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Звернення Президента
до Українського народу

Вшанування пам’яті
жертв Голодомору
1932-1933 років

Президент України Віктор Янукович взяв
участь у заходах з вшанування пам’яті
жертв Голодомору 1932-1933 років.
Глава держави очолив скорботну ходу
вздовж центральної алеї Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів
в Україні».
Учасники ходи встановили символічні
композиції з колосків пшениці та квітів до
скульптури «Гірка пам’ять дитинства».
Перед учасниками церемонії виступив
Президент України Віктор Янукович.
«Сьогодні ми схиляємо голови перед
пам’яттю наших загиблих співвітчизників. Ми висловлюємо співчуття народам
Білорусі, Казахстану, Росії, усім народам
колишнього Радянського Союзу, які постраждали в ті роки», - наголосив Віктор
Янукович.
Глава держави зазначив, що сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору україн-

Про призначення М.Л.Скорика головою Одеської обласної
державної адміністрації
Призначити СКОРИКА Миколу Леонідовича головою Одеської обласної
державної адміністрації.
Президент України Віктор яНУкоВиЧ. 8.11.2013р.

Біографічна довідка
М.Л. Скорик народився 27 листопада 1972
року в м. Одесі. Випускник Одеської загаль-

ноосвітньої школи № 121. У 1994
році закінчив Одеський політехнічний інститут за фахом «Економіка
та управління в машинобудуванні;
інженер-економіст». З цього ж року
працює на посаді менеджера в СП
«Примор’я». В травні 1995 року
очолив відділ розвитку АКБ «Імексбанк». В листопаді 1999 року призначений виконуючим обов’язки
голови правління «Імексбанку». В
грудні - головою правління.
З березня 2002 року – помічник
народного депутата України. З
травня 2006 року по листопад 2010
року – голова Одеської обласної
ради. Член Партії регіонів. З 16
листопада 2010 року – міністр фі-

нансів АР Крим.
З 8 листопада 2013 року – голова
Одеської обласної державної адміністрації. М.Л. Скорик – єдиний
представник України в Міжнародній гільдії фінансистів. Кандидат
економічних наук.
Одруженний. Захоплюється спортом.
Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Орденом «Різдво Христове» І ступеня, нагородою
«За значний особистий внесок у
створення та розвиток банківської
системи України», Почесною грамотою Національного Банку України, Грамота Верховної Ради України.

Читайте
В.Захарченко: «МВС
стане відомством
європейського
зразка»
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Шановні співвітчизники!

ці у багатьох країнах світу.
«Наше завдання - зберегти пам’ять про все,
що відбулося на українській землі - і героїчне, і трагічне. Спільна пам’ять та спільна
історія має об’єднувати нас, робити сильнішими. Це фундамент нашого майбутнього»,
- підкреслив Президент.
Після завершення виступу присутні вшанували пам’ять жертв Голодомору хвилиною
мовчання.
Після цього Віктор Янукович встановив запалену лампаду до «Свічі пам’яті».
У церемонії також взяли участь Президенти
України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Прем’єр-міністр Микола Азаров, Голова Верховної Ради Володимир Рибак, урядовці, представники громадськості.
Після церемонії Віктор Янукович оглянув
експозицію Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні»..
www.president.gov.ua
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Відбулася зустріч в
Женеві Iго заступника
Голови ДМС України
з Генеральним
Директором МОМ
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Передплатний індекс 89611

Найближчим часом я зроблю широке
інтерв’ю на телебаченні і відповім на всі
запитання. А сьогодні я хотів би підкреслити - альтернативи побудові суспільства
європейських стандартів в Україні немає.
І моя політика на цьому шляху завжди
була й залишається послідовною.
Реформи, які ми здійснюємо, - це підтвердження того, що ми йдемо європейським шляхом.
Ми будуємо державу, в якій права людини, рівність усіх перед законом, право
вибору, соціальний захист є найвищими
цінностями для всіх, без різниці, в якому
ти регіоні проживаєш чи на який майдан
виходиш.
І як Президент хотів би запевнити громадян України - я буду розбудовувати і
зміцнювати ці незаперечні фундаменти
нашого життя.
У нас ніхто не вкраде мрію про Україну рівних можливостей, про європейську
Україну. Так само як ніхто не зіштовхне
нас з праведної дороги, що веде до цієї
мрії.
Ми багато пройшли, і ще немало нам
пройти належить. Найскладніше на цьому
шляху були, є і завжди будуть економічні
проблеми.
Але я був би нечесним і несправедливим,
якби не подбав про найбільш знедолених
і незахищених, на яких може лягти основний тягар перехідного періоду.
Я був би, м’яко кажучи, неправий, якби
не зробив усього, що треба зробити, щоб
люди не втрачали робочі місця, щоб вони
отримували заробітні плати і пенсії, стипендії.
Я хочу, щоб у нашій великій українській
родині був мир і спокій. Як батько не може

залишити сім’ю без хліба, так і я не маю
права залишити людей напризволяще з
тими проблемами, які можуть виникнути,
якщо під тиском, який ми відчуваємо, зупиниться виробництво, і мільйони громадян будуть викинуті на вулиці.
Тому мені доводиться вдаватися до непростих рішень. Тому я інколи ризикую
бути незрозумілим. І тому я прошу сьогодні наш народ уважно вислухати мене особисто.
Я ніколи не зроблю жодного кроку на
шкоду Україні і народові. Воля громадян
України була, є і буде вирішальною для
кожного мого рішення.
Я хочу, щоб люди знали це.
Я дякую всім за високу громадянську свідомість. В інтерв’ю телевізійним каналам
я більш детально розкажу про наші спільні
кроки та дії, які ми будемо робити разом.
Сподіваюся на розуміння і підтримку.
Я вірю - ми подолаємо всі труднощі на
шляху розбудови нашої держави, бо нема
таких перепон, які не подолав би мудрий і
згуртований народ.
Ми ніколи і нікому не повинні дозволяти заважати нам. Молитви і мрії мільйонів
покладаються на Господнє рішення.
www.president.gov.ua

Підписано угоду про співпрацю
із газетою «Міграція»
20 листопада відбулася зустріч Голови Державної міграційної служби України
М.М.Ковальчука із головним
редактором газети «Міграція»,
членом колегії ДМС України
І.П.Супруновським.
Під час зустрічі було підписано Угоду про співпрацю
між Державною міграційною
службою України та Газетою
«Міграція».
І.П.Супруновський
проінформував керівника ДМС
України про висвітлення діяльності міграційних процесів та актуальних також про хід передплатної кампанії на газету
питань міграційної політики України, про «Міграція» на 2014 рік.
dmsu.gov.ua
роботу сайту та форуму газети «Міграція», а

в

номері:
Управління ДМС
України в
Полтавській
області
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Інтерв’ю за
підсумками виїзного
засідання комітету
ВРУ на Закарпатті
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У Міністерстві внутрішніх справ України

МВС України та туреччини визначили
Віталій Захарченко: «МВС стане
пріоритети у своїй співпраці
відомством європейського зразка»

Міліція завжди на передньому краї боротьби зі
злочинністю. А коли так,
усі видимі результати її
роботи – на слуху широкої громадськості. Звідси
й величезний інтерес до
пов’язаних з її реформуванням процесів, тим паче, що
з ініціативи самого відомства визначальною оцінкою
діяльності міліції стає довіра населення. Для цього
простого
вдосконалення
системи замало, потрібно
максимально наблизити її
до європейських правоохоронних стандартів. Про це
наша розмова з міністром
внутрішніх справ Віталієм
Захарченком.
— Віталію Юрійовичу,
підбивати підсумки роботи МВС за рік ще рано,
однак які результати ви
виокремите, скажімо, за
минулі 10 місяців?
— Сукупний аналіз криміногенної ситуації свідчить про її подальшу стабілізацію. Кількість заяв і
повідомлень про злочини,
правопорушення й інші події, що надійшли до МВС
за 10 місяців цього року, у
порівнянні з таким самим
періодом торік фактично не змінилася. Це менш
як 3,9 мільйона звернень.
Водночас з початку року в
Єдиному реєстрі зареєстровано майже 538 тисяч кримінальних правопорушень
(без урахування закритих),
що на 28,5% більше, ніж
обліковані злочини за аналогічний період торік.
Це зумовлено змінами
у кримінальному процесуальному законодавстві,
якими скасовано інститут
дослідчої перевірки і таку
стадію процесу, як відмова
в порушенні кримінальної
справи. Відтепер всі заяви,
що мають хоча б формальні
ознаки кримінального правопорушення, реєструють
в ЄРДР і за ними проводять
досудове розслідування.
— Здається, лише за вашої каденції в МВС почали
надавати значення безпосередньому спілкуванню
великих і малих начальників із людьми. Недавно
завершився перший етап
ініційованих вами виїзних
прийомів громадян працівниками апарату МВС
у всіх регіонах. Що показує
така практика?
— Виїзні прийоми дають
змогу бачити реальну картину роботи зі зверненнями громадян, тим паче, що
здійснюють їх тільки представники апарату МВС, аби
уникнути викривлення чи
приховування якоїсь інформації. Я, мої заступники та
інші працівники зустрілися
з людьми по всій країні, а

загалом до цього долучився
51 працівник апарату МВС
у 120 міських, районних та
лінійних органах внутрішніх справ.
— Як змінилася кадрова
політика у відомстві, особливо після подій у Врадіївці?
— Врадіївські події стали для нас гірким уроком.
Після проведеного службового розслідування зі служби звільнено начальника
обласної міліції Парсенюка
та вісім працівників цього
УМВС. Ще трьох звільнено
із займаних посад, а чотирьох притягнуто до інших
видів дисциплінарної відповідальності. Після позачергової атестації Врадіївського райвідділу з ОВС
звільнили ще трьох працівників.
Зокрема визначено 132
підрозділи, де за участю керівництва МВС та представників громадськості буде
проведено суцільне атестування особового складу.
Впевнений, нам вдасться
очистити міліцейські лави
від порушників закону, нероб та осіб, які свою належність до міліції використовують лише для вирішення
власних питань.
— Робота зі зверненнями громадян до МВС: чи є
зворотний зв’язок з людьми та як його здійснюють?
— У процесі перетворення МВС на правоохоронне
відомство
європейського
зразка роботі зі зверненнями громадян приділяємо якнайсерйознішу увагу. Тепер
у людей є багато можливостей звернутися до міліції:
написати заяву, надіслати
повідомлення чи запит електронною поштою, зокрема й
на мій персональний блог.
Кожне повідомлення ретельно перевіряється, і про
результати ми обов’язково
повідомляємо заявника.
Крім того, ми не випускаємо з поля зору взаємодію
зі ЗМІ. Впродовж дев’яти
місяців цього року було
розглянуто понад 15 тисяч
запитів на публічну інформацію.
Громадянам у нагоді стануть і кілька новинок, покликаних спростити процес
звернення по допомогу до
правоохоронців. Одна з них
— геоінформаційна система «Дільничний інспектор міліції», завдяки якій є
можливість прямого зв’язку
між дільничним та жителями того чи того населеного
пункту. Крім того, за її допомогою можна інформувати
громадян про оперативну
ситуацію: розшук злочинців, безвісти зниклих людей,
підлітків тощо. Недавно на

сайті МВС з’явилася рубрика «Допомога громадянам» з порадами фахівців,
як діяти в найтиповіших ситуаціях, та номери «гарячої
лінії» МВС, що працюють в
цілодобовому режимі.
— В Україні майже рік
діє новий Кримінальний
процесуальний кодекс. Чи
виправдав він пов’язані з
ним очікування?
— Новий КПК містить
низку прогресивних положень, спрямованих на забезпечення прав учасників
кримінального процесу, а
також підвищення рівня
його ефективності в цілому.
Візьмемо відмову від стадії
порушення кримінальної
справи, що відкидає можливі протиріччя між працівниками правоохоронних
органів та громадянами, бо
кожна заява чи звернення
з ознаками злочину підлягає реєстрації, після чого
в обов’язковому порядку
проводять досудове розслідування. Тим паче, від
подання заяви до початку
розслідування проходить
не більш як 24 години.
Прогресивним чи навіть революційним можна
назвати запровадження в
кримінальному
судочинстві інституту «укладання
угод», що передбачає примирення між потерпілим та
підозрюваним, а також визнання винуватості між підозрюваним, обвинуваченим
і прокурором. Це дає змогу
не лише враховувати інтереси потерпілої сторони, а
й зменшити застосування
до громадян репресивних
заходів кримінального процесуального характеру. З
початку року до суду направлено приблизно 20 тисяч обвинувальних актів з
угодами про примирення
та визнання винуватості —
кожне шосте провадження
від загальної кількості направлених до суду.
Крім того, нові види запобіжних заходів — домашній арешт, особисте
зобов’язання і особиста
порука — на 41% порівняно з минулим роком знизили випадки обрання запобіжних заходів у вигляді
тримання під вартою. На
посилення захисту громадян від безпідставного
втручання в їхнє особисте
життя працює і те, що всі
негласні дії для виявлення
причетності особи до злочину здійснюють тільки з
дозволу слідчого судді чи
прокурора. Додатковою гарантією забезпечення прав
підозрюваних є введення в
слідчих підрозділах посадових осіб, відповідальних
за перебування затриманих,
які повинні зареєструвати
затриманого,
роз’яснити
йому підстави затримання,
права та обов’язки, забезпечити належне поводження
з ним та дотримання його
прав.
Таким чином, МВС поступово, але впевнено рухається до мети — трансформації у правоохоронне
відомство, діяльність якого
відповідатиме
європейським стандартам захисту
прав людини і громадянина.
Олександр Біттнер,
«Урядовий кур’єр»

Серед них, зокрема – боротьба з організованою злочинністю,
тероризмом, корупцією, торгівлею людьми, відмиванням грошей,
кіберзлочинністю, незаконним обігом наркотиків тощо.
У МВС відбулася зустріч заступника Міністра
внутрішніх справ України
Віктора Ратушняка з делегацією жандармерії МВС
Турецької Республіки на
чолі з Головнокомандувачем жандармерії Серветом
Йорюком. Сторони обговорили актуальні питання подальшого співробітництва
у правоохоронній сфері та
першочергові завдання відомств.
Під час зустрічі Віктор
Ратушняк зазначив, що Турецька Республіка є одним
з найперших міжнародних
партнерів МВС після оголошення незалежності України. Взаємодія між відомствами бере свій початок з
1994 року і на цей час вже
налагоджена тісна та плідна
співпраця у боротьбі зі злочинністю.
– Сьогодні існує багато
напрямків, які потребують тісної взаємодії. Це і
боротьба з організованою
злочинністю та корупцією,
і з торгівлею людьми та відмиванням грошей, із кіберзлочинністю та незаконним
обігом наркотиків, – підкреслив заступник Міністра
та додав, що тісна співпраця прикордонних та міграційних служб обох держав
сприятиме ефективній про-

тидії нелегальній міграції.
Водночас Віктор Ратушняк звернув увагу присутніх
на те, що нині МВС України перебуває у процесі значних перетворень, зокрема,
пов’язаних з дією нового
Кримінального процесуального кодексу України. Реформа органів внутрішніх
справ України спрямована
на побудову нової системи,
яка б відповідала європейським стандартам.
Він також зазначив, що
відповідно до міжнародної
практики у МВС нещодавно було створено самостійний підрозділ – Департамент боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею
людьми.
Заступник Міністра внутрішніх справ також запропонував турецьким колегам
детально ознайомитися з ро-

ботою Головного управління внутрішніх військ МВС
України, яке виконує широкий та важливий спектр завдань.
У свою чергу Головнокомандувач
жандармерії
МВС Турецької Республіки Сервет Йорюк наголосив на тому, що важливо
об’єднатись у боротьбі з
тероризмом та організованою злочинністю, оскільки
самотужки з цими злочинними проявами не впоратися. Він також зазначив, що
Туреччина приймає активну
участь у боротьбі з тероризмом на міжнародній арені.
– Вважаю, що наша співпраця допоможе забезпечити
спокій у наших державах,
– наголосив Головнокомандувач жандармерії МВС Турецької Республіки.
УЗГ МВС України

У МВС відбулася зустріч з Надзвичайним
та Повноважним Послом Лівану

Сьогодні в МВС України
відбулася зустріч заступника начальника Управління міжнародних зв’язків
МВС України Олексія Ілляшенка з Надзвичайним
та Повноважним Послом
Лівану в Україні Клод
Халіль аль-Хаджаль. Сторони обговорили питання
щодо захисту прав та за-

