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Міліцію Одещини 
очолив Гіоргі 
Лорткіпанідзе

20 червня —
Всесвітній день 
біженців

П.Петренко і М.Саакашвілі 
підписали меморандум про 
створення першого в Україні 
центру надання адмінпослуг 
нового зразка

Дорогі співвітчизники!
Вітаю усіх з великим державним 

святом – Днем Конституції України.
Уже 19 років Основний Закон є пра-

вовим базисом Української держави, 
розвитку суспільства та утвердження 
демократії.

Під час Революції гідності грома-
дяни вийшли на вулиці міст України 
саме на захист своїх конституційних 
прав і проти узурпації влади. Сьогод-
ні українці також відстоюють визна-
чені в Основному Законі непохитні 
цінності – незалежність і територі-
альну цілісність своєї держави.

Зберігаючи ключові принципи і по-
ложення, Конституція в сучасних ди-
намічних історичних умовах повинна 
адекватно реагувати на глобальні змі-
ни та виклики часу.

Керуючись прагненням привести 
рівень життя українців до стандар-
тів розвинених європейських країн, 
ми проводимо роботу над удоскона-

ленням положень Основного Закону. 
Головна ідея наступних конституцій-
них змін – побудова сильної держа-
ви через добробут і сталий розвиток 
громад.

Нашим завданням є максимально 
наблизити систему врядування до 
людей через процеси децентраліза-
ції. Місцевим громадам буде переда-
но увесь обсяг повноважень, які вони 
здатні ефективно забезпечити. Решту 
обов’язків має залишити за собою 
держава, піклуючись передусім про 
забезпечення суверенітету та непо-
дільності України, про її впливовість 
і авторитет у світі.

Вважаю, що наш парламент, дер-
жавницькі політичні та громадські 
сили й усі громадяни України повин-
ні консолідовано діяти у справі удо-
сконалення Основного Закону.

Маємо усвідомити: конституційна 
реформа є об’єктивною необхідні-
стю, покликаною гарантувати по-

дальший розвиток нашої країни, її 
повноцінну інтеграцію в європейське 
співтовариство, у коло успішних дер-
жав світу.

Слава Україні!
Петро ПОРОШЕНКО

president.gov.ua

28 червня Петро Порошенко підпи-
сав укази про відзначення державними 
нагородами військовослужбовців, які 
виявили особисту мужність і героїзм, 
високий професіоналізм та вірність 
військовій присязі під час проведення 
антитерористичної операції в Доне-
цькій та Луганській областях.

У День Конституції України Пре-
зидент Петро Порошенко відвідав 
урочистості з нагоди закінчення на-
вчального року – Конвокацію у Ки-
єво-Могилянській Академії. Глава 
держави привітав 688 випускників 
Могилянки з завершенням навчання та 
початком нового етапу у їх житті.

Президент України П.Поро-
шенко під час робочої поїздки на 
Одещину представив нового го-
лову Одеської обласної держав-
ної адміністрації М.Саакашвілі.

Глава держави вручив посвід-
чення новому голові ОДА та по-
відомив про підписання Указу 
про прийняття Міхеіла Саакашві-
лі до українського громадянства.

На зустрічі з адміністратив-
но-господарським активом об-
ласті Президент зазначив, що 
знає Міхеіла Саакашвілі як «лю-
дину, яка не словом, а ділом дове-
ла, що може не тільки демонстру-
вати добрі знання і народжувати 

креативні пропозиції, але й вміє 
втілювати їх у життя і змінювати 
всю країну».

За словами Глави держави, за 
часів президентства Міхеіла Са-
акашвілі Грузія стала більш про-
зорою, ефективною, завдяки ан-
тикорупційній реформі – більш 
привабливою для іноземних 
інвесторів, змогла забезпечити 
справедливість судів та підвищи-
ти рівень захищеності громадян. 
«Такою я хочу бачити Україну, 
такою я хотів би бачити Одесу», 
– наголосив Глава держави.

Говорячи про завдання, які 
стоять перед новим очільником 

області, Президент зазначив, що 
вже через рік люди мають відчу-
ти перші результати реформ. Має 
зрости довіра людей до влади та 
правоохоронних органів. Одним 
з головних завдань для Саакашві-
лі стане деолігархізація. Має 
бути «нульова» толерантність до 
корупції, необхідно забезпечити 
справедливість судів, чесну та 
прозору роботу митниці та по-
даткової служби.

Глава держави подякував гро-
мадському активу Одещини за 
патріотизм, за те, що змогли зу-
пинити розповсюдження сепара-
тистських настроїв. Президент 
зазначив, що Одеська область за-
ймає особливе місце в його серці, 
адже він тут народився.

Президент подякував Ігорю Па-
лиці, який залишає пост глави 
Одеської обласної держадміні-
страції, за стабілізацію ситуації 
в регіоні після важких подій 2 
травня 2014 року.

У свою чергу, Міхеіл Саакашві-
лі пообіцяв зробити з Одеси сто-
лицю Причорномор’я. Він наго-
лосив, що головний потенціал 
Одеси – це люди, зазначивши, 
що для нього честь працювати в 
Одесі і з одеситами.
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28 черВня — день конституції україни
Звернення Президента до українського народу з нагоди 19-ї річниці конституції україни

Шановна Валеріє Володимирівна! За останній 
час Україна зіткнулася з такими викликами, яких 
не мала ніколи за часів Незалежності. Кримське 
питання, воєнні дії на сході, потік переселенців. 

Прошу Вас відповісти на питання, які дуже 
хвилюють читачів нашої газети. 

- Ви щойно повернулися з Женеви, де взяли 
участь у роботі 29-ої сесії Ради ООН з прав 
людини. Під час сесії у рамках обговорення до-
повіді Спеціального доповідача ООН з питань 
прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Ви 
виступили зі своєю оцінкою ситуації в Україні. 
На чому Ви акцентували увагу учасників сесії?

- Передусім, я поінформувала їх про те, що з 
перших днів розгортання подій, пов’язаних з 
окупацією Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя і збройним конфліктом на сході 
України, мною було запроваджено спеціальний 
моніторинг дотримання прав ВПО, та тих, хто 
залишився на тимчасово окупованій території та 
в районах проведення антитерористичної опера-
ції.

Початок, продовження див. стор. 6

Інтерв’ю Уповноваженого з прав 
людини Валерії Лутковської 
головному редактору газети 

«Міграція» Івану Супруновському 

28 червня — День молоді

1 червня — Міжнародний день 
захисту дітей

Уповноважений 
з прав людини 

Валерія Лутковська

Міграційна ситуація 
в Київській області:
 стан, проблеми і 
шляхи їх вирішення

ПреЗидент ПредстаВиВ ноВого 
голоВу одеської обласної держаВної 

адміністрації міхеіла саакашВілі

Вшанування пам’яті творця першої Конституції держа-
ви гетьмана Пилипа Орлика. 
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Звертаючись до при-
сутніх, Арсен Аваков за-
значив, що найголовніше 
– це повага та довіра гро-
мадян до правоохоронних 
органів. Він відзначив 
професіоналізм особового 
складу гарнізону одесь-
кої міліції та подякував 
за мир та спокій, збере-
жений в регіоні. Окремо 
слова вдячності Міністр 
висловив Івану Катерин-
чуку, якого, відповідно до 
нового проекту МВС, буде 
призначено очільником 
Управління в Автономній 
Республіці Крим. 

Іван Катеринчук звер-
нувся до Міністра вну-
трішніх справ та особово-
го складу міліції Одещини 
зі словами вдячності за ви-
явлену довіру та спільну 
роботу. Зокрема, побажав 
втілити усі нереалізовані 
плани з новим керівником 
Головного управління.

«Життя динамічне, – 

зазначив Арсен Аваков, 
– новопризначений губер-
натор Одещини Міхеіл 
Саакашвілі вніс пропози-
цію про командну гру та 
запросив до участі Гіоргі 
Лорткіпанідзе, який має 
великий досвід роботи в 
Грузії».

Гіоргі Лорткіпанід-
зе подякував за довіру 
Арсену Авакову і зазна-
чив, що готовий служити 
українському народу. За 
його словами, одним з ос-
новних завдань для себе 
він бачить створення умов 
для успішної роботи. Ко-
жен міліціонер повинен 
вважати для себе честю 
службу в правоохоронних 
органах.

Губернатор Одещини 
Міхеіл Саакашвілі подя-
кував Арсену Авакову за 
швидке призначення но-
вого очільника одеської 
міліції та зазначив, що 
новий керівник буде про-

являти «нульову» толе-
рантність до  криміналу в 
усіх сферах життя регіону 
– «від кишенькових злоді-
їв до рейдерів».

Перший заступник Мі-
ністра внутрішніх справ 
України Ека Згуладзе, яка 
працювала разом із Гіоргі 
Лорткіпанідзе у право-
охоронних органах Грузії, 
охарактеризувала нового 
очільника одеської міліції 
як високопрофесійного, 
кваліфікованого спеціа-
ліста та принципового ке-
рівника.

Наприкінці зустрічі Мі-
ністр внутрішніх справ 
нагадав новопризначено-
му керівнику про те, що 
міліція повинна залиша-
тися поза політикою, а 
основне її завдання -  за-
безпечення  громадського 
порядку та боротьба зі 
злочинністю.

Прес-служба МВСУ

Рік тому Маріуполь був
 звільнений від загарбників і над 
містом було знову піднято пра-

пор України, – Арсен Аваков

міліцію одещини очолив 
гіоргі лорткіпанідзе

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, разом із 
першим заступником Екою Згуладзе, представили керівному 

складу ГУ МВС України в Одеській області нового очільника.

уряд японії передав ще 
40 сучасних економічних 
автівок до автопарку мВс

6 червня у Національ-
ній академії внутрішніх 
справ України відбулася 
церемонія передачі авто-
мобілів «Тойота-Пріус» 
від Уряду Японії в рамках 
«Зеленої програми».

Як повідомила перший 
заступник Міністра вну-
трішніх справ Ека Згу-
ладзе, сьогодні передано 
останніх 40 автомобілів. 
Цього року в рамках ре-
алізації 2-го етапу Кіот-
ського протоколу МВС 

В заходах на честь Дня 
визволення Маріуполя 
взяли участь міністр вну-
трішніх справ України 
Арсен Аваков, секретар 
Ради національної без-
пеки і оборони України 
Олександр Турчинов, 
Перший заступник Мі-
ністра внутрішніх справ 
України Ека Згуладзе, 
радник Міністра вну-
трішніх справ Зорян 
Шкіряк, народні депута-
ти України: Андрій Бі-
лецький, Антон Геращен-
ко та Андрій Тетерук, 
т.в.о. командувача Наці-
ональної гвардії України 
генерал-лейтенант Ми-
кола Балан, начальник 
ГУ МВС України в Доне-
цькій області генерал-ма-
йор міліції В’ячеслав 
Аброськін.

Хвилиною мовчання 
присутні вшанували за-
гиблих в зоні проведення 
АТО співробітників мілі-
ції, бійців Нацгвардії та 
збройних сил України.

Арсен Аваков, Міністр 
внутрішніх справ Украї-
ни:

«Рік тому головним 
завданням було за будь-
яку ціну прибрати бан-
дитів з міста. Спеціальна 
група батальйону «Азов» 
на чолі з Андрієм Білець-
ким та бійці Нацгвардії 
провели цю операцію. І 
бандити були викинуті з 
міста, і більше сюди не 
повернулися. І більше 
сюди не повернуться, 
тому що ми зараз міцні і 
маріупольці знають, що 
таке жити у вільній краї-
ні. Сьогодні тут на площі 
ми насамперед вшанову-
ємо воїнів. Вшановуємо 
тих, хто тоді відвоював 
місту свободу і спокій і 
хто сьогодні його бере-
же».

Олександр Турчинов, 
секретар Ради національ-
ної безпеки України:

«Рік тому планувалось 
звільнення від окупації 
Маріуполя, який захопи-
ли звичайні кримінальні 
злочинці, керовані ро-
сійсько-терористичними 
угрупованнями. Голов-
ним під час цієї операції 
було викинути злочинців, 
озброєних терористів й, 
ризикуючи власним жит-
тям, не допустити, щоб 
жодна цивільна особа не 
постраждала під час виз-
волення Маріуполя. І ця 
задача була гідно викона-
на нашими героями. Про-
йшов рік, але приклад 

Про це повідомила перший заступник Міністра внутрішніх справ Ека Згу-
ладзе в рамках церемонії передачі Прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе 

автомобілів з гібридними двигунами Міністерству внутрішніх справ.

13 червня 2014 року в Маріуполі завершилася планова операція з 
ліквідації укріпрайону терористів. В ознаменування цієї події в цьому 

місті було відкрито пам’ятний знак Захисникам Маріуполя. Бійців 
Національної гвардії України, які брали участь в операції в складі 

батальйону спеціального призначення МВС «Азов» вручені державні 
нагороди та нагородну зброю, присвоєні чергові спеціальні звання.

цього славетного міста 
надихає всю країну.

Указами Президен-
та України за особисту 
мужність і героїзм, про-
явлені при захисті дер-
жавного суверенітету та 
територіальної цілісності 
України, захисників дер-
жави нагородили: орде-
ном Данила Галицького, 
орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня, медаллю «За 
військову службу Украї-
ні», медаллю «Захиснику 
Вітчизни».

Наказами МВС Украї-
ни за сумлінне ставлення 
до виконання службових 
обов’язків, беззавітну 
відданість справі охорони 
правопорядку, особисту 
мужність і відвагу, вияв-
лені в захисті державного 
суверенітету та територі-
альної цілісності України 
нагороджено військовос-
лужбовців окремого заго-
ну спеціального призна-
чення «Азов» військової 
частини 3057: вогнепаль-
ною зброєю, нагрудним 
знаком «За безпеку на-
роду», нагрудним знаком 
«За відзнаку в службі» та 
цінним подарунком від 
імені Міністра внутріш-
ніх справ – наручним го-
динником.

Спецоперація зі звіль-
нення Маріуполя від те-
рористів почалася близь-
ко 5:00 13 червня. Наказ 
на її проведення віддав 
глава МВС Арсен Ава-
ков. Саме завдяки Міні-
стру внутрішніх справ 
було створено героїчний 
батальйон «Азов», який 
врятував місто від теро-
ристів та став його сим-
волом та захисником.

Народний депутат Укра-
їни, командир баталь-
йону «Азов» Андрій Бі-
лецький згадує:

«Приїхавши в Маріу-
поль, ми зрозуміли, що 
міліція в місті повністю 
підпорядкована сепара-
тистам. До того часу (5 
травня) всередині мі-
ста знаходилася частина 
Внутрішніх військ, яку 

вже кілька разів штур-
мували. Більшість з них 
були місцеві, частина вже 
розбіглася зі зброєю і пе-
рейшла на бік «ДНР», а 
частина планувала або 
капітулювати, або теж 
перейти на бік сепара-
тистів. Вночі мав розпо-
чатися черговий штурм, і 
було  зрозуміло, що вони 
здадуть зброю, - згадує 
Білецький. - Перед ке-
рівництвом міліції стоя-
ло питання: або просто 
здати ще кілька сотень 
«калашів» і кулеметів 
«сепарам», як це робило-
ся в Донецьку, Луганську 
в ще більших масштабах, 
або створити доброволь-
чий батальйон і віддати 
йому це озброєння. Так 
вночі в МВС прийняли іс-
торичне рішення і підпи-
сали наказ про створення 
батальйону «Азов».

Операція проходила в 
кілька етапів. Перша гру-
па у складі добровольців 
з батальйону «Азов» по-
чала штурмувати укрі-
плення терористів по 
вул.Грецької. Сили Наці-
ональної гвардії і бійці 
батальйону «Дніпро-1» 
оточили місце проведен-
ня спецоперації. Збройні 
Сили України на блокпо-
стах навколо Маріуполя 
перешкоджали можливо-
му масовому виїзду те-
рористів з міста та виве-
зення ними зброї. Після 
цього правоохоронці з 
великокаліберних куле-
метів і ручних гранато-
метів знищили бетонні 
укріплення терористів. 
У результаті проведення 
АТО в Маріуполі троє се-
паратистів загинули, ще 
17 поранені. Всього за-
тримано 41 людину.

13 червня 2014 року 
Маріуполь був звільне-
ний від терористів та 
повернувся до звичного 
життя. Над міськрадою 
був піднятий державний 
прапор України.

-------------------
Прес-служба МВС 

України

України отримало 348 
автомобілів з гібридною 
установкою «Тойота-Прі-
ус». В минулому році 
МВС було передано 1220 
автівок.

«Автомобілі з гібрид-
ною установкою «Тойо-
та-Пріус» передані Укра-
їні Японським урядом в 
якості гранту. Для нас це 
велика допомога. Без та-
кої підтримки зі сторони 
країн-партнерів ми б не 
змогли осилити реформу 

МВС», - підкреслила Ека 
Згуладзе.

За словами першого 
заступника Міністра вну-
трішніх справ 348 автомо-
білів, що були отримані в 
цьому році, будуть облад-
нані новітньою технікою 
та розподілені між нови-
ми патрульними служба-
ми Києва, Львова та Оде-
си.

«Застосування підроз-
ділами МВС гібридних 
автомобілів дозволить 
не лише покращити умо-
ви несення служби осо-
бовим складом органів. 
внутрішніх справ, але й 
суттєво скоротить витра-
ти пального, заощадить 
кошти на його придбання 
та стане вагомим  внеском 
до покращення екологіч-
ного стану в Україні», - 
зауважила Ека Згуладзе.

Прес-служба МВС 
України
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4 червня 2015 року Уряд 
прийняв постанову № 367 
«Про затвердження Порядку 
в’їзду на тимчасово окупова-
ну територію України та виїз-
ду з неї». Відповідно до доку-
мента, в’їзд іноземців та осіб 
без громадянства на тимчасо-
во окуповану територію Укра-
їни та виїзд з неї здійснюється 
через контрольні пункти за 
паспортним документом та 
спеціальним дозволом, вида-
ним територіальним органом 
ДМС.

dmsu.gov.ua 

Іноземцям 
відтепер 
потрібен 
спеціальний 
дозвіл для 
в’їзду до 
Криму

26-27 травня у Києві відбулась заключна конфе-
ренція  проекту «Ініціатива підвищення якості 
систем надання притулку в країнах Східної Єв-
ропи та Південного Кавказу».

Представники міграційних служб десяти країн 
прибули до України для обговорення досягнутих 
результатів і планів щодо майбутнього співробітни-
цтва у сфері захисту біженців. Поглиблені тренінги 
для державних службовців, створення бази  інфор-
маційних матеріалів, а також  розробка механізмів 
контролю якості прийняття рішень щодо надан-
ня статусу біженця  були названі серед ключових 
досягнень регіонального проекту, який зокрема 
сприяв удосконаленню системи захисту біженців в 
Україні.

