссов
похожи на лук. Я им объяснила, что
если они будут ухаживать и наблюдать за ростками, из них вырастут
красивые желтые цветы нарциссы.
Умело и осторожно работала граблями девочка из Афганистана Берекзай Сальма. Даже трехлетняя
африканка Мюганга Лордина Асусена и пятилетний суданец Мохаммед Али старательно посадили свои
луковицы нарциссов. После посадки цветов довольные и счастливые
дети в честь Одессы-мамы и ее героических освободителей дружно и
громко кричали: «Ура! Ура! Ура!».
А затем все сфотографировались на
память.

Татьяна Белова
член НСЖУ

К р и м і н а л ь н а х р о н і ка
В Україні створили чорний список телефонів шахраїв

Київ. В Україні створили чорний список телефонних номерів
шантажистів, шахраїв і бабіїв.
У списку в Інтернеті вже тисячі
телефонів.
«Щодня користувачі викладають близько 50 номерів телефонів
з
історіями»,
—
розповів
адміністратор сайту Ktozvonit.com.
ua Олексій Коваль.

За його словами, у «реєстрі» вже
більше 15 тис номерів.
Постраждалі від шахраїв люди
обмінюються контактами для того,
щоб інші люди не постраждали.
У міліції виданню розповіли, що
професійного інтересу для них такі
реєстри не становлять.
«Але кожен із абонентів має право
звернутися до суду для того, щоб
його номер виключили з такого списку. Хоча вказування телефонних
номерів у відкритому доступі, якщо
там немає прізвища його власника,
не суперечить закону», — пояснив
начальник Управління зв'язків з
громадськістю ГУ МВС України в
Києві Володимир Поліщук.

unian.net

70% львів`янок, що сидять за вбивство - вбили власного чоловіка

Це не підтвердження того, що
жінки останнім часом надто
агресивні. Це статистика з місць
позбавлення волі у Львівській
області.
Насильсьво в сім`ї з роками все
збільшується. Деякі “благовірні”
дозволяють собі підняти руку на
жінку, та не тільки підняти, але й
жорстоко над нею знущатися. Як
результат – 70% львів`янок, що
сидять за вбивство людини вбили
власного чоловіка.
Справа у тому, що чітких законів,
які б могли захистити жінку й покарати жорстокого чоловіка просто не існує в нашій державі. Все

якось занадто розмито, а хороший
адвокат зможе легко виправдати
навіть найзліснішого винуватця.
Наші жінки чомусь вважають
ганебним звертатися і жалітися
на свого чоловіка. Мовляв:
“самі розберемося!”. Але буває
пізно і справа доходить до свого кримінального закінчення. В
суспільстві існує уявлення, начебто родинне насильство – це
суто внутрішня справа. І мало
хто наважується про це говорити,
доки не припече.
Закордоном поширена практика реабілітаційних центрів для
постраждалих жінок, а також
притулків для тих, хто іде з дому.
Проте в Україні таких притулків
надхвичайно мало, а у Львові й
зовсім нема.
Допомогти може Національна
«гаряча лінія» Міжнародного
жіночого правозахисного центру
«Ла Страда-Україна»:
8 800 500 33 50 (всі дзвінки в межах України безкоштовні).

unian.net

Донецьких двірників довічно ув’язнили
Жителі Донецька зі здивуванням
помітили, що вулиці міста почали
прибирати люди у дивній формі помаранчевого кольору. На спині у цих
людей напис – довічне ув’язнення.
Такі роби роздали, з’ясували місцеві
журналісти, працівникам місцевого
комунального підприємства «Зеленбуд». Керівники останнього коментувати появу незвичного робочого
одягу відмовляються.
Швидше за все, з уніформою міським двірникам вирішив допомогти Департамент з питань виконання покарань. Адже саме таку форму носять у
зонах засуджені до довічного ув’язнення.
За матеріалами газети «Високий замок».

