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20 років з дня прийняття Конституції України
28 червня Президент Петро Порошенко під час
виступу на урочистому
засіданні Верховної Ради
України з нагоди Дня Конституції наголосив, що чинна Конституція є історичним, але в той же час живим
і практичним документом. І
саме з ним потрібно звіряти
свої політичні вчинки кожного дня.
Також з нагоди Дня Конституції України Президент
України Петро Порошенко з
дружиною Мариною та інші
високопосадові особи України поклали квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції гетьману
Пилипу Орлику.
www.president.gov.ua

«Мешканці окупованих територій мають право
Голова ДМСУ М.Ю. Соколюк
бути інтегрованими у свою країну»-підкреслив відвідав Ізраїль із робочим візитом
в інтерв’ю газеті «Міграція» Вадим Черниш
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України – «наймолодше» в
уряді.
«Підміняти або дублювати собою радянську систему компартійного контролю
міністерство не збирається і не буде», –
категорично заявляє на початку розмови
Міністр. Він оперує звітами ООН, дослідженнями європейських організацій та
пропонує брати на озброєння міжнародний досвід. Хоч би якими особливими ми
почувалися, Україна — не перша країна,
яка переживає військовий конфлікт та
долає його наслідки.
– Вадиме Олеговичу, ваше Міністерство
– у процесі створення, але від нього вже
чекають на результати. Чи володієте ви
ситуацією – як, наприклад, вирішується
питання житла для переселенців, це найМіністр з питань тимчасово окупо- більша проблема? Чи виділення землі для
ваних територій та ВПО України тих, хто хоче побудуватися власними силами?..
Вадим Олегович Черниш
– На мою думку, не повинно бути створено
структур, які б пронизували всю країну в командно-адміністративній системі. Де б Міністр давав команду – і одразу виділяли б
земельну ділянку. Має працювати система, щоб земельну ділянку виділяли. Причому
всім людям, за законом.
Мені дуже важко уявити, як американського президента у куточку ловлять якісь громадяни і кажуть, що десь там дах тече. Або в якомусь штаті чи громаді шматок землі
не виділяють. Для мене це дуже дивно. Це ж не питання центральної влади – це питання людей. Децентралізації. А координаційні, роз’яснювальні функції, відповідно
до повноважень, стратегічне планування тощо – звичайно, все це ми робитимемо.
Початок, продовження див. на стор. 6,7
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Президент України та
керівники європейських
інституцій обговорили...

27-28 червня відбувся робочий візит візит Прем’єрміністра України ...
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стор.2

6-10 червня 2016 року Голова ДМС України
здійснив робочий візит до Держави Ізраїль
у складі делегації депутатів Верховної Ради
України, представників виконавчої гілки влади нашої держави.
У ході візиту він узяв участь у низці зустрічей в Парлаенті Держави Ізраїль, зокрема
зі Спікером Кнесету, депутатами Кнесету –
членами групи міжпарламентських зв’язків
Україна – Ізраїль, членами Комісії у закордонних справах та з питань оборони, Комісії
з прав жінок та гендерної рівності, а також з
міністрами Уряду Ізраїлю, дипломатами Посольства України в Державі Ізраїль.
Голова ДМС ознайомився з функціонуванням ізраїльської системи ідентифікації громадян та іноземців, існуючими технічними
можливостями та особливостями оформлення і видачі біометричних документів, що
посвідчують особу, зокрема з процедурою
фотографування, зняття відбитків пальців,
ступенями захисту. Максим Соколюк відвідав підприємство, яке виготовляє паспорти
для виїзду за кордон та внутрішні паспорти
громадянина Держави Ізраїль – теудат-зеут, а
також центр персоналізації зазначених документів.
Однією з причин запровадження у 2013
році біометричних закордонних паспортів стала недостатня захищеність старих

в

номері:

Міграційна ситуація у
Херсонській області:
стан, проблеми і
шляхи їх вирішення

стор.8

Голова Д ержавної міграційної
служби України
Максим Юрійович Соколюк
паспортних документів для виїзду за кордон.
Новий паспорт має багато ступенів захисту:
два водяних знаки на кожній сторінці, металева нитка, голограми тощо.
З липня 2013 року МВС Ізраїлю запровадило оформлення біометричних теудат-зеутів,
які відповідають міжнародним стандартам.
Початок, продовження див. на стор. 3
Гаряча тема
Надія Савченко просить
ПАРЕ допомогти визволити українців в Росії