Проект, який тривав два з половиною роки за фі-
нансової підтримки ЄС, був спрямований на по-
силення захисту шукачів притулку та біженців у 
країнах, що межують з ЄС. Частину  фінансування 
було надано Агентством ООН у справах біженців, 
яке координувало впровадження проекту у Азер-
байджані, Білорусі, Вірменії,  Грузії, Молдові та 
Україні. Проект, бюджет якого складав 2,5 мільйо-
на євро, зосередився на підвищенні якості, чесності 
та ефективності процедури прийняття рішень щодо 
надання притулку в країнах-учасницях проекту.

У рамках проекту відбулося більше ніж 100 регіо-
нальних конференцій, спільних тренінгів, візитів та 

спеціалізованих навчальних заходів, які допомогли 
країнам-учасницям подолати існуючі недоліки та 
розширити практичну співпрацю у сфері надання 
притулку.  

За результатами спільної оцінки національних 
систем надання притулку Україна зобов‘язалась 
посилити наявні переваги та виправити недоліки, 
а також розробити механізми забезпечення якості 
системи надання притулку.  

«Ми дуже вдячні експертам Європейського Сою-
зу та Агентства ООН  у справах біженців не лише 
за допомогу у процесах удосконалення діяльності 
Державної міграційної служби України, але й за 
об’єктивну оцінку тих перетворень, які відбувають-
ся упродовж останніх років. Державна міграційна 
служба розраховує на  подальший розвиток співп-
раці із іноземними колегами, чий досвід у сфері 
організації захисту шукачів захисту важко переоці-
нити», — зазначив Сергій Радутний, Голова Дер-
жавної міграційної служби України.

«Ми сподіваємось на продовження цієї позитив-
ної динаміки. Адже, створивши ефективні і прозорі 
процедури у сфері надання притулку, ми можемо 
надати безпеку і захист для більшій кількості лю-
дей, які цього потребують,» — наголосив Жан-Но-
ель Веттервальд, в.о. Керівника операції Агент-
ства ООН у справах біженців  в Україні.

dmsu.gov.ua 

З 15 по 20 червня 2015 року 
у Навчально-науковому цен-
трі державного управління та 
фінансового контролю Інсти-
туту післядипломної освіти 
проходило навчання з підви-
щення кваліфікації 35 фахів-
ців Державної міграційної 
служби, що з’їхались з усіх 
областей України. Слухачі 
протягом тижня інтенсивних 
занять опанували 72-годин-
ний курс програми «Мігра-
ційні процеси в Україні».

Тематика програми нав-
чання передбачала актуальні 
проблемні питання організа-
ції роботи в пунктах тимча-
сового розміщення біженців, 
системи біометричної вери-
фікації та ідентифікації гро-
мадян, урегулювання та по-
рядок видачі біометричних 
паспортів та інші аспекти 

роботи міграційної служби. 
У якості лекторів виступали 
викладачі університету та 
фахівці центрального апа-
рату  Державної міграційної 
служби.

На урочистому врученні сві-
доцтв про підвищення квалі-
фікації  державного зразка, 
яке відбулося в актовому залі 
ІПО, начальник Управління 
кадрового забезпечення та 
антикорупційного моніто-
рингу Державної міграційної 
служби Леся Бортницька під-
креслила важливість постій-
ного удосконалення знань 
фахівців міграційної служби 
та подякувала керівництву 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка за плідну співпра-
цю в цій сфері.

dmsu.gov.ua

Днями дипломатичними представни-
цтвами європейських держав розпоча-
то прийом документів на оформлення 
шенгенської візи за новою проце-
дурою, яка передбачає, у тому числі, 
сканування відбитків пальців особи.

Слід зазначити, що процедура ска-
нування відбитків пальців при оформ-
ленні шенгенської візи не має відно-
шення до оформлення біометричного 
паспорта для виїзду за кордон і навіть 
не залежить від наявності такого до-
кумента. Державна міграційна служба 
України не здійснює передачу персо-
нальних даних українських громадян 
іноземним державам.

Таким чином, незалежно від того, 
паспорт якого типу має громадянин 
(з електронним чіпом або без нього), 
процедуру сканування відбитків паль-
ців при оформленні шенгенських віз 
необхідно буде проходити всім грома-
дянам.

Державна міграційна служба нага-
дує, що закордонні паспорти, видані 

до початку оформлення біометричних 
документів, зберігатимуть чинність 
до завершення строку дії, зазначено-
го на сторінці даних паспорта. Замі-
на паспортів старого зразка на нові, 
у тому числі з електронним чіпом, є 
правом, але не обов’язком громадян 
України.  

dmsu.gov.ua 

Завдяки регіональному проекту 
в Україні покращилася 

система захисту біженців

У міграційній службі обговорювали 
проблеми документування ромів

Фахівці Державної міграційної служби підвищили 
кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти

Нова процедура оформлення 
шенгенських віз не 

залежить від наявності 
біометричного паспорта

23 червня — День державного службовця України. ВІтАєМО!

23 червня у міграційній службі проведено зустріч із представниками ромських гро-
мад з усіх регіонів України. Зустріч організовано за ініціативою Ромського Жіночого 
фонду «Чіріклі».

Під час зустрічі обговорювалися практичні проблеми, які виникають під час докумен-
тування ромів, а також можливі шляхи їх системного вирішення.

Учасники зустрічі домовилися про продовження діалогу, спільну роботу над внесен-
ням необхідних змін до законодавства, а також проведення ряду заходів, у тому числі 
щодо вивчення досвіду європейських держав у вирішенні аналогічних проблем.  

dmsu.gov.ua 
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В ході зустрічі начальник відділу М.К.Литвишко 
проінформувала  І.П.Супруновського  про  роботу  
відділу.

Миргородський міській відділ обслуговує тери-
торію міста Миргорода та Миргородського району 
із  населенням близько 80 тисяч осіб.

В підрозділі працює 6 співробітників. Тут вста-
новлено та працює 3 пункти для оформлення «бі-
ометричних» паспортів. За 5 місяців поточного 
року уже прийнято для оформлення 1600 заяв на 
виготовлення такого паспорта. Оформлено та ви-
дано 515 паспортів  громадянина України, 1200 
заяв на реєстрацію місця проживання та 770 заяв 

про зняття з реєстрації місця проживання. Зареє-
стровано 1800 внутрішньопереміщених осіб. Ви-
явлено та притягнуто до адмінвідповідальності 
400 громадян України.

На території міста Миргорода та Миргородського 
району постійно проживають та зареєстровано 344 
іноземних громадян, в 2015 році прийнято 18 заяв 
від іноземців про надання дозволу на імміграцію в 
Україну та 38 заяв про документування посвідкою 
на постійне та тимчасове проживання.

І.П.Супруновський також ознайомився з роботою 
співробітників Полтавської філії ДП «Документ» в 
місті Миргороді.

головний редактор газети «міграція», 
член колегії дмс україни і.П.супруновський 

відвідав миргородський мВ удмс україни 
в Полтавській області

Під керівництвом началь-
ника Головного управління 
ДМС України в Одеській об-
ласті Т.Ю.Цуркан та першого 
заступника Головного управ-
ління В.В.Пасулько 4 червня 
поточного року проведено роз-
ширене засідання Колегії.

Порядок денний зазначеного 
заходу містив ключеві питання 
діяльності міграційної служби. 
Особливу увагу було приділе-
но:

- організації роботи територі-
альних підрозділів ГУ ДМСУ 
в Одеській області за 5 місяців 

2015 року;
- результатам роботи терито-

ріальних підрозділів з питань 
оформлення паспорта грома-
дянина України, паспорта гро-
мадянина України для виїзду 
за кордон, а також проблемним 
питанням під час реалізації За-
кону України «Про громадян-
ство України»;

- роботі територіальних під-
розділів з питань протидії 
незаконній міграції, надання 
іноземцям та особам без гро-
мадянства дозволів на іммігра-
цію, продовження строку пере-

бування оформлення посвідок 
на постійне та тимчасове про-
живання. Застосування ст.ст. 
203-206 КУпАП.

Додатково Тетяна Юріївна 
Цуркан закцентувала увагу 
усіх керівників територіаль-
них та структурних підрозділів 
на особистій відповідальності 
за дотримання законності та 
правомірності реалізації норм 
міграційного законодавства 
України. Продовжуючи, наго-
лосила на тому, що надання ад-
міністративних послуг грома-
дянам повинно здійснюватися 
з чітким дотриманням Закону 
України «Про Державну служ-
бу».

«Фаховість, професіоналізм, 
чемність, толерантність, тер-
піння — це головна страте-
гія співробітника Головного 
Управління ДМС України в 
Одеській області та її територі-
альних підрозділів», — зазна-
чила Т.Ю.Цуркан. 

Прес-служба
ГУ ДМС У в Одеській 

області

В одесі проведено розширене 
засідання колегії

9 червня начальник УДМС 
України в Запорізькій області 
Олександр Харіна поспілкував-
ся із запорізькими журналістами 
телеканалу «ТВ-5», які знімали 
сюжет для випуску новин. Те-
мою спілкування стало оформ-
лення українцями біометричних 
документів для виїзду за кордон 
в контексті введення безвізового 
режиму з країнами Європейсько-
го Союзу.

Начальник Управління розповів 
телевізійникам про процедуру 
оформлення закордонних біоме-
тричних паспортів, зазначив, що 
вже з початку цього року мігра-
ційна служба області приймає 
документи від громадян для 
оформлення паспортів з чіпами. 
За цей період службою було ви-
дано 24965 закордонних паспор-
тів, з яких приблизно тридцять  
відсотків документи з чіпом, які 
здебільшого обирають громадя-

ни, які багато подорожують. При 
цьому такі паспорти мають вели-
кий ступінь захисту, удосконале-
ну ідентифікацію особи та ряд 
переваг при перетині кордону.

Активно запорожці оформлю-
ють і закордонні паспорти для 
дітей: за 5 місяців поточного 
року було оформлено 2030 таких 
документів та 1755 дитячих про-
їзних.

Олександр Харіна значив, що 
в цьому році кількість бажаю-
чих оформити документи значно 
зросла, зупинився на факторах, 
які сприяють посиленню ажіота-
жу серед населення. Пояснив, 
що одна з причин — це безпосе-
редня близькість Запорізької об-
ласті до місця ведення воєнних 
та великий наплив переселенців 
із зони проведення АТО.

В.Ніколаєнко 
УДМС України 

в Запорізькій області

Начальник УДМС України в 
Запорізької області поспілкувався 

з тележурналістами

2 червня 2015 року в залі засідань 
ГУ ДМС України в Харківській об-
ласті відбулась нарада керівництва 
ГУ ДМС України в області з пред-
ставниками харківських вищих на-
вчальних закладів, відповідальних 
за роботу з іноземними студента-
ми.

Під час заходу обговорювались 
робочі питання, пов’язані зі змі-
нами в законодавстві щодо відліку 
строків тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства 

на території України. 
Також були обговорені питан-

ня щодо зміцнення контролю за 
режимом перебування іноземних 
студентів на території України, на-
лагодження взаємодії між ГУ ДМС 
України в Харківській області та 
ВНЗ при  відрахуванні іноземного 
студента у зв’язку із закінченням 
навчання та прийнятті рішення про 
скасування посвідки на тимчасове 
проживання в Україні.

dmsu.gov.ua

У Харкові керівництво ГУ ДМС в 
області провело робочу зустріч 

з представниками ВУЗів

Аналогічні колегії були проведені в червні 
2015 року на Херсонщині, 

Хмельниччині та Житомирщині

Нещодавно, в приміщен-
ні Управління МВС України в 
Хмельницькій  області під ке-
рівництвом очільника цього ж 
Управління Миколи Семенишина, 
відбувся «круглий стіл» за участю 
представників усієї багатонаціо-
нальної громади Хмельниччини.

Участь у зустрічі взяв началь-

ник Управління ДМС України в 
області Олег Паньков, начальник 
Управління культури, національ-
ностей та релігій Хмельницької 
облдержадміністрації Ірина Тру-
нова, та власне, представники на-
цменшин області.

Метою зустрічі стало продов-
ження  спільної співпраці пред-

начальник удмс хмельниччини взяв 
участь у «круглому столі» із 

представниками нацменшин краю
ставників нацменшин із органа-
ми місцевої влади та залучення  
їх до спільних заходів з підтрим-
ки бійців АТО та такої категорії 
осіб, як вимушені переселенці.

Як повідомила начальник 
Управління культури, національ-
ностей та релігій Хмельницької 
облдержадміністрації Ірина Тру-
нова, усі нацменшини краю аб-
солютно інтегровані в українське 
суспільство, в області не зафіксо-
вано жодного прояву ксенофобії. 
І сьогодні вони як ніколи єдині в 
прагненні зміцнювати свою рідну 
державу — Україну.

Наприкінці зустрічі, представ-
ники нацменшин виразили сло-
ва подяки на адресу начальника 
УДМС Олега Панькова за нала-
годжену роботу між міграційною 
службою та мешканцями Хмель-
ниччини.

Л.Квятковська, 
УДМСУ в Хмельницькій 

області
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У територіальних міграційних службах України

Голова Чернівецької ОДА Олек-
сандр Фищук, начальник УДМС 
в  Чернівецькій області Віталій 
Вербицкий, голова Глибоцької 
районної ради Григорій Ванзуряк 
та представники районної вла-
ди відкрили 16 червня робочу 
станцію з оформлення та видачі 
закордонних паспортів на базі 
місцевого територіального під-
розділу ДМС.

Це стало важливою подією для 
мешканців Глибоцького району, 
де мешкає біля 74 тис. осіб, бо 
послуга оформлення паспорта 
громадянина України для виїз-
ду за кордон щорік стає дедалі 
більш затребуваною. Так, у 2013 
році  цей документ отримали по-
над 2100 осіб, у 2014-му – майже 
2900, а лише за 5 місяців поточ-

ного року — вже біля 
1400. Раніше заради 
оформлення та отри-
мання закордонного 
паспорта людям дово-
дилося двічі їздити до 
сусіднього районного 
центру Сторожинець.

Розширення мережі 
робочих станцій на те-
ренах краю за рахунок 
Глибокої стало можли-
вим за сприяння ДМС 
України: на виділені 
кошти було придбано 
спеціальне зчитуваль-

не обладнання вартістю понад 
260 тисяч гривень. Депутати Гли-
боцької районної ради прийняли 
рішення про виділення коштів на 
придбання телекомунікаційного 
обладнання криптографічного за-
хисту та зв’язку вартістю понад 
180 тисяч гривень, яке  було пере-
дано УДМС у вигляді субвенції.

Однак на території Буковини це 
буде не останній вузол захищеної 
телекомунікаційної мережі єдиної 
інформаційно-аналітичної систе-
ми управління міграційними про-
цесами. Як запевнив журналістів 
начальник УДМС в Чернівецькій 
області Віталій Вербицький, на-
ступні на черзі — Сокирянський, 
Кіцманський та Хотинський райо-
ни. 

УДМС в Чернівецькій області

у глибоці зможуть 
оформляти закордонні 

паспорти

 Факт незаконного перебуван-
ня на території України 48-річ-
ного громадянина Таджикис-
тану наприкінці травня було 
встановлено працівниками 
Охтирського міського сектору. 
За порушення норм міграцій-
ного законодавства стосовно 
іноземця складено адміністра-
тивний протокол за ч. 1 ст. 203 
КУпАП та застосовано адмін-
стягнення у вигляді штрафу у 
розмірі 510 грн.

Співробітниками міграційної 
служби Сумщини встановлено, 
що остання дата в’їзду особи 
на територію України, згідно з 
закордонним паспортним до-
кументом, 14.02.2014 р. Після 
закінчення визначеного зако-
нодавством України терміну 
перебування (травень 2014 р.) 
чоловік не залишив територію 
України та близько року, не ма-
ючи постійного місця прожи-
вання, незаконно перебував в 
Україні.

За час перебування на терито-
рії України на законних підста-
вах з питань продовження стро-
ку перебування, оформлення 
документів, що підтверджують 
право на проживання в Україні, 
отамання статусу біженця чи 
визнання особою, яка потребує 

додаткового захисту до Управ-
ління Державної міграційної 
служби України в Сумській 
області та його територіальних 
підрозділів не звертався.

Відтак, Управлінням ДМС 
України в Сумській області 
прийнято рішення про направ-
лення до суду позову про при-
мусове видворення особи за 
межі України.

Вивчивши матеріали справи, 
враховуючи відсутність у чоло-
віка житла, джерела існування у 
відкритому судовому засіданні 
Зарічний районний суд м.Суми 
позов Управління задовольнив.

До завершення оформлен-
ня відповідних матеріалів про 
примусове видворення гро-
мадянина Таджикистану ке-
рівником міграційної служби 
Сумщини прийнято рішення 
про поміщення особи до Чер-
нігівського пункту тимчасового 
перебування іноземців та осіб 
без громадянства, які незакон-
но перебувають на території 
України, що знаходиться в селі 
Розсудів Ріпкинського району 
Чернігівської області.

-------------------
Прес-служба

УДМС України в Сумській 
області

Суд задовольнив позов 
Управління ДМС України в 

Сумській області щодо 
примусового видворення 

громадянина таджикистану 
за межі України

Керівники усіх територіальних підрозділів ДМСУ у своїх обласних центрах взяли 
участь у заходах з нагоди вшанування пам’яті жертв війни в Україні

17 червня в УДМС України в Рівненській області за-
вітала знімальна група Рівненської державної облас-
ної телекомпанії. Приводом для візиту стало обрання 
головною героїнею програми «Професіонали»  Ірини 
Бортнік — головного спеціаліста міграційної служби 
Рівненщини.

Концепцією програми передбачено розкрити усі 
тонкощі і деталі процесу оформлення та видачі за-
кордонних паспортів та продемонструвати важливі 
елементи вміння спілкування з людьми, володіння  
ситуацією, забезпечення технічного процесу обробки 
документів. Тому знімальна група програми впро-
довж усього дня  супроводжувала Ірину (головну ге-
роїню) під час робочого процесу.

Незважаючи на майже десятирічний стаж роботи, 

у Ірини Бортнік жодного непорозуміння з відвідува-
чами не виникало. Громадяни називають Ірину фа-
хівцем своєї справи, а колеги по роботі — джерелом 
енергії. Саме вона щодня приймає для оформлення 
паспортних документів понад 60 мешканців Рівного 
і  області. Громадяни впізнають її за доброзичливою 
усмішкою і залишаються вдячні за фахові консульта-
ції.