Водитель разбил Ferrari, спасая ежа

В Нижней Саксонии 53-летний Йорг Деичер
врезался на Ferrari в заградительный барьер,
спасая ежика, сообщает «Euromag.ru».
“Я ехал домой. Когда я заметил ежика в свете
фар, то попытался объехать его, но Ferrari повело на мокрой дороге, и машина врезалась в
барьер”,- говорит Деичер.
В ДТП пострадала только Ferrari Testarossa.
Ущерб оценен в 36 000 евро, а вообще такая
машина стоит 103 000 евро.
http://ukrlife.net

За жорстоке поводження з котом одесит сяде до в’язниці

Приморський районний суд Одеси засудив місцевого жителя до
2-місячного тюремного ув’язнення
за жорстоке поводження з твариною.
Про це повідомили УНІАН у
канцелярії суду.
За словами учасниці судового про-

У Криму молодик чайником вбив свою подругу

Менше доби знадобилося працівникам
керченської міліції для встановлення особи і місцезнаходження
підозрюваного у вчиненні навмисного вбивства місцевої жительки, тіло
якої було виявлено 8 квітня в одному
з будинків, розташованому на дачній
ділянці.
Тіло потерпілої знайшли сусіди, яких
насторожила повна тиша в будинку,
де горіло світло. Вони й викликали
правоохоронців. На тілі загиблої були
виявлені численні удари і переломи. За
висновком експерта, смерть керчанки
настала внаслідок закритої черепномозкової травми.
Оперативники встановили, що жінка
жила разом з господарем оселі, проте

У центрі Одеси водій «Мерседеса»
підстрелив водія «Мітцубісі»

Словесна суперечка водіїв автомобілів
”Mercedes” і ”Mitsubishi” в центрі
Одеси завершилася вогнепальним пораненням одного з них, повідомили
сьогодні УНІАН у Відділі зв`язків
із громадськістю Управління МВС
України в області.
Як уточнили в міліції, інцидент виник
із того, що 21-річний водій ”Mitsubishi”
раптово «підрізав» ”Mercedes” на
вулиці Преображенській.
Водій автомобіля ”Mercedes” пішов ”на
з`ясування відносин» із травматичним
пістолетом у руках, і невдовзі пролунав постріл – куля з близької відстані
влучила в живіт його опонентові.
Постраждалого
доставили
до
міськлікарні, а водія-стрільця, який
зник на лімузині з місця події, розшукують співробітники міліції.
Обставини події з`ясовуються.

unian.net

Мужчину за окурок оштрафовали на 20 миллионов долларов
Мировой суд Иволгинского района Бурятии
приговорил 21-летнего Александра Малькова к
исправительным работам и штрафу в 581 миллион 683 тысячи рублей (около 20 миллионов
долларов) за брошенный в сухую траву окурок,
который привел к лесному пожару.
11 июня 2009 года Мальков в поле в местности
Ута-Булаг недалеко от села Ключи Иволгинского района Бурятии бросил на сухую траву непогашенный окурок. Когда трава загорелась, он не
стал ее тушить и скрылся с места происшествия.
В результате пожара были повреждены 1945 гектаров леса, а Иволгинскому сельскому участковому лесничеству был нанесен ущерб в 581 миллион 683 тысячи 612
рублей, передает Лента.ру.
3 апреля 2012 года суд признал Малькова виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 261 УК РФ (повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем) и приговорил его к одному году испытательных работ с удержанием 10 процентов из заработка в пользу государства.
Также Мальков должен будет выплатить лесничеству сумму причиненного ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу, так что Мальков может обжаловать его.

http://www.ua.all.biz

цесу – віце-президента Одеського союзу захисту тварин Ірини
Момот, «обвинуваченого було
визнано винним у тому, що 23
липня 2011 року він схопив кота і
кілька разів ударив головою тварини об сходи. Мучителя могли
засудити до відбування 6 місяців
у в`язниці, але врахували, що
він розкаявся і покрив витрати
у розмірі 3 тис. грн на лікування
тварини».
Як зазначила І.Ломот, це перший
суворий вирок, винесений в Одесі
за вчинений злочин за ознаками
ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з твариною) Кримінального
кодексу України.
unian.net

останнього вдома не було - чоловіка
знайшли на одній із ферм, де він працював і проживав останнім часом.
Встановивши його непричетність
до події, міліціонери з'ясували, що
потерпіла випивала спільно з молодим
чоловіком. Ним виявився 23-річний,
ніде не працюючий місцевий житель,
що зловживає спиртними напоями.
Через кілька годин він був затриманий.
Затриманий розповів, що в ході розпивання спиртного між ним і подругою по чарці виник конфлікт на ґрунті
некоректних висловлювань останньої
на адресу його покійної матері. Від
злості чоловік завдав жінці декілька
ударів чайником по голові, а коли вона
впала на підлогу, продовжив бити її
ногами по обличчю і тілу.
Наразі
зловмисник
арештований, йому пред'явлені звинувачення за ч.1 ст.115 (умисне вбивство)
Кримінального кодексу України.
Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від 7 до 15 років. Ведеться
слідство.
unian.net