конних інтересів громадян
Лівану на території України.
Пані Халіль аль-Хаджаль
вперше завітала до МВС
України.
Питання двостороннього
співробітництва у боротьбі з транснаціональною
злочинністю, захисту прав
та законних інтересів гро-

мадян Лівану на території України та інші робочі
моменти обговорили представники МВС України разом із іноземними гостями.
Зустріч ще раз довела
велику зацікавленість обох
сторін у подальшому розвитку й зміцненню двостороннього співробітництва.
Від імені керівництва
МВС України заступник
начальника
Управління
міжнародних зв’язків МВС
України Олексій Ілляшенко подякував за плідну
співпрацю та висловив переконання, що такі зустрічі, обмін думками та добрі
традиції взаємодопомоги
між Міністерством внутрішніх справ України та
Посольством Лівану продовжуватимуться й надалі.
УЗГ МВС України

абіодун Муміні бакаре: я приємно вражений
підготовкою українських миротворців
У цьому році посилені правила відбору кандидатів для проходження
служби у миротворчих місіях під егідою Організації Об’єднаних Націй
(ООН). Незважаючи на це, професійна підготовка українських правоохоронців залишається, як і раніше, на високому рівні.
Про це представник Секретаріату ООН Абіодун
Муміні Бакаре заявив 14
листопада, під час професійного відбору українських правоохоронців для
служби в 6 місіях ООН в
Республіках Косово, Ліберії, Кот-д'івуарі, Конго, Кіпрі та Південному Судані.
«Я вражений професійною підготовкою українських миротворців. Майже
всі вони продемонстрували

глибокі знання робочих мов
місій, а саме англійської та
французької. Вражений я
також практичною частиною іспитів - водінням міліціонерами повнопривідного
позашляховика. Анітрохи
не сумніваюся, що такі ж
результати вони продемонструють і під час виконання
вправ з особистої табельної
зброї. І ще хочу сказати:
у вас дивовижна, красива
країна, пишайтеся нею...»,

- зазначив Абіодун Муміні
Бакаре.
У свою чергу, начальник
Спеціального
миротворчого центру Національної
академії внутрішніх справ
Андрій Шеваріхін розповів нам про те, що на збори
з відбору кандидатів у миротворчі місії з майже всіх
обласних управлінь міліції
прибули 119 правоохоронців.
УЗГ МВС України

У Державній міграційній службі України
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Відбулася зустріч першого
Заступник Голови ДМС
заступника Голови ДМС України
України Василь Грицак взяв
з Генеральним Директором МОМ
участь у засіданні Ради
25 листопада у ході візиту
делегації ДМС до м. Женекерівників міграційних органів ва, Швейцарська Конфедерація, для участі у засіданні
103-ї Сесії Ради Міжнароддержав-учасниць СНД
ної організації з міграції

15 листопада у м.Мінськ
(Республіка Білорусь) відбулося чергове засідання
Ради керівників міграційних органів державучасниць СНД. Захід ініційовано Міністерством
внутрішніх справ Республіки Білорусь у рамках
Програми співробітництва
держав-учасниць СНД з
протидії нелегальній міграції на 2012-2014 роки.
Від ДМС України участь
у засіданні взяв заступник

Голови ДМС України Василь Грицак.
Серед основних питань,
які обговорювалися під час
засідання були аналіз міграційної ситуації в країнахучасницях СНД, тенденції
нелегальної міграції та заходи, що вживаються та є
перспективними з оптимізації міграційної ситуації, досвід роботи з протидії нелегальній міграції в
країнах-учасницях СНД,
методи виявлення шляхів

легалізації нелегальної міграції та відповідальність
за порушення міграційного законодавства, співробітництво з національними
діаспорами та громадськими організаціями у наданні підтримки громадянам
держав-учасниць
СНД,
які на законних підставах
перебувають на території
держав-учасниць СНД, їх
адаптація до соціальнокультурних умов країни
перебування.
dmsu.gov.ua

Працівники територіальних органів
пройшли навчання з міграційних питань

4 листопада в Інституті післядипломної
освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за ініціативи
Державної міграційної служби України навчались на курсах підвищення кваліфікації
60 фахівців територіальних органів ДМС
України.
Участь у навчанні дало змогу слухачам
підвищити професійний рівень у знанні
нормативно-правових актів України та теоретичних питань міграційних процесів.
Після успішної здачі іспиту слухачам були
вручені свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації.
dmsu.gov.ua

Державна міграційна служба України
та редакція газети «Міграція» вітають
з Днем народження та ювілеєм:
Начальника Управління
персоналу ДМСУ

Сергієнка Віктора
Валентиновича

з 45-річним ювілеєм

Начальника ГУ ДМСУ
у Закарпатській області

Михайлишина Ігоря
Володимировича

Начальника УДМСУ
у Хмельницькій області

Панькова Олега
Михайловича

Бажаємо Вам міцного здоров’я, мира,
злагоди та нових успіхів у розбудові
Державної міграційної служби України.

відбулася зустріч першого
заступника Голови ДМС
України Віктора Шейбута
з Генеральним Директором МОМ Вільямом Лейсі
Свінгом. Також у зустрічі
взяла участь заступник Генерального Директора пані
Лаура Томпсон.
У ході зустрічі Сторони
обговорили міграційну ситуацію в Україні та загальні напрями співпраці ДМС
з такою поважною міжнародною інституцією як
МОМ. Увагу було приділено обговоренню основних
викликів, що стоять перед
Україною у міграційній
сфері, зокрема питанням
реадмісії та спрощення візового режиму.
Генеральний
Директор
МОМ щиро привітав створення в Україні органу, відповідального за міграційні питання, відзначивши
складні завдання, що стоять
перед ДМС на сучасному
етапі її розвитку. Особливого значення у цьому контексті Генеральний Директор
МОМ надав створенню законодавчої бази управління
міграційними процесами.
Українська сторона наголосила на тому, що
Міжнародна
організація
з міграції є одним із найбільш надійних партнерів
у реалізації спільних цілей
щодо утвердження в Україні демократичних цінностей та високих стандартів
захисту прав людини. Було
підкреслено активну спрямованість Представництва
МОМ в Україні щодо роз-

витку співпраці з ДМС.
Віктор Шейбут також відзначив успішну реалізацію
проекту МОМ «Підтримка
впровадження Угод про реадмісію між Європейським
Союзом та Республікою
Молдова, Російською Федерацією та Україною: сприяння наданню допомоги в
добровільному поверненні
та реінтеграції (SIREADA)»
та початок нового проекту
МОМ «Посилення управління міграційними процесами та співпраця з питань
реадмісії у Східній Європі
(MIGRECO)».
У ході зустрічі перший заступник Голови ДМС України висловив впевненість в
тому, що існує багато проблем, які необхідно вирішувати спільно, користуючись
кращими напрацьованими
практиками та досвідом діяльності інших країн у сфері міграції, та наголосив на
тому, що саме МОМ є надзвичайно важливим інструментом, який в контексті

тенденцій міграційних процесів і надалі виконуватиме
свою роль у їх регулюванні
та сприятиме розвитку взаємної співпраці держав і
міжнародних організацій у
міграційній сфері.
У свою чергу Вільям Лейсі Свінг запевнив, що МОМ
і надалі сприятиме розвиткові потенціалу ДМС
України. Він з задоволенням прийняв запрошення
здійснити візит до України
та висловив готовність відвідати українську державу
у 2014 році.
Зустріч стала важливою
подією у розвитку взаємовигідного співробітництва
МОМ та ДМС України.
Нагадаємо: 20 листопада
у м.Київ відбулася зустріч
першого заступника Голови ДМС України Віктора
Шейбута з Головою Представництва Міжнародної
організації з міграції в
Україні Манфредом Профазі.
dmsu.gov.ua

Зміни в законодавстві України
вивчали бухгалтерські служби
ДМС на семінарі у Львові

14-15 листопада у Львові
пройшов семінар «Зміни
в законодавстві України
щодо організації бухгалтерського обліку бюджетних установ, порядку
складання фінансової та
бюджетної звітності, а
також порядку реєстрації та обліку бюджетних
зобов’язань розпорядників
бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України».
На семінарі надавали
роз’яснення представники керівного складу бухгалтерських служб ДМС
України та МВС України.
Важливість
проведення заходу підкреслила у
вступному слові Вікторія
Стус, директор ДБСРЗ,
головний бухгалтер ДМС
України, адже питання,
що виникають у щоденній
практичній діяльності бухгалтерських служб можна
обговорити спільно в ході
проведення семінару.
Плідної роботи побажав
учасникам начальник ГУ
ДМС України у Львівській
області Ярослав Скиба.
Роз’яснення щодо поряд-

ку надання адміністративних послуг та їх розмежування надала Антоніна
Рукавцева, перший заступник директора ДБСРЗ ДМС
України. Вона ж розповіла
про стан автоматизації підрозділів фінансового забезпечення системи МВС
України та впровадження
підсистеми обліку доходів
автоматизованої системи
«Управління
фінансами
МВС України».
Юрій Пассюра, начальник
відділу організації фінансування з інших джерел

ДФЗБО МВС України,
ознайомив із законодавством у сфері надання адміністративних послуг.
Серед тем, що викликали
інтерес та жваве обговорення практиків – зміни
в законодавстві України
щодо організації бухгалтерського обліку бюджетних установ та стан фінансування із загального
фонду державного бюджету у 2013 році та показники проекту бюджету на
2014 рік.
dmsu.gov.ua
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У теріторіальних міграційних службах України

Управління Державної міграційної служби
України в Полтавській області
Історична довідка

Начальник Управління Державної
міграційної служби
України в Полтавській області
Шостак Сергій Борисович

Біографія
Шостак Сергій Борисович,
1968 року народження, має
дві вищих освіти педагогічну
і юридичну.
У 1992 році закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка. У 2006 році закінчив
Київський національний університет внутрішніх справ.
З 1993 року по 2010 рік
проходив службу в органах
Управління Державної міграційної служби України
в Полтавській області розташоване у приміщенні, що
знаходиться у центральній
частині міста Полтави. До
складу Управління входять
31 територіальний підрозділ,
6 вузлів ДІС з оформлення
документів для виготовлення
паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Керівництвом УДМС України в Полтавській області
приділяється постійна увага організації роботи щодо
зменшення черг та покращання обслуговування населення Полтавської області з
питання оформлення і видачі
паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Так з метою ефективного
впливу на зменшення кількості скарг з боку громадян
11.04.2013 року у секторі з
централізованого оформлення документів №5, що роз-

внутрішніх справ УМВС
України в Полтавській
області. За роки служби
був нагороджений : відзнакою МВС України
– медаллю «За сумлінну службу» ІІІ ступеню,
відзнакою МВС України
«За відзнаку в службі»
ІІ ступеню, відзнакою
МВС України «За сумлінну службу» І ступеню,
відзнакою МВС України
– медаллю «За сумлінну
службу» 2 ступеню, відзнакою МВС України
«Почесний знак МВС
України»,
пам’ятною
відзнакою МВС України
– медаллю «90 років карному розшуку України»,
відомчою заохочувальною відзнакою ГУМВС
«Знак пошани».
З 2010 року по 2011 роки
працював
начальником
Управління у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Головного управління Міністерства
внутрішніх справ України в
Полтавській області.
З вересня 2011 року призначений на посаду начальника
Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області.

ташований у місті Полтаві за
адресою вул. Маршала Бірюзова, 36 та входить до структури Київського РВ в м. Полтаві
УДМС України в Полтавській
області додатково введено в
експлуатацію друге робоче
місце з прийому заяв-анкет
та фотографування громадян,
що оформлюють паспорт громадянина України для виїзду
за кордон. Таким чином, введення третього робочого місця в місті Полтаві дозволило
скоротити черги та покращати
якість обслуговування населення при наданні адміністративних послуг.
Враховуючи вимоги Закону
України «Про адміністративні послуги» було ініційовано
та здійснено перенесення обладнання з оформлення документів для виїзду за кордон з
другого поверху орендованого приміщення, де розміщено
УДМС області до приміщення
розташованого на першому

Полтавська область займає центральну
частину Лівобережної України. Площа області становить 28,8 тис.кв.км.
На Полтавщині налічується 169 територій та об’єктів природно - заповідного
фонду в т.ч. дендропарк у с.Устимівка,
Хомутецький парк у садибі МуравйовихАпостолів та полтавський міський сад. В
1820-1841pp. на території саду діяла Полтавська школа садівництва, яка пізніше
була передана Полтавському інституту
шляхетних дівчат. На території міського
саду в 1852р. споруджено будинок Полтавського міського театру.
Основою курортних ресурсів області є
джерела мінеральних вод у Миргородському, Великобагачанському, Новосанжарському, Кременчуцькому, Хорольському районах.
Поряд з великими надбаннями природно
- заповідного фонду під охороною держави знаходяться визначні археологічні,
архітектурні та історичні пам’ятки, з яких
складається культурна спадщина народу.
На сьогодні в області їх налічується понад
4 тисяч.
Є тут і велика кількість музеїв - державних і громадських. Загальна чисельність
експонатів усіх категорій музеїв становить

поверсі зі зручним під’їздом, в
якому в повному обсязі забезпечуються належні умови для
доступу до надання адміністративних послуг громадян,
в тому числі з обмеженими фізичними можливостями також
у центральній частині міста
Полтави.
Організація роботи надання
якісних адміністративних послуг у максимально зручних
та комфортних для громадян
умовах, зменшення черг та
кількості скарг з боку громадян, покращання обслуговування населення знаходиться
на постійному особистому
контролі керівництва УДМС
України в Полтавській області.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності служби є
організація особистого прийому громадян.
Протягом поточного року
співробітниками
управління ДМС Полтавської області
здійснено 28 виїздів до територіальних підрозділів з метою надання практичної допомоги у проведенні прийому
громадян з питань діяльності
служби.
Однією із категорій іноземних громадян, які мешкають
на території області, є біженці
та шукачі притулку. Станом
на 01.10.2013 року на обліках
сектору у справах біженців та
соціальної інтеграції УДМС
України в Полтавській області
перебувають 22 особи, які визнані біженцями та 7 які визнані особами, які потребують
додаткового захисту. Серед загальної кількості шукачів притулку – 3 неповнолітні особи у

близько 700 тис. одиниць збереження.
Найстарішим в області є Полтавський краєзнавчий музей.
Понад сто років тому (1891р.)
при Полтавській губернській
земській управі розпочалась
його організація, основу якого
складала колекція ґрунтів і гербарій, зібраний експедицією відомого вченого - ґрунтознавця
В.В.Докучаєва.
У 1709р. на полі під Полтавою
відбулася битва, яка стала переломним моментом у довгій
і виснажливій Північній війні,
яку вели Росія і Швеція за вихід до Балтійського моря. На полях під Полтавою
Карл XII зазнав небувалої поразки, після
якої зірка його попередніх перемог закотилась назавжди. Немало пам’ятників увічнили полтавську вікторію. В 1950р. було
відкрито музей історії Полтавської битви.
Історико - культурний заповідник “Поле
Полтавської битви” включає музей цієї події, польовий укріплений табір російської
армії, редути, братську могилу російських
воїнів, Сампсоніївську церкву (1856p.),
пам’ятник загиблим шведським солдатам
від росіян (1909p.), пам’ятник шведам від
співвітчизників (1909p.), пам’ятник Петру
І (1915p.).
Про значний внесок уродженців Полтавщини у розвиток вітчизняної науки
і культури розповідають літературно меморіальні музеї Г.С.Сковороди у смт.
Чорнухи, І.П.Котляревського, Панаса
Мирного, В.Г.Короленка у м.Полтава,
Олеся Гончара у с.Суха Кобеляцького
району, заповідник-музей М.В.Гоголя у
с.Гоголеве Шишацького району та літературно - меморіальний музей письменника у славнозвісних Великих Сорочинцях на Миргородщині. Саме у с.Великі
Сорочинці в будинку військового лікаря

складі сім’ї.
Відповідно до своїх повноважень, визначених законодавством та Положенням
УДМС України в Полтавській
області вживає заходів щодо
інтеграції вказаної категорії
іноземних громадян в українське суспільство. З цією
метою розпорядженням Голови Полтавської обласної державної адміністрації утворена
робоча група при Полтавській
облдержадміністрації з питань
інтеграції біженців та осіб, які
потребують додаткового захисту, в українське суспільство. Розроблений та наданий
на затвердження в обласну
державну адміністрацію відповідний обласний план заходів.
Сектор у справах біженців та
соціальної інтеграції надає допомогу біженцям та шукачам
притулку у їх працевлаштуванні, соціально-побутовому,
медичному обслуговуванні. З
цією метою налагоджена взаємодія з обласним центром
занятості, Управлінням охорони здоров’я Полтавської
обласної держадміністрації. У
разі необхідності вирішується
питання щодо пенсійного забезпечення вказаної категорії
осіб. За сприяння УДМС 3 неповнолітні особи, які визнані
особами, які мають додатковий захист, влаштовані на навчання до середньої школи м.
Полтави.
Незважаючи на складні ситуації на ринку праці області,
90% працездатних громадян
з числа біженців, працевлаштовані. В більшості випадків

М.Я.Трахимовського народився М.В.
Гоголь. Тут збереглася Преображенська
церква (1727-1732 pp.) - місце хрещення
письменника.
Уродженцем с.Фрунзівка Полтавська область є військовий лікар П.Ф.Чайка, дід видатного композитора П.І.Чайковського,
який у 1864 р. відвідав ці місця. До наших
днів тут зберігся старовинний будинок з
мезоніном, колонами і верандами.
В Полтаві народився і закінчив гімназію
один із піонерів ракетної техніки і теорії космічних польотів Ю.В. Кондратюк
(Олександр Шаргей). Зберігся будинок по
вул. Сретенській, 4, в якому він жив. В місті діє музей авіації і космонавтики.
Також в Полтаві народилась актриса німого кіно Віра Холодна (В.Левченко).
Полтавщина має цікаву і неповторну історію. Багату історію краю дбайливо збережено для нащадків.
Полтавщина - край, щедро обдарований
піснями і легендами, край письменників і
художників, мислителів і вчених, чиї імена золотом закарбовані в пантеоні слави
світових діячів мистецтва і науки. Полтавщина - край із традиціями і культурою, які
корінням своїм виходять з сивини тисячоліть.