26-хвилинна програма «Професіонали» вийшла в 
ефір Рівненської державної телерадіомовної компанії 
напередодні Дня Конституції. 26 червня розповідало-
ся про роботу УДМС України в Рівненській області 
та особливості оформлення паспортних документів.

Л.Пшебільська УДМС України 
в Рівненській області

героїнею програми 
«Професіонали» 
стала головний 
спеціаліст 
міграційної 
служби рівненщини

Починаючи з 8 червня , щодня до Управління мі-
граційної служби Херсонщини звертаються інозем-
ці та особи без громадянства з метою оформлення 
спеціального дозволу для в’їзду на тимчасово оку-
повану територію України та виїзду з неї.

10 особам  вже оформлено та видано відповідні 
документи, більшість з них  отримали спеціальний 
дозвіл для багаторазового в’їзду/виїзду в АР Крим.

Зокрема, це іноземці, що мають посвідку на по-
стійне проживання в Україні і місце проживання 
яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим 
або м.Севастополі.

З метою інформування іноземців та ОБГ щодо 
порядку оформлення спеціального дозволу та паке-
ту необхідних документів,  в контрольних пунктах 
в’їзду на тимчасово окуповану територію України  
та виїзду з неї для автомобільного сполучення — 
“Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар”, а також заліз-
ничного сполучення — “Херсон”, “Вадим”, “Но-
воолексіївка” розміщено відповідні інформаційні 
листи.

Працівниками територіальних підрозділів УДМС 
постійно проводиться консультування іноземців та 
осіб без громадянства з даного питання під час осо-
бистого прийому.

І.Євич, УДМС України 
в Херсонській області

До міграційної служби за спеціальним дозволом

начальник удмс україни в київській 
області провів робочі зустрічі з першим 
заступником голови кода та головою 

києво-святошинської рда
2 червня начальник Управлін-

ня ДМС України в Київській 
області Олексій Пустовіт про-
вів робочу зустріч з  першим 
заступником голови Київської 
обласної державної адміністра-
ції Левом Парцхаладзе.

Під час зустрічі обговорюва-
лись питання щодо проведення 
робочих зустрічей керівниками 
територіальних підрозділів з 
головами районних державних 
адміністрацій з питань виділен-
ня додаткових службових при-
міщень територіальним підроз-
ділам,  було наголошено про 
необхідність  взаємодії з орга-
нами, які утворили центри на-
дання адміністративних послуг.

Особлива увага приділяла-
ся питанню щодо можливості 
виділення  коштів для фінан-
сування ремонту службових 
приміщень, закупівлі і ремонту 
оргтехніки. Дані питання мож-
ливо вирішити за участю орга-

нів місцевого самоврядування,   
у зв’язку із змінами, внесених 
до Бюджетного кодексу Украї-
ни щодо реформи міжбюджет-
них відносин, згідно з якими 
плата за надання адміністра-
тивних послуг включається до 
складу доходів загального фон-
ду місцевих бюджетів.

3 червня начальник Управ-
ління Олексій Пустовіт провів 
робочу зустріч з головою Киє-
во-Святошинської РДА Мирос-
лавою Смирновою. Обговорю-

вались  наведені вище питання, 
особлива увага приділялась 
виділенню приміщень для роз-
міщення територіального під-
розділу Києво-Святошинського 
РВ УДМС України в Київській 
області для покращення  умов 
прийому громадян працівни-
ками УДМС і можливості на 
належному рівні забезпечувати 
виконання вимог вищезазначе-
ного розпорядження КМУ.

dmsu.gov.ua
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У травні 2014 року я 
звернулася до Уряду щодо 
необхідності законодав-
чого врегулювання ста-
тусу ВПО та їхнього со-
ціального забезпечення, 
визначення єдиного органу 
з координації роботи всіх 
державних органів, до по-
вноважень яких належать 
питання забезпечення прав 
та свобод переселенців, а 
також щодо вироблення 
єдиних підходів до облі-
ку та забезпечення потреб 
зазначеної категорії грома-
дян.

Слід зазначити, що з ме-
тою здійснення проактив-
ного моніторингу дотри-
мання прав внутрішньо 
переміщених осіб ще у 
вересні 2014 року, з ме-
тою консолідації зусиль 
Офісу Омбудсмана та гро-
мадських організацій, за 
моєю ініціативою та за під-
тримки ПРООН в Україні, 
створено та діє Ресурсний 
центр для допомоги ВПО. 
Офісом Уповноваженого, 
разом із представниками 
CSOs, надаються необхідні 
консультації внутрішньо 
переміщеним особам, про-
водяться моніторингові ві-
зити в місця їх компактно-
го проживання.

Крім того, на виконання 
рекомендацій ряду міжна-
родних організацій мною 
створено посаду спеціаль-
ного представника Омбуд-
смана з питань дотримання 
прав ВПО. 

На жаль, до цього часу 
не розроблено комплексну 
державну програму інте-
грації, соціальної адаптації 
та захисту ВПО, яка по-
винна включати, зокрема 
питання забезпечення цієї 
категорії осіб житлом, пи-
тання соціального захисту, 
працевлаштування, освіти, 
медичного обслуговуван-
ня, компенсації за втраче-
не або пошкоджене житло 
тощо. Програма також по-
винна чітко визначати дже-
рела фінансування заходів 
з адаптації та задоволення 
потреб ВПО.

Попри мої неодноразові 

звернення, Урядом не при-
йнято жодного акта, спря-
мованого на комплексне 
вирішення питання орга-
нізованого вивезення осіб, 
які перебувають у стаціо-
нарних установах системи 
освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, три-
маються в установах вико-
нання покарань та слідчих 
ізоляторах, на безпечні те-
риторії України. Крім того, 
процес евакуації, зокрема 
жителів із зони проведення 
антитерористичної опера-
ції, відбувався стихійно, 
переважно за сприяння 
громадських ініціатив.

- З якими проблемними  
питаннями  найчастіше 
звертаються вимушені 
переселенці до Уповнова-
женого з прав людини?

- Найбільша кількість 
звернень стосується за-
безпечення житлом. З ог-
ляду на те, що держава не 
може за дуже короткий час 
створити новий житловий 
фонд для переселенців, 
люди розміщуються у са-
наторіях, пристосованих 
для  проживання  у зи-
мових умовах, відомчих 
гуртожитках тощо.  Про-
понуються для  тимчасо-
вого проживання  також 
сільські будинки, де ніхто 
не проживає. Звичайно, 
там немає  тих побутових 
умов, що є у міських квар-
тирах, проте  все ж таки, як 
кажуть,  є дах над головою

Значна кількість звернень 
тимчасових переселенців 
стосується пенсійних і со-
ціальних виплат за місцем 
нового проживання. Хоча, 
слід відзначити,  система 
пенсійних виплат значною 
мірою вже скорегована.  
Наразі існує спрощений 
порядок, і коли людина 
звертається до відповідно-
го управління Пенсійного 
фонду, для переведення 
пенсії потрібна лише до-
відка про те, що ця особа є 
вимушеним переселенцем 
(тобто потрібно зареєстру-
ватися), пенсійне посвід-
чення та паспорт громадя-
нина України. 

Не до кінця врегульо-
ване питання соціальних 
виплат, зокрема з фондів  
соціального страхування з 
тимчасової втрати працез-
датності або від нещасних 
випадків  на виробництві. 
Законодавством  передба-
чено, що ці два фонди ма-
ють затвердити положення 
про новий порядок виплат 
за фактичним місцем про-
живання, але, на жаль, досі 
ці положення не затвер-
джені.

Є також чимало звер-
нень щодо поновлення 
втрачених документів. По-
ложення Закону України 
«Про    забезпечення прав 
і свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб» передба-
чають,  що людина може 
звернутися до будь-якого  
найближчого територіаль-
ного підрозділу Державної 
міграційної служби аби по-
новити документи, що по-
свідчують особу.  Багатьох 
внутрішніх переселенців, 
зокрема, обурює сама про-
цедура надання довідок, 
які засвідчують статус 
внутрішньо переміщеної 
особи. Але тут можна зро-
зуміти політику держави, 
яка повинна  дбати про 
подальшу долю  цих осіб,  
планувати  їм  необхідне 
життєзабезпечення, а для 
цього необхідно мати до-
стовірну інформацію про 
кількість та категорії вну-
трішньо переміщених осіб. 

Слід зазначити, що вихо-
дячі з положень згаданого 
закону,  внутрішньо пе-
реміщеною особою може 
бути не тільки та особа, 
яка проживала у зоні кон-
флікту, а й та, яка має там 
нерухомість або там пра-
цювала. Водночас, урядо-
ва постанова, яка регулює 
порядок оформлення і ви-
дачі довідки, передбачає,  
що така довідка видається 
лише за ознакою реєстрації 
місця постійного прожи-
вання у певній місцевості. 
Тобто невідповідність по-
ложень постанови вимо-
гам закону ускладнює про-
цедуру отримання статусу 
внутрішньо переміщеної 
особи з відповідними на-
слідками.

- Що, на Ваш погляд, 
можна занести нині в по-
зитив щодо дотримання 
прав ВПО?

- Наразі результати моні-
торингу дотримання прав 
ВПО свідчать, що найви-
щий рівень дотримання 
прав ВПО серед усього 
спектру зобов’язань дер-
жави спостерігається лише 
у сфері доступу до осві-
ти. Міністерством освіти 
спрощено процедуру пе-
реведення дитини з окупо-
ваної території до дитячо-
го садка або навчального 
закладу, які знаходяться 
на підконтрольній Уряду 
території країни. Спроще-
но процедуру отримання 
учнями шкільних свідоцтв 
(про закінчення 9 класів) 

та атестатів випускника-
ми. Станом на сьогодні, за 
даними МОН, за межами 
окупованих територій на-
вчається вже 46 700 учнів 
і дошкільнят з Донецької 
області та 26 500 учнів і 
дошкільнят з Луганської 
області.

- Процедура видачі пере-
пусток для перетину лінії 
зіткнення контрольова-
ної та неконтрольованої 
Урядом України терито-
рій  була дуже недоско-
нала і викликала серйозні 
дискусії, у яких, наскільки 
мені відомо,  Уповнова-
жений з прав людини бра-
ла активну участь. Тепер 
цей порядок змінено.  У 
чому суть цих змін?

- Як відомо, Тимчасовий 
порядок контролю за пере-
міщенням осіб, транспорт-
них засобів та вантажів 
вздовж лінії зіткнення у 
межах Донецької та Луган-
ської областей був затвер-
джений наказом Першого 
заступника керівника Ан-
титерористичного центру 
при Службі безпеки Укра-
їни від 22 січня 2015 року 
№ 27. 

Я неодноразово вислов-
лювала свою позицію, 
зокрема й керівництву 
правоохоронних органів, 
Антитерористичного цен-
тру при Службі безпеки 
України, у засобах масо-
вої інформації щодо нез-
балансованості положень 
затвердженого  порядку та 
нагальної потреби внесен-
ня змін до процедури пере-
тину лінії зіткнення.

У травні поточного року я 
взяла участь у роботі круг-
лого столу «Шляхи удоско-
налення пропускної систе-
ми у межах Донецької та 
Луганської областей», за 
результатами якого було 
створено робочу групу з 
питань поліпшення існу-
ючої процедури перетину 
лінії зіткнення, недопу-
щення порушення прав 
громадян та забезпечення 
безпеки людей, до  складу 
якої увійшла й представ-
ник Уповноваженого з 
прав людини з питань до-
тримання прав внутрішньо 
переміщених осіб. Про-
позиції, надані представ-
ником Уповноваженого з 
прав людини до Тимча-
сового порядку частково 
враховані в новій редакції, 
яка була введена в дію з 16 
червня 2015 року. 

Зокрема, в новій редак-
ції Тимчасового порядку 
визначено умови перетину 
лінії зіткнення особами до 
16 років, а також тими, хто 
народилися у 1998 році і 
пізніше і, в результаті про-
ведення АТО, не зміг отри-
мати паспорт громадянина 
України. Такі особи пе-
ретинатимуть лінію зітк-
нення за умови пред`яв-
лення копії або оригіналу 
свідоцтва про народження 
або іншого документа, що 
підтверджує особу та дає 

можливість ідентифікува-
ти людину, обов`язково у 
супроводі дорослої особи.

Крім того, визначені умо-
ви перетину лінії зіткнення 
дітьми, які народилися на 
неконтрольованій україн-
ською владою території 
після початку проведення 
АТО і, відповідно, не ма-
ють свідоцтва про народ-
ження. Згідно з порядком, 
перетин лінії зіткнення 
такими дітьми здійснюєть-
ся за умови пред`явлення 
паспорта і дозволу особою, 
у супроводі якої дитина за-
лишає неконтрольовану 
територію.

Перетин лінії зіткнення 
на особистому автотран-
спорті тепер можливий 
за наявності технічного 
паспорта та документа, що 
підтверджує право власно-
сті на автотранспорт (або 
нотаріально завіреної до-
віреності), тобто окремий 
пропуск на автотранспорт 
більше не потрібний.

Водночас, робоча група й 
надалі буде працювати над 
удосконаленням положень 
Тимчасового порядку.

- Як Ви, шановна Валеріє 
Володимирівно, співпра-
цюєте з Дежавною мігра-
ційною службою України 
для вирішення проблем 
вимушених переселенців?

-  До Уповноваженого з 
прав людини надходять 
непоодинокі звернення від 
внутрішньо переміщених 
осіб щодо неможливості 
реалізації своїх основних 
прав і свобод  через відсут-
ність реєстрації місця про-
живання.

Особливо це стосується 
тих осіб, зокрема випус-
кників вищих навчальних 
закладів, які були зняті з 
реєстрації за попереднім 
місцем проживання та у 
зв’язку з проведенням на 
території Луганської та 
Донецької областей анти-
терористичної операції не 
встигли зареєструвати по-
стійне місце проживання, 
а також переселенців, які 
отримують нові паспорти 
громадянина України за 
фактичним місцем прожи-
вання. 

У зв’язку з цим до Дер-
жавної міграційної служби 
України було скеровують-
ся відповідні звернення 
для розгляду порушених 
питань та висловлення 
позиції щодо можливості 
створення дієвих механіз-
мів для забезпечення ре-
єстрації місця постійного 
проживання тих осіб, які 
виїхали з тимчасово окупо-
ваних територій та не мали 
змогу внаслідок проведен-
ня антитерористичної опе-
рації здійснити реєстрацію 
місця проживання.

Крім того, ці проблемні 
питання, а також питання 
щодо відновлення втраче-
них документів та отри-
мання нових на регуляр-
ній основі обговорюються 
під час робочих зустрічей 

Уповноваженого з прав 
людини з керівництвом 
Державної міграційної 
служби України. 

Довідково: станом на 
червень 2015 року до те-
риторіальних органів Дер-
жавної міграційної служби 
України за відновленням 
втрачених документів та 
видачею нових звернулося 
17750 внутрішньо перемі-
щених осіб, з них задово-
лено  17746.

- Які ще, на Ваш погляд, 
проблеми  внутрішньо 
переміщених осіб вимага-
ють наразі невідкладного 
розв’язання?

- Передусім, необхідно  
якнайшвидше розробити і 
затвердити  державну про-
граму, в якій чітко окрес-
лити  те, яким чином ми 
будемо адаптувати і реін-
тегрувати внутрішньо пе-
реміщених осіб. 

Крім, того, я вже нео-
дноразово зверталася до 
керівництва уряду з про-
позицією, щоб був визна-
чений єдиний державний 
орган, який відповідатиме 
за здійснення державної 
політики по відношенню 
до  внутрішньо переміще-
них осіб, адже їх на сьогод-
ні вже понад один мільйон. 
Усі розрізнені дії щодо  
питань розміщення, пра-
цевлаштування, навчання 
внутрішніх переселенців 
не матимуть належного ре-
зультату.

Є також проблема в тому, 
що фінансування потреб 
внутрішньо переміщених 
осіб здебільшого покладе-
но на місцеві бюджети, які 
в сучасних економічних 
умовах не завжди можуть 
забезпечувати потреби са-
мих територіальних гро-
мад. Така ситуація є над-
мірним навантаженням на 
соціальну сферу місцевих 
громад, що іноді викликає 
невдоволення місцевих 
мешканців. Тому необхідні 
законодавчі зміни, які пе-
редбачатимуть виділення 
для цих цілей додаткових 
коштів з державного бю-
джету.

Я неодноразово наголо-
шувала, що державі в ціло-
му слід змінити парадигму 
сприйняття та відношення 
до вимушених переселен-
ців. Не треба сприймати 
їх як проблему або тягар, 
а навпаки, слід сприймати 
їх як потенційну рушійну 
силу країни. І наше спільне 
завдання допомогти дер-
жаві це зрозуміти, спільно 
запропонувати варіанти 
такого нормативно-право-
вого регулювання, яке доз-
волить повною мірою реа-
лізувати творчий, науковий 
і трудовий потенціал тих, 
кому в цих складних умо-
вах доводиться починати 
все наново.

Інтерв`ю провів 
головний редактор
газети «Міграція» 

І.Супруновський 
22.06.2015р.

інтерв’ю уповноваженого з прав людини 
Валерії лутковської головному редактору 
газети «міграція» івану супруновському 

Продовження, початок див. на стор.1



7№(6) 160,
червень 2015

Юридичній дайджест

наказом мініс-
терства юсти-
ції україни від 
22.06.2015 № 

1973/к на посаду 
начальника го-
ловного терито-
ріального управ-
ління юстиції в 

одеській області 
призначено о.о. Пономарчу-
ка. редакційна колегія газети 
«міграція» вітає олексія олек-
сандровича з призначенням 
та бажає міцного здоров`я та 

успіхів у розбудові незалежної 
україни.

Урочисте відкриття Міністром юстиції України 
Павлом Петренком Другого одеського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги
29 червня 2015 року від-

булося урочисте відкрит-
тя Другого одеського міс-
цевого центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги Мі-
ністром юстиції України 
Павлом Петренком. 

У заході також при-
йняли участь: заступник 
Міністра юстиції Украї-
ни Г.Г.Гецадзе, директор 
Координаційного центру 
з надання правової допо-
моги А.В.Вишневський, 
голова Одеського окруж-
ного адміністративно-
го суду О.В.Глуханчук, 
голова Ради адвокатів 
Одеси Й.Л.Бронз, регіо-
нальній координатор зі 
зв’язків з громадськістю 
Уповноваженного з прав 
людини в Одеській облас-
ті А.П.Толопіло, дирек-
тор Першого одеського 
місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної 
допомоги П.М.Кустура, 
директор Регіонального 
центру з надання безоп-
латної вторинної право-
вої допомоги в Одеській 
області С.О.Клішина, 
директор Другого одесь-
кого місцевого центру 
з надання безоплатної 
вторинної правової до-
помоги І.Д.Бондаренко,  
директор Третього одесь-
кого місцевого центру 
з надання безоплатної 
вторинної правової до-
помоги М.Л.Медвєдєва, 
депутат Одеськоїміської 
ради М.А.Клюєва, дирек-
тор КУ «Спеціалізована 
установа з надання безо-
платної первинної право-
вої допомоги у м.Одесі» 
С.І.Коваленко, адвокат  
О.С.Мхітарян, адвокат 
Н.В.Маркочевата адвокат  
І.Ю.Мунтян.