В Одесі бабця прийшла
до міліції реєструвати
на себе арсенал зброї

Із заявою про перереєстрацію цілого
складу зброї звернулася до Київського
РВВС Одеси 60-річна одеситка, яка
вирішила таким чином взяти участь в
оголошеному місячнику добровільної
здачі зброї та вибухівки.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків
із громадськістю обласного УВС, власниця колекції мисливських рушниць
особисто доставила їх до міліції для
перереєстрації. Зокрема, це - рушниці
марки ”Вenelli Argo” калібру 7,62 мм,
”Нenri” - калібру 5,6 мм, ”Мarlin 444”
- калібру 14 мм, ”Аkmc-mb” - калібру
7,62 мм, ”Gsg-5” - калібру 5,6 мм, ”Ataapm ssp” - калібру 12 мм, ”Benelli” калібру 12 мм, ”Huglo-104/a” - калібру
20 мм, ”Cайга-410” - калібру 410 мм.
Крім того, пенсіонерка попросила
перереєструвати на своє ім`я газовий
револьвер «Ме-38» калібру 9 мм.
unian.net

Грабитель-дилетант
оставил телефон
со своими фото
на месте преступления
Полиция округа Шарлотт-Мекленбург, штат
Северная Каролина, расследовавшая дело о грабеже, с легкостью задержала грабителя, который
оставил на месте преступления свой мобильный
телефон с хранящимися в нем фотографиями.
Об этом курьезном инциденте пишет новостное агентство АР, которое ссылается на местное издание The Charlotte
Observer. В сообщении отмечается, что на одном из снимков был изображен сам грабитель, 27-летний житель Бруклина Джозеф Фолк, вооруженный тем же пистолетом, которым он угрожал своей жертве.
Преступник был арестован утром 10 апреля, а в автомобиле, который
подвозил его к месту преступления, полицейские обнаружили брошенный им пистолет и красную бандану, которой тот подвязал брюки.
Фолку вменяется в вину ограбление трех обитателей жилого комплекса,
расположенного в восточной части Нью-Йорка.
NEWSru.co.il

№ (4)12 2 ,
к в і т е н ь 2 012

11

У Польщі затримали українця
з краденим „Мерседесом”

Польські прикордонники затримали
громадянина України, який намагався
вивезти з території Євросоюзу викрадений у Франції автомобіль Mercedes
вартістю понад 10 тисяч євро.
Як повідомили УНІАН у прес-службі
Бещадського відділу Прикордонної
служби, 58-річного українця затримали у пункті пропуску МедикаШегині (Львівська область).
Під час контролю автомобіля марки
Mercedes C 200 CDI (2005 року випуску) прикордонники виявили, що він
перебуває у розшуку і був викрадений у Франції у 2010 році.
Подальшим розслідуванням справи
займається поліція Перемишля.
unian.net

В Карпатах знайшли тіло зниклого
ще минулого року студента

В Яремче знайшли труп студента Київського національного
економічного університету, який
зник безвісти ще наприкінці минулого року.
Дев’ятнадцятирічний уродженець
Житомира Віталій Іванов покинув
навчання і зник у невідомому напрямку в середині грудня. Останній
раз він виходив на зв’язок із батьками 18 грудня.
Через оператора стільникового
зв’язку встановили, що дзвінок
було зроблено з Яремче. Крім того,
працівники міліції, до яких звернулися батьки студента із заявою
про зникнення сина, з’ясували, що
Віталій Іванов ночував з 16 на 17
грудня в готелі в Івано-Франківську.
Правоохоронці
здійснювали
активні розшукові заходи, фото
зниклого студента були в кожному
відпочинковому чи розважальному
закладі та магазині курортної зони,
пишуть Вікна.
Також оголошення про розшук
Віталія транслювали по телебаченню та радіо.Але минав час, а про
місцезнаходження хлопця не було
жодної інформації.
І ось, коли зійшов сніг, на його тіло
натрапили туристи. Студент лежав в
улоговині за якихось... сто метрів від
людського житла.
unian.net