проблему працевлаштування
біженці вирішують самі, а у
разі потреби, через посередництво міграційної служби.
Особам зазначеної категорії
безоплатно надаються профорієнтаційні та консультаційні
послуги, відповідна інформація з метою вибору місця роботи, режиму праці.
У тісній взаємодії із Управлінням охорони здоров’я Полтавської обласної державної
адміністрації
забезпечено
медичне обслуговування біженців. Для цього визначено
Полтавську обласну клінічну
лікарню. Тут проходять обстеження всі, хто має намір отримати статус біженця, а також
інші шукачі притулку. Крім
цього, медичні послуги надаються іноземцям лікувальними заходами за місцем проживання.
Проблемним
залишається

питання надання біженцям
житла. Зазначені особи переважно мешкають у найманих
приватних будинках і квартирах. У разі необхідності
міграційна служба сприяє
у вирішенні питання щодо
надання можливості тимчасового проживання особам,
які перебувають у процедурі
визнання біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту.
Надання первинної безоплатної допомоги населенню
Полтавської області з питань,
що віднесені до компетенції
Державної міграційної служби України вирішуються у
дотриманні вимог законодавства України, у тому числі
міжнародних норм права, зокрема Загальної Декларації з
прав людини.
УДМС України
в Полтавській області

У теріторіальних міграційних службах України
У Хмельницькому відбулась підсумкова
регіональна конференція в рамках
проекту ОБСЄ в Україні

13 листопада 2013 року у
конференц-залі готелю “Поділля” відбулась підсумкова регіональна конференція в рамках
реалізації проекту “Поширення
Національного механізму взаємодії суб`єктів, які здійснюють
заходи у сфері протидії торгівлі
людьми в Україні.
Участь у конференції взяли
представники Міністерства соціальної політики України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні,
обласної та районних державних
адміністрацій у Хмельницькій

області, соціальних служб, громадських організацій — партнерів
у виконанні проекту.
Від УДМС України в Хмельницькій області у конференції взяли
участь перший заступник начальника Управління Дорофеєв Сергій Петрович та завідувач сектору
у справах біженців та соціальної
інтеграції Возовик Валентина Іванівна.
Учасники зустрічі обговорили
питання щодо стану впровадження Національного механізму взаємодії суб`єктів, які здійснюють

заходи у сфері протидії торгівлі
людьми в Україні, роль центрів
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у здійсненні планів
реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, ідентифікації та координації зусиль
суб`єктів у зборі документів для
надання статусу особі, яка постраждала від торгівлі людьми,
роль правоохоронних органів у
ідентифікації та взаємодії у наданні допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми,
значення Центру соціально —
психологічної допомоги у забезпеченні тимчасового притулку та
комплексу соціальної допомоги
особам, які постраждали від торгівлі людьми.
Завдяки реалізації Проекту відбулося покращення спроможності суб`єктів, які здійснюють
заходи у сфері протидії торгівлі
людьми, виявляти постраждалих
від торгівлі людьми осіб, надавати їм кваліфіковану допомогу та
підтримку відповідно до Закону
України “Про протидію торгівлі
людьми”.
Володимир Брикайло, УДМСУ
в Хмельницькій області
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Проведено робочу зустріч із
регіональним представником
УВКБ ООН в Білорусі, Молдові
та Україні Олдріхом Андрисеком

11 листопада в приміщенні ГУДМС України в Харківській області
проведено робочу зустріч з представником УВКБ ООН в Білорусі,
Молдові та Україні Олдріхом Андрисеком, в ході якої брали участь
керівники ГУДМС Україні в Харківській області, а саме начальник
Денисюк О.А., заступники Адамов І.В. та Чирик О.Ю., а також начальник управління у справах біженців Заяць Н.О.
Метою зустрічі стало обговорення питання проведення спільної
оцінки перебування біженців, осіб, які отримали додатковий захист у
пунктах тимчасового розміщення біженців в Україні, проблем, з якими вони стикаються та спільного пошуку шляхів їх вирішення. Також
під час зустрічі були обговорені питання створення на Харківщині
сприятливих умов для інтеграції біженців в українське суспільство,
захисту їх прав та необхідності впровадження міжнародних та європейських стандартів законодавства щодо надання притулку.
ГУДМС України в Харківській області

Процес паспортизації засуджених
Юним севастопольцям
проходить чітко та без затримок урочисто вручали паспорти

19 листопада на Дніпропетровщині відбулася робоча нарада під
керівництвом заступника голови
облдержадміністрації Ростислава Ботвінова. У своєму виступі
він підкреслив: «Наша мета – не
тільки створення умов для виправлення засуджених в місцях
позбавлення волі, але і адаптація їх в соціумі після відбування
строку покарання. І в першу чергу, це стосується видачі паспортів. Тому, цей процес повинен

проходити чітко і без затримок»,
- відмітив Ростислав Ботвінов.
З доповіддю на нараді виступив
начальник Головного управління
Державної міграційної служби в
Дніпропетровській області Анатолій Бабець, який зазначив, що
на сьогоднішній день в Дніпропетровській області ведеться системна робота щодо паспортизації
засуджених. Тільки з початку 2013
року було видано 512 паспортів.
Планується, що до кінця 2013
року буде виданий ще 161 документ. Це майже вдвічі більше, ніж
за 2012 рік.
«І все ж таки на сьогоднішній
день ще існують деякі питання
щодо видачі паспортів конкретним
засудженим, або питання пов’язані
із взаємодією окремих установ виконання покарань та підрозділів
державної міграційної служби
України, - сказав Анатолій Бабець.
– Ми активно працюємо над кожним випадком. До середини грудня 2013 року всі питання у дано-

му напрямку будуть вирішені».
У нараді також прийняли участь
директор департаменту взаємодії
з правоохоронними органами,
громадського захисту і оборонної роботи облдержадміністрації
Ірина Федорчук та перший заступник начальника Головного
управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській
області Ігор Льовочкін.
ГУ ДМС України
в Дніпропетровській області

В рамках програми основних заходів, присвячених святкуванню
38-ї річниці заснування Гагарінського району міста Севастополя,
14 листопада 2013 року відбулось
урочисте вручення паспортів громадянина України молоді району.
Більш 100 дітей, яким виповнилося 16 років, отримали свій паспорт громадянина України.
Працівники Гагарінської районної державної адміністрації м.Севастополя та начальник Гагарінського районного
відділу Управління Державної
міграційної служби України в

м.Севастополі Ірина Сердюк побажали молоді успіхів та досягнень на благо процвітання нашої
країни.
Кожному юному Севастопольцю вручили пам’ятки з напутніми словами та побажаннями від
Голови Севастопольської міської
державної адміністрації та Голови Гагарінської районної ради в
м.Севастополі.
За традицією урочисте вручення паспортів супроводжувалось
святковим концертом.
Управління ДМС України
в м.Севастополі

Колектив міграційної служби
Херсонщини взяв участь
у суботнику

Представники різних відомств вчились
взаємодіяти під час надання допомоги
постраждалим від торгівлі людьми

Протягом двох днів у Кіровограді проходив семінар-тренінг у
рамках проекту «Поширення Національного механізму взаємодії
суб’єктів, які здійснюють заходи
у сфері торгівлі людьми» за ініціативи Координатора проектів
ОБСЄ та Міністерства соціальної політики України. У заході
взяли участь представники підрозділів облдержадміністрації,

правоохоронних відомств, міської
ради, центру зайнятості та відділу
по роботі з іноземцями та біженцями УДМС в області.
Даний проект направлений на
покращення спроможності організацій та установ, що здійснюють
заходи у сфері торгівлі людьми,
виявляти та надавати допомогу
особам, які постраждали від торгівлі людьми, відповідно до Зако-

ну України «Про протидію торгівлі людьми».
Учасники тренінгу ознайомились з досвідом впровадження
проекту в інших областях, розглянули проблему торгівлі людьми та законодавство у цій сфері.
Представники різних відомств
мали змогу закріпити теоретичні
знання на практичних заняттях,
здобувши навички з ідентифікації постраждалих від торгівлі
людьми, встановлення їх статусу,
проведення опитування цих категорій громадян, а також взаємодії
між собою у наданні постраждалим допомоги та проведенні їх
реабілітації.
У результаті заходу було налагоджено механізм подальшої
взаємодії між представниками
організацій-учасників у разі виявлення фактів торгівлі людьми.
Інна Захарова, УДМС України
в Кіровоградській області

Працівники міграційної служби
Херсонщини взяли участь в суботнику по очищенню та благоустрою
території. Суботник пройшов за
ініціативи голови Херсонської облдержадміністрації М.М.Костяка
у рамках всеукраїнської кампанії
із забезпечення чистоти і порядку.
Під час його проведення було
прибрано службові кабінети , приміщення апарату Управління, а
також територіальних підрозділів,
очищено від сміття та листя прилеглу територію будівлі.
108 працівників УДМС України
в Херсонській області прийняли
участь в даному заході, прибрано
територію у розмірі 1.3 га. Обсяг
вивезених побутових відходів та
опалого листя склав 10 м3.

Колективом міграційної служби області упорядковано газонів
і квітників загальною площею
736кв.м, здійснено обкопування
дерев та вивезено сухе гілля.
Всі учасники заходу отримали
приємне почуття задоволення від
здійснення доброї справи.
Керівник Управління О.В. Яковенко особисто висловила подяку
всім працівникам за їх участь та
зауважила: “Проведення суботників - це захід, спрямований на
забезпечення чистоти і порядку,
що об’єднує людей, які хочуть
жити в доглянутій місцевості,
дихати свіжим повітрям та відпочивати в чистих парках.”
Іоанна Євич, УДМСУ
в Херсонській області
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У теріторіальних міграційних службах України

На запорізькому телебаченні обговорювали
питання оформлення закордонного та
введення біометричного паспортів

1 листопада 2013 року на Запорізькому телеканалі «МТМ»
відбувся запис програми «Акценти тижня», участь у якій
взяв начальник Управління
Державної міграційної служби
України в Запорізькій області
Олександр Леонідович Харіна.
Темою програми, в якій разом
з експертами розглядаються
основні факти і події міста Запоріжжя, стало оформлення
паспорту громадянина України
для виїзду за кордон.
Під час запису Олександр

Харіна відповідав на запитання ведучої, зокрема її цікавило
скільки коштує оформлення закордонного паспорта і як це мотивовано. Відповідаючи на це
питання, Олександр Леонідович
зазначив, що у відповідності з
діючими на сьогодні нормативними актами при звичайному
(не терміновому) оформленні
стягуються три обов’язкові платежі: державне мито у розмірі
10 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і становить 170
гривень, вартість послуги під-

розділів внутрішніх справ та
Державної міграційної служби України – 87,15 гривень та
плата за бланк паспорта у розмірі 120 гривень. При цьому
Олександр Харіна зазначив, що
жодним нормативним актом
не передбачено право окремих
категорій громадян бути звільненим від сплати адміністративних послуг за оформлення
закордонного паспорту, у тому
числі вартості бланку документів.
Ще однією темою для розмови стало введення в Україні
біометричних паспортів.
«Біометричні документи почнуть оформляти і видавати
громадянам після завершення
роботи з розроблення та затвердження підзаконних актів (про
технічний опис документів, а
також порядок їх оформлення
і видачі), а також забезпечення
технічних умов для фотографування громадян, зчитування
відбитків пальців і внесення
даних у відомчу інформаційну систему у всіх підрозділах
ДМС України, які будуть видавати такі документи, - підсумував Олександр Харіна».
Ніколаєнко Вілена,
УДМС України
в Запорізькій області

Прес-служба УДМС України
у Черкаській області взяла
участь у київському семінарі

1 листопада у Києві
відбувся
заключний
тренінг із низки семінарів
“Відкритий
діалог: ЗМІ, неурядові
організації та державні
інституції. Використання нових комунікативних можливостей”.
Із вересня 2013 року
Фонд “Демократичні
ініціативи імені Ілька
Кучеріва” реалізовував
цей проект у різних регіонах України.
Організація і проведення такого
масштабного проекту стала можливою за підтримки Департаменту
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету
Міністрів України, Держтелерадіо
України та Відділу преси, освіти
та культури Посольства США в
Україні.
Семінари було організовано для
представників прес-служб органів
державної та представницької влади, журналістів та громадських діячів. Особливістю київського заходу стала переважна участь у ньому
прес-секретарів органів виконавчої влади, у тому числі Управління Державної міграційної служби
України у Черкаській області.
Значний інтерес в учасників семінару викликали виступи ректора Укртелерадіопресінституту
Сергія Правденка, директора Фон-

ду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірини Бекешкіної, докторанта Національної
академії державного управління
при Парезидентові України Марії Лашкіної, тренера Internews
Network Олега Хоменока. Адже
питання застосування нових технологічних можливостей та інструментів, комунікацій, правове
регулювання сфери комунікацій
та соціологічні дані зацікавили
усіх учасників семінару.
Організаторами і журналістами
було позитивно відзначено високу ініціативність комунікативних
служб органів виконавчої влади,
адже семінар дав змогу поглянути на держслужбовців як на людей, котрі прагнуть новацій у
своїй діяльності.
Тетяна Федорова, УДМС
України у Черкаській області

Подяка від обласного дитячого будинку
Управлінню ДМС України в Луганській області
«Колектив дитячого будинку
«Комунальна установа «Іллірійський обласний дитячий будинок «Надія дітям»» висловлює
щиру подяку колективу Управління Державної міграційної
служби України в Луганській
області за сприяння у роботі та
оформлені документів, своєчасне оформлення великої кількості документів дітей, поміч
та супровід процесу складання
потрібної документації, тісну
співпрацю, високий професіоналізм та людське розуміння.
В зв’язку з роботою дитячого будинку, потребується часте
оформлення документів дітей в
Управлінні ДМС України в Лу-

ганській області, працівники якої
завжди з повагою та розумінням
ставляться до потреб дитячого
будинку, завжди допомагають,
пояснюють, йдуть на зустріч на-

У Тернополі відбувся кущовий семінар
працівників міграційної служби

5-6 листопада на Тернопільщині відбувся виїзний кущовий навчальний семінар працівників
територіальних органів та підрозділів ДМС щодо оформлення
паспортних документів, реєстрації місця проживання та набуття
громадянства України.
Аби обговорити проблемні питання роботи міграційної служби
до Тернополя приїхали начальник
відділу паспортної роботи ДМС
Алла Чередніченко, заступник
начальника відділу громадянства
ДМС Світлана Лещенко та головний спеціаліст відділу імміграційної роботи ДМС Людмила
Слівінська.
У навчаннях взяли участь працівники Головних Управлінь та
Управлінь Державної міграційної служби України у Львівській,
Волинській, Івана-Франківській,
Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях, а також керівники територіальних підрозділів міграційної
служби Тернопільщини.
Гостей на Тернопільщині при-

вітав начальник УДМС України
області Томаш Вербич. У своєму
вступному слові він коротко розповів учасникам навчань про область, діяльність Управління, охарактеризував міграційні процеси,
що відбуваються у краї. Також
Томаш Іванович висловив думку,
що подібні семінари надзвичайно
потрібні, адже дають можливість
колегам обмінятися досвідом і напрацювати шляхи взаємодії.
Серед питань, що піднімалися на
навчаннях: особливості реєстрації місця проживання неповнолітніх, документування першим
паспортом осіб, яким виповнилося 18 років, набуття громадянства
України, надання дозволів на імміграцію, оформлення посвідок
на постійне проживання. І це далеко не увесь перелік.
Результатом навчань має стати
усунення типових недоліків у роботі служби, а відтак підвищення
якості обслуговування громадян..
Ірина Бойко,
УДМС України
в Тернопільській області

шим працівникам. Про це свідчить завжди своєчасне та швидке
складання документів та вчасне їх
отримання. У цьому році, 11 вихованців дитячого будинку, були

запрошені до відпочинку та оздоровленню на Різдвяні канікули
до Сполучених Штатів Америки.
Завдяки чіткій та компетентній
роботі колективу Управління Дер-

жавної Міграційної служби, усі
потрібні документи були оформлені швидко та своєчасно. Висловлюємо щиру подяку начальнику Управління ДМС України
в Луганській області Скіртачу
Юрію Івановичу та завідувачу
Лутугинського районного сектору Управління ДМС України в
Луганській області Колесніковій
Маргариті Михайлівні та бажаємо довгих років злагодженої,
продуктивної роботи вашому
колективу.