Під час заходу відбуло-
ся підписання Меморан-
думу про співпрацю між 
центрами з надання безо-
платної вторинної право-
вої допомоги Одеського 
регіону та Комунальною 

установою «Спеціалізо-
вана установа з надання 
безоплатної первинної 
правової допомоги у 
м.Одесі». 

Була презентована ро-
бота широкої вітрини та 
робота з клієнтами мене-
джерів front-line Другого 
одеського місцевого цен-
тру з надання безоплат-
ної вторинної правової 
допомоги.

У своєму виступі  П.Пе-
тренко  зазначив, що з 
1 липня за дорученням 
Уряду Міністерство юс-
тиції розпочинає масш-
табну соціальну програ-
му — в Україні почнуть 
роботу 100 центрів з 
надання безоплатної вто-
ринної правової допомо-
ги, які забезпечуватимуть 
представництво інтересів 
у судах соціально незахи-
щеним громадянам. 

Надання БПД визнача-
ються Законом України 
«Про безоплатну правову 
допомогу» (Закон). Закон 
був прийнятий та впро-
ваджується на виконан-
ня Резолюції 1466 (2005)
Парламентської Асам-
блеї Ради Європи «Про 
виконання обов’язків та 
зобов’язань Україною», 
у якій, зокрема, було за-
кріплено таке зобов’я-
зання України: «13.13. 
покращити доступ до 
правосуддя шляхом за-
провадження системи 
безоплатної правової 
допомоги у відповідно-
сті до стандартів Ради 
Європи та практики Єв-
ропейського Суду з прав 
людини». 

Місія системи безоплат-
ної правової допомоги  
— створити рівні можли-
вості для кожного вирі-
шувати свої життєві про-
блеми у правовий спосіб. 
Безоплатна правова до-
помога є важливою пере-
думовою впровадження 
трьох ключових реформ, 
яких потребує сьогодні 

українське суспільство: 
судової реформи, рефор-
ми прокуратури (адже 
саме до центрів з надан-
ня безоплатної вторинної 
правової допомоги ма-
ють перейти невластиві 
для прокуратури функції 
представництва інтере-
сів громадян) та децен-
тралізації державного 
управління. Протягом 
перших 3-х років було 
сформовано відповід-
ну нормативну-правову 
базу, утворено Коорди-
наційний центр з надан-
ня правової допомоги та 
27 регіональних центрів 
з надання БВПД, прове-
дено конкурси з відбору 
адвокатів, які надають 
правові послуги грома-
дянам у кримінальному 
процесі у цілодобовому 
режимі, забезпечуючи 
доступ до адвоката для 
кожної затриманої особи.  
До реєстрів адвокатів, які 
надають безоплатну вто-
ринну правову допомогу 
по Одеській області, вне-
сено 249 адвокатів.

Також слід зазначити, 
що 22 червня 2015 року 
набрала чинності Поста-
нова Кабінету Міністрів 
України від 08 квітня 
2015 року № 190 «Про 
надання послуг у сфері 
державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень у 
скорочені строки».

Для державної реєстра-
ції права власності, якщо 
вона проводиться з вида-
чею свідоцтва про право 
власності на нерухоме 
майно, та державної ре-
єстрації права власності 
на підприємство як єди-
ний майновий комплекс 
встановлено строк - 14 
робочих днів з моменту 
реєстрації заяви. Відте-
пер, дану послугу мож-
ливо отримати за 5 робо-
чих днів, за це необхідно 
сплатити у подвійному 
розмірі адміністративно-

го збору за державну ре-
єстрацію права власності 
на нерухоме майно.

Державна реєстрація 
речових прав на неру-
хоме майно становить 5 
робочих дні з моменту 
реєстрації заяви. Скоро-
чений строк державної 
реєстрації речових прав 
на нерухоме майно - 3 
робочих дні, а плата за це 
встановлена у подвійно-
му розмірі адміністратив-
ного збору за державну 
реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно.Роз-
гляд заяви про державну 
реєстрацію обтяжень і 
прийняття рішення про 
таку реєстрацію, відмову 
у державній реєстрації 
обтяжень або її зупинен-
ня проводиться в день 
надходження заяви та 
документів, необхідних 
для державної реєстра-
ції обтяжень. Відтепер 
державна реєстрація 
обтяжень можлива за 2 
години з моменту реє-
страції заяви. При цьому 
необхідно сплатити суму 
у розмірі адміністратив-
ного збору за державну 
реєстрацію 

Надання інформації в 
паперовій формі або від-
мова в її наданні здій-
снюються не пізніше 
наступного робочого дня 
з моменту надходжен-
ня до органу державної 
реєстрації прав, нотарі-
уса відповідної заяви. З 
22 червня 2015 року ін-
формацію з Державного 
реєстру речовихправ на 
нерухоме майно у папе-
ровій формі можна от-
римати лише за одну го-
динуз моментуреєстрації 
заяви, якщо сплатити у 
подвійному розмірі пла-
ту, що стягується згідно 
із законодавством за на-
дання інформації відпо-
відного виду.

К.Петрова, власкор 
газети «Міграція»

Підписання Меморандуму про співпрацю між центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Одеського регіону та 
Комунальною установою «Спеціалізована установа з надання 
безоплатної первинної правової допомоги у м.Одесі

Головний редактор 
газети «Міграція» 
І.П.Супруновський  з 
Міністром  юстиції 
України 
 П.Д.Петренком

29 червня на зустрічі голови Одеської ОДА 
Михайла Саакашвілі з міністром юстиції Пав-
лом Петренко, мером Одеси Геннадієм Труха-
новим і представником благодійної організації 
«Фонд Східна Європа» Віктором Ляхом підпи-
сано Меморандум про взаємодію і співробітни-
цтво, що передбачає створення в Одесі Центру 
надання адміністративних послуг нового фор-
мату. Документ передбачає створення в Одесі 
Центру надання адміністративних послуг но-
вого формату, де українці зможуть швидко і без 
хабарів отримати весь перелік адміністратив-
них послуг, які надають органи юстиції і міс-
цева влада.

П.Петренко і М.Саакашвілі 
підписали меморандум 

про створення першого в 
Україні центру надання 

адмінпослуг нового зразка

Міністр юстиції України П.Д.Петренко та голова Ради адвокатів Одеси 
Й.Л.Бронз спілкуються з журналістами
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громадськими організаціями 
та інші. Керівництво Управ-
ління активно приймає  участь 
в колегіях, семінар та нарадах, 
які проводяться органами ви-
конавчої влади та місцевого 
самоврядування.

Однією із категорій інозем-
них громадян, які мешкають 
на території області, є біженці 
та шукачі притулку. Станом на  
сьогодні  на обліках сектору у 
справах біженців та соціаль-
ної інтеграції УДМС України в 
Київській області перебувають  
104 особи, які визнані біжен-
цями та 10 осіб,  які визнані 
особами, що потребують до-
даткового захисту. Серед пода-
них заяв найбільша кількість 
від громадян Сомалі  та Сирії. 
Співробітниками Управління 
ДМС України в Київській об-
ласті проводяться консультації 
з представниками міжнарод-
них благодійних організацій 
щодо залучення коштів для 

фінансування програм з інте-
грації біженців в українське 
суспільство, проводяться кон-
сультації з представниками 
Київського обласного центру 
зайнятості та Регіонального 
представництва УВКБ ООН в 

Білорусії, Молдови та Укра-
їни. 

Постійне висвітлення у за-
собах масової інформації пи-
тань, пов’язаних з діяльніс-
тю підрозділів міграційної 
служби, сприяє прозорості і 
відкритості Управління для 
населення. В УДМС, в об-
ласті та територіальних під-
розділах, ретельно викону-
ються вимоги законодавства 
України щодо забезпечення 
реалізації та гарантування 
конституційного права гро-
мадян на звернення до орга-
нів державної влади. 

В Управлінні ДМС, з по-
чатку його становлення, 
виникли такі традиції, як: 
урочисте урочисте вручен-
ня паспортів громадянина 
України дітям, які досягли 
16-річного віку і вперше от-
римують паспорт, приуро-
чене до державних свят та 
урочистостей з нагоди свят-
кування дня міста, селища 
та інші, відвідування дитя-
чого будинку «Надія» у день 
Святого Миколая, а також 
вітання жінок, які прийшли 
на прийом до Управління в 
передсвятковий день 8-го 
березня. 

Для ефективної взаємодії 
між державною установою 
та громадськістю потрібен  
взаємний діалог. Саме тому, 
професійний та злагоджений 
колектив   Управління  в Ки-
ївській області докладе усіх 
зусиль, аби гідно виконувати 
всі обов’язки, які покладає 
на них держава. Щоб кожний 
громадянин залишився задо-
воленим наданою послугою, 
співробітники Управління 
приділяють особливу увагу 
відвідувачам  і завжди готові 
та відкриті до спілкування із 
населенням, адже ми працю-
ємо для людей!

З моменту набуття чинності 
Указу Президента України 
від 6 квітня 2011 року «Пи-
тання Державної міграційної 
служби України» та наказу 
Міністерства внутрішніх 
справ України від 17 липня 
2012 року «Про функціону-
вання ДМС» розпочалась ро-
бота по формуванню апарату 
та забезпечення необхідних 
умов для діяльності підроз-
ділів управління ДМС Укра-
їни в Київській області. Цей 
процес проходив поступово 
та організовано, вакантні 
посади територіальних під-
розділів та структурних під-
розділів Управління зайняли 
молоді, перспективні праців-
ники на чолі з керівниками, 
які професійно підготовлені 
та мають багатий практич-
ний досвід роботи в даному 
напрямку. 

Управління Державної мі-
граційної служби області 
активно та відповідально по-
ставилося до  виконання  по-
вноважень,  в його структурі  
назаразі утворено 26  терито-
ріальних підрозділів.

Пройшовши період форму-
вання та становлення, УДМС 
України в Київській області 
активно реалізує державну 
політику у сфері міграції, ви-
конує завдання ефективного 
управління міграційними 
процесами Київщини, щодо 
надання адміністративних  
послуг у сфері міграції. 

З часу утворення сектору 
протидії нелегальній мігра-
ції, боротьба з порушниками 
міграційного законодавства  
стала одним із приорітет-
них напрямків службової 
діяльності в Управлінні.  З 
початку року,  за ініціативою 
територіальних підрозділів  
та сектору по протидії неле-
гальній міграції, судами Ки-

ївської області  було прийнято 
13 рішень про примусове ви-
дворення іноземців з території 
України.

У поточному році у ході 
неодноразового проведення 
заходів щодо попередження 
неврегульованої міграції, було 
виявлено та притягнуто до ад-
міністративної відповідально-

сті іноземців та осіб без грома-
дянства за ст. 203-206 Кодексу 
України про адміністративні 
порушення в кількості 509 
осіб.  

За результатами проведених 
оперативно-профілактичних 
заходів в Київській області з 
початку року   виявлено 129 
нелегальних мігрантів. Управ-
лінням  міграційної  служби 
області та територіальними 
підрозділами  прийнято 80 
рішень про примусове повер-
нення іноземців до країн по-
ходження. Скорочено строк  
перебування в Україні 7 іно-
земцям.  В рамках наказу МВС  
№ 1235 прийнято 86 рішень 
про заборону в’їзду  інозем-
цям.   До ПТПІ поміщено  11 
іноземних громадян. 

З  початку цього року підроз-
діли міграційної служби Київ-
щини розпочали прийом заяв 
на оформлення закордонних 
паспортів нового зразка, що 
містять безконтактний елек-
тронний носій.  На сьогодні  
Управлінням ДМС України в 
Київській області оформлено 
приблизно 23 тисячі замов-

лень від громадян України на 
виготовлення  закордонного 
паспорта, для виїзду за кор-
дон. Поступово збільшується 
кількість робочих місць, де 
здійснюється оформлення біо-
метричних документів.  Наразі  

5 територіальних підрозділів 
вже отримали так звані робочі 
станції для зняття біометрич-
них даних людини і працюють 
у штатному режимі. Безпосе-
редньо в Управлінні встанов-
лено 4 робочі станції  і в се-
редньому за день приймають  
125-150 осіб.

Територіальні підрозділи,  

працівники яких професійно 
виконують свої функціональні 
обов’язки, активно співпрацю-
ють з районними державними 
адміністраціями, правоохо-
ронними органами, органами 
місцевого самоврядування, 

міграційна ситуація в київській області:
 стан, проблеми і шляхи їх вирішення

начальник управління дмсу 
в київській області Пустовіт 

олексій олександрович

київська 
область

Київська область — столичний регіон, 
який є абсолютним лідером сред інших 
областей України за популярністю серед 
туристів. Київщина вважа.ться батьків-
щиною фундаментальних наукових до-
сліджень і входить до першої десятки 
найбільш індустріально розвинутих об-
ластей України. Розташована у північній 
частині України — у басейні ріки Дніпро 
та його приток. Поділяється на 26 адмі-
ністративних районів, має 25 міст, 30 се-
лищ і 1221 село. Найбільші міста це Біла 
Церква, Бровари, Бориспіль та Фастів. 
Загальна чисельність населення області 
становить 1850 тис. осіб. Область утво-
рено 27 лютого 1932p., але з того часу 
її межі кілька разів змінювалися. Нині 
вона межує на заході з Житомирською і 
Вінницькою, на сході — з Полтавською 

і Чернігівською, на півдні — з Черкась-
кою областями України, а на півночі — з 
Гомельською областю Білорусії.

Але й крім Києва в регіоні вистачає 
туристично привабливих об’єктів. Пер-
линою Київщини по праву вважаєть-
ся знаменитий дендропарк «Олексан-
дрія»розташований в м. Біла Церква, 
якому виповнилося понад 200 років, а 
також всесвітньовідомий Національ-
ний історико-етнографічний заповідник 
«Переяслав». Також увагу туристів при-
вертають Пархомівка(із однією з най-
гарніших у країні церков), Томашівка(із 
панським маєтком Хоєцьких), Василь-
ків(із собором Антонія та Феодосія), 
Фастів(із Воздвиженським костьолом та 
Покровською церквою).

В області багато оригінальних зразків 
дерев’яного зодчества. Деякі дерев’яні 
церкви є справжніми архітектурними 
шедеврами. Наприклад, у Кожанці, Су-
холісах, Синяві та багато інших. Справж-
ній захват у туристів викликають спору-
ди водяних млинів на Росі та її притоках. 

На особливу увагу заслуговують млини 
у Городищі-Пустоварівському, Синяві, 
Пугачівці, Бушевому. У тих же Буках 
розташований один із найгарніших в 
Україні заміських житлових комплексів. 
Великою популярністю також користу-
ється село Ковалівка за свій по-європей-
ському модернізований центр.

Київщина славиться своїми казко-
во-мальовничими ландшафтами. Осо-
бливою славою користуються краєвиди 
долини Дніпра. Значну популярність 
мають і гористо-кам’янисті пейзажі до-
лини Росі. Серед річок області надпопу-
лярною є красуня Десна– рай для риба-
лок та байдарочників. 

З Київщиною тісно пов’язаний геро-
їчний твір «Слово о полку Ігоревім», 
написаний старою українською мовою 
в якому вперше згадується слово “Укра-
їна”, що є одним із свідчень початку 
формування української народності. 
Київщина була етнографічним центром, 
де проходив процес формування україн-
ської нації. 

Народився 16 березня 1960 року в с.Орловець, Черкась-
кої області. В 1992 році закінчив Національну академію 
внутрішніх справ. З 1981-2012р.р. служив в органах вну-
трішніх справ на різних посадах. У 1978-1980 рр. проходив 
строкову службу в Збройних силах СРСР. 

Наказом Голови ДМС України в серпні  2014 року при-
значений на посаду начальника Управління ДМС України 
в Київській області. За сумлінне відношення до виконання 
службових обов`язків під час служби в ОВС та ДМС нео-
дноразово заохочувався керівництвом. 

Справжній лідер, працьовита людина, професіонал своєї 
справи, мудрий, справедливий керівник.
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 19 червня на території ПТРБ (пункт 
тимчасового розміщення біженців) у 
м.Одеса відбулися урочистості з на-
годи Всесвітнього дня біженців.

У заході взяли участь перший за-
ступник начальника ГУ ДМСУ в 
Одеській області В.В.Пасулько, 
преставники правоохоронних орга-
нів, місцевої виконавчої влади, гро-
мадських організацій, національних 
меншин та інші.

Захід розпочав Василь Васильович 
Пасулько, в своєму вступному слові 
він зазначив: «Міжнародний День 
біженця — можна охарактеризувати 
як день співчуття, день небайдужості 
до людей, які не з власної волі втра-
тили житло, сім’ю, рідних. З почут-
тям відповідальності, гуманності та 
людяності міжнародне суспільство 
консолідує свої зусилля для полег-
шення важкої долі біженців. Україна 
також бере участь у цих процесах. 
Протягом багатьох років наша дер-
жава є, і безапеляційно, надалі буде 
безпечною країною для людей, які, 
захищаючи власне життя і життя сво-
їх неповнолітніх дітей, були змушені 
шукати підтримку в інших країнах. 
Як правило, біженці опиняються в 

новому середовищі серед людей ін-
шої національності, віри, культури 
і загалом іншого світосприйняття. І 
завдання країни, яка надає цим людям 
притулок, — максимально сприяти їх 
адаптації до нових умов проживання 
і піклуватися про їх якнайшвидшу 
інтеграцію в суспільство, дати кож-
ному біженцю можливість відчувати 
себе людиною на другий, але все-таки 
Батьківщині».

На сьогоднішній день значна кіль-
кість звернень надходить від грома-
дян Сирії, Сомалі, де відбуваються 
військові дії. Географія країн поши-
рюється з кожним роком, на сьогод-
нішній день на обліку перебувають 

особи з 53 країн світу. Отже, Одесь-
кий регіон має певний досвід у сфері 
прийому та облаштування біженців і 
шукачів притулку.

Під час заходу Василь Васильович 
вручив посвідчення особи, яка по-
требує додаткового захисту.