На Хмельниччині учні ліцею
розгромили місцеве кладовище

На Хмельниччині двоє підлітків «поглумились» над могилами, розгромивши 16 пам'ятників на місцевому
кладовищі.
Надзвичайна
ситуація
сталася у Дунаєвецькому районі на
Хмельниччині.
В результаті оперативно-розшукових
заходів викрили двох 17-річних
місцевих жителів, учнів одного з
ліцеїв.
Що стало причиною такого вчинку
достемено не відомо, наразі це з'ясовує
слідство.
Газета Є
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анекдоты про мигрантов
комнатка. За столом одинокая молоденькая секретарша.
- Простите, я хотел бы сделать репортаж о жизни русских писателей,
где я могу их найти?
- Извините, но сегодня суббота и
все русские писатели ушли в синагогу.
***
Российский
иммигрант приехал в НьюЙорк.
Он
останавливает
первого идущего по улице человека
и говорит: «Спасибо,
мистер американец, за то, что вы
дали мне приехать в эту страну, где
я,
как новый эмигрант, получил жилье, продовольственные талоны,
бесплатное
медицинское обслуживание на
первое время, и бесплатное образование!»
Прохожий говорит: «Вы ошибаетесь, я мексиканец».
Человек идет дальше и сталкивается с другим прохожим: «Спасибо,
что есть
такая красивая страна как Америка..» Человек говорит: «Я не американец,
я вьетнамец».
Вновь прибывший идет дальше и
останавливает следующего человека,
которого он видит, пожимает его
руку, и говорит: «Спасибо за
замечательную Америку!» На что
человек тоже протягивает свою
руку и

.***
Один чешский иммигрант
работал водителем скорой
помощи в госпитале. Однажды он попросил хирурга разрешить
ему поприсутствовать на операции.
Хирург разрешил. Когда началась
операция и хирург уже собрался
делать надрез, чех закричал: «Нет,
нет!.. Делайте левее...»Удивленный
хирург ответил, что он делает согласно инструкции, написанной одним из лучших специалистов мира.
«Верно, - сказал чех, - но я написал
эту инструкцию еще за долго до
того, как стали известны некоторые
дополнительные факты».
***
Корейский иммигрант
в Hью-Йорке увидел
вывеску Hоt Dоg и обрадовался, что и тут, значится, собачек кушают. Тянет продавцу денежку и просит оnе роrtiоn оf Hоt
Dоg, рlеаsе. Ему вручают HоtDоg
– сосиску в булочке. Кореец внимательно разглядывает сосиску и
возвращает ее продавцу: Givе mе,
рlеаsе, аnоthеr раrt оf dоg
***
Стокгольм,
Швеция,
Общество русских писателей.
Корреспондент «Dagens
Nyheter”, одной из центральной
газет Стокгольма, получил задание
написать статью о жизни русских
писателей в Швеции и их творчестве.
Утро выходного дня. Небольшая

говорит: «Я с Ближнего Востока. Я
не американец».
Наконец он видит хорошо выглядящую леди и спрашивает: «Вы американка?»
Она говорит: «Нет, я из Африки.»
Озадаченный, он спрашивает ее:
«Где же
все американцы?» Африканская
леди смотрит на свои часы и говорит:
«Вероятно на работе».
***
Японский турист, прилетев в Париж, берет такси
и едет смотреть
Эйфелеву башню. По дороге японец видит в зеркало заднего вида,
что их обгоняет мотоцикл. Тогда
он трогает таксиста за плечо и говорит:
- Мото «Кавасаки» - очень быстро… Made in Japan!
Через некоторое время японец видит, как их обгоняет какая-то машина.
Он снова трогает таксиста за плечо
и говорит:
- Авто «Тойота» - очень быстро…
Made in Japan!
И так несколько раз. Наконец они
подъезжают к Эйфелевой башне,
и таксист говорит:
- Пожалуйста, с вас 350 франков
(около 50$).
Японец:
- Ой! Почему так дорого?
Таксист, ухмыляясь:
Так ведь счетчик - очень быстро.
Made in Japan!

гороскоп на май 2012
О в н а м
следует
заняться
укреплением своих позиций. Время, начинать новые
проекты. Даже если работа покажется нудной, бросать нельзя. Овнам следует, «подобрать хвосты» и идти дальше. Прислушивайтесь к сплетням.
Это тест на успешность. Если
обсуждают, значит, всё хорошо.