З повагою,
Комунальна установа
«Іллірійський обласний
дитячий будинок
«Надія дітям»»

Семінар у Чернівцях зібрав представників
прес-служб західних областей України
Ефективному використанню сучасних медіатехнологій при інформуванні громадськості про
діяльність органів державної влади був присвячений
семінар у Чернівцях, організований Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька
Кучеріва».

В роботі семінару взяли участь
представники прес-служб органів державної влади ІваноФранківської, Хмельницької та
Чернівецькій областей, в тому
числі й Управління міграційної
служби Буковини.
Як за допомогою соціальних
мереж оперативно реагувати
на інформаційні запити суспільства, як ефективно використовувати дані соціологічних
досліджень, які правові механізми регулювання діяльності
засобів масової комунікації та
державних органів при роботі

з інформацією – йшлося під час
сесій представників Фонду та викладачів Національної Академії
державного управління при Президентові України.
Семінар минув в режимі живих
дискусій, в яких було напрацьовано чимало цікавих пропозицій, ідей та рекомендацій. При

цьому організатори науковопрактичного заходу сподіваються, що напрацювання не лише
збагатять професійний багаж
працівників прес-служб, а й
стануть предметом подальших
досліджень для науковців.
УДМС України
в Чернівецькій області

Спецінтерв'ю
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ІНТЕРВ’Ю ЗА ПІДСУМКАМИ ВИЇЗНОГО
ЗАСІДАННЯ комітету
Верховної Ради України
НА ЗАКАРПАТТІ

Питання: Валерію Васильовичу, відвідуючи у
березні цього року Головне управління Державної
міграційної служби України
у Закарпатській області,
Ви пообіцяли провести
наступне виїзне засідання
Комітету Верховної Ради
з питань прав людини,
національних меншин і
міжнаціональних відносин
на Закарпатті. І слово
дотримали. Скажіть будь
ласка, на вибір регіону
вплинуло Ваше закарпатське походження чи ще
якісь чинники?
Відповідь: Наш Комітет опікується дуже широким і одначасно дуже гострим колом питань. По суті, від рішень, які ми
приймаємо, залежать долі людей, навіть цілих народностей.
Їх не можна вирішувати, закрившись у комфортних кабінетах,
абстрагувавшись від реального
життя. Ось чому, у своїй роботі
ми обрали новий формат, коли
законопроекти, які є найбільш
резонансними для нашої країни,
ми намагаємося обговорювати

в присутності експертів і громадських активістів. Тож оскільки
саме Закарпаття є воротами України в Європу, де повною мірою
окреслюються проблеми міграції,
надання притулку та додаткового
захисту, то питання національних
меншин і мігрантів ми вирішили
вивчати в області, для якої ця тема
є найбільш близькою і зрозумілою. За таким самим принципом
кілька місяців тому ми проводили
інше виїзне засідання, що стосувалося прав кримських татар.
Логічно, що воно проводилось у
Криму.
Питання: На якій проблематиці концентрувалась
особлива увага в ході роботи виїзного засідання ?
Відповідь: Першим у порядку денному виїзного засідання
Комітету було питання “Про стан
забезпечення прав національних
меншин у Закарпатській області”. Як відомо, тут проживають
великі общини угорців, словаків,
румунів і ромів. Також, важливою
складовою наших обговорень
стали питання, пов’язані з застосуванням законодавства України
про біженців та осіб, які потребу-

Голова комітету
ВРУ
з питань прав
людини,
національних
меншин і
міжнаціональних
відносин

Валерій Пацкан
ють додаткового або тимчасового
захисту, у західному прикордонному регіоні.
Питання: Чи мали Ви можливість поспілкуватися
безпосередньо з біженцями? Що їх хвилює?
Відповідь: Вдалося. 2 жовтня
делегація Комітету повним складом відвідала Пункт тимчасового
розміщення біженців, що розташований в закарпатському Мука-

«Комітет опікується дуже широким і одначасно
дуже гострим колом питань. По
суті, від рішень,
які ми приймаємо, залежать
долі людей, навіть цілих народностей»

чеві. На власні очі ми побачили,
в яких умовах проживають тут 64
шукачів притулку. Вони отримують харчування, освіту та дах над
головою. Діти з цього закладу вже
вільно розмовляють українською
мовою та навіть співають українські народні пісні.
Однак мусимо подивитися на
проблему і з іншого боку. Зокрема, для Закарпаття як прикордонної території актуальною залишається проблема нелегальної
міграції. Україну сьогодні
часто сприймають як транзитну територію на шляху до
країн Єврозони. Відтак, чимало мігрантів, затриманих
на кордонах з ЄС, заявляють
про себе як про біженців і
звертаються з відповідними
заявами до міграційної служби.
Питання: До яких висновків прийшли члени
Комітету Верховної
Ради з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин,
аналізуючи практичні
аспекти застосування
законодавства України
про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового
захисту?

Відповідь: Це були дуже
плідні кілька днів роботи. Члени Комітету безпосередньо на
місці ознайомились із нинішнім
становищем, умовами життя, забезпеченням освітніх, мовних,
культурно-мистецьких, інформаційних та інших потреб національних меншин Закарпаття, а
також виокремили для себе ряд
проблем, пов’язаних з міграцією. Для нас важливим було не
тільки оцінити практичну реалізацію законодавства з цього
питання, а й оцінити його відповідність стандартам Європейського Союзу, асоційованим
членом якого наша держава, я
сподіваюся, незабаром стане.
Тож результати засідання вплинуть на подальшу законотворчу
діяльність Комітету у цьому напрямку. Зауважу, що працюючи
над законодавством у сфері міграції, ми залучаємо експертів із
питань міграції, представників
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, а
також Міжнародної Організації
Міграції.
- Дякую за розмову.
__________________________
Ольга Поштак,
головний спеціаліст по зв’язках
з громадськістю та ЗМІ
ГУДМС України
в Закарпатській області
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Головна функція Державної міграційної служби
України – захист прав і свобод громадян
історико-правовий аналіз, еволюційний розвиток
Продовження, жавного кордону. У зв’язку з цим
було поставлено завдання здійпочаток
снення контролю за механізмом
в №139
перетину державного кордону
розвитком по- (в’їзду-виїзду), який міг би забездальших події, коли перед новою печити ефективний захист існуювладою гостро постало завдання чого ладу від зовнішніх впливів і
загальної трудової повинності, і одночасно перешкодив би несанквиникла необхідність закріплен- ціонованим виїздом громадян за
ня населення за місцем прожи- кордон. Важливим правовим актом
вання та введення контролю за цієї спрямованості був декрет РНК
пересуванням громадян. 25 черв- РСФС від 20 травня 1922 «Про виня 1919 ВЦВК прийняла декрет їзді за кордон громадян РСФС та
«Про введення трудових книжок іноземців», що встановив різний
порядок отримання дозволів на виу містах Москві і Петрограді».
На підставі вище згаданого до- їзд за кордон для громадян РСФС
кумента, всі громадяни Україн- та іноземних громадян». Оскільської РСР, які досягли 16-річного ки для персонального обліку навіку були зобов’язані мати трудо- селення був потрібний єдиний
ві книжки, службовці посвідчен- що засвідчує особу документ, 20
ням особи на території республі- червня 1923 ВЦВК та РНК РСФС
ки. Однак такі трудові книжки приймає декрет «Про посвідчення
були введені не скрізь, а лише в особистості», яким всі старі докудеяких губерніях, що ускладню- менти, що давали право на перевало контроль за пересуванням сування по території Української
громадян з однієї губернії в іншу. РСР, оголошувалися недійсними,
На наш погляд, саме в зв’язку громадяни, які перебувають за
з цим наказом Головного Управ- кордоном, могли отримати посвідління Радянської робітничо- чення на підставі паспорта, отриселянської міліції від 1 листопада маного ними від уповноваженого
1920 р. була прийнята інструкція представництва РСФС у відповідпро порядок видачі паспортів та ній країні.
тимчасових свідоцтв. Таким чи- З прийняттям РНК декретів «Про
ном, фактично було відроджено посвідчення особи» та «Про пропаспортна система. У травні того писку громадян в міських посеж року за рішенням міжвідом- леннях», якими було покладено
чої комісії представників НКВС початок організації обліку перена міліцію було покладено здій- сування населення в містах, де, зоснення декретів, постанов і роз- крема, було встановлено обов’язок
поряджень органів влади, що ре- кожної особи, який прибув до
гулювали перебування іноземних міста на термін понад три доби,
громадян в межах республіки. повідомити про це домоуправлінПри Головному Управлінні мілі- ню будинку, готелю і т.д. При цьоції в Києві були утворені іноземні му для прописки необхідно було
підвідділи, які вели облік інозем- пред’явити один з документів: поців, які постійно або тимчасово свідчення особи, профспілковий
проживають на території Укра- квиток, довідку з місця роботи.
їнської РСР, видавали дозвіл на Іноземні громадяни повинні були
проживання, готували документи надати довідку на проживання.
Організації роботи адресних
про прийняття до громадянства.
Після закінчення громадян- бюро, в 20-х, 30-х роках XX ст.
ської війни, з часом встанов- радянською владою приділялася
лення дипломатичних відносин велика увага. Так, в плані роботи
радянської держави з іншими управління Сталінської (Донекраїнами, розвитку торгівлі та цької) міської робітничої міліції на
гуманітарних контактів, значно 1928/29 р.р. у п. 4 зазначалося зазбільшився обсяг перетинів дер- безпечити необхідною документа-

цією та співробітниками для налагодження заявок на постановку на
облік та зняття з обліку громадян в
міському адресному бюро.
Зауважимо, що спочатку функції
прописки реалізовувалися місцевими виконавчими органами. Однак Постановою РНК СРСР від 4
жовтня 1935 р. «Про передачу у
відання НКВС і його місцевих органів іноземних відділів і паспортних столів виконавчих комітетів»
було покладено початок створенню в Головному Управлінні міліції, в управліннях республік, країв,
областей паспортних столів і груп
віз і реєстрацій іноземці. Створені
підрозділи виконували функції з
ведення персонального обліку всіх
проживаючих в держав іноземних
громадян, а також які проживають
за кордоном громадян СРСР; видавали іноземцям документи на право проживання в державі і візи на
виїзд; приймали і оформляли заяви
іноземців про прийом в радянське
громадянство; здійснювали нагляд
за дотриманням іноземцями правил проживання і пересування по
території держави.
Слід також зазначити, що багато
уваги в цей період приділялася і
вдосконалення контролю за громадянами (населенням) держави,
що розглядалося як найважливіша
сфера діяльності органів державного управління. Можна стверджувати, що до кінця 30-х років
у країні сформувалася єдина паспортна система. Її практичне втілення в життя здійснювалося на
основі Положення про паспорти
1932 р. і постанови РНК СРСР від
8 квітня 1933 «Про видачу громадянам СРСР паспортів на території СРСР». Встановлювалося, що
всі громадяни СРСР у віці до 16
років, які постійно проживають
в містах, робочих селищах, районних центрах зобов’язані були
мати паспорти. У місцевостях, де
була введена паспортна система,
паспорт став єдиним документом,
що засвідчує особистість. Паспорти видавалися органами міліції на
три роки. У документах того періоду зазначалося, що проведена

Питання: Подавати звітність з єдиного
внеску можна в електронному вигляді?
Відповідає Міністерство доходів і зборів України

З метою подання платниками звітності з єдиного
внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування в електронному вигляді Міністерством доходів
і зборів України розроблено електронні формати
(архів форматів) документів звітності з єдиного
внеску.

є. В. Микитенко
Начальник ГУ ДМСУ
в Донецькій області,
Кандидат
юридичних наук,
Заслужений юрист
України
паспортизація дозволила очистити міста та селища СРСР від злочинних елементів і осіб, що ведуть паразитичний спосіб життя,
сприяла зміцненню громадського
порядку. 1 вересня 1939р. Верховною Радою СРСР був прийнятий
Закон «Про загальний військовий
обов’язок», а вже 05 липня 1940 р.
наказом Наркомату оборони СРСР
оголошено керівне правило, що
визначило завдання міліції в області проведення військового обліку.
Під час Великої Вітчизняної війни важливим заходом, спрямованим на зміцнення паспортного
режиму, стало розпорядження
РНК СРСР від 11 листопада 1943,
яка встановлювала, що під час виписки громадян, які вибувають
за новим місцем проживання,
органи міліції робили відмітки в
паспортах шляхом проставляння
спеціального штампа. Діяльність
служб віз та реєстрацій в роки війни в основному була пов’язана з
виявленням та обліком іноземних
громадян, які прибули разом з евакуйованим населенням, встановленням серед них перебіжчиків.
У післявоєнний період паспортна робота була в основному
спрямована на перереєстрацію
населення, що проживало на окупованій території, відновлення обліку військовозобов’язаних запасу,
організацію
адресно-довідкової
роботи і т.д.
Важливим етапом становлення
паспортної системи СРСР стало
прийняття Положення про паспорти 1953 року, яка потім неодноразово доповнювалося указами
Президії Верховної Ради СРСР і
постановами уряду (в цьому періоді паспортна система регламенту-

Крім цього, розроблено довідник відповідності кодів органів Міндоходів та кодів органів
Пенсійного фонду для використання розробниками програмного забезпечення при формуванні
xml-файлів (довідник).
Розробку документів здійснено
у зв’язку з набранням чинності
Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу
України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи” від 4
липня 2013 року.
Ознайомитися з електронними
форматами та довідником можна на веб-порталі Міністерства:
http://minrd.gov.ua/elektronnazvitnist/platnikam-podatkiv-proele/povidomlennya-platnikampod/112281.html.
При поданні звітності в електронному вигляді потрібно
користуватися цифровим підписом. Отримати посилені
сертифікати відкритих ключів
можна безкоштовно в пунктах
реєстрації акредитованого Центру сертифікації електронних
ключів Міндоходів.
Нагадаємо, що звіт за вересень
2013 року платникам потрібно
буде подати до органу доходів і
зборів за місцем взяття їх на облік, як платників єдиного внеску
до 21 жовтня 2013 року включно.

валася більш ніж 30 нормативноправовими актами). Головною
характеристикою паспортної системи розглянутого етапу, а відповідно і діяльності ОВС з її забезпечення, є наявність обмежень
на видачу паспортів окремим категоріям громадян про паспортну
систему в СРСР самостійної асоціації було розпочато з 1 липня
1950 року була покликана забезпечити цей режим проживання і
переміщення по країні іноземців
та осіб без громадянства.
У 1955 р. у зв’язку із загальним збереженням управлінського
апаратах МВС СРСР, підрозділи
ОВІР були реорганізовані в відділення і групи увійшли до складу
паспортних відділень. ОВІР як
самостійні відділи були збережені тільки в містах цільнниках
(Москві, Ленінграді). 19 червня
1959 Рада Міністрів СРСР прийняла «Положення про в’їзд до
СРСР і виїзд з СРСР». У зв’язку
зі скасуванням Головного управління міліції МВС СРСР Постановою Ради Міністрів від 13
січня 1960 року реєстрації та обліку іноземних громадян, а також
оформлення дозволів на виїзд
громадянам СРСР за кордон були
покладені на Комітет державної
безпеки СРСР. було надано право
видавати нормативні документи з питань в’їзду та виїзду. Для
іноземних громадян та осіб без
громадянства даними відомством
вводилася Всесоюзна алфавітнодовідкова картотека. На місцях
персональний облік даної категорії осіб здійснювався місцевими
органами міліції.
продовження у
наступному номері

УВАГА!