В ході концертної програми пред-
ставники Одеського центру дитячої 
та юнацької творчості громадської 
організації «Промінь» зробили уро-
чистий момент незабутнім: з їх іні-
ціативи шукачі притулку разом з 
офіційними гостями заспівали наці-
ональний Гімн України. Крім того, 
за проханням представників діаспор, 
гурт «Промінь» виконав українські 
народні пісні, що плавно перейшли в 
міжнаціональний концерт, підготов-
лений самими мешканцями пункту 
тимчасового розміщення біженців, 
спільно з колективами національ-
них меншин Одеського регіону. 
Святковий настрій супроводжувався 
проведення дитячих ігор, конкурсу 
на найкращий малюнок.  Зусилля 
малечі були відзначені подарунка-
ми. Мешканці ПТРБ до відзначення 
зазначеного заходу віднеслися з ен-
тузіазмом, ганок на подвір’ї був при-
крашений з притаманним їм відкри-
тістю та сподіванням.  

ГУ ДМС України в Одеській 
області

стор. підготував А.Супрун - власкор газети «Міграція»

Всесвітній день біженців 
у системі міжнародних днів 
ООН  відзначається 20 черв-
ня. Така дата була обрана тому, 
що саме цього дня у 1969 році 
було засновано День африкан-
ських біженців. Вперше Всес-
вітній день біженців відзначав-
ся в 2001 році, через п’ятдесят 
років після прийняття Конвен-
ції про статус біженців, де дано 
визначення поняття «біже-
нець» та встановлено загальні 
підстави для надання статусу 
біженця. Зазначена Конвенція 
забороняє будь-якого роду дис-
кримінацію щодо біженців і 
визначає права біженців.

20 червня в міському парку 
м.Маріуполя відбулася зустріч  
представників ОБСЄ, соціаль-
них служб по роботі з біжен-
цями та переселенцями з зони 

АТО. В даному заході взяли 
участь співробітники від Жов-
тневого РВ у м.Маріуполі ГУ 
ДМС України в Донецькій об-
ласті, головні спеціалісти Глу-
хова Лариса Андріївна та По-
номаренко Олена Леонідівна, 
які надавали консультаційну 
допомогу громадянам України 
з питань оформлення паспорта 
при втраті, вклеювання фото 
по досягненні певного віку, до-
кументування першим паспор-
том громадянина України, а 
також щодо питань оформлен-
ня довідки про взяття на облік 
особи, переміщеної з тимчасо-
во окупованої території Украї-
ни, районів проведення АТО та 
населених пунктів, розташова-
них на лінії зіткнення.

ГУ ДМС України 
в Донецькій області

 В одесі відзначили 
міжнародний день біженців

на донеччині 
пройшли заходи до 

Всесвітнього дня 
біженців

Починаючи із 2001 року 
у всьому світі вшановують 
Всесвітній день біженців.  
Історія цього дня сягає 
1951 року, коли коли було 
прийнято відповідну Кон-
венцію, а згодом — Прото-
кол 1967 року, в яких були 
зазначені права біженців 
та умови надання статусу 
біженця. 

Війни, стихійні лиха, по-
рушення прав людини — 
головні причини того, чому 
люди змушені кидати свої 
домівки й шукати кращо-
го життя деінде. Україна, в 
свою чергу, приєдналась до 
міжнародних угод у 2002 
році.

Цьогоріч на базі Хмель-
ницької обласної бібліоте-

ки для юнацтва, за участю 
представників Управління 
ДМС України в області,  
Головного територіального 
управління юстиції, пред-
ставників громадських ор-
ганізацій було проведено 
зустріч щодо відзначення 
дня біженців.

«В 1951 році було ство-
рено Управління верхов-

ного комісара Організації 
Об’єднаних Націй у спра-
вах біженців. Планувалось, 
що це Управління проіснує 
лише 3 роки для адаптації 
біженців у суспільство, а 
згодом був намір розпусти-
ти цю організацію, але не 
все так вийшло, як плану-
валось, тому що кількість 
біженців постійно зроста-

ла, тому ця організація й 
досі існує та допомагає бі-
женцям усіх куточків світу. 

Відзначаючи цей день, ми 
намагаємось привернути 
увагу суспільства до про-
блеми біженців, нагадати 
усім, що така категорія 
осіб потребує захисту і під-
тримки, адже це люди, які 
жили звичайним життям 

до поки воно не змінилося, 
тому ми повинні із почут-
тям гуманності, людяності 
та доброзичливості стави-
тися до них», — зазначила 
завідувач сектору у спра-
вах біженців та соціальної 
інтеграції УДМС Валенти-
на Возовик.

Л. Квятковська, УДМСУ 
в Хмельницькій області

Всесвітній день біженців відзначили на хмельниччині

Звернення Жан-Ноеля Веттервальда, в.о. керівника операції Представництва 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні з нагоди 

Міжнародного дня біженців

20 червня—Всесвітній день біженців

Шановні колеги!
Із сумом у серці мушу констатувати той 

факт, що ситуація у світі із людьми, що 
змушені були залишити свої домівки з різ-
них причин — найгірша за всі часи існу-
вання нашого Агентства. Майже 60 мільйо-
нів осіб у світі були змушені залишити свої 
домівки через конфлікт чи переслідування. 
На жаль, половина із них  — діти. Їхня 
кількість зростає щодня і на кожному кон-
тиненті. Для порівняння, якщо у 2004 році 
трохи більше 10 тисяч осіб щодня ставали 
біженцями, шукачами притулку або вну-
трішньо переміщеними особами, то у 2014 
році ця цифра щоденно сягає 42 500 осіб.

Цього року  Міжнародний день біженця є 
особливо трагічним для України. Потреби 
у гуманітарній допомозі в країні зростають 
по мірі того, як ситуація на сході залиша-
ється напруженою, а кількість внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) вже перевищила 

1 300 000 осіб. 
Економічний спад у поєднанні з обмеже-

ними можливостями працевлаштування, 
а також відсутність чітких перспектив на 
майбутнє і обмеження у пересуванні ство-
рюють додаткові труднощі для людей, які 
були змушені залишити свої домівки. Пе-
реміщені особи потребують підтримки у 
вигляді житла, продуктів харчування та 
основних предметів домашнього вжитку. 
Крім того, їм необхідні належні медичні та 
психологічні послуги. Питання довготри-
валих рішень постає все гостріше для лю-
дей, оскільки затяжне переселення вичер-
пує доступну допомогу та заощадження.

Протистояння на сході та погіршення еко-
номічної ситуації також негативно позна-
чилися на житті більш ніж 3 000 біженців, 
які приїхали в Україну у пошуку  міжна-
родного захисту ще до початку конфлікту. 
Більшість із них є вихідцями з Сирії та Аф-

ганістану. Деякі біженці, що оселилися у 
східній Україні, були змушені повторно пе-
реміститися, разом із своїми сім‘ями, у по-
шуках безпечного місця та стали частиною 
населення, переміщеного в межах України. 

На завершення я хотів би наголосити 
дуже важливу річ. Біженці і вимушені пе-
реселенці є такими ж людьми, як Ви і я. 
Вони вели звичайний спосіб життя, допо-
ки не були змушені залишити свої домів-
ки. І їхня найбільша мрія — повернутись 
до нормального існування. Тож дозвольте 
мені у цей Міжнародний день біженця за-
кликати всіх до гуманності та толерантного 
ставлення до біженців та вимушених пере-
селенців, де б Ви не знаходились.

З повагою, Жан-Ноель  Веттервальд, 
в.о. керівника операції Представництва 
Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців в Україні

Перший заступник начальника ГУ ДМСУ в Одеській області В.В.Пасулько 
вручає посвідчення особи яка потребує додаткового захисту
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21 січня 1919 року на Народ-
них Зборах у Хусті, де зібрало-
ся понад 400 депутатів з усього 
Закарпаття, було проголошено 
злуку Карпатської України з 
Українською Народною Респу-
блікою. Однак несприятлива 
міжнародна ситуація і критич-
не становище Директорії УНР, 
внаслідок агресії більшовицької 
Росії, не дозволили здійснитися 
надіям закарпатських українців 
на возз’єднання в єдиній Укра-
їнській державі. 

З кінцем Першої світової вій-
ни, згідно з Сен-Жерменським 
мирним договором 1919 року, 
Закарпаття увійшло до скла-
ду Чехословаччини під назвою 
Підкарпатська Русь з власним 
парламентом (Сойм), до ком-
петенції якого входили питан-
ня освіти, мови, релігії, місце-
ве самоуправління. Але влада 
все ж належала губернатору, 
якого призначала Прага. Чехо-
словацький уряд не поспішав 
виконувати взяті на себе зо-
бов’язання стосовно автономії 
Закарпаття.

Поступово під впливом проце-
су українізації в УРСР та діяль-
ності Організації Українських 
Націоналістів (ОУН) закарпат-
ське громадське політичне жит-
тя активізувалося. На той час у 
Чехословаччині, з одного боку, 
були створені непогані умови 
для закарпатських українців, 
які мали можливість розбудову-
вати національні культурно-о-
світні й економічні установи, 
шкільництво, готувати місцеві 
кадри. 

Однак, з іншого боку, чеська 
влада загалом схилялася до ру-
софільства і, підтримуючи міс-
цеве москвофільство, фактично 
розділила закарпатців на укра-
їнців і русинів. Така політика 
не могла не викликати хвилю 
обурення громадських орга-
нізацій Закарпаття. У цей час 
значну роль починає відіграва-
ти громадський та політичний 
діяч Августин Волошин. Він 
стає одним із найвпливовіших 
та найпопулярніших діячів За-
карпаття першої половини XX 
століття.

Августин Волошин народив-
ся у березні 1874 року в с. Ке-
лечин, на межі Закарпаття та 
Галичини, у родині священика 
Івана Волошина. Після закін-
чення початкової школи упро-
довж дев’яти років навчався в 
Ужгородській гімназії. У 1896 
році закінчив Будапештський 
університет. Згодом відвідував 
ще й Вищу Педагогічну шко-
лу у тому ж Будапешті. У 1897 
році Волошин був висвячений 
і почав служити капеланом в 
Ужгороді. Того ж року почалася 
його праця в Ужгородській учи-
тельській семінарії. Упродовж 
майже сорока років він плідно 
й творчо працював професо-
ром та директором цієї гімназії, 
викладав у ній фізику, матема-
тику, методику, граматику, сти-
лістику, педагогіку, дидактику, 
логіку, психологію, педагогіч-
ну психологію. Писав шкільні 
підручники і згодом став про-
відним ученим-педагогом За-
карпаття, брав активну участь у 
культурно-просвітних заходах. 
Очолював Педагогічне товари-
ство Підкарпатської Русі, Під-
карпатський банк, був органі-
затором Учительської громади, 
почесним головою Товариства 
«Просвіта», редагував єдину 
українську газету «Свобода».

17 жовтня 1937 року в Ужго-
роді відбувся з’їзд християн-
сько-народної, соціал-демокра-
тичної, аграрної та селянської 
партій. Августин Волошин 
представляв на з’їзді Педаго-
гічне товариство і закликав до-
биватися повної незалежності 
та «рвати кайдани». «Дотепер 
ми боролися за автономію За-
карпаття, але тепер ми вже не 
хочемо автономії від чехів, бо 
ми хочемо самостійну і собор-
ну Українську державу, за яку 
будемо боротися до останньої 
краплі крові!», — заявив він.

У 1938 році, з мовчазної згоди 
західних держав, почався пере-
діл Європи. Чеський уряд, аби 
зберегти державну цілісність, 
дав українцям Закарпаття пра-
во самовизначитися. Карпат-
ська Україна стала автономним 
краєм з власним урядом і пар-

ламентом (Соймом). Згодом та-
ємним голосуванням Сойм Кар-
патської України обрав першим 
президентом держави А. Воло-
шина. Тепер він уже міг, хоч і на 
короткий час, застосувати свій 
організаторський хист, вели-
кий потенціал енергії на добро 
рідного краю. Закарпатці гаря-
че підтримали Волошина, про-
явивши згуртованість і одно-
стайність. На виборах до Сойму 
за україноцентричні політичні 
сили проголосувало 86% елек-
торату.

Августину Волошину вдалося 
об’єднати людей у цей тяжкий 
для краю час. Усі депутати Со-
йму стали членами партії Укра-
їнське Національне Об’єднан-
ня. 

26 жовтня 1938 року автоном-
ний уряд Карпатської України 
категорично заявив про свою 
національну ідентичність. Ви-
ступаючи в Хусті на велелюдно-
му вічі Волошин сказав: «Ми ві-
римо, що великий український 
народ підійме й надалі своє ве-
лике слово і не допустить, щоб 
наші віковічні вороги наклали 
на нас пута, знов садили нас в 
тюрми». 

Уряд Августина Волошина ак-
тивно здійснював заходи, спря-
мовані на розбудову Української 
держави. Налагоджувалася ро-
бота промисловості, транспор-
ту, торгівлі, українізувалась си-
стема освіти, видавнича справа, 
державна адміністрація. Роз-
роблявся проект перенесення 
Українського вільного універ-
ситету з Праги до Хуста. Значну 
увагу уряд приділяв питанням 
культури і мистецтва. Було за-
плановано створення власної 
кіностудії.

З огляду на такий хід між-
народних подій, особливою 
непоступливістю в регіоні 
відзначалася Угорщина. Буда-
пешт розробив детальний план 
мадяризації Закарпаття; укра-
їнський етнос прагнули пере-
конати у приналежності до так 
званої угро-руської групи. Реа-
лізація цієї програми вимагала 
збройної інтервенції. Угорщина 
провокувала воєнний конфлікт 

з меншим, слабшим і гірше 
оснащеним за себе противни-
ком, аби повалити легітимний 
уряд і анексувати територію. 
Для цього була створена ди-
версійна група із 600 добре 
озброєних бойовиків, а на те-
риторії самого Закарпаття міс-
цеві сепаратисти організували 
20 загонів загальною кількі-
стю 800 осіб.

4 вересня 1938 року з ініціа-
тиви ОУН пройшли збори мо-
лоді Закарпаття. Для захисту 
державної незалежності та бо-
ротьби з угорськими терорис-
тичними формуваннями 9 ли-
стопада 1938 року в Хусті було 
створено регулярні збройні 
сили Карпатської України — 
Організацію Оборони «Кар-
патська Січ» на чолі з голов-
ним командантом Дмитром 
Климпушем. Велику допомогу 
в її створенні надала ОУН. 

1 листопада 1938 року Ав-
густин Волошин з помічни-
ками виїхав на Віденський 
арбітраж, де від Карпатської 
України було відібрано міста 
Ужгород, Мукачево, Берегово 
та частину сіл і передано Угор-
щині. Новою столицею краю 
став Хуст, куди евакуювали 
державні установи і служби. 
В уряді залишилися лише троє 
А. Волошин, Ю. Ревай та Е. 
Бачинський. Українська на-
родна рада видала Маніфест з 
програмою дій нового уряду. 

15 березня 1939 року в Хусті 
відбулося засідання Сойму, 
на якому Карпатську Україну 
урочисто проголосили само-
стійною державою. Президен-
том нової країни став, сповне-
ний сил і натхненних поривів, 
65-літній отець Августин Во-
лошин. 

Проте фашистська Угорщина, 
яку підтримувала нацистська 
Німеччина, не могла змири-
тися з існуванням держави за-
карпатських українців навіть в 
такому урізаному вигляді.

Регент Угорщини Міклош 
Горті звернувся до своєї армії: 
«...вперед до нашого тисячо-
літнього кордону, до вершин 
Карпат!». І 40-тисячне угор-
ське військо вдерлася на За-
карпаття. Акція із залученням 
такої кількості вояків явно 
була спланована не на просту 
дестабілізацію суспільно-по-
літичного становища краю, а 
радше на фізичне винищення 
українців. 

З перших годин угорського 
вторгнення частини Карпат-
ської Січі вели криваві бої по 
лінії Ужгород–Мукачеве–Бе-
регове – Севлюш. Відразу да-
лася взнаки перевага ворога в 
живій силі та озброєнні. Січо-
вики мужньо захищали свою 
столицю, проявляли великий 
героїзм. На Красному полі 
під Xycтом загинули сотні 
карпатських січовиків. 18 бе-
резня 1939 року закарпатське 
військо залишило Хуст. І ма-
ленька держава — Карпатська 
Україна, рясно злита кров’ю 
найкращих своїх синів, — пе-

рестала існувати.
Велика кількість січовиків 

полягла і в інших місцях — 
зокрема на Верецькому пере-
валі, в урочищі «Бескид», не-
подалік села Верб’яж. Лише 
на Верецькому перевалі заги-
нуло декілька сотень січови-
ків. Ця жахлива трагедія ввій-
шла в історичну літературу як 
«кривава бойня».

Коли Закарпаття спливало 
кров’ю, в Москві відбувався 
з’їзд ВКП(б). Йосиф Сталін у 
своїй доповіді всіляко шель-
мував закарпатців за «наці-
оналізм і сепаратизм». А 23 
серпня того ж року був підпи-
саний горезвісний пакт Мо-
лотова-Ріббентропа про по-
діл сфер впливу в Європі між 
Німеччиною і СРСР. А отже 
окупація Закарпаття була уза-
конена.

Після встановлення окупа-
ційного режиму усі політичні 
організації на Закарпатті були 
заборонені. Тих закарпатців, 
на кого падала підозра у зв’яз-
ках з ОУН репресували, а не-
рідко і розстрілювали. Угор-
ські фашисти по-звірячому 
розправлялися із залишками 
січовиків, зганяли злість на 
населенні, виловлюючи акти-
вістів українських організа-
цій. Задокументовано 183 ти-
сячі репресованих, з яких 114 
тисяч було вбито.

Увесь цей час Августин Во-
лошин перебував на еміграції 
в Празі. 15 травня 1945 року 
його заарештували агенти 
НКВС у Празі і вивезло до 
Москви. Там же 22 травня 
розпочалися допити, яких 
було вісім.

А. Волошина звинувачували 
у багатьох так званих анти-
радянських злочинах. Але не 
встигли судити. Через 52 дні 
арешту, 11 липня 1945 року, 
він помер в Лефортівській 
тюрмі. Місця поховання його 
досі ніхто не знає. 

12 вересня 1991 року прези-
дент Карпатської України був 
реабілітований. 15 березня 
2002 року Августина Воло-
шина посмертно вдостоєно 
звання Героя України.

Улітку 2008 року на Верець-
кому перевалі було відкрито 
меморіал «Усім героям, які 
пожертвували своїм життям 
за незалежність, свободу та 
процвітання України».

Недовгий період існуван-
ня Карпатської України став 
однією з найяскравіших сто-
рінок багатовікової бороть-
би закарпатських українців 
за встановлення української 
державності.