стор.10
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Президент України та керівники
європейських інституцій обговорили
питання запровадження безвізового
режиму для українців

27-28 червня відбувся робочий
візит Прем’єр-міністра України
В. Б. Гройсмана до Німеччини
Це перший європейський візит нового Глави Уряду
У ході робочого візиту до Німеччини В. Б. Гройсман зустрівся з федеральним
канцлером Ангелою Меркель і федеральним президентом Йоахімом Гауком.
У жовтні 2016 року Україна і Німеччина мають намір провести спільну економічну конференцію.
Про це на брифінгу за підсумками переговорів в Берліні повідомили Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
«Мова йде про економічну конференції восени цього року, також ми б хотіли
провести конференцію в Києві за участю представників німецького бізнесу», –
сказала Меркель.
При цьому вона підкреслила важливість проведення Україною реформ, зокрема
в судовій сфері, для підвищення інвестиційної привабливості.
«Конференція, яка відбудеться в жовтні, на якій може бути підписана і буде підпідписана угода про створення торгово-промислової палати, створює реальний дієвий механізм для зміцнення наших економічних зв’язків», – підкреслив В. Гройсман.
Прем’єр зазначив, що Німеччина є лідером з інвестування в Україну.
censor.net.ua

Президент України Петро Порошенко та Президент Європейської
Ради Дональд Туск, Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер та Президент Європейського
Парламенту Мартін Шульц обговорили питання скасування візового режиму для громадян України з країнами Шенгенської зони
під час політичних консультацій
високого рівня між Україною та
Євросоюзом.

«Ми обговорили низку важливих питань, у тому числі і скоординували наші
дії по безвізовому режиму. Я хотів би
дуже подякувати і членам комітетів у
закордонних справах Європарламенту, і
доповідачу, і іншим за надзвичайно професійну роботу, яка була зроблена для
розгляду. І ми чекаємо, що формальні
процедури у комітетах будуть завершені
до літніх канікул у Парламенті», – сказав Глава держави після завершення міні-саміту «Україна-ЄС» у Брюсселі.
www.president.gov.ua

Україна та Європейська організація
з питань юстиції підписали Угоду
про співробітництво

Вітання Президента
України до Дня журналіста

Шановні друзі!
Щиро вітаю із професійним святом – Днем журналіста – усіх, хто присвятив себе
донесенню правди, пошуку справедливості та поверненню надії.
Особливу вдячність сьогодні хочеться висловити тим безстрашним журналістам, чиї
репортажі із гарячих точок Донбасу, де й досі свистять кулі і розриваються снаряди,
розвінчують легенди і міфи російської пропаганди.
Як Президент України, я буду й надалі докладати зусиль для захисту свободи слова і
розвитку інституту вільних і незалежних медіа.
Бажаю усім міцного здоров’я, щастя, натхнення та успішної реалізації всіх творчих
проектів і задумів!
www.president.gov.ua

Великобританія проголосувала
за вихід з Європейського Союзу
Велика Британія проголосувала за вихід з
Європейського Союзу .
Більшість жителів
Великої Британії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
В рамках робочого візиту Президента
України до інституцій Європейського
Союзу було підписано Угоду про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції
(Євроюст).
Документ скріпили підписами Генеральний прокурор Юрій Луцено та Президент
Європейської організації з питань юстиції
Мішель Конінкс.
Укладення Угоди є одним із критеріїв
Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму і відповідає намірам
України та ЄС розвивати відносини у сфері юстиції та внутрішніх справ.
Набрання чинності Угодою створить
правову основу для використання Укра-

їною можливостей Євроюсту та передбачає реальне підвищення ефективності
компетентних органів України та ЄС у
розслідуванні тяжких злочинів транснаціонального характеру, зокрема тероризму, незаконного обігу наркотиків, торгівлі людьми, корупції, кіберзлочинності,
відмивання коштів, шахрайства та інших
злочинів, вчинених за участю транскордонних злочинних організацій.
Співробітництво сторін здійснюватиметься шляхом створення спільних
слідчих груп, оперативного обміну інформацією, координації дій з протидії
транскордонній злочинності, сприяння
збору доказів, проведення інших процесуальних дій та надання правової допомоги.
www.president.gov.ua