Відкрито нові рахунки
для плати єдиного внеску

Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що з метою реалізації норм Закону України від 04.07.2013 року «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з
проведенням адміністративної реформи» відкрито нові рахунки в органах Державної казначейської служби для зарахування єдиного
внеску.
Номера рахунків розміщено на веб-порталі
Міндоходів у розділі «Реєстри».
Заповнення платниками поля «Призначення
платежу» розрахункових документів у разі
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
При
сплаті
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:
*
1

;101
2

; код за
ЄДРПОУ

; сплата
єдиного
внеску

3

1 – службовий код (“*”);
2 – код виду сплати
(“101” – Сплата суми
єдиного внеску);
3 – код за ЄДРПОУ
платника, який здійвеб-портал: minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro-ele/povidomlennya-platnikam-pod/112281.html. снює сплату;

4

;
5

;
6

;
7

4
–
друкується
роз’яснювальна інформація про призначення
платежу;
5 – не заповнюється;
6 – не заповнюється;
7 – не заповнюється.
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У Західній Україні більшає італійців, які
одружилися з жінками-заробітчанками

У Західній Україні зростає італійська діаспора: заробітчанки
повертаються додому, але не
самі, а з італійськими чоловіками. Слідом за своїми співвітчизниками змінюють Апенніни
на Карпати й інші італійці, які
шукають нові ніші для бізнесу,
а заразом – українських дружин.
Їдучи десять років тому на
заробітки до Італії, 45-річна
мешканка Луцька Анастасія
Стеценко не підозрювала, що
повернеться звідти не сама, а з
чоловіком-італійцем. Ним став
60-річний Луїджі Ферроні з містечка Местре неподалік Венеції,
у якого Стеценко працювала покоївкою. Дружина Ферроні п'ять
років тому померла, а привітна
хатня робітниця врятувала його
від тяжкої самотності.
«Спочатку ми просто спілкувалися. Потім у нього до мене виникли почуття, зав'язалися стосунки», – згадує українка.
Пара жила б довго і щасливо
в теплій і благополучній Італії,
якби у Стеценко в Луцьку не залишилася хвора мати, яка потребує догляду. І Ферроні, поміркувавши, погодився переїхати на
батьківщину дружини. Спочатку
італійцеві було незатишно в чужій і не надто комфортній країні – його бентежили, наприклад,
розбиті дороги, а також старий
і незручний громадський транспорт.
«Але через півтора року я звик,
– зізнається Ферроні. – До того
ж зрозумів, що жити в Луцьку
дешевше, ніж у Местре».
Він отримує пенсію у себе на
батьківщині, і її вистачає, щоб
цілком респектабельно жити
удвох в Україні: розмір італійського забезпечення стартує
від 1,5 тис. євро. Цей аргумент
став вирішальним для переїзду
у східноєвропейську країну для
багатьох співвітчизників Ферроні, які, так само, як і він, одружилися на українських трудівницях.
«У Чернівцях їх (українськоіталійських пар) стає все більше,
– розповідає 37-річна мешканка
цього міста Надія Пінденелло,
яка два роки тому теж вийшла
заміж за італійця. – Найчастіше
вони нічим не займаються – просто насолоджуються життям».

Сама вона зі своїм чоловіком
Рокко Пінденелло випадає з цього тренду. З десяток років тому її
чоловік-підприємець спершу приїхав підкорювати Україну – розпочав тут свій бізнес, а потім підкорив серце місцевої красуні.

Маленька Італія

Анастасія, мешканка селища
Берегомет Чернівецької області,
яка попросила не називати її прізвище в пресі, зі своїм чоловіком
Джузеппе познайомилася 15 років
тому в римському ресторані, де
вона працювала прибиральницею,
а він – шеф-кухарем. Коли чоловік пішов із закладу на пенсію, а
Анастасія втратила там роботу,
вирішено було виїхати в Україну.
«Я не могла знайти нове місце
в Італії, а жити за чийсь рахунок
не можу – не так вихована», – пояснює Анастасія, яка працює сьогодні в рідному селищі бухгалтером.
Втім,
Джузеппе
внаслідок
від'їзду не надто відірвався від коренів: в Італії у нього великий будинок і дорослі діти від першого
шлюбу, і він раз на три місяці їздить на батьківщину – саме такий
термін постійного перебування в
Україні дозволений іноземцям. І
хоча італієць живе тут наїздами
вже восьмий рік, він не поспішає
оформляти ні громадянство, ні
посвідку на проживання.
Так само робить більшість італійців. Загалом, за даними посольства Італії, станом на 2012
рік українське громадянство або
посвідку на проживання мають
більш ніж 300 колишніх жителів
Апеннін.
Серед них – Пінденелло, який
без оформлення цього документа
не зміг би почати в Україні свій
бізнес – спочатку будівельний, а
потім ресторанний.
«Звичайно, спочатку йому було
важко, – розповідає Надія Пінденелло, – але він активна людина і
впорався з усім цим».
Біля входу в їхнє кафе Джем,
розташоване на головній вулиці
Чернівців, висять український та
італійський прапори, а всередині
під спів Ероса Рамазотті і Тіциано
Ферро подають піцу і пасту.
Що стосується їжі, іммігранти
з Апеннінського півострова намагаються всіма силами організу-

вати собі тут «маленьку Італію».
Ось і в сім'ї Стеценко їдять і п'ють
винятково привезене звідти.
«Чоловік любить багато зелені,
овочів, – розповідає українка. –
Вони не їдять стільки жирного, як
ми. У них багато салатів, руколи у
стравах».
Для Ферроні незвичні і багато
інших місцевих традицій – наприклад розмах українських весіль,
які навіть у темпераментній Італії
святкуються скромніше. Зате його
менш консервативний співвітчизник Пінденелло відразу знайшов
в Україні приємні речі.
«Мені сподобалися люди, дівчата, – згадує він свої враження від
першого приїзду сюди у 2001-му.
– І тут було багато можливостей
для бізнесу».
За словами Пінденелло, 12 років
тому Чернівці значно відрізнялися від нинішнього міста – вулиці
добре не освітлювалися, а сьогодні це типове європейське місто,
«де є все для життя».
Найближчим часом подружжя
Пінденелло планує відкрити в
місті ще одну точку громадського харчування. А їхній римський
приятель, 46-річний Марко Пуско, відкрив в обласному центрі
нічний клуб Дольче.
«Я вирішив приїхати сюди і
випробувати свої сили [в бізнесі]», – розповідає Пуско, у якого,
крім ділових відносин, в Україні
зав'язалися й особисті – з однією
з місцевих мешканок.

Труднощі переїзду

В останнє десятиліття італійці
відкривають для себе Україну й
охоче приїжджають сюди з різних
приводів. Однак для того, щоб
залишитися тут на ПМЖ, у них
повинні бути вагомі аргументи,
констатує Олена Малиновська,
радник Національного інституту
стратегічних досліджень. Це можуть бути якісь матеріальні або
бізнес-переваги, сімейні обставини – наприклад діти або батьки
української дружини, які потребують підтримки.
Італійські чоловіки показують
себе вірними і турботливими чоловіками, відзначає Анастасія,
порівнюючи свого нинішнього
чоловіка з колишнім чоловікомукраїнцем, причому не на користь
останнього.

«Мій чоловік-італієць на мене
ніколи не підвищує голос», – з
гордістю говорить вона. Їй особливо подобається те, що, поки
Анастасія на роботі, Джузеппе
хазяйнує біля плити або на городі.
Майже те саме говорить про чоловіка Надія Пінденелло. До того
ж українка зізнається, що її Рокко
буквально зробив її життя яскравішим. Під його впливом вона повністю змінила свій гардероб – з
нього зникли улюблені нею раніше сірі та темні тони. Пінденелло
почала стежити за модою і перестала економити на якісних речах.
Італійці зі свого боку вчаться іншому мистецтву – жити в Україні.
Найбільше проблем у них виникає з вивченням мови. Пінденелло досі може лише говорити російською, але ні читати, ні писати
ні російською, ні українською не
вміє.
І все ж Рокко і його співвітчизники почувають себе в Україні
комфортно: у Чернівцях чимало
українців, які працювали в Італії
і володіють мовою. Наприклад, в
Джемі є офіціант, який кілька років прожив на Сицилії.
Не тужать за рідним домом іммігранти і в маленькому Берегометі,
де склалася ціла міні- діаспора з
шістьох італійців, які переїхали
сюди слідом за дружинами.
Хоча до деяких українських реалій уродженцям Апеннін не звикнути. Пінденелло лає корупцію і
бюрократію, втім, відразу визнає,

В останнє десятиліття італійці відкривають для себе Україну й охоче приїжджають сюди з різних приводів. однак для того, щоб залишитися тут на ПМж,
у них повинні бути вагомі аргументи, констатує олена Малиновська, радник Національного інституту стратегічних досліджень. це можуть бути якісь матеріальні або бізнес-переваги, сімейні обставини – наприклад діти або батьки української дружини, які потребують підтримки.

що навіть вони неспроможні
перекреслити головну перевагу
ведення тутешнього бізнесу –
дуже низьку в порівнянні з Італією конкуренцію.
Італійця, який влаштувався в
Україні, можуть виштовхнути
звідси хіба що драматичні повороти долі. Домініко Піколлі прожив у селі Копачівка Волинської
області зі своєю дружиноюукраїнкою п'ять років, побудував тут будинок і навіть почав
виховувати сина. Але два роки
тому пара раптово розпалася –
причиною стала зрада дружини, – й іноземець повернувся на
батьківщину.
А поки що додому потроху повертаються українки, які відпрацювали з десяток років в Італії, а
іноді і вийшли там заміж. Країни
Євросоюзу переживають не найкращі з економічної точки зору
часи, і багато трудових мігрантів
втрачають роботу і змушені повертатися на батьківщину, констатує Малиновська.
«А ті жінки, які змогли влаштувати своє особисте життя на
чужині, але не реалізували себе
в професійному плані, намагатимуться привезти своїх чоловіків
в Україну», – вважає Надія Пінденелло.
ж-л Корреспондент
Фото: charivne.info
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Нелегальні мігранти

Троє суданців та восьмеро
грузинів йшли до Словаччини
Трьох вихідців із Африки та вісьмох із Кавказу затримали прикордонники Чопського загону
за незаконну спробу подолання
українсько-словацького кордону.
Порушників, які намагалися перетнути держрубіж на ділянці відділу «Стужиця», виявили в ході пошукових заходів за інформацією,
що надійшла до прикордонного
відділу завчасно. Затримані – двоє
жінок та чоловік, відрекомендувались громадянами Судану, проте
підтвердити це документально не
змогли.
Інших сміливців, що пробирались
через гори у напрямку Словаччини, за декілька годин затримали
прикордонники відділу «Великий
Березний». Спочатку мрії про країни ЄС позбулись 2 громадян Грузії, згодом компанію їм склали ще
4 земляків. Жоден із затриманих не
мав при собі документів, які могли
б посвідчити особу. Ще 2 грузинів, які прямували через Карпати,
зупинили прикордонники відділу
«Гута» за кілометр до українсько-

словацької межі.
Усіх правопорушників, яких
загалом виявилось 11, було
доставлено до прикордонних
підрозділів для з’ясування обставин правопорушення та
складання
адміністративнопроцесуальних
документів.
Рішення про відповідальність
перед законом та подальшу
долю затриманих визначить
суд.
dpsu.gov.ua

Саудовская Аравия
выдворит нелегальных
мигрантов
Саудовская Аравия начинает массовую депортацию нелегальных мигрантов, которые в
назначенный срок добровольно не выехали из
страны. Теперь королевство могут покинуть
несколько миллионов человек.

В ближайшее время персонами
нон грата в Саудовской Аравии
станут порядка четырех миллионов человек - это те, кто трудится в королевстве нелегально.
Официальная позиция властей
такова: необходимо покончить
с безработицей среди граждан
страны и с многочисленными
нарушениями у нелегалов.
«Начиная с этой недели, мы запускаем массовую кампанию по
всему королевству, чтобы искоренить такие явления, как постоянные нарушения, связанные
с работой и проживанием», - заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел Саудовской
Аравии Мансур ат-Турки.
Говорят также, что неожиданностью данная кампания стать не
должна - всех предупреждали
заранее.
«Мы дали семь месяцев отсрочки на то, чтобы те, у кого документы были не в порядке, исправили ситуацию. Полагаю, это
был достаточный срок», - говорит заместитель министра труда
Саудовской Аравии Мифридж
аль-Хакбани.
Действительно, предыдущие месяцы в королевстве действовала
амнистия для гастарбайтеров,
и страну покинули около миллиона рабочих из Бангладеш,
Индии, Филиппин, Пакистана и

Йемена. Еще четыре миллиона на
днях все же смогли получить разрешение на работу.
Но и после этого в стране остается как минимум столько же нелегалов. И вот их, если попадутся в руки властей, ждут крупные
штрафы, тюрьма и затем высылка
из страны.
Казалось бы, очевидный выход
для властей королевства: если хочется и выслать всех нелегалов,
и нет желания преследовать недобросовестных хозяев - граждан
страны, - можно просто обеспечить гастарбайтеров новыми документами. Но не все так просто.
«Я знаю - проблема повсеместная,
и мы не успеваем: на то, чтобы
выправить документы всем, кто в
этом нуждается, уйдет минимум
три месяца», - объясняет сотрудник департамента полиграфических услуг министерства труда
Саудовской Аравии Хаммад альОнайзи.
Но кампания по депортации уже
началась. Таким образом, пока
бюрократические вопросы будут
решаться, миллионы гастарбайтеров будут жить под страхом тюремного заключения и высылки
из страны. Неудивительно, что
многие из них уже сегодня опасаются выходить на улицы.
Матвей Попов
vesti.ru

Россия сделала Украину
перевалочным пунктом для
нелегальных мигрантов

В последнее время возникают проблемы на границе с РФ
не только в сфере таможенного
оформления грузов, но и с выполнением российской стороной
соглашения о реадмиссии.
«Все чаще российская сторона
открыто игнорирует положения
соглашения между правительствами двух стран о реадмиссии
и отказывается принимать граждан третьих стран, в отношении
которых были предоставлены
доказательства пребывания на
территории РФ и незаконного
перемещения в Украину», - сказал источник.
По его информации, с начала
действия соглашения о реадмиссии украинские правоохранители задержали 66 незаконных
мигрантов, которые пересекли
границу с территории РФ, однако российская сторона согласилась принять лишь 38 человек.
«В большинстве случаев российская сторона сознательно
затягивает вопрос реадмиссии.
11.11.2013р. ГУ ДМС України
в Дніпропетровській області разом з співробітниками УСБУ в
Дніпропетровській області провели спільні заходи, спрямовані
на встановлення можливих фактів незаконного перебування іноземців в Україні. Так на території
ТОВ «Єрмак Голд», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський
район, с.Чумаки, вул.Шкільна,
буд.18, 20, було проведено перевірку, в ході якої на території
гуртожитку підприємства були
виявлені 10 громадян Республіки Молдова. Термін перебування
яких на території України вже закінчився, але вони перейшли на
нелегальне становище.
Крім того, під час спільної перевірки було встановлено, що вищевказані громадяни Республіки
Молдова були працевлаштовані
на ТОВ «Єрмак Голд» без відповідного дозволу центру зайнятості
населення, необхідність якого передбачено законодавством України. У зв’язку з чим останніх було
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ч.1 ст.203 КУпАП та стягнуто штраф в розмірі
510 грн. у доход держави.
З метою запобігання та проти-

Ведь соглашение предусматривает порядок упрощенной процедуры сроком до 5 суток», - подчеркнул источник.
Он также предположил, что
возможно РФ накануне зимних
Олимпийских игр активно вытесняет мигрантов и не хочет их воз-

вращения на свою территорию,
а Украина «становится заложником ситуации».
Напомним, соглашение о реадмиссии с РФ было подписано 22
октября 2012 года и вступило в
силу 8 августа текущего года.
«Интерфакс-Украина»

Міграційна служба спільно зі
Службою безпеки України на
Дніпропетровщині запобігли
нелегальній міграції

дії нелегальній міграції на території регіону, 14.11.2013р.
Дніпропетровським РВ у м. Дніпропетровськ ГУ ДМС України в
Дніпропетровській області були
прийняті відповідні рішення про