Тим часом в Угорщині на-
щадки гортистів, яких історія 
нічому не вчить, знову мрі-
ють отримати свій шматочок 
України (Закарпатську об-
ласть), але вже не з рук Гітле-
ра, а іншого диктатора — Пу-
тіна…

 Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

августин Волошин — президент
 карпатської україни 

Срібна земля — так 
поетично називають 
українське Закарпаття, 
смугу українських ет-
нічних земель на схід від 
Карпатських гір. У складі 
Австро-Угорської імперії 
це був найвідсталіший 
куточок. Проте українська 
революція, створення Укра-
їнської Народної Республі-
ки та Західноукраїнської 
Народної Республіки розбу-
дили приспані національні 
сили на Закарпатті.
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Матеріали взяті з: 
http://ua.korrespondent.net/
ukraine/events/3528570-poviryty-
v-sebe-pereselentsi-dosiahly-
pershykh-uspikhiv-u-biznesi 

Переселенці з 
Донбасу та Криму через 
рік досягли на новому місці 
успіхів у бізнесі.

У маленькому кафе-конди-
терській «Любов Сake» на вул.
Горького в Києві наливають 
смачний домашній лимонад. 
Атмосфера тут незвично камер-
на для центру мегаполіса: тихо 
грає музика, м’яко блимають 
лампи, стіни — в пастельних 
тонах. На все це подвійно при-
ємно дивитися, коли дізнаєшся, 
що заклад створено руками тен-
дітної 26-річної Анастасії Лар-
кіної з Донецька.

«Спочатку у мене була ідея 
створити місце, де було б макси-
мально затишно, де тебе завжди 
зустрічала б господиня і куди 
хотілося б повертатися. Про-
цес іде, і я відчуваю, що у нас 
все вийде», — зі збентеженою 

і одночасно гордою посмішкою 
розповідає власниця кафе.

Біля кримсько-татарської че-
буречній «Софра» (у перекладі з 
їхньої мови — «накритий стіл») 
на Подолі не проштовхнутися. 
Тутешні чебуреки — справжній 
витвір мистецтва. Кафе прикра-
шено українською та кримсько-
татарською символікою, а ча-
стина доходу йде на допомогу 
бійцям АТО. Сім’я Буджурова, 
яка не прийняла анексію Криму 
і переїхала на материк, у своєму 
кафе намагається хоч трохи від-
новити атмосферу батьківщини, 
пригощаючи відвідувачів непе-
ревершеними чебуреками і ани-
камі — аналогами перше, тіль-
ки печеними на сухій поверхні, 
а не смаженими у фритюрі.

Ескендер Буджуров, глава 
сім’ї, на півострові працював 
керуючим готелем, планує на 
додаток до «Софри» відкрити 
мережу закусочних по Києву, в 
тому числі і дитячих - з східни-
ми солодощами.

Тетяна Ткаченко з Луганська 
організувала в Києві виробни-
цтво делікатесів. Проект нази-

вається «Гурманьякі» і пропо-
нує покупцям кулінарні солі, 
суміші для глінтвейну і тради-
ційні англійські десертні креми 
— курди.

Стиліст і візажист з Донецька 
Ганна Кравченко півроку тому 
приїхала до Києва з парою су-
конь і валізкою косметики. Об-
лаштувавшись в столичному 
ТРЦ «Гулівер», вона стала спів-
засновниця салону краси «Ру-
ки-Ножиці» і за півроку змогла 
зібрати на своїх 20 м салону чи 
не пів-Києва.

Дмитро Острецов з Луганська 
живе вже рік в Дніпропетров-
ську.

Ще на батьківщині Острецов 
почав пробувати працювати на 
себе: займався програмуван-
ням, маркетингом і рекламою, 
розробляв інтернет-сайти. У 
Дніпрі довелося створювати 
базу заново — не тільки шукати 
нових замовників, але й купува-
ти дорогі комп’ютер, камеру та 
інше обладнання.

Зараз йому вистачає грошей 
не лише на те, щоб постійно 
оновлювати робоче місце, але і 

регулярно подорожувати, а та-
кож чути від знайомих: «Дімка - 
найуспішніший з переселенців, 
яких я знаю».

Перекласти бізнес в інше мі-
сто — справа важка, клопітка 
і часто майже нездійсненна. У 
цьому переконався не тільки 
Острецов, але і його землячка 
Ганна Ліферова. У її рідному 
Красному Лучі залишилося три 
бізнеса, недавно куплений бу-
динок і машина.

«На втечу була рівно година 
— згадує Ліферова, — часу ви-
стачило, щоб лише одягнутися, 
взяти документи і виїхати на 
вокзал».

Крім підприємництва, Ліфе-
рова на батьківщині займалася 
громадською діяльністю — очо-
лювала молодіжну організацію, 
займалася соціальною роботою. 
У Києві вона вирішила продов-
жити саме цю лінію. Луган-
чанка займається проблемами 
переселенців у фонді «Схід-Ки-
їв-Допомога», а також стала 
президентом громадської орга-
нізації «Діти Донбасу». Пара-
лельно вона закінчує магістра-

туру за фахом теолог.
Багато чого втративши в рід-

ному Красному Лучі, Анна Лі-
ферова не опустила руки. Зараз 
вона допомагає переселенцям.

 Працевлаштування пересе-
ленців — серйозна проблема. 
У Держслужбі зайнятості на-
селення кажуть, що з початку 
кримських подій і проведення 
АТО до них за допомогою звер-
нулися 50,5 тис. біженців. Це 
крапля в морі порівняно з ре-
альною кількістю тих, кому по-
трібна робота на новому місці.

На допомогу приїжджим при-
йшли волонтери, які відкрили 
школи навчання новим спеці-
альностям і підприємництву, а 
також допомогли знайти робо-
ту. Ті переселенці, хто на ма-
лій батьківщині вів активний 
спосіб життя, займався власною 
справою, через рік після втечі 
від війни і анексії вже досягли 
перших успіхів.

Біженці стали відкривати свої 
кафе і перукарні, запускати ре-
кламні проекти, домагатися не-
обхідних результатів, щоб стати 
успішними.

Повірити в себе. Переселенці 
досягли перших успіхів у бізнесі

 Ескендер Буджуров (спра-
ва), перебравшись з Криму, 
відкрив у Києві родинний 
бізнес  
Фото: Дмитра Ніконорова

Багато чого втративши в 
рідному Красному Лучі, 
Ганна Ліферова не опу-
стила руки. Зараз вона 
допомагає переселенцям
Фото: Дмитра 
Ніконорова

Дмитро Острецов, пе-
реїхавши з Луганська у 
Дніпропетровськ, досяг 
успіху в розвитку свого 
бізнесу
Фото з особистого архіву 
Дмитра Острецова

Дипломований лікар Анас-
тасія Ларкіна вирішила 
у Києві реалізувати свою 
мрію й відкрила кафе-кон-
дитерську
Фото: Дмитра 
Ніконорова
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23 червня 2015 року в Парижі 
відбулася зустріч міністрів закор-
донних справ країн «Нормандської 
четвірки» – Росії, Франції, Німеч-
чини та України, яка була присвя-
чена ситуації в Україні та реаліза-
ції Мінських домовленостей.

«Нормандська четвірка» закли-
кала до 26 червня домовитися про 
відведення танків.

Про це йдеться в спільній за-
яві про підсумку зустрічі, пере-
дає РБК-Україна з посиланням на 

прес-службу МЗС Франції.
У заяві наголошується, що 

«четвірка» підтвердила «повну 
прихильність Мінським угодами. 
Країни також висловили глибоку 
заклопотаність» у зв’язку з ситуа-
цією, що погіршується на Донбасі.

Крім того, була підкреслена роль 
Бюро з демократичних інститутів 
і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у 
підготовці та проведенні місцевих 
виборів.

«Нормандська четвірка» також 

закликала сторони конфлікту до 
повного відведення важкого озбро-
єння і подальшої деескалації в 
Широкиному Донецької області. 
Також підкреслена необхідність 
допуску спостерігачів ОБСЄ і усу-
нення бар’єрів для доставки до-
помоги Міжнародним Комітетом 
Червоного Хреста.

Міністри також закликали прове-
сти обмін полоненими за форму-
лою «всіх на всіх».

Раніше повідомлялося, що в Па-
рижі закінчилися переговори ке-
рівників Міністерств закордонних 
справ «Нормандської четвірки».

«Завершили. У Парижі ми всі 
підтримали відданість Мінську. 
Росія також. Подивимося, хто і як 
цю відданість буде реалізовувати», 
– зазначив глава українського МЗС 
Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ ФРН 
Франк-Вальтер Штайнмаєр пові-
домив, що переговори глав МЗС 
країн «Нормандської четвірки» 
пройшли в столиці Франції «в кон-
структивному ключі». Учасники 
зустрічі розглянули весь комплекс 
питань, спрямованих на врегулю-
вання ситуації на сході України.

ukr.segodnya.ua

стор. підготувала Тетяна Белец - власкор газети «Міграція»

Президент відзначив 
нагородами 280 

військових, загиблих 
в зоні АтО

Президент Петро Порошенко відзначив нагоро-
дами 280 військовослужбовців, які загинули в зоні 
проведення антитерористичної операції. Відповід-
ний Указ Глава держави підписав 4 червня 2015 року.

Нагороджені військові Збройних Сил України заги-
нули в результаті бойових дій на Донбасі протягом 
серпня 2014 року-лютого 2015 року, в тому числі 
в боях в районах Іловайська, Савур-Могили, Доне-
цького аеропорту.

За особисту мужність і високий професіоналізм, 
виявлені у захисті державного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, 34 загиблі військові 
нагороджені орденом Богдана Хмельницького ІІІ 
ступеню, 228 військовослужбовців посмертно - ор-
деном «За мужність» ІІІ ступеня. Також 1 військо-
вий посмертно був відзначений орденом Данила 
Галицького, ще 17 загиблих військовослужбовців - 
медаллю «Захиснику Вітчизни».

За даними ООН з початку АТО в зоні бойових дій загинуло понад 6400 осіб, 16 287 отримали поранення

З 15 лютого від початку набуття чинності мінських угод бойовики 
здійснили понад 4 000 обстрілів позицій сил АТО 

Прихильність виконанню 
мінських угод і обмін 

полоненими «всіх на всіх»: 
як пройшла зустріч глав мЗс 

«нормандської четвірки»

Росія несе особливу відпо-
відальність за події на сході 
України, заявив Столтенберг

Генеральний секретар 
НАТО Йенс Столтенберг за-
явив про існування загрози 
відновлення важких боїв в 
Україні і закликав всі сто-
рони виконувати Мінські 
домовленості в повному об-
сязі. Про це генсек Альянсу 
сказав перед початком засі-
дання комісії «Україна-НА-
ТО» на рівні міністрів обо-
рони у Брюсселі в четвер, 
передає РІА Новини.

«Конфлікт в Україні вже 
призвів до загибелі 6000 

осіб, порушення припинен-
ня вогню тривають, і як і 
раніше існує загроза віднов-
лення важких боїв», – сказав 
Столтенберг.

Він знову зазначив, що Ро-
сія підтримує бойовиків на 
Донбасі, в тому числі допо-
магає в їх навчанні, наданні 
їм зброї та бойового контин-
генту.

«Кращий шанс для світу 
– повна імплементація Мін-
ських угод, я закликаю всі 
сторони зробити це, Росія 
несе особливу відповідаль-
ність з цього питання», – за-
явив Столтенберг.

www.segodnya.ua

Генсек НАтО заявив 
про загрозу відновлення 
важких боїв на Донбасі

У колоні рухалося 14 
вантажівок.

25 червня, в районі села 
Березове Волноваського 
району Донецької облас-
ті бойовики обстріляли 
з підствольних гранато-
метів і стрілецької зброї 
гуманітарний конвой 
місії «Червоного хре-
ста». Про це повідомляє 
прес-служба Служби 
безпеки України.

«Чотирнадцять ванта-
жівок і легковий автомо-
біль місії поверталися з 
Донецька після доставки 
гуманітарної допомо-
ги мирному населенню 
тимчасово окупованих 
територій. Жертв серед представни-
ків» Червоного хреста «немає, тран-
спортні засоби не пошкоджені», – 
йдеться в повідомленні.

Як інформує в СБУ, представники 

«Червоного хреста» повідомили, що 
обстріли конвою велися з боку бойо-
виків т.зв. «ДНР». Наразі всі учасни-
ки гуманітарної місії перебувають в 
безпеці.
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Бойовики обстріляли 
автомобілі «Червоного 

Хреста» в Донецькій області 

В Станиці Луганській обстрілом 
пошкоджено газопровід – Москаль

Бойовики здійснили кілька міно-
метних атак

У ніч на четвер, 25 червня, Стани-
ця Луганська піддалася обстрілу з 
80-міліметрових мінометів і стрі-
лецької зброї. Про це повідомляє 
сайт керівника Луганської обласної 
військово-цивільної адміністрації 
Геннадія Москаля.

«З 22:00 і до опівночі вогонь вівся 
з правого берега Сіверського Дінця, 
окупованого бойовиками «ЛНР», – 
зазначає Москаль.

За інформацією губернатора, в ре-
зультаті обстрілу по вулиці Леніна 
перебитий газопровід низького тис-
ку. Частина селища залишалася без 
газу, проте до ранку аварійні бригади 
встигли усунути пошкодження і від-
новити газопостачання.

По вулиці Барбашова в результаті 
прямого влучення мінометної міни 
повністю зруйнований і згорів при-
ватний будинок. На щастя, обійшло-
ся без поранених і загиблих.

www.segodnya.ua
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Історія
Стародавній літопис свід-

чить, що знайомство україн-
ського й грузинського народів 
відбулося ще в Х–XI століттях. 
У взаємному зацікавленні та 
зближенні двох народів вели-
ку роль відіграли політичні, 
воєнні, релігійні та інші фак-
тори. Поява перших українців, 
які поселилися в Грузії, від-
носиться до другої половини 
XVIII століття, коли російська 
цариця Катерина II ліквідувала 
непокірну Запорозьку Січ. Тоді 
чимало козаків були змушені 
тікати на Південь, а частина з 
них опинилася в Грузії. У дру-
гій половині XIX століття в 
Грузії відбулися події, які при-
вели до появи вільних земель, 
зокрема, в Абхазії. Внаслідок 
їх заселення там з’явилися 
українські, російські, вірмен-
ські, грецькі та інші села.

За даними першого загаль-
ного перепису населення Ро-
сійської імперії 1897 року, 
на території Грузії мешкало 
близько 8,5 тисяч українців, з 
яких близько 64% у містах, а 
36% — у сільській місцевості. 
Притік українського населен-
ня до Грузії не припинявся і 
продовжувалося переселення 
українців різних верств, у тому 
числі інтелігенції. Із середини 
XIX століття у Тбілісі існувала 
невелика українська колонія. У 
1917 році там відбувся Україн-
ський Військовий з’їзд, на яко-
му було створено Українську 
Військову Раду Закавказзя й 
Українську Раду в місті Тбілісі. 

Незважаючи на відсутність 
офіційних зв’язків, Українська 
держава підтримувала актив-
ні стосунки з Грузинською 
демократичною республікою. 
Четвертого липня 1918 року 
прем’єр-міністр Грузії Ное 
Жорданія звернувся до міністра 
закордонних справ Української 
держави Дмитра Дорошенка 
з листом, в якому призначив 
повноважних представників 
Грузинської демократичної 

республіки в Україні. Дипло-
матичне представництво Грузії 
почало працювати у Києві на 
початку вересня 1918 року. У 
результаті українські урядовці, 
разом з грузинськими, протя-
гом вересня-грудня 1918 року 
спільно розробляли україн-
сько-грузинську міждержавну 
угоду у торгово-економічній і 
політичній областях.

Консульське представництво 
України в Грузії було створене 
відповідно до закону «Про за-
клад генеральних консульств і 
консульських агентств за кор-
доном» від 4 липня 1918 року. 
Подальшому розвиткові дипло-
матичних відносин між Украї-
ною та Грузією завадила біль-
шовицька агресія проти обох 
країн.

З 1926 року починається но-
вий, більш насичений етап пе-
реселення українців до Грузії. 
Він охоплює роки довоєнних 
п’ятирічок. Цьому сприяли 
високі темпи розвитку госпо-
дарства, промисловості, роз-
ширення мереж курортних 
установ і залучення до цього 
значної кількості кваліфікова-
них спеціалістів з України.

Культурні зв’язки
Відносини між Україною і 

Грузією у культурно-гумані-
тарній сфері мають історичне 
коріння, що дозволяє і сьо-
годні налагоджувати співпра-
цю. Були підписані угоди про 
співпрацю у культурній, спор-
тивній, туристичній галузях, 
співпрацюють між собою най-
кращі університети та середні 
школи двох країн. У Тбілісь-
кому державному університеті 
2007 року створено Інститут 
україністики.

У першій половині 2007 року 
відбулось взаємне відкриття 
пам’ятників: у березні 2007 
року Тарасу Шевченку у Тбілі-
сі та у травні — Шота Руставе-
лі у Києві. А 16 березня 2012 
року було представлено пере-
клад Амірана Асанідзе грузин-

ською мовою поеми Івана Кот-
ляревського «Енеїда».

Однією зі знакових подій для 
української діаспори в Грузії 
стало відкриття Першої укра-
їнської школи імені Михайла 
Грушевського, котра фінансу-
ється з бюджету Грузії. Про-
грама у школі — українська. 
Міністерство освіти України 
надіслало з Києва букварі, 
підручники, методики, карти. 
Випускники отримують два 
дипломи про середню освіту 
— українського та грузинсько-
го зразків.

Діаспора
Більшість сьогоднішніх 

українців Грузії — це нащад-
ки евакуйованих у роки Дру-
гої світової війни та молодих 
спеціалістів часів повоєнної 
відбудови. Коли на початку 
дев’яностих утворилися неза-
лежні держави Грузія та Укра-
їна, багато з них повернулись 
на етнічну Батьківщину. Але 
чимало людей залишились. І 
поряд з економічними пробле-
мами замислились над тим, 
як інтегруватися в загальне 
державне життя Грузії і одно-
часно зберегти свою етнічну 
самобутність та зв’язки з Укра-
їною.  Влітку 1992 року вони 
створити Асоціацію українців 
— мешканців Грузії. Сьогод-
ні це дієва культурно-освітня 
громадська організація, яка 
об’єднує 2500 осіб. У 2001 
році в Тбілісі відбувся Форум 
представників українських ор-
ганізацій в Грузії, який створив 
Координаційну Раду українців 
Грузії.