Тельцы будут переживать энергетический
подъём и смогут переделать
массу дел, в том числе тех,
которые долго откладывали на
потом. Удачной будет социальная деятельность, особенно разного рода выступления и дискуссии. Больше всего
повезёт преподавателям и политикам.

Острая потребность расслабиться и быть собой сформируется у
Раков уже в самом начале мая.
Не следует противоборствовать
естественным желаниям. Немного
самоволия Ракам не повредит. Не нужно
только совершать резких движений. Расставания, смена обстановки, облегчение принесут, но ненадолго. Очень скоро захочется
обратно в семью или на прежнюю работу.
Майская
ситуация Весам
не понравится.
Обстоятельства сложатся неблагоприятно. Добиваться своего
Весам придётся, преодолевая
сопротивление или воздействуя на чувства окружающих.
Вероятно взаимное недоверие.
Появится желание спрятаться
и ничего не делать, но тогда
точно ничего не получится. Следует держаться
подальше от гадалок
и прочих шаманов.

Энергетические
потоки окажут на Львов
противоречивое воздействие.
Проявятся замедление реакций и импульсивность. Именно
поэтому все действия Львам требуется
тщательно планировать и подготовиться к тому, что в своём окружении они
редко будут встречать понимание.
Поездки лучше отложить, они
выйдут бесперспективными.

Скорпионы переменят своё отношение к
людям. Очень часто им будут встречаться
неординарные и великодушные личности.
Они будут бескорыстно помогать. А сами
Скорпионам захочется подражать своим новым знакомым. В делах всё наладится, большинство проблем
удастся решить, причём без дополнительных усилий.

Начатое
Близнецам придётся довести до победного
финала.
Отказаться
или переключиться не
получится. Параллельно
начнут одолевать лень и
какие-то нерешённые в
прошлом проблемы. С
близкими в это время
лучше не ссориться, а
в делах рассчитывать только на
свои силы.
Девы
будут
деловиты и категоричны. Вероятны ссоры и
расставания, потому что
Девы не потерпят рядом с
собой лжецов. Возможна
потеря каких-то социальных привилегий. Но руководящие способности Дев
будут на высоте. Именно
поэтому важно не хвататься самому, а найти идеального исполнителя.

У Стрельцов поменяется сам принцип жизненной организации. Возможно, это будет связано с новой должностью или переездом. Внешне перемены никому в глаза не бросятся, но очень скоро выяснится, что Стрельцы
стали совсем другим человеком. Станет лучше или хуже не известно !
Сами Стрельцы ничего такого не почувствуют.

А вто ритет Козерогов
будет нуждаться в
подтверждении. В это
время совсем необязательно что-то делать. Достаточно просто
удачно выступить в прессе или на публичном собрании. При этом важно
иметь максимум информации по
обсуждаемому вопросу. Нападки оппонентов разобьются
об уверенность Козерогов.

Водолеям нельзя строить воздушные замки. Только реализм в делах
и отношениях принесёт пользу.
Возможно, Водолеи заскучают и захотят высказать кому-нибудь свои
истинные взгляды, но делать этого
не надо. При известной сдержанности у Водолеев получится
некоторое время занимать положение слуги двух господ, что
очень скоро принесёт неплохие
дивиденды.

Рыбам
представится
возможность
сменить занятие. К ним в
руки попадёт проект, который в другое время Рыбы посчитали бы неосуществимым. Если
это случится, к работе стоит приступать без долгих раздумий и сомнений. Высока вероятность того,
что всё получится. А если не
получится, то не очень-то
и хотелось.