примусове видворення з України
вищевказаних громадян Республіки Молдова, які 15.11.2013р.
були виконані.
ГУ ДМС України
в Дніпропетровській області

Самая
неразвитая
страна мира
усилила борьбу
с нелегальной
миграцией
Африканское государство Нигер, которой по данным ООН,
является самым слаборазвитым в
мире, начало борьбу с нелегальными мигрантами. Правда, речь
идет не о приезжих, а, наоборот,
о людях, которые пытаются сбежать за рубеж, сообщает агентство Reuters.
Причиной жестких мер стала
трагедия, которая произошла в
Сахаре. Как выяснилось, 92 человека погибли от жажды, пытаясь
пересечь самую большую пусты-

ню в мире, рассчитывая уехать в соседний Алжир.
Чтобы подобная история не повторилась, власти стали ловить нелегальных мигрантов. Так, накануне
были задержаны 150 человек, среди
которых были в том числе и малолетние дети. Все они тоже пытались
уехать в Алжир из шахтерского городка Арлит, в котором расположены урановые рудники.
Отметим, что жители Нигера остаются не в Алжире, а перебираются
дальше во Францию, где получают

помощь от правительства этой
страны, пытающегося загладить
грехи предков, сделавших Нигер
частью колониальной империи.
В соответствии с индексом развития ООН Нигер занимает последнее 186-е место в списке.
Страна экспортирует уран, золото, уголь и даже нефть, однако по
всем экономическим показателям
лишь ненамного опережает Сомали, Бурунди и измученную внутренними неурядицами ДР Конго.
top.rbc.ru

Міграційні тенденції в Україні та світі

без віз українці зможуть
перебувати в країнах
Шенгену 90 днів
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На границе с Россией украинцев силой
снимают с поездов и не пускают в РФ
На границе с Россией украинцев силой снимают с поездов
и не пускают в РФ. Пассажиры
жалуются на таможенников,
мол, цепляются к буквам в паспорте. А затем без объяснений
высаживают и запрещают въезд
в Россию на несколько лет.
За 2 недели с жалобами на действия российских таможенников
в Госпогранведомство обратились приблизительно 100 украинцев.
Россияне говорят – действуют
в соответствии с новыми требованиями, согласно которым фамилии в паспортах должны быть
напечатаны, а не прописаны.
Vikna.stb.ua

В МИД разъяснили, что делать в случае отказа во въезде в РФ

Реальна можливість для усіх українців
вільно подорожувати по Європі

Народний депутат Ірина Бережна (Партія регіонів) розповіла, що
після лібералізації візового режиму кожен громадянин, який має
біометричний паспорт, зможе без
візи абсолютно вільно перебувати
в країнах Шенгену 90 днів.
«Це означає реальну можливість
всім українцям вільно подорожувати по Європі. І хочу відзначити,
що на сьогоднішній день в Шенгенській зоні є 26 країн», - сказала
пані Бережна.
За її словами, план дій щодо лібералізації візового режиму налічує 48 пунктів.
«І зараз ми фактично вже завер-

шуємо його першу фазу. Але щоб
опинитися на фінальній стадії,
повинні виконати абсолютно всі
умови Плану дій з лібералізації.
І повинні це виконати не заради
ЄС, а саме заради модернізації
нашої країни, для забезпечення
українцям права вільного руху в
Європу. Тому план дій - це і є реформи», - пояснила нардеп.
Вона підкреслила, що сьогодні
41 країна світу має безвізовий
режим з Європейським Союзом.
І для України, так само як для
Молдови і Грузії, цілком реально мати безвізовий режим з ЄС.
ub.ua

С целью выяснения причин и
срока действия запрета на въезд
в РФ граждане Украины могут
лично или через законного представителя направить в ФМС РФ
(107078, г. Москва, Боярский
переулок, 4) запрос о причинах
и сроках действия запрета на
въезд в страну или направить
электронное обращение путем
заполнения
соответствующей
формы на официальном сайте
этого учреждения www.fms.gov.
ru в разделе «обращение граждан». Об этом сообщает пресс-

Украинские студенты заранее
готовятся к работе за границей

О том, что украинские студенты сегодня заранее нацеливаются на работу за границей, говорят результаты опроса, из которого видно, что абитуриентов интересует
пригодность полученного диплома за рубежом. Кроме того, многие считают, что вузы
съедает коррупция, а также имеет место быть несоответствие преподавания практическим навыкам и требованиям на рынке труда.
Украинские абитуриенты и их
родители больше всего озабочены тем, будет ли признан за
рубежом диплом, полученный в
Украине. Такие результаты опроса обнародовал Фонд «Демократические инициативы имени
Илька Кучерива».
Насущными проблемами высшего образования в Украине, требующими решения в ближайшее
время, население считает: признание дипломов большинства
отечественных ВУЗов в мире
(42%), коррумпированность преподавательского состава вузов
(40%) и несоответствие преподавания требованиям рынка труда
(37%).
Первоочередными
шагами
для улучшения качества образования, по мнению населения,
должны быть: борьба со всеми
проявлениями коррупции и нечестности в вузах (46%), больше
привязывать преподавание к потребностям будущей профессии
(39%) и повысить оплату труда
преподавателям (35%).
К слову, сегодня в нашей стране
нередки случаи, когда молодые
специалисты не могут найти работу по своей специальности. По
мнению экспертов, это связано
с тем, что вузы ориентируются
больше на спрос среди абитуриентов, а не работодателей. Исправить ситуацию может помочь

внедрение разработанных работодателями стандартов, поскольку
они готовы платить хорошие деньги высококлассным специалистам,
но при этом требуют и хорошей
подготовки.
Кроме того, сегодня, когда высшее образование в Украине бьет
рекорды по дороговизне обучения,
многие студенты предпочитают
обучение через интернет для получения дополнительных знаний
с целью повышения квалификации. Причем это же большинство
студентов считает, что плата в такой форме обучения взыматься не
должна.
Как уже, спартанские условия,
в которых ежегодно оказываются студенты, вынуждают искать
альтернативные решения ряда
проблем. В этом учебном году
приближение холодов привело к
тому, что часть украинских вузов
решила перевести студентов на
дистанционную форму обучения
из-за невозможности заниматься в
неотапливаемых аудиториях.
Кстати, бесплатное высшее образование получило возможность
вернуться в украинские вузы в
полном объеме. Правда, эта привилегия коснется в первую очередь тех, кто еще только собирается стать студентом, а также тех,
кто заплатил за обучение, но желает получить вторую «вышку
inpress.ua

служба Министерства иностранных дел.
Согласно информации, перечень оснований для установления запрета въезда на территорию РФ определен положениями
Федерального Закона РФ «О порядке выезда из РФ и въезда в
РФ» от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ, в
частности:
- превышение разрешенного
срока пребывания на 30 и более
суток во время предыдущего посещения РФ;
- неоднократное (два и более) в

течение трех лет привлечение в
РФ к административной ответственности;
- уклонение от уплаты налога
или административного штрафа
в период предыдущего пребывания в РФ или невозмещение
расходов, связанных с административным выдворением за
пределы РФ.
Решение об установлении запрета на въезд в Российскую
Федерацию может быть обжаловано в судебном порядке.
Источник: БИЗНЕС

Египет уже не в моде зимой 2013 туристы
покорят новые страны
Туристы нашли альтернативу
поездкам в Египет, воздержаться
от посещения которого неоднократно рекомендовали власти. По
данным Ассоциации туроператоров, в этом октябре наибольшее
предпочтение путешественники
отдали Таиланду.
На долю этой азиатской страны пришлось 20,6% запросов
среди турфирм. Отметим также,
что этот параметр вырос на 70%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам
10 месяцев 2013г. количество запросов по Таиланду увеличилось
более чем на четверть. Причем
отметим, что туристов не пугает небезопасность отдыха в этой
стране.
Кроме того, власти Таиланда с
2014 года намерены ввести туристический сбор.
Чуть меньшую долю занимает Египет (18,4%). Несмотря на

ограничительные рекомендации
МИД, большинство туроператоров в октябре возобновили свои
полетные программы в эту страну.
Замыкает тройку лидеров популярности среди туристов ОАЭ
– 10,8% запросов. Эмираты также
продемонстрировали значительный рост (+80%) в сравнении с
октябрем прошлого года. Кроме
того, 6,8% запросов пришлось на
Турцию, 5,8% – на Индию.
В топ-10 наиболее популярных
туристических направлений октября также вошли Доминиканская
республика, Вьетнам, Чехия, Испания и Италия. Места с 11-го по
15-е в рейтинге октября заняли соответственно Израиль, Кипр, Мексика, Шри-Ланка и Куба. На долю
других стран за пределами топ-15
в прошлом месяце пришлось в общей сложности не более 14% запросов агентств.
Trust.ua
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СБУ задержало сообщников
Громадянин Узбекистану
подорвавшегося на украинской
намагався дати
границе боевика
хабара прикордонникам

Служба безопасности Украины
задержала четверых сообщников
злоумышленника, подорвавшего
себя на украинско-российской
границе.
“В ходе оперативно - следственных мер установлена личность
погибшего. Им оказался гражданин Российской Федерации,
уроженец и житель КабардиноБалкарской республики РФ, который пытался пересечь государственную границу Украины
с паспортом на чужое имя. Это
лицо с 2010 года находилось в
федеральном розыске Российской Федерации по подозрению
в участии в незаконном воору-

женном формировании”, - сообщили в пресс-службе СБУ.
В ходе дальнейших мер в разных
областях Украины СБУ с привлечением спецподразделения Альфа
задержали четырех сообщников
погибшего кавказца, которые подозреваются в причастности к
организации его незаконной переправки в Украину.
Среди задержанных - гражданин
России, выходец из КабардиноБалкарской республики, который
находится в международном розыске по подозрению в причастности к совершению в 2001 году
терактов в Ставропольском крае,
в результате чего 26 человек по-

гибло и 136 получили телесные
повреждения. Решается вопрос
о его экстрадиции.
У задержанных изъяты несколько поддельных паспортов
на другие имена, огнестрельное
оружие.
Кроме того, среди личных вещей погибшего боевика обнаружена флеш-карта памяти, на
которой содержались фото- и видеоматериалы о его пребывании
в лагерях незаконных военизированных формирований в РФ,
подчеркнули в СБУ.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
vesti.ua

Самые популярные виды
мошенничества в Украине
Как рассказал спикер МВД Сергей
Бурлаков, список составлен на основе
самых частых обращений украинцев в
милицию. В первой десятке – аферы с
ксерокопиями паспортов, с помощью
которых, по словам милиционеров, мошенники берут крупные кредиты.
Кроме них, в «чертовой дюжине» –
махинации с банковскими карточками,
интернет-продажами несуществующих товаров и торговля дешевыми путевками на дефицитные направления
неизвестными фирмами-однодневками.
Также в последнее время стала популярной денежная афера: воры приходят к пенсионерам, представляясь соцработниками, и пугают, что нынешние
деньги уже недействительны, поэтому
гривни надо менять на новые купюры.

Одно из первых мест в таком рейтинге сейчас занял «телефонный
АФЕРЫ-2013
терроризм». «Мошенники, представляясь милиционерами, звонят
1. Кредит на утерянный паспорт или оставленные при рас- на мобильный телефон жертве и
печатке ксерокопии документов предлагают перечислить на карту
деньги за то, что освободят ваше2. Телефонный терроризм
го родственника, якобы сбившего
(звонят ночью, сообщают о пона авто человека. Раньше многие
павшем в аварию родственнике платили, но теперь граждане не
и вымогают деньги – от 2 до 10 только разоблачают таких мошентысяч грн)
ников, но и помогают милиции их
3. Похищение техдокументов поймать, – рассказал нам Бурлана автомобиль
ков. – Знаю, что одной из жертв
4. Гадание, «снятие порчи»
позвонили аферисты, но бдитель5. Грабеж со стороны лжесоц- ная гражданка сразу обратилась за
работников (меняют гривни на
помощью в милицию, и наши сонарисованные деньги)
трудники поймали эту группировку. Телефоны жертв аферисты вы6. Мошенничество с банковбирают из справочников (звонят
ской картой
наугад, одна из таких групп была
7. Лжецелительство
8. Предложения купить деше- задержана в Херсонской области),
вые продукты (они просрочены) из соцсетей, но есть и такие, которые звонят родителям своих
9. Продажа контрафакта под
знакомых. Последний вариант исвидом лицензионного товара
10. Продажа дешевых путевок пользуется реже». В прокуратурах
добавляют, что за такие аферы
на дефицитные направления
массово взялись зэки. «В этом
(фирмы исчезают через пару
году в луганских колониях изъято
дней)
около тысячи телефонов, на аферы
11. Продажа в интернете непожаловались более 50 пострадавсуществующего на самом деле
ших», – заявил прокурор Лугантовара (как правило, по цене, в
щины Анатолий Мельник.
два раза ниже средней по рынку) О таком мошенничестве, как
12. Лжетрудоустройство
афера с копиями паспорта, в МВД
13. Лжепродажа квартиры
говорят отдельно: «Следует быть

Під час перевірки з’ясувалося,
що термін перебування на території України значно перевищений,
а дата-штампи Державної прикордонної служби – підроблені. Натомість за здійснення безперешкодного пропуску через державний
кордон 54-річний узбек запропонував прикордонному наряду від-

ділу «Тополі» Харківського загону 50 доларів США. За дане
правопрушення
громадянина
Узбекистану було затримано та
знято з потяга. Після складання
відповідних документів порушника передали співробітникам
МВС.
dpsu.gov.ua

Виявлено іноземця, що
перебував у розшуку
Завдяки злагодженим діям УДМС
та УМВС України в Рівненській
області було встановлено особу, яка розшукувалась УМВС в
Луганській області. Ним виявився громадянин Нігерії, який знаходився в розшуку як особа, яка
ухиляється від досудового розслідування. На території України
іноземець знаходився в якості студента Харківського Національного університету радіоелектроніки
та документований посвідкою на
тимчасове проживання.
В жовтні цього року він звернувся до одного із вищих навчальних закладів Рівненщини з метою
вступу на підготовче відділення.
Під час оформлення та вивчення
матеріалів працівниками Управ-

ління виявлено, що іноземець
знаходився в Україні зі сумнівними документами. Під час додаткової перевірки за обліками
інтегрованої бази УМВС України
в Рівненській області «Розшук»
встановлено, що гр. Нігерії розшукується Ленінським РВ ЛМУ
УМВС України в Луганській області. Внаслідок спільних заходів
міграційної служби області та
УМВС України в Рівненській області іноземець був затриманий
та поміщений в ізолятор тимчасового тримання Рівненського
МВ УМВС після чого етапований до Луганська ініціаторами
розшуку.
Людмила Пшебільська, УДМС
України в Рівненській області

Утікача з виправної колонії
затримали в Білорусі

МВС України назвало ТОП-13 афер
Самые распространенные

6 листопада 2013,
вранці у пункті контролю «Купянськ» під
час оформлення потяга «Харків-Ташкент»
був виявлений громадянин Узбекистану з
підробленими документами.

осторожными, делая, например,
ксерокопии паспорта. Оттуда, где
распечатываете, нужно забирать
их все, ведь даже на бракованные
копии могут взять кредит посторонние».
ОГРАБИЛИ
МИЛИЦИЮ.
Неофициально в МВД нам рассказали, что от мошенников в
Украине не застрахованы даже
те, кто с ними борется по долгу
службы. «В начале месяца я снял
часть зарплаты и почти столько
же оставил на карточке, – рассказал нам один из сотрудников центрального аппарата МВД. – Через
несколько дней, пытаясь снять
оставшуюся сумму, обнаружил,
что денег уже нет. То есть на
банкомате была так называемая
«накладка» с миниатюрной видеокамерой: мошенники считали пин-код, изготовили дубликат
карты и сняли деньги». Официально в милицейском ведомстве
советуют снимать деньги в банкоматах, размещенных в помещениях банков, и напоминают, что,
по правилам Visa и MasterCard,
банки обязаны вернуть пострадавшему украденные деньги,
если жертва обратилась с заявлением в милицию и предоставила
банку подтверждение обращения
в органы.
Cегодня.ua

У Полтавській області наприкінці жовтня з виправної колонії№9
втік 26-річний в’язень, який відбував покарання за розбійний напад, за викрадення авто, а також
нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Як
з'ясувалося, злочинець скоїв втечу
саме тоді, коли зустрічався зі своїм
знайомим у спеціальній кімнаті для
короткострокових побачень.
Утікача оголосили в розшук та
направили орієнтування по всіх регіонах України. Дії міліціонерів та

працівників колонії дали результат. Згідно інформації, втікач перебував на території республіки
Білорусь і мав намір продовжувати переховуватись у ЄС.
Колеги з Білорусії провели
спецоперацію по затриманню
злочинця. Як з’ясувалося, він
переховувався в місті Брест. На
сьогодні злочинець перебуває у
слідчому ізоляторі і найближчим
часом буде проведено екстрадицію його в Україну.
unian.net

Работники ГАИ дали
водителю взятку в 2000 грн.
Харьковский
водитель снял на видео момент, когда нарушитель
ПДД давал деньги инспекторам ГАИ и предложил милиционерам
выкупить компромат.
Инспекторы
оказались
достаточно
щедрыми - заплатили две тысячи гривен.
Правда, от наказания
гаишников это не спасло. Водитель - местный
активист “Дорожного
контроля”, обратился с
компроматом в милицию и прокуратуру.
censor.net.ua
подготовила Татьяна Донец - собкор газеты «Миграция»

Інтегральний світ
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от В.Н.Г.(из архива)

«Нужна новая
философия
образования»

Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!..