Нині, за даними перепису на-
селення, в Грузії мешкає майже 
7000 тисяч українців. Актив-
ності українців Грузії можна 
позаздрити. Вони не лише спі-
вають українських пісень, а й 
створюють школи для вивчен-
ня української мови, видають 
україномовні газети, журнали, 
довідники та посібники. Дру-
кують українських поетів гру-

зинською, а грузинів — україн-
ською мовами. Традиційними 
літературними конкурсами 
читців вшановують Тараса 
Шевченка, бережуть пам’ять 
про перебування в Грузії Лесі 
Українки. 

«Тут багато асоціацій, тут 
багато громад. Хоча Асоціація 
українців — громадян Грузії, 
яку очолює Михайло Борис, 
найстаріша, — говорить го-
лова Української всесвітньої 
координаційної ради Михайло 
Ратушний. — Що позитивно, 
вони координують між собою 
діяльність. Задача зберегти те, 
що досягнуто. Зберегти укра-
їнську Грузію, українське Тбі-
лісі, українське Зугдіді, укра-
їнське Кутаїсі. Ту історію, яка 
є, зберегти в сьогоднішньому 
дні». 

Керівник Будинку грузино-у-
країнської преси та книги Ва-
лентина Марджанішвілі, яка 
понад тридцять років мешкає 
у Грузії, з гордістю та хвилю-
ванням розповідає про газету 
«Український вісник», що ви-
ходить з 2001 року. Серед іншо-
го, показує журнали, які через 
брак грошей вже не видають: 
перший україно-грузинський 
розмовник та останнє видання 
до ювілею поета-діаспорянина 
Валерія Гричаненка. 

«Наробок дуже багато. Пла-
нів дуже багато. Це і альбом 
«Українська географія в Гру-
зії». Багато цікавих проектів, 
які хотілося б здійснити. Але 
вони вимагають певної під-
тримки з боку України, на яку 
ми будемо розраховувати. Бо 
надія вмирає останньою», — 
відзначає Валентина Марджа-
нішвілі. 

Голова жіночої ради Грузії 
Ліна Куртанідзе згадує, як її 
шкільне листування з грузин-
ським хлопцем переросло у 
міцний шлюб та 32 роки життя 
у Тбілісі. А в Грузії жінка не 
мислить свого життя без укра-
їнської громади. Найбільша її 
гордість — конкурс деклама-
торів поезії Тараса Шевченка. 
За 7 років проведення у ньо-
му взяло участь 175 учасників 
різного віку та національності. 
Сьогодні пані Ліна мріє, аби 
Україна допомогла перемож-
цям конкурсу побувати на 
Батьківщині Кобзаря. 

Українську громаду в Грузії 
поважають. Підтвердженням 
цьому стали зустрічі делега-
ції Української всесвітньої 
координаційної ради з пред-
ставниками влади різних рів-
нів. Необхідність підтримки 
наших громадян розуміють і в 
Посольстві України, тому до-
помагають направляти дітей на 
навчання в українські виші за 
державною програмою, спри-
яють у відкритті українських 
недільних шкіл, дбають про за-
безпечення літературою. Умо-
ви для цього Грузія створює. 
А от сприяння у вирішенні по-
ставлених завдань чекають від 
самих українців. 

Сьогодні для української гро-
мади Грузії характерне дис-
персне проживання. Українці 
не мешкають компактно, але 
в багатьох містах Грузії ство-
рені та працюють осередки 
українських громад. Серед них 
Кутаїсі — друге за розмірами 

місто в Грузії та столиця Імере-
тії, яке розташоване за 200 км 
від Тбілісі. Сьогодні там живе 
біля 200 000 осіб. В Україні 
Кутаїсі має 6 міст-побратимів. 
Напрямки до них показує вка-
зівник, встановлений біля вхо-
ду в мерію. У місті шанують і 
українську громаду. 

«Ми всі живемо дружно, од-
нією сім’єю. Українська діа-
спора у нас грає велику роль і 
ми любимо цю країну Україну. 
У нас особливі відносини, як 
на рівні країни, регіону, так і 
міст», — каже віце-мер Кутаїсі 
Ніколоз Качкачішвілі.  

Українська громада Кутаїсі 
— це близько 2000 людей. Аби 
зберегти українську етнічну 
самобутність вони об’єдналися 
в україно-грузинську асоціа-
цію «Дружба». Через пробле-
ми з грішми досі не вдається 
відкрити українську недільну 
школу. Тішаться з того, що ма-
ють курси з вивчення україн-
ської мови у місцевому педаго-
гічному інституті. Мерія міста 
виділила офісне приміщення 
для Асоціації. 

Лише рік після народження 
прожив в Україні Володимир 
Кротенко, відомий на всю Гру-
зію лікар-онколог, але одного 
року вистачило аби сьогодні в 
його серці було дві Батьківщи-
ни.

«Якщо чесно, якщо на ваги 
поставити, на сьогоднішній 
день я вже в Україну переїхати 
не зможу, тому цілком ймовір-
но Грузія є Батьківщина, але 
чим стаю старше, тим більше 
тягне в Україну. Або земля тяг-
не, або кров тягне — не можу 
сказати», — зізнається голова 
грузино-української асоціації 
«Дружба» Володимир Кротен-
ко. 

Та є в Кутаїсі справжній укра-
їнський куточок. Тиха вулич-
ка у старому місті носить ім’я 
Лесі Українки. На ній знахо-
диться будинок, в якому понад 
100 років тому Леся написала 
«Лісову пісню» та «Кам’яного 
господаря». Українці Кутаїсі з 
гордість покажуть ці місця, їх 
однаково шанують обидва на-
роди. А це найкращий доказ 
того, що на грузинській землі 
витає і український дух.  

Українська діаспора в Грузії 
любить та шанує українську 
пісню. При Асоціації україн-
ців — мешканців Грузії пра-
цює дитяча художня студія, 
хореографічні, вокальний, 
музичний, вокально-інстру-
ментальний гуртки, створено 
вокальний ансамбль «Сонеч-
ко», хореографічний ансамбль 
«Червона калина», молодіжний 
хор «Юність». 

«Ми повинні передати любов 
до нашої Батьківщини, наших 
традицій своїм дітям, а діти — 
нашим онукам. Хто як не ми 
або молодь, яка має українське 
коріння? Ми повинні ширити 
добре ім’я України», — резю-
мує Ліна Куртанідзе. 

Діяльність української грома-
ди в Грузії переконує в тому, 
що незважаючи на невідворот-
ні процеси асиміляції, в Грузії 
все одно лунатиме українська 
пісня і не лише у виконанні 
українців.

Роман Кухаренко, 
власкор газети «Міграція»

українці в 
грузії
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У гонитві за красивим шоко-
ладним кольором шкіри ми, ді-
вчата, часто забуваємо про пра-
вила безпечної засмаги. Тому 
здоров’я епідермісу на сонці не-
вблаганно погіршується. Який 
же догляд потрібен шкірі в спе-
котну пору року?

Як зберегти гарну засмагу на-
довго? 

Режим перебування на сонці, 
безумовно, важливий. Але для 
повноцінного захисту шкіри 
просто дотримуватися розкладу 
недостатньо. Адже засмага, от-
римана навіть в безпечні години, 
таїть чимало сюрпризів. Один з 
них полягає в тому, що під дією 
ультрафіолету змінюються і ко-
лір, і структура верхнього шару 
дерми: він потовщується, стає 
більш грубим. На сонці поси-
люється потовиділення, шкіра 
поступово зневоднюється, а  жи-
рової складової не вистачає для 
підтримки її еластичності. В ре-
зультаті поверхня розтріскуєть-
ся, утворюються зморшки. Щоб 
і після появи рум’яної «короч-
ки» гладкість і шовковистість не 
пропали, варто дотримуватися 
двох простих правил.

По-перше, за тілом потрібно 
доглядати за допомогою сонце-
захисних засобів. Якщо три-чо-
тири сезони поспіль нехтувати 
спеціальними кремами, дерма 
стане шорсткою. Більш довга 
економія на сонячній захисту 
призведе до того, що через па-
ру-трійку років тіло прикрасять 

темні плями. Причина їх появи 
- надмірне вироблення меланіну 
(пігменту, що дарує шкірі корич-
невий колір). Раніше такі плями 
були характерні для літніх лю-
дей, однак тепер все частіше зу-
стрічаються у молоді, що не вміє 
правильно засмагати.

По-друге, не варто зловживати 
сонячними ваннами незалежно 
від пори року. Неспроста люди, 
які воліють виглядати засмагли-
ми і влітку, і взимку (завдяки со-
лярію), мають більш рельєфну і 
суху шкіру - це неминучі наслід-
ки постійного впливу агресив-
ного ультрафіолету. Якщо тобі 
хочеться похвалитися коричне-
вим відтінком шкіри в холоди, 
слід скористатися автозагаром 
або автобронзантом. Оскільки 
вони не тільки додають епідер-
місу потрібного кольору, але і 

володіють зволожуючою і анти-
віковою дією.

Засмага - справа тонка
Що зробити, щоб засмага збе-

рігся якомога довше? Після со-
нячних ванн приймай душ із 
засобами з малим вмістом ПАР, 
м’якими, з пінливою текстурою. 
На час перестаньте користувати-
ся скрабами, пілінгами, гомма-
жи, жорсткими мочалками і ма-
сками з фруктовими кислотами. 
Однак і при уважному ставленні 
до тіла змусити шкіру залишати-
ся бронзової завжди неможливо: 
клітини постійно оновлюються - 
пігментовані відмирають, а нові, 
їх заміщають, не пофарбовані.

Для обпаленої шкіри приготуй-
те заспокійливу маску. Змішайте 
молоко і борошно (1:1) і нане-
сіть кашку на 20 хвилин.

ukrhealth.net

секрети красивої та 
безпечної засмаги

Приготування: 

Чистимо картоплю і подрібню-
ємо, можна блендером, можна на 
дрібній тертці, цибулю - туди ж. І 
викладаємо на марлю, щоб стік за-
йвий сік (стекти повинно близько 
1 склянки рідини).

Викладаємо картопляну масу в 
миску і додаємо сир, яйця, сіль і 
спеції (перець чорний, майоран і 
мелений корінь селери).

Все перемішуємо, виходить така 
кашка.

Викладаємо на добре розігріту 
сковорідку і смажимо до золотого 
кольору. 

ukraine.ui.ua

інгредієнти: 

Цибуля ріпчаста - 1 шт
     Яйце - 2 шт

     Сир - 300 г
     Картопля - 1 кг

     спеції
     Олія (для смаження)

Деруни «українські»

Інгредієнти: 
Сир сухий 300г.
Борошно 
кукурудзяне 
грубого помелу 
3 столові ложки
Цукор 
коричневий 1 
столова ложка
Кориця мелена 
½ чайної ложки
Яйце куряче 
1 штука
Цедра лимонна 
1 столова ложка
Екстракт 
мигдалю 
1 чайна ложка
Калинове варення 
за смаком

сирники З кукурудЗяним 
борошном і Варенням

Приготування: 
1. Сир викласти в гли-

боку миску, розбити 
яйце і додати до сиру. 
Всипати цукор і розтер-
ти сир з цукром і яйцем 
за допомогою лопатки 
або столової ложки в 
однорідну пасту.

2. Додати в масу цедру 
лимона, знову ретельно 
розтерти з сиром. Влити 
чайну ложку мигдалево-
го екстракту і все пере-
мішати.

3. Додати мелену кори-
цю і дві столові ложки 
кукурудзяного борошна 
грубого помелу. Ретель-

но перемішати масу - 
тісто має вийти досить 
щільним і не липким.

4. Сформувати з тіста 
акуратні круглі сирники. 
У тарілку або миску на-
сипати трохи кукурудзя-
ного борошна і обваляти 
в ній кожен сирник. Над-
лишки борошна струси-
ти назад в миску.

5. На широкій сковоро-
ді розігріти олію і обсма-
жити на ньому сирники 
з обох боків до появи 
рум’яної скоринки. Пе-
рекласти готові сирники 
на блюдо.

6. На сервіровочні та-

рілки викласти по чоти-
ри-п’ять столових ложок 
брусничного варення, 
протерши його через 
дрібне сито, щоб вий-
шов густий однорідний 
ягідний сироп.

7. Зверху на протерте 
брусничне варення ви-
класти сирники - по дві-
три штуки на порцію в 
залежності від їх розмі-
ру.

8. Прикрасити кожну 
порцію листочками сві-
жої м’яти і негайно по-
давати на стіл, поки сир-
ники ще теплі.

ukraine.ui.ua

Часник, цибуля. Є бактерицид-
ними фітозасобів завдяки вмісту 
в них фітонцидів. Фітонциди лет-
кі - можна просто дихати над роз-
різаним цибулею або часником.

Цитрусові. Прекрасні джерела 
вітаміну С, що стимулює синтез 
лейкоцитів - клітин імунної сис-
теми.

Імбир. Має бактерицидні вла-
стивості. За своїм впливом схо-
жий з часником і цибулею. Для 
настоїв краще використовувати 
свіжий корінь імбиру.

Кисломолочні продукти. Ко-
рисні своїм вмістом лактобакте-
рій, що перешкоджають розвитку 
дисбактеріозу, що є причиною 
зниження імунітету.

Риба і морепродукти. Багаті 
цинком, поліненасиченими жир-
ними кислотами омега-3, йодом, 
який, у свою чергу, допомагає 
засвоюватися кальцію і фосфору.

Морква. Містить антиоксидан-
ти, зокрема бета-каротин, що 
є сильним імуномодулятором. 

Морква корисна як в свіжому, так 
і у вареному вигляді.

Зелений чай. Антиоксиданти і 
величезна кількість корисних ре-
човин, що містяться в зеленому 
чаї, ефективно зміцнюють іму-
нітет і борються із запальними 
процесами.

Мед. Хімічний склад меду і 
людської крові дуже схожі, що 
робить його незамінним продук-
том для підтримки здоров’я.

Гарбузове насіння. Містить 
цинк, що допомагає в боротьбі з 
вірусами. Також воно містить ве-
лику кількість фолієвої кислоти. 
Вживати його краще всього в си-
рому вигляді.

Квашена капуста. Один з най-
більш доступних і недорогих 
джерел аскорбінової кислоти. А 
в поєднанні із зеленою або ріп-
частою цибулею і соняшниковою 
олією холодного віджиму - це 
взагалі «вітамінна бомба»!

allwomen.net.ua

Найкращі продукти для 
підтримки імунітету

Філе оселедця пропустити через м’ясорубку разом з розмоченим в молоці і віджатим 
білим хлібом. Отриману масу протерти через сито, додати розтерті до густоти сметани 
вершкове масло, заправити тертим голландським сиром, гірчицею, перцем, все добре пе-
ремішати, вкласти до оселедниці у вигляді оселедця, приклавши голову і хвіст, і прикра-
сити зеленню петрушки.

ukraine.ui.ua 

Інгредієнти 
страви:

оселедець - 2 шт.
масло вершкове - 200 г
сир голландський - 100 г
хліб білий - 200 г 
молоко - 1 стакан
гірчиця - 1 ч.л.
перець молотий чорний - 
за смаком

ОСЕЛЕДЕць ПО-киїВСьки
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КОМАНДА
1. Динамо К
2. Шахтар
3. Дніпро
4. Зоря
5. Ворскла
6. Металіст
7. Металург Д 
8. Олімпік Д 
9. Волинь
10. Металург З
11. Чорноморець
12. Говерла
13. Карпати
14. Іллічівець

європейські ігри. 
Всі результати україни

Всі результати Україні 
БАДМІНТОН 
Жінки, індивідуальний 

турнір, 1/8 фіналу 
Анна Теа Матс, Данія - Ма-

рія Улітіна, Україна - 2:0
 Мікст, груповий етап 
Геннадій Натаров / Юлія 

Казарінова, Україна - Мелих 
Тургут / Фатма Нур Явуз, Ту-
реччина - 2:1 

БАСКЕТБОЛ 3х3 
Жінки, 1/8 фіналу 
Україна - Словаччина - 16:8 
Чвертьфінал 
Україна - Греція - 21:19 
ПЛЯЖНИЙ ФУТБОЛ
Чоловіки, груповий етап 
Україна - Португалія -   4:5    

\
БОКС 
Чоловіки, категорія до 64 

кг, 1/2 фіналу 
Колацо Сотомайор, Азер-

байджан - Віктор Петров, 
Україна - 3: 0 (Петров заво-
ював «бронзу») 

ФЕХТУВАННЯ 
Чоловіки, індивідуальний 

турнір, рапіра 
Кваліфікація
Бенжамін Пеггс, Велико-

британія - Клод Юнес, Украї-
на - 3:5 Андрас Німець, Угор-
щина - Клод Юнес, Україна 
- 3:5 Олександр Каль, Німеч-
чина - Клод Юнес, Україна 
- 5:3 Олександр Чоупенітч, 
Чехія - Клод Юнес, Україна - 
4:5 Жан-Поль Тоні Хеліссей, 
Франція - Клод Юнес, Укра-
їна - 5:4 

1/16 фіналу 
Клод Юнес, Україна - Боян 

Йованна, Хорватія - 15:13 
1/8 фіналу 
Клод Юнес, Україна - Ти-

мур Арсланов, Росія - 10:15 
Жінки, індивідуальний 

турнір, шабля 
Кваліфікація 
Група А 
Маріон Штольц, Франція 

- Ольга Харлан, Україна - 
5:4 Ольга Харлан, Україна 
- Мартіна ватора, Польща - 
3:5 Ілжін Сарбаев, Туреччи-
на - Ольга Харлан, Україна 
- 5:3 Ольга Харлан, Україна - 
Ребекка Гаргано, Італія -   5:0 
Ольга Харлан, Україна - Се-
винч Бунятова, Азербайджан 
- 3:5 (Харлан не вийшла з 
підгрупи) 

Група С 
Анна Лімбах, Німеччина 

- Аліна Комащук, Україна - 
5:3 Аліна Комащук, Україна 
- Анжеліка ватора, Польща 
- 3:5 Марго Ріфкісс, Франція 
- Аліна Комащук, Україна - 
2:5 Аліна Комащук, Україна 
- Яна Обвінцева, Росія - 2:5 
Аліна Комащук, Україна - 

Теодора Кахіані, Грузія - 5:1 
(Комащук вийшла в 1/16 фі-
налу) 

Група D 
Катерина Наварро, Італія 

-   Олена Кравацька, Украї-
на - 3:5 Олена Кравацька, 
Україна - Марія Рідель, Росія 
- 2:5 Сара Бальцер, Франція 
- Олена Кравацька, Украї-
на - 3:5 Олена Кравацька, 
Україна - Торбьорг Агуст-
доттір, Ісландія - 5:1 Олена 
Кравацька, Україна - Фатіма 
Ібрагімова, Азербайджан - 
5:1 (Кравацька вийшла в 1/8 
фіналу) 