КРОССВОРД

По горизонтали:
4.Учащийся высшего или среднего учебного заведения. 7.Огуречная трава. 8.Крахмал, получаемый из корневищ, клубней и плодов тропических раст. 11.Академик, создатель новых
высокоурожайных сортов пшеницы. 12.Цирковой гимнаст. 15.Спортивная игра с маленьким
твердым мячом. 16.Остров в Эгейском море. 18.Пюре из помидоров. 20.Республика в составе РФ 21.Областной центр Украины 22.Горный хребет в южной части Зап. Кавказа 23.Марка
советского магнитофона. 24.Коллективное решение или правительственное распоряжение.
25.Музыкальное произведение для одного певца или певицы. 26.Ручное орудие. 27.Возглас,
зов 29.Английский философ эмпирик. 30.Город, под которым русскими войсками в кампании 1704 г. была одержа. 32.Французская космическая ракета. 34.Героиня многих детективных романов Агаты Кристи. 36.Город на западе США, в штате Калифорния 38.Постоянный
главный герой многих детективных романов Ж.Сименона. 41.Группа из семи исполнителей.
42.Отечество. 43.Крахмал, получаемый из корневищ, клубней и плодов тропических рас.
По вертикали:
1.Приспособление для управления движущейся машиной. 2.Штраф за невыполнение в срок
каких-нибудь обязательств. 3.Помещик в дореволюционной России. 4.У меня длинней иголки, чем у елки. 5.Древнеримский историк. 6.Английский физик, лауреат Нобелевской премии. 7.Краска для оконных рам. 9.Место содержание осужденных преступников. 10.Совокупность выборочных коэффициентов корреляции. 13.Государство в Латинской Америке.
14.В древнеримской мифологии Марс, в древнегреческой ... 16.Производное бензойной
кислоты, бесцветные кристаллы сладкого вкус. 17.Место, где возводится какое-либо сооружение. 18.Часть цветка. 19.Столица азиатского государства. 28.Король, которому намяли
бока в Полтавской битве. 29. Топленое свиное сало. 31.Растение, изображаемое на государственных символах Ямайки. 33.Марка стиральной машины. 35.Медленный (несколько
быстрее ларго) музыкальный темп. 36.Город в Японии, на С.-З. острова Хонсю 37.Выкидыш. 38.Марка японских автомобилей. 39.Укрепленный пункт. 40.Очень теплая погода.
ОТВЕТЫ: По горизонтали:4.СТУДЕНТ
7.БОРАГО
8.АРРОУТ
11.ЦИЦИН
12.АКРОБАТ
15.ГОЛЬФ
16.САМОС 18.ТОМАТ 20.ТУВА 21.СУМЫ 22.АХЦУ 23.ВЕГА 24.ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.АРИЯ 26.СЕРП
27.КЛИК 29.ЛОКК 30.НАРВА 32.АРИАН 34.МАРПЛ 36.АЛАМЕДА 38.МЕГРЭ 41.СЕПТЕТ 42.РОДИНА
43.АРРОРУТ
По вертикали:1.РУЛЬ
2.ПЕНЯ
3.БАРИН
4.СОСНА
5.ТАЦИТ
6.БРЭГГ
7.БЕЛИЛА
9.ТЮРЬМА
10.КОРРЕЛОГРАММА 13.КУБА 14.АРЕС 16.САХАРИН 17.СТРОЙКА 18.ТЫЧИНКА 19.ТЕГЕРАН 28.КАРЛ
29.ЛЯРД 31.АНАНАС 33.АУРИКА 35.ЛЕНТО 36.АКИТА 37.АБОРТ 38.МАЗДА 39.ФОРТ 40.ЖАРА
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Турнирная таблица чемпионата Украины по
футболу 2011/2012. Премьер-лига

Команда
Шахтёр
Динамо
Металлист
Днепр
Арсенал
Таврия
Металлург
Кривбасс
Ворскла
Черноморец
Ильичёвец
Волынь
Заря
Александрия
Оболонь
Карпаты

И
28
28
28
28
28
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28

В
23
23
16
13
12
12
12
9
8
8
7
7
6
4
4
4

Н
4
4
10
7
9
7
5
6
9
7
7
5
6
8
8
8

П
1
1
2
8
7
8
10
13
11
13
14
16
16
16
16
16

М
75:17
55:11
51:28
47:35
39:27
41:32
33:28
22:34
34:41
28:41
26:41
23:38
32:56
23:52
17:41
25:49

О
73
73
58
46
45
43
41
33
33
31
28
26
24
20
20
20

ПІВФІНАЛИ
лиги чемпіонів.

17 квітня 2012
Баварія 2-1 Реал
18 квітня 2012
Челсі 1-0 Барселона
24 квітня 2012
Барселона 2-2 Челсі
25 квітня 2012
в 20:45
Реал 2-2 Баварія

Фінал
19 травня 2012 в 20:45
Баварія __-__Челсі
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