Хакубун Симомура, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Я, конечно, не думаю отрицать борьбы за существование, но
утверждаю, что прогрессивному развитию животного царства, в
особенности человека, больше содействует взаимопомощь, чем
взаимная борьба… Все органические существа имеют две настоятельные потребности питаться и размножаться. Первая приводит
их к борьбе и взаимному уничтожению, в то время как необходимость поддержать вид приводит их к сближению и взаимной
поддержке. Но я склонен думать, что в эволюции органического
мира, в прогрессивном изменении органических существ, взаимная помощь индивидуумов играет большую роль, чем их взаимная борьба.

Кропоткин П. А.,
исследователь, социолог, географ и геолог

Реализуюсь ли я и, самое главное, выполню ли я свою ответственность? А ответственность – это, как я говорил еще во введении, одно из основных философских понятий. Оно состоит в
том,что мир существует лишь в той мере и до тех пор, пока в
этом мире есть хоть одно сознательное существо, которое готово
взвалить на свои плечи ответственность за то, чтобы что-то было
в мире, будь это что-то закон или человеческое чувство (я имею в
виду человеческое чувство как некий образец). Пока мы на уровне собственной ответственности, собственного страха и трепета
не несем тяжесть мира, то и в мире ничего нет, он пуст.
М. Мамардашвили.
Очерк современной европейской философии

Образование должно формировать в человеке трудолюбие, усидчивость, желание сотрудничать, умение работать в коллективе,
здравую самооценку, взаимопомощь. Необходимо полностью искоренить систему, основанную на заучивании сведений, развивать
способность мыслить нешаблонно, творчески, лидерские качества
(иначе его ценная идея рискует остаться неузнанной и невостребованной), повышение уровня самооценки для воспитания активной
творческой личности, способной менять себя и тем самым мир вокруг себя.
При этом эта творческая личность с лидерскими качествами должна воспринять высокий стандарт моральных норм и принципов,
связанных с отношениями между людьми, чтобы быть способной
к кооперации и позитивному труду на благо других, с навыками
и знаниями, которые могут быть применимы в любой точке мира.

:

Все эти требования к ученикам невыполнимы
без постановки ясной цели общества будущего. Мы должны ясно представить
себе, в каком обществе наши дети будут жить и уже под него моделировать
сегодня, соответствующую этому будущему, систему образования.

ПРИТЧИ НАРОДОВ МИРА

Один человек спросил Баал Шема: «Что является более важным и
ценным: богатство или мудрость?»
Спрашивающий имел свои собственные соображения на этот счёт. Поэтому Баал Шем засмеялся и сказал:
- Конечно же, более значительной и более ценной является мудрость.
- Тогда, Баал Шем, скажите, почему вы, мудрый человек, ходите в дома
богатых людей, но я никогда не видел, чтобы богатые люди ходили в ваш
дом? - спросил человек
Баал Шем улыбнулся и сказал:
— Да, мудрые люди ходят к богатым, потому что они мудры и знают
цену богатству, а богатые — это просто богатые и ничего больше. Они
не могут понять цену мудрости.

Из интервью
с писателем
Виктором Пелевиным

Мы - это то, что мы думаем. Мы - это все то, что возникает в
наших мыслях. Своими мыслями мы сотворяем мир. © Будда.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Как часто мы ловим себя на мысли, что близкие
нам люди могут понимать нас без слов? Неврологи
из Принстонского университета экспериментально
подтвердили, что это возможно в результате возникновения между собеседниками ментальной связи. Выяснилось, что в момент разговора мозги собеседников начинают работать синхронно, то есть
возникает ментальная связь. В этом процессе задействуются участки мозга, отвечающие за речевую
активность и слуховую. При этом, чем вниматель-

нее слушал человек, тем лучше происходила синхронизация. Мозговая активность слушателя при
этом полностью копирует аналогичные процессы в
голове рассказчика. Причем иногда с отставанием в
1-3 с, а иногда и с опережением, что, вероятно, происходило в момент, когда человек догадывался, что
сейчас услышит. Показательно, что при прослушивании рассказа на незнакомом языке подобной ментальной связи не возникало
scienceblog.ru

МЕНТАЛЬНОЙ СВЯЗИ
ВоСПРиятие
РеальНоСти
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Яблоко,

когда отрывается от дерева падает на землю. - это истина. Это
интересная информация, это бесполезная информация, это полезная информация, это горькая
правда, это хорошая новость это уже многообразии правды. У
каждого своя правда...

А истина всегда одна...
подготовил: А.Супрун, собкор газеты «Миграция»

«Есть
только миг..»

«Счастье

- это
термин, который объясняет сам
себя. Возможно, это народная
этимология, но «счастье» - это
от слова
. Что это
значит? Вот рисунок из журнала
– три картинки рядом. Человек
сидит за компьютером, а думает о гольфе. Человек играет в
гольф, а думает о сексе. Человек
занимается сексом, а думает о
компьютере.
Замкнутый круг. Так вот,
счастье – это когда ты целиком
в сейчас, а не где-то еще. Если
отбросить физическую боль, все
наши страдания сфабрикованы
умом из мыслей о прошлом и
будущем. Но там всегда будет
достаточно материала, чтобы
сделать нас несчастными, потому что в будущем - смерть, а
в прошлом - все то, что сделало
ее неизбежной. Несчастье
- «не-сейчастье» - это состояние ума, констатирующего,
что жизнь не удалась вчера и

«сейчас»

вряд ли удастся завтра. Если забыть про это, оказаться там где
ты есть и, как выразился Набоков, «узнать свой сегодняшний
миг» – это и есть счастье,
которое практически всегда доступно. Это «тайная свобода»
Пушкина – у него именно об
этом стихи, а не «о природе».
Такое счастье ни от кого не зависит и его никто не может отнять.
Но за него надо идти на бой не
то что каждый день, а каждую
секунду. Это, конечно, парадокс,
потому что воевать там не с кем,
а бой выигрываешь уже в тот момент, когда вспоминаешь, что на
него надо идти.»
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Здоров'я нації та національні страви

Медики обнаружили, что
в этом году украинцев будут
косить три штамма гриппа
Первый заместитель председателя
Госсанэпидслужбы александр кравчук
заявил, что во время эпидемического
сезона 2013-2014 годов в Украине
будут циркулировать три штамма
возбудителей гриппа.
Об этом он сказал на заседании коллегии Министерства здравоохранения,
передает «Слово и дело» со
ссылкой на пресс-службу
Минздрава.
«Это A / California / 7
/2009 ( H1N1 ) – pdm09,
A / H3N2 / Victoria / 361 /
2011b, B / Massachusetts / 2/
2012», – сообщил чиновник.
В то же время, по словам
Кравчука, сейчас динамика
заболеваемости
гриппом

находится в пределах нормы
и ни в одном городе угрозы
возникновения
эпидемии
пока не существует.
В свою очередь председатель Гослекслужбы Алексей
Соловьев на заседании коллегии заявил, что на складах
сейчас находятся 6,5 млн.
упаковок лекарств против
ОРВИ, а к концу 2013 года
количество лекарств на складах возрастет на 20 млн.
Напомним, глава КГГА
Александр Попов обещал

Яблоки
способны
омолодить
человека
на 17 лет

решить проблему обеспечения жителей столицы
вакцинами против гриппа
зимой 2011-2012 годов, но
его обещание выполнено не
было.
Еще будучи на должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны
Раиса Богатырева обещала
с 2010 года ввести бесплатную вакцинацию от сезонного гриппа, но это обещание тоже не осуществилось.
Слово и дело

Изучая влияние яблок на организм,
ученые из Королевского университета Лондона выяснили, что яблоки,
при их ежедневном употреблении,
способны омолодить женщину на
16-17 лет. Достаточно всего 1 яблока в день, чтобы в пожилом возрасте выглядеть на 16-17 лет моложе
своих сверстниц.
В исследовании британских специалистов приняли участие дамы в возрасте 25-45 лет, которые по
условиям эксперимента в
течение полугода ежедневно съедали одно яблоко.

Исследователи попытались спрогнозировать состояние здоровья и внешний вид
участников на 20-25 лет вперед и выяснили, что всего одно яблоко в ежедневном меню
способно омолодить организм женщины на целых 17 лет.
По мнению ученых, омолаживающему эффекту и общему оздоровлению организма
способствует содержание полифенолов и флавоноидов в этом фрукте, регулирующих
окислительные процессы в клетках.
pharmasvit.com
От перца, верно, начинают всем перечить. От уксуса — куксятся, от горчицы — огорчаются, от лука — лукавят, от вина
— винятся, а от сдобы — добреют. Как жалко, что
никто об этом не знает... Все было бы так просто.
Ели бы сдобу — и добрели!
(«Алиса в стране чудес», Л.Керолл)

Натуральные
средства от
простуды

Заваривайте ягодные чаи:
с клюквой, брусникой, земляникой, малиной шиповником, черной смородиной.
Они не только обеспечат водный режим, необходимый,
чтобы «вымыть» инфекцию
из организма, но и обеспечит витаминную поддержку, которая нужна организму в этой борьбе.
Не торопитесь с жаропонижающими: температура
до 380С не нуждается в медикаментозном вмешательстве. Если вы чувствуете
себя некомфортно, лучше
принять прохладный душ
или сделать влажное обтирание.
Когда температура нормализуется, можно принять
горячие ножные ванны – погружать ноги по щиколотки в горячую, около 500С,
воду. Можно добавлять в
эту воду порошок горчицы,
эфирные масла эвкалипта
или чайного дерева.
Хорошо поможет шерстяной свитер, надетый на
голое тело – шерсть будет
раздражать рефлекторные
зоны спины, груди, кистей.
Чеснок и лук – средства
не только профилактические. Их активное употре-

Ингредиенты: 500 г творога (не выше 5%
жирности), 3 яйца (разделить желтки и
белки), 4 ст.л. манки, 2-3 ст.л. сахара или
подсластителя стевиозида,1 ч.л. ванильной эссенции,1 ст.л. разрыхлителя, любые
фрукты для украшения желе по желанию
Приготовление: Все ингредиенты смешать,
кроме яичных белков. Белки взбить в отдельной
посуде до пиков. Помните, что белки отично
взбиваются, если холодные. Аккуратно примешать
ложкой к творожной массе. Вылить готовую массу в
смазанную маслом огнеупорную форму и выпекать
минут 45 в нагретой до 180С духовке, пока верх не станет
золотистого цвета.
После остывания украшаем фруктами на Ваш вкус и заливаем желе, как уже говорилось, по желанию.
Помещаем в холодильник до застывания желе.

бление помогает бороться
с инфекцией и тогда, когда
вы уже заболели. Их можно есть вприкуску с пищей.
Но, если вы не поклонник
таких пряных вкусов, половину луковицы или пару долек чеснока мелко порубите
ножом, проглотите и запейте стаканом воды.
Еще один метод употребления лука и чеснока при
простуде – измельченные
овощи смешать с медом в
пропорции 1:1, и дать настояться в течение часа.
Употреблять по 1 ст. ложке
5-6 раз в день.
Сок черной редьки с медом отлично помогает при
кашле, разжижает мокроту
и облегчает отхаркивание.
Чтобы его приготовить, вымойте редьку средних размеров, срежьте верхушку и
вырежьте небольшую выемку. В выемку положите
столовую ложку меда. В
течение 3-4 часов мед растает, а из редьки выделится сок. Полученную смесь
принимать по 1 ч.л. 5-6 раз
в день. Мед по необходимости можно добавлять.
Ингаляции парами эвкалипта помогают облегчить
дыхание, смягчить воспа-

ленное горло и дают активный отпор инфекции,
угнездившейся в носоглотке. Можно добавить
в кипяток 4-5 капель эвкалиптового масла, а можно
залить крутым кипятком
горсть эвкалиптовых листьев, дать им покипеть
пару минут и снять с огня.
Накрыв голову полотенцем, дышите над паром:
вдох через нос, выдох через рот, затем наоборот.
Но будьте осторожны,
чтобы пар не обжег лицо.
Эвкалиптовый пар
можно использовать для
окуривания комнаты – он
отлично дезинфицирует
помещение.
Чтобы освободить заложенный нос и снять отечность слизистой, закапывайте в каждую ноздрю
по 2-3 капли сока каланхое Он вызывает легкое
раздражение
слизистой
оболочки, чихание и как
результат - освобождение
носа от слизи.
Перечисленные методы
хороши всем, кроме одного: как и все домашние
средства, они действуют
постепенно.
narodnue-sredstva.ru

Домашний мясной рулет

САЛАТ

Творожное суфле
с фруктами

Почувствовав первые
симптомы простуды,
обеспечьте себе максимально насыщенный
питьевой режим. Вода,
чай и кофе не подойдут.
Зато эффективно сработают отвары трав:
мать-и–мачехи, зверобоя, смородинового и
малинового листа, липового цвета, душицы,
корней солодки, алтея.

На блюдо выкладываем горстками:
сырую морковь, порезанную соломкой
варёную свеклу, тоже соломкой,
зелёный горошек,
лук полукольцами,
зёрна граната,
порезанная соломкой и поджаренная куриная грудка,
капуста тоже соломкой,
чипсы соломкой (или просто жаренная
картошка).
Посередине кладём майонез.
Когда все начнут кушать, его надо
просто слегка перемешать двумя вилками.
Примечание: Морковь, свеклу, капусту
и лук,перед укладкой слегка спрыснуть
уксусом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Вам потребуется: Лук репчатый 0,5 шт.,Чеснок 2 зуб.,
Свиной фарш 700 г., Соевый соус 1 ст.,Кетчуп 0,5 ст.,
Соль 1 ч. л., Базилик сушеный 1 щеп.,
Перец черный молотый 1 щеп., Кетчуп 50 г
Как готовить:
1. Мелко нарежьте лук и чеснок.
2. Добавьте все ингредиенты в большую миску
и перемешайте вручную до объединения всех
компонентов.
3. Положив приготовленный фарш в пленку
придайте ему форму буханки.
4. Положите в форму для выпечки не забыв
снять пленку.
5. Выпекайте в течение 20 минут, затем
смажьте кетчупом и запекайте еще 20 минут.
Потом опять смажьте кетчупом и запекайте
еще в течение 20 минут, затем снимите и
оставьте на 10 минут, слегка остыть.