Група F 
Алія Ітцковітц, Велико-

британія - Ольга Жовнір, 
Україна - 5:2 Ольга Жовнір, 
Україна - Олександра Геварт, 
Бельгія - 5:2 Севіль Буня-
това, Азербайджан - Ольга 
Жовнір, Україна - 5:4 Ольга 
Жовнір, Україна - Вікторія 
Ковальова, Росія - 4:5 Оль-
га Жовнір, Україна - Вьянка 
Паску, Румунія - 5: 3 (Жовнір 
вийшла в 1/16 фіналу) 

1/16 фіналу 
Ольга Жовнір, Україна - 

Вікторія Ковальова, Росія 
-15:14 Аліна Комащук, Укра-
їна - Мартіна Криша, Італія 
-   15:7 

1/8 фіналу 
Ольга Жовнір, Україна 

- Марго Ріфкісс, Франція - 
12:15 Аліна Комащук, Укра-
їна - Анна Лімбах, Німеччи-
на - 15:8 Олена Кравацька , 
Україна - Тетяна Сухота, Ро-
сія - 15:13 

1/4 фіналу 
Олена Кравацька, Украї-

на - Марго Ріфкісс, Фран-
ція - 10:15 Аліна Комащук, 
Україна - Севинч Бунятова, 
Азербайджан - 11:15 

ДЗЮДО 
Чоловіки, категорія 
до 66 кг 
1/16 фіналу 
Георгій Зантарая, Україна 

- Адріан Гомбок, Словенія - 
100:0 

1/8 фіналу 
Георгій Зантарая, Україна - 

Давид Лароз, Франція - 0s1 
- 0s2 

Чвертьфінал 
Георгій Зантарая, Україна - 

Камаль Хан-Магомедов, Ро-
сія - 0s2 - 100 

Жінки, категорія до 48 кг 
1/8 фіналу 

Марина Черняк, Україна - 
Річка Пупп, Угорщина - 1s1: 
0s1 

Чвертьфінал 
Марина Черняк, Україна - 

Валентина Москатт, Італія 
-   2s1-0s3 Півфінал Марина 

Черняк, Україна - Ебру Са-
хін, Туреччина - 4s2 - 0 Су-
тичка за «бронзу» Марина 
Черняк, Україна - Єва Чер-
новіч, Угорщина - 0s1 - 100s1 
(Черняк програла сутичку за 
медаль) 

Жінки, категорія до 52 кг  
1/16 фіналу 
Тетяна Левицька, Україна 

- Петра Нарекс, Словаччина 
- 111- 1S0 

1/8 фіналу 
Юлія Рижова, Росія - Тетя-

на Левицька, Україна - 0s1 
- 2s2 Чвертьфінал Тетяна Ле-
вицька, Україна - Маре Краї, 
Німеччина - 0s1 - 1 

ПЛАВАННЯ 
Жінки, 50 метрів на спині  
Кваліфікація 
9.Марина Колесникова, 

Україна - 29.83 (кваліфіку-
валася) 12. Маргарита Бо-
кань, Україна - 30,08 (квалі-
фікувалася) 35. Владислава 
Мазніцка, Україна - 30,95 (не 
кваліфіковані) 

Півфінал 
10. Марина Колесникова, 

Україна - 29,72 (до фіналу не 
кваліфікувалася) 11. Марга-
рита Бокань, Україна - 29,75 
(до фіналу не кваліфікувала-
ся) 

Чоловіки, 50 метрів
брасом 
Кваліфікація 
9. Євген Куркін, Україна 

- 28,65 (кваліфікувався) 36. 
Ігор Проскура, Україна - 
30.33 (не кваліфіковані) Пів-
фінал 8. Євген Куркін, Укра-
їна - 28:53 (кваліфікувався у 
фінал) Фінал 8. Євген Кур-
кін, Україна - 28:74 

Жінки, 200 метрів 
вільним стилем, 
кваліфікація 
50. Валерія Тимченко, 

Україна - 2: 11:03 (не квалі-
фіковані) 

Чоловіки, 200 метрів 
на спині, 
кваліфікація 
37. Денис Мартинюк, 

Україна - 2:14:19 (не квалі-
фіковані) 

Чоловіки, 4х200 
метрів вільним стилем. 
кваліфікація 
11. Україна - 7:44:67 (Укра-

їна не кваліфікувалася у фі-
нал) 

Жінки, 4х100 метрів 
комплексом, 
кваліфікація 1
2. Україна - 4:23:97 (Укра-

їна не кваліфікувалася у фі-
нал) Чоловіки, 100 метрів 
вільним стилем, фінал 5. 
Сергій Шевцов, Україна - 
50:32

zn.ua

6 червня, у Берліні про-
йшов фінальний матч Ліги 
Чемпіонів-2015 між «Бар-
селоною» і «Ювентусом». 
Підсумок виявився перед-
бачуваним - іспанська ко-
манда впевнено розібрала-
ся зі своїми суперниками з 
Італії.

Відразу ж потрібно ви-
знати, що гра була неймо-
вірно потужною за напру-
женням пристрастей. Гра 
була потужною за напру-
женням пристрастей. У фі-
налі Ліги Чемпіонів 2014 
зійшлися дві сильні ко-
манди. «Барселону» біль-
шість вважала фаворитом 
цієї берлінської зустрічі 
- багато хто вважає іспан-
ський клуб кращої світової 

командою. «Ювентус», в 
свою чергу, четвертий рік 
поспіль завойовує титул 
чемпіона Італії. Проблема 
полягала в тому, що «Ста-
ра синьйора» була зазда-
легідь приречена. На поле 
через травму не зміг вийти 
Джорджіо К’єлліні. Без 
його участі в іграх «Ювен-
тус» програвав більше по-
ловини всіх матчів.

Вже на четвертій хви-
лині матчу невпевненість 
«Барселони» щосили про-
явилася. Атака каталонців 
привела до голу у ворота 
Буффона. Неймар переки-
нув м’яч в штрафну Інь-
єсті, а той пасував Раки-
тичу. Хорватська гравець 
«Барселони» впевнено 

пробив по воротах і зробив 
гол.

На 55-й хвилині Альваро 
Мората зміг зрівняти раху-
нок. Потім «Ювентус» по-
чав переважати в штрафній 
«Барселону», але зробити 
ще одного м’яча не зміг.

На 67-й хвилині стався 
неймовірний випадок. Го-
ловний арбітр Джюнейт 
Чакир не став призначати 
пенальті по воротах «Бар-
селони», хоча гра ката-
лонців була жорсткою. На 
68 хвилині Суарес пробив 
оборону Буффона і забив 
другий гол.

Потім був третій, не зара-
хований гол від Неймара. 
Арбітри скасували його, 
побачивши в грі бразильця 
положення «поза грою». 
Тер Штеген стояв біля сво-
їх воріт намертво. Жодна 
хоч скільки-небудь небез-
печна гра «Юве» не увін-
чалася успіхом. А ката-
лонці змогли відзначитися 
буквально на останній 
хвилині доданого до ос-
новного тайму часу. На 7-й 
хвилині додаткового часу 
Неймар забив третій гол у 
ворота «Старої синьйори».

«Барселона» цього року 
продемонструвала неймо-
вірний результат: вона ви-
грала не тільки фінал ЛЧ, 
але ще й Кубок Іспанії, а 
також національної чемпі-
онат.

Фінал ліги чемпіонів:
«Ювентус» - «барселона»

україна / Прем’єр-ліга 2014 - 2015
турнірна таблиця

І   В   Н     П    З-П     О
26  20  6    0    65-12   66
26  17  5    4    71-21   56
26  16  6    4    47-17   54
26  13  6    7    40-31   45
26  11  9    6    35-22   42
26  8    11  6    34-32   35
26  6    8    12  20-40   26
26  7    5    14  24-64   26
26  9    7    10  38-44   25
26  6    10  10  27-38   22
26  3    11  11  15-31   20
26  3    10  13  22-47  19
26  5    9    12  22-31  15
26  3    5    18  25-55  14
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МІГРАЦІЯ

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. Дуршлаг. 13. Губка. 14. Вер-
зила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. Баркас. 26. Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. 
Подвал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна. 
46. Реклама. 47. Ниагара. По вертикали: 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Ликбез. 6. Родари. 
7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. Орало. 21. Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 
24. Радио. 25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. Антошка. 34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. 
Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

ВОПРОСЫ:  По горизонтали:  1. Раздолье, по которому «льется 
песня». 6. Криминальный «наездник». 10. Испанский «френд». 11. 
Небольшая порция прозы. 12. Душевая кабинка для макарон. 13. 
«Мочалка из моря». 14. Большой и нескладный жлоб. 15. Зверское 
грассирование. 16. Растительный заменитель ремня. 19. Какой из 
металлов называли «желтым дьяволом»? 23. У Кости-моряка была 
шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом из того же 
города, что и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 28. Смета, утвержденная 
Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30. Помещение в доме, в окне 
которого мелькают ноги прохожих. 33. «Мутант» среди атомов. 37. 
Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко не женской логикой. 
40. Колесо фортуны в казино. 41. Воровской универсальный ключ. 
42. На его зверь бежит. 43. Лошадиные «апартаменты». 44. Ядерный 
процесс в легкой атлетике. 45. Крупнейшая емкость в квартире. 46. 
Раздражающий телезрителей двигатель торговли. 47. Река, «упав-
шая» из Канады в Америку. По вертикали: 1. Локомотив, впереди 
которого бежать не рекомендуется. 2. Работа артиллерии. 3. Совре-
менный извозчик. 4. «Пламенный» пик развития событий. 5. Вдал-
бливание прописных истин. 6. Итальянский создатель «овощных 
людей». 7. Немнущееся удостоверение (разг.). 8. Отпрыск из коров-
ника. 9. Развитие, повернутое вспять. 17. Увесистая пощечина. 18. 
Природный план организма. 20. Союзник меча из книги «Двенад-
цать стульев». 21. Облегчение мочевого пузыря. 22. «Снег на голо-
ву» как стихийное явление. 23. Их можно заколачивать, срубить, на 
их можно кинуть, а можно и загребать лопатой. 24. «В Москве го-
ворит, а у нас слышно» (загадка). 25. «Оперный» москвич. 30. «Ни-
котиновое окно» в работе. 31. Хвостатый студент. 32. Назовите имя 
несостоявшегося сельскохозяйственного работника и музыканта, 
обнаружившего существенные пробелы в системе среднего обра-
зования. 34. Мелкокалиберная статья. 35. Боевая колесница времен 
гражданской войны. 36. То, что каждое утро приводил в порядок 
Маленький принц. 37. Записка, письмо (жарг.). 38. Ответное сраже-
ние, когда битому неймется. 39. Сусанин в море.

Жодне інше місто в Україні має такої великої кількості святих 
місць, як Полтава.

І, звичайно ж, кожна поїздка в Полтаву — це насамперед 
відвідування соборів, храмів і церков, які ви зустрінете букваль-
но на кожному кроці, і кожна ваша подальша поїздка, безумовно, 
стане ще цікавішою, ніж попередня.

Якщо ви потрапили до Полтави вперше, то обов’язково 
відвідайте Свято-Макарівський кафедральний собор. Кафе-
дральний собор розташований на деякому віддаленні від цен-
тру Полтави, у часи його зведення цей район знаходився за ме-
жею міста. Але його розташування аж ніяк не впливає на його 
популярність і відвідуваність.

Вся справа в тому, що згідно з пророцтвом саме Макаріївська 
церква повинна пережити всі труднощі і гоніння, і зберегти свій 
первісний вигляд до другого пришестя Сина Божого.

Вірити даним пророцтву — це особиста справа кожного, але 
про правдивість його свідчать факти: в той час, коли всі церкви і 
собори були закриті, саме в  Макаріївській церкві продовжували 
проводити служби, а численні навали, війни і руйнування обхо-
дили стороною цю святиню. Що це, якщо не справжнє диво?!

А з’явився на світ собор, тоді ще Макаріївська церква, у ХХ 
столітті і зведена вона була на кошти, виділені відомим пол-
тавським купцем другої гільдії Л. В. Колесниковим та його дру-
жиною.

Саме це подружжя пожертвувало на зведення святині немалі 
кошти, але от побачити результат будівельних робіт їм, на жаль, 
не довелося. Але, тим не менше, всі парафіяни та місцеві жителі 
Полтави передають з вуст у вуста історію появи кафедрального 
собору і захоплюються дійсно гідним вчинком цього чудового 
подружжя.

Найбільш вражаючим фактом є те, що Свято-Макаріївський 
собор практично не втратив свого первісного вигляду, а в 
його інтер’єрі досі збереглися роботи майстрів ХХ століття. 

Внутрішнє оздоблення собору створює дуже дивне враження.
Справа в тому, що склепіння собору забарвлене в небесно-бла-

китний колір із зображенням ликів святих, і дивлячись вгору, 
створюється враження, що над вами підносяться самі небеса, 
з яких на вас спрямовують свої погляди святі. Відчуття тепла і 
умиротворення не покидає вас ані на хвилину.

Багато гостей міста намагаються в обов’язковому поряд-
ку відвідати цей чудесний собор під час свого перебування в 
Полтаві. Адже саме тут вони можуть звернутися ще й до двох 
чудотворних ікон: Горбаневської чудотворної ікони Пресвятої 
Богородиці та Каплуновської чудотворної ікони.

Ці дві ікони вважаються найбільшими святинями собору і ко-
жен день тисячі прихожан звертаються до них зі своїми прохан-
нями і благаннями. Побувайте і ви в цьому справді прекрасному 
місці під час своєї подорожі до Полтави.

v-puti.com.ua
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Риби. У Вас благополучний період у 
багатьох сферах життя. Щоб не псува-
ти настрій в поїздці, Рибам слід уваж-
но поставитися до вибору оточення. У 
липні Риби вступлять в законний шлюб 
з коханою людиною. У роботі зараз слід 
використовувати творчий підхід. 

Водолій. Якщо раніше Ви відмінно 
попрацювали, то настав час радіти 
успіхам і фінансовому благополуччю. 
Гороскоп прогнозує поїздку в далеку 
країну. У житті самотніх Водоліїв очі-
куються яскраві зустрічі. Зараз варто 
позбутися фізичних навантажень.

Козеріг. Якщо Козероги будуть більше 
спілкуватися з людьми, то в липні вони 
доб’ються хороших результатів. Від-
мінний місяць для реалізації своїх пла-
нів. Відправтеся в поїздку, яку ретельно 
сплануйте. Не витрачайте гроші на без-
глузді покупки. 

Стрілець. У Стрільців липень не про-
стий період, як в особистому житті, 
так і в роботі. Гороскоп не рекомендує 
впадати в депресію, а докладати всіх зу-
силь для подолання труднощів. Якщо у 
Стрільців буде відпустка, то варто вико-
ристовувати її раціонально.

Скорпіон. Найголовніше в липні для 
Вас активність і працьовитість. Го-
роскоп пророкує Вам вигідні угоди, 
далекі відрядження і цікаві проекти. У 
сім’ї відносини чудові, фінансове ста-
новище буде стабільним, якщо не буде-
те лінуватися на основній роботі.

Терези. В липні Ви зіткнетесь з мину-
лим. Очікуються поїздки в рідні міста, 
які подарують приємні враження. Го-
роскоп пророкує самотнім зустріч з ко-
ханою людиною. У професії очікуються 
винагороди та премії. Гроші витрачайте 
на бажані покупки та бережіть нерви.

Діва. Якщо доля підкине в липні склад-
ні завдання, вони швидко вирішаться. 
В цьому місяці краще відмовитись від 
згубних звичок. А підтримку шукайте 
у близьких друзів. У любовних відно-
синах очікується не тільки буря, але й 
штиль. Зверніть увагу на стан очей.

Лев. В липні ви будете націлені на зба-
гачення духовної сторони життя. Го-
роскоп пророкує в цьому місяці вигідні 
пропозиції, цікаві знайомства і далекі 
подорожі. Леви повинні частіше спілку-
ватися з родиною, організуйте спільний 
відпочинок. 

Рак. В липні творіть, надихайтеся і 
здійснюйте давно забуті проекти. Го-
роскоп радить не ігнорувати прохання 
обранця, щоб зберегти любов і розумін-
ня. З фінансами все буде в порядку. Для 
здоров’я необхідно більше рухатися, 
правильно харчуватися і не сумувати.

Близнюки. В липні на Вас чекає успіх 
і в роботі, і в родині. Займіться підви-
щенням кваліфікації, щоб найближчим 
часом піднятися по кар’єрних сходах. 
Самотні Близнюки в липні зможуть зу-
стріти кохану людину. Крім основного 
заробітку, з’являться додаткові доходи.

Телець. В липні подбайте про себе. У 
Вас виникнуть цікаві ідеї. Не ховайте 
від оточуючих свій потенціал, а проявіть 
себе повною мірою. В особистому житті 
може бути нерозуміння. Проте якщо на 
деякі речі дивитися з посмішкою, то все 
легко минеться.

Овен. В липні Вам доведеться вирішува-
ти побутові проблеми, які в подальшому 
зміцнять сім’ю. Щоб не мати неприєм-
ностей не ризикуйте і не вплутуйтесь в 
сумнівні заходи. Сприятливий час збли-
зитися сім’єю за допомогою прогулянок 
і розваг.

Три мандрівники, музиканти з однієї середньовічної країни, зняли в готелі трикімнатний но-
мер за 30 марок. Кожен з них заплатив портьє по 10 марок. Потім з’ясувалося, що відведений 
номер коштує лише 25 марок Узявши із собою 5 марок здачі, портьє пішов до мешканців. По 
дорозі він здогадався, що розділити 5 марок на трьох досить складно. Поклавши в свою ки-
шеню дві марки, він віддав кожному мешканцю по марці й зробив ще одне відкриття. Кожен 
музикант заплатив по 9 марок, а всі разом витратили 9×3 = 27 марок. Дві марки лежали в ки-
шені портьє. Отже, перебування в готелі обійшлося музикантам у 29 марок. Куди ж поділася 
тридцята? Це запитання так стурбувало портьє, що він повернув мешканцям приховані дві 
марки, а ті пояснили, чому в нього немає підстав для хвилювання. Що сказали музиканти? 

Із 30 витрАчених МУзиКАнтАМи МАроК, 25 зАЛишиЛиСя У АДМІнІСтрАторА, 3 МАрКи отриМАЛи зДАчІ, 2 нАМАГАвСя ПривЛАСнити Портьє, яКий 
не тІЛьКи нечиСтий нА рУКУ, А й ще нА знАє ЛоГІКУ.

ЛОгІчНІ ЗАгАДки

кРОССВОРД