Нарежьте и
подавайте
к столу

Спортивні новини
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Чемпионат мира 2014: Украина - Франция
После уверенной победы в Киеве сборной Украины со счетом 2:0
букмекеры подняли шансы сборной Украины на попадание в финальную часть ЧМ2014. С 24% этот показатель увеличился до 73%.
Но 19 ноября, сборная Украины была потерпела поражение от Франции в ответной
игре плей-офф отбора на чемпионат мира 2014 года. Украина 0-3 Франция

Украина не попала на чемпионат мира 2014

Дешам об игре сб. Украины:
«Вот что значит топ-уровень»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил,
что в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2014
против сборной Украины (0:2) его подопечным не хватило настроя.
«Соперник провел топ-матч, мы
же действовали так, будто речь
идет об обыкновенной игре. Мы
получили пощечину.
Вот что значит топ-уровень. Это
ощущение есть в футболистах, и
они должны будут показать это
во вторник», — заявил Дешам в
интервьюThe Guardian.
footballnews.com.ua

Сборная Украины в первом
матче обеспечила себе очень
весомое преимущество, и
ехала в Париж с твердыми намерениями дать хозяевам бой.
Вот только тренер соперника
решил доверить место в стартовом составе игрокам, которые были обделены временем
в матче киевском. Именно
Бензема, Сахо, Вальбуэна и
разошедшийся Рибери стали
причинами успеха Франции.
С первых же минут наша
команда оказалась под жестоким прессингом и трибун, и футболистов. Первая
торпеда в уверенность украинцев была пущена на 22-й
минуте. Пятов спас после
удара Вальбуэна, но не смог
помешать Сахо добить мяч
в сетку. В этот момент наша
защита первый раз серьезно
засбоила. И не прекратила
сопернику доступ кислорода
в дальнейшем. Особенно старался Франк Рибери, который
не смог выдать второй плохой
матч подряд. Он просто рвал
на обеих флангах, постоянно
обостряя игру. Через 10 минут счет по итогам двух матчей сравнялся - если первый
чистый гол Бензема арбитр
не засчитал, полагаясь на
ошибочный взмах флажком
бокового арбитра, то на 33-й

Лига чемпионов 2013/2014 ГРУППА «A»
Команда
Ман Юнайтед
Шахтер
Байер
Реал Сосьедад

И
5
5
5
5

В
3
2
2
0

Н
2
2
1
1

П
0
1
2
4

З-П
11-3
7-5
8-10
1-9

О
11
8
7
1

27.11.2013 Шахтер 4-0 Реал Сосьедад;
Байер 0 - 5 Манчестер Юнайтед
Анонс

минуте отдал должок Франции - засчитал мяч из чистого
оффсайда.
Во втором тайме картину решил дорисовать Евгений Хачериди - имея желтую карточку за разборку в первом тайме
с Сахо, он срубил Рибери и
отправился отдыхать раньше своих партнеров. Может
быть, наши ребята и дотянули
бы игру до овертайма, даже
постоянно уступая сопернику
в воздухе в своей штрафной,
но похоронил нашу команду
Мамаду Сахо. Точнее, наша
защита позволила похоронить
ее французам, давая сопернику чувствовать себя слишком
вольготно. Для матча такого
уровня это были непростительные ошибки. Слишком
много ошибок за 90 минут.
Наши ребята совершили
огромный подвиг, выйдя из
тяжелого положения в плейофф, но после великолепного
эмоционального подъема в
первом матче результат ответной игры стал просто ледяной
ванной для сердец болельщиков.
Франция - Украина - 3:0
(Первый матч - 0:2)
Гол: Мамаду Сахо (22, 72),
Карим Бензема (33)
Удаление: Евгений Хачериди (47).
korrespondent.net

Йожеф САБО:
“Украинский футбол
может окончательно
сгинуть”

10.12.13 21:45 Реал Сосьедад - Байер
21:45 Ман Юнайтед - Шахтер Д

Турнирная таблица чемпионата
Украины по футболу 2013/2014
Премьер-лига

Команда

1. Шахтер
2. Черноморец
3. Днепр
4. Металлист
5. Динамо
6. Ворскла
7. Заря
8. Металлург(Д)
9. Ильичевец
10. Карпаты
11. Севастополь
12. Волынь
13. Говерла
14. Таврия
15. Арсенал
16. Металлург(З)

И
17
17
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
14
16

В

12
10
10
10
10
6
6
6
6
4
5
4
4
3
3
1

Н

2
5
4
4
3
8
6
5
1
7
4
5
2
2
1
5

П

3
2
1
1
4
3
5
6
10
6
8
8
11
12
10
10

З-П О

44-14 38
19-10 35
31-13 34
29-12 34
34-18 33
25-23 26
21-16 24
24-29 23
15-20 19
18-24 19
19-31 19
16-28 17
14-25 14
14-28 11
10-31 10
16-27 8

Футбольный эксперт Йожеф Сабо прокомментировал финансовые проблемы украинских клубов.
«Меня расстроил тот факт, что никак не могут поставить точку в деле «Арсенала». «Канонирам» дали еще один шанс.
Не понимаю, зачем он, если руководство клуба сообщило: мы обанкротились!
Намерения президентов клубов премьер-лиги
помочь «Арсеналу», конечно, похвальны, однако опять же – кто-то не захотел этой помощи. Значит, в столичном клубе давно решили:
команде не жить.
Мне, как человеку, связанному с профессиональным спортом много лет, больно до слез.
Плакать хочется от того, что наш футбол в
таком состоянии. В этом году с футбольной
карты страны исчез «Кривбасс» – команда с
давними традициями, старожил нашей элиты, демонстрировавший качественный футбол. Теперь дошла очередь до «Арсенала».
А недавно я услышал, будто тучи сгустились
и над «Севастополем». Считаю, что тут должно вмешаться правительство, как это было
сделано в соседней России. Иначе украинский футбол может сгинуть окончательно».
Спорт-Экспресс в Украине
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Бокс

“Украинские атаманы”
победили американцев
Наши боксеры без Ломаченко и Усика разбили
«Американских нокаутов»
со счетом 4:1.
«Украинские
атаманы»
начали ход Всемирной
серии бокса (WSB) избиением «Американских
нокаутов». Матч, который
состоялся 16 ноября в Киеве.
Первый бой в весовой
категории 52 кг наша команда выиграла досрочно, и на ринге он был показательным. Хотя Еррос
Каррера в ринге победил
дебютанта «атаманов» Денис Шкарубо, однако очко
ушло в нашу копилку. Далее за дело взялся Павел
Ищенко, который уверенно избил Бохотиржона
Султунова. Следующую
победу украинцам принес
Денис Лазарев.
А потом Александр Ганзуля одолел своего оппонента техническим нокаутом.
Завершался боксерский
вечер боем нашего Ростислава Архипенко и гиганта из Швеции Мохаммеда Салаха. Ростик под
бурную поддержку болельщиков из всех сил
старался достать соперни-

ка. Однако судьи отдали
предпочтение легионеру
«нокаутеров». А из зала
звучало недовольство работой рефери в ринге.
4:1 - «Украинские атаманы» бьют американцев в
первом туре WSB. Следующий матч наша команда
проведет 7 декабря в Броварах против «Аргентинских кондоров».
Украинские атамани Американские нокауты,
4:1
Весовая категория 52 кг:
Денис Шкарубо - Еррос
Каррера - показательный
матч
Весовая категория 60 кг:
Павел Ищенко Бохотіржон Султунов- 3:0
(50:43, 50:44, 50:44)
Весовая категория 69 кг:
Денис Лазарев - Нодір
Касимов- 3:0 (50:44, 50:45
, 49:46)
Весовая категория 81 кг:
Александр Ганзуля - Энтони Кэмпбелл - ТКО 4
раунд
Весовая категория свыше
91 кг:
Ростислав Архипенко
- Мохаммед Салах- 1:2
(48:47, 46:49, 46:49)
rbc.ua.

БИАТЛОН

Украинские биатлонисты
завоевывают награды на
международных соревнованиях

В шведском городе Эстерсунд стартовал первый в этом году этап Кубка мира
по биатлону. Дебютный этап соревнований открыла смешанная эстафета
Украинская команда в составе Елены
Пидгрушной, Валентины Семеренко,
Сергея Семенова и Андрея Дериземли
финишировала третьей.
Победителем стала сборная Чехии, на
втором месте - спортсмены из Норвегии.
Ранее биатлонистка Иванна Супрун на
второй спринтерской гонке среди женщин в рамках I этапа Кубка IBU в Идре
(Швеция) завоевала первую в этом году
награду для украинской сборной. Украинка заняла третью ступеньку пьедестала.
Победу одержала россиянка Валентина Назарова, серебряным призером стала немка Катрин Ланг. www.objectiv.tv

Теннис:

сборная Чехии второй
год подряд выиграла
Кубок Дэвиса
Томаш Бердых и Радек Штепанек принесли сборной
Чехии по теннису второй Кубок Дэвиса подряд. Вторая
ракетка мира Новак Джокович, выиграл оба своих матчах, вынужден признать поражение, ведь у Сербии не
ввиду кадровых проблем не нашлось второго теннисиста, способного противостоять чешским игрокам.
После субботней победы Чехии в парной встрече гостям достаточно было выиграть одну одиночку – свой
первый шанс взять трофей Томаш Бердых упустил,
проиграв в трех сетах неудержимому Джоковичу, но
Штепанек, как и год назад в противостоянии против Испании, принес Чехии решающее очко.
Ветеран чехов в трех сетах разгромил слабое звено
сборной Сербии Душана Лайовича. Чехия в третий раз
в своей истории взяла Кубок Дэвиса, став четвертой
сборной после Швеции, Германии и Испании, которым
удавалось забирать самый престижный трофей командного тенниса два раза подряд за последние 30 лет.
novostiua.net
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Весы - сами хозяева своей жизни. С Вами
произойдут только те ситуации, которые Вы
допустите. Пресечь неприятности в различных сферах Вы будете в силах. Если окажитесь в ситуации, в которых уже были ранее,
выбирайте проверенный путь решения. Вероятно, он сослужит Вам добрую службу.
Скорпионам будет сложно остановиться,
возможно переборщить в действиях и эмоциях. Ваша жизнь в декабре будет яркой. Но
все события, не коснуться лично Вас, они
быстро придут и уйдут. Но это к лучшему
так как у Вас не будет времени, потому что
все будет распланировано за Вас.
Звезды рекомендуют Стрельцам быть терпеливыми. Не проявляйте свои эмоции слишком ярко. Поймите, что это далеко не всегда
уместно. Ваша эмоциональность на работе
может только навредить. Сейчас необходимо
работать на перспективу. Это касается практически всех сфер жизни.
Козерогам не стоит подражать другим в декабре. Возможно, Вам кажется, что другие
добились большего, но на самом деле, причина Вашей самокритичности. Вы и сами
достойны того, чтобы другие во многих
сферах равнялись на Вас. Так что не стоит
преуменьшать свои достоинства.
Водолеям не рекомендуется ввязываться в
авантюры. Если дело, кажется Вам сомнительным, то откажитесь. Жизнь под девизом
«Будь, что будет!» может вызвать проблемы,
выбраться из которых будет непросто. На
свои поступки Водолеям стоит сейчас смотреть через призму критики.
Главный совет Рыбам - научиться идти на
компромисс. Поверьте, Вам от этого будет
хорошо. Не бывает все и сразу. Для того, чтобы достичь успеха в одном, возможно, стоит
проявить уступчивость в другом. Не будьте
уперты, это ни к чему не приведет. А мягкость может просто свернуть горы.

УгадайКА!

Девам в декабре будет под силу справиться
практически с любыми делами. Но вопрос
заключается в том, насколько рационально
самостоятельно делать все самому. Гороскоп
советует обратиться за помощью к специалистам, которые наверняка смогут это сделать лучше и надежнее Вас.

Вспушит она свои бока,
Свои четыре уголка,
И тебя, как ночь настанет,
Все равно к себе притянет.
Не ездок, а со шпорами,
Не будильник, а всех будит.
Суп, салат, пюре, котлеты
Подают всегда в …
А на чай и простоквашу
Подставляй, дружочек, ...
Три глаза - три приказа,
Красный - самый опасный.
Один глаз, один рог,
но не носорог?
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КРОССВОР Д

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менделеева. 16. Две тонны плохого характера. 17.
Выходец из ЗАГСа. 18. Процедура, после которой за одного дают
двух. 19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, что давал Кашпировский. 24. Меры сытости для обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун,
постоянный обитатель живых уголков. 26. Походный аэродром. 28.
Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво. 33. Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техническая
специальность, сулящая тепленькое местечко.
По вертикали:
1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая рыба. 5. Пробежечка длиной в
42195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук среди автомобилей.
10. Словоохотливость, потерявшая меру. 11. Должность жены, если
она нигде не работает. 13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая
организация периодически отключает воду в доме? 15. Тот, у кого
до собственных суждений нос не дорос. 16. Дом-переросток. 26.
Оружие семейства луковых. 27. В него превращается Иван-дурак.
30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для головы дрессировщика. 32. Праздник, накануне которого в магазинах хорошо раскупаются куриные яйца.
ОТВЕТЫ: По горизонтали:6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород. 16. Носорог. 17. Молодожен. 18. Битье. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24.
Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник. По вертикали:1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизонталь. 9.
Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

Декабрь для Львов успешный месяц. Вы
сможете реализоваться. Если Вы долго не
могли понять, чем хотите заниматься, а Ваш
диплом о высшем образовании попросту пылился на полке, то сейчас все изменится. Возможно, совершенно случайно Вы поймете,
чем хотите заниматься.

(Корова из-за
угла выглядывает)

Раки в декабре Вы станете более забывчивыми и невнимательными. Но, коснется это
незначительных вещей, которые вряд ли
приведут к проблемам. А важные вещи как
раз будете помнить хорошо. Так, Вы, скорее
всего, не обидите близкого человека, позабыв поздравить его с днем рождения.

ная в честь Святой, а в сентябре того года состоялось открытие монастыря. Однако, в 1928
году в связи с общественно-политическими
переменами монастырь был закрыт на долгие
годы. Возрождение обители началось лишь в
1992 году.
Сегодня в Топловском монастыре идет активная духовная жизнь. В обители живет
тридцать монахинь. Монастырь посещает
множество паломников – совершить омовение
в целебной воде источника Святой Параскевы
и источников Святого Георгия и Трех Святителей, находящихся выше в лесу; помолится;
получить благословение или совет.
Под воздействием вод святых источников часто происходят чудесные исцеления и другие
свидетельства благодатной помощи паломникам. В сециальной тетради люди, получившие
исцеления, записывают свои рассказы, возносят хвалы Господу.
Особый интерес у паломников вызывает так
называемая “Пещера Константины” – небольшая пещерка в складке оврага, проникнуть в
которую можно только лежа. Внутри она напоминает крест, высота – в рост человека. Очевидно, здесь уединенно молились схимницы.
С каждым годом обитель становится все
более благоустроенной. Постепенно отстраиваются здания, востановленна часовня над
могилой первой игуменьи Параскевы, открылась новая благоустроенная купальня куда попадают воды всех трех источников. У сестер
свое хозяйство: огород, коровы, козы, куры,
небольшая пасека. Труд и молитвы монахинь,
а также защита святой Параскевы помагают в
возрождении этого удивительного места.
krim-palomnik.ru

(Светофор)

Главный совет Близнецам, – набраться терпения. Не стремитесь слишком быстро реализовать дела. Так ничего не выдет. Делайте
паузы, отдыхайте. Вам не стоит стремиться
работать по ночам или в выходные дни. То
же касается и личной жизни Близнецов. Также научитесь вовремя говорить себе «стоп».

На склоне горы Каратау, среди густого леса
находится Топловский Троице - Параскевиевский женский монастырь. Он возник в
XIX столетии, но и в средние века христиане
строили здесь свои святыни. В окрестностях
обители сохранились руины греческой и отреставрированная в 1905 году силами монастыря
армянская церкви.
Место для Топловского монастыря выбрал
архиепископ Херсоно-Таврической епархии
Иннокентий во время его путешествия по
Крыму. Владыка принял такое решение узнав
о находящемся в этих местах целебном источнике Чокрак-Саглык-су (источник живой,
здоровой воды), почитавшимся святым. К
тому же местное население хранило в памяти древнее предание о том, что именно здесь
претерпела свои последние мучения Святая
Преподобномученница Параскева. Ее именем
и назван источник.
В подтверждение древнего предания у источника была чудесным образом обретена икона Святой Параскевы, увезенная впоследствие
греческими переселенцами в Мариуполь, где
она сохранялась в церкви Рождества Богородицы, и спасла, однажды, город от холеры. Однако, скорому исполнению воли архиепископа
Иннокентия помешала Крымская война.
В пятидесятых годах XIX века у источника
Святой Параскевы поселилась болгарская девушка Константина, перед смертью принявшая постриг с именем Параскева, стараниями
и молитвами которой появился в Крыму Топловский монастырь. Позже с ней вместе там
поселилось еще несколько сестер.
В мае – июне 1863 года возле источника Святой Параскевы построена церковь, освящен-

(Чашку)

Для Тельцов декабрь сложиться неплохо.
Возможно, возникнут незначительные неприятности, но вскоре пройдут. Если же Вам
будет нужна моральная поддержка, то наверняка рядом будут друзья и близкие, которые
Вам ее окажут. Так что, остаться в грусти и
одиночестве Вам не грозит.

топловский женский монастырь

(Тарелке)

Овны в декабре слишком уверенными в
себе. Хотя возникнет это ощущение не на пустом месте. Сейчас Ваш труд будет оценен.
Вы даже можете стать знамениты в каких-то
масштабах. Но звезды не советуют хвастаться этим. Если у Вас что-то получилось – это
отлично, но не повод превозносить себя.

Святі місця України

(Петух)

ГОРОСКОП
на декабрь 2013 года

(Подушка)
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