Згідно з підсумковим підрахунком голосів, за це віддали свої голоси 17 410 742
особи (51,9%), а за те, щоб
залишитися в складі ЄС висловилася 16 141 241 особа
(48,1%).
Прем’єр
Великобританії
Девід Кемерон оголосив про відставку. Він заявив, що країна потребує нового керівництва.
«Я дуже пишаюся тим, що був прем’єр-міністром цієї країни протягом шести років. Британці прийняли чітке рішення. Я думаю, що країна потребує нового керівництва. Я не думаю, що можу бути лідером, який вестиме країну», – заявив Кемерон.
Британський прем’єр додав також, що британці проголосували за вихід з ЄС і їх
воля повинна бути дотримана.
Кемерон оголосив про те, що виконуватиме обов’язки прем’єра ще три місяці. Кандидатура нового прем’єр-міністра буде висунута до початку конференції Консервативної партії в жовтні.
www.bbc.com

У Державній міграційній службі України
Вітаю із загальнодержавним
святом – Днем Конституції України!
У цей день ми по-особливому згадуємо наше минуле, оцінюємо та
аналізуємо вже пройдений шлях,
з надією та оптимізмом складаємо
плани на майбутнє. Сама думка про
світлі обрії нашої держави потребує
від кожного з нас невичерпних старань та жертовної праці.
Нехай у 20-ту річницю Конституції України в наших серцях панує

світлий настрій, міцніє почуття гордості за нашу країну, за її Основний
Закон, що гарантує втілення мрій і
сподівань на благополучне життя у
власній державі.
Від усієї душі зичу всім Вам міцного здоров’я, щастя, добра, миру,
достатку, довгих років життя та віри
в світе майбуття рідної України!.
Голова ДМСУ Максим Соколюк

Голова ДМСУ Максим Соколюк
передав міграційній службі Бельгії
книги про події на Сході України

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк передав керівництву міграційної служби
Бельгії примірники відомої книги
Сергія Лойка «Аеропорт».

Книга розкриває події, які
відбувалися у Донецькому
аеропорту, коли українські
бійці захищали його від терористів. Поширення достовірної інформації про події
на Сході України є вкрай
важливим з огляду на намагання держави-агресора дезінформувати світове співтовариство.
Книги будуть передані до
бібліотек всіх бельгійських
центрів перебування іноземців. Кілька примірників
також отримали українські
пункти тимчасового перебування іноземців.
dmsu.gov.ua

У м. Києві майже 50 тис. громадян
оформили документи,скориставшись
електронною чергою
Протягом трьох місяців роботи пілотного проекту у м. Києві завдяки
запису до електронної черги було
оформлено майже 50 тис. документів. Через сервіс онлайн-запису до
черги на сайті ДМС України за цей
час оформили документи понад 11,5
тис. громадян. Через попередній
запис безпосередньо у підрозділах
ДМС – понад 20,5 тис. Оформленням документів через запис у поточну чергу (сьогодні на сьогодні,
без визначеного часу прийому) скористалися 16,7 тис. громадян.
Як показала практика застосування системи, електронна черга

покращує умови надання адміністративних послуг підрозділами
ДМС України, зменшує кількість
громадян, які одночасно очікують
надання послуг у приміщеннях підрозділів ДМС, а також суттєво знижує корупційні ризики, оскільки
громадяни на табло у приміщенні
підрозділу у будь-який час можуть
дізнатися черговість прийому та
кількість вільних місць у поточній
черзі. На сьогоднішній день проводиться підготовка до запровадження системи на всій території України.
dmsu.gov.ua

Фотографії було зроблено в один і той самий час та день тижня (субота,
8:40, за 20 хвилин до початку робочого дня) біля входу до Деснянського районного підрозділу ДМС у м. Києві. Перше фото (верхнє) зроблено до початку прийому громадян за електронною чергою, друге (нижнє) – через два тижні після
запровадження електронної черги.
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Продовження, початок див. на стор. 1

Голова ДМСУ М.Ю. Соколюк
відвідав Ізраїль із робочим візитом
Голова міграційної служби поділився інформацією з
ізраїльськими колегами щодо успіхів України у запровадженні з 2015 року біометричних паспортів для виїзду за кордон – ID-карток (з початку 2015 року ДМС
прийнято заяв на оформлення паспорту громадянина
України для виїзду за кордон (оформлено) – 3 086 485,
виготовлено (персоналізовано) – 2 961 792 паспортів,
з них з безконтактним електронним носієм біометричної інформації – 1 435 583) та запровадженні з початку 2016 року паспортів громадянина України у формі
картки (з початку 2016 року прийнято заяв на оформлення паспорту громадянина України у формі картки
(оформлено) – 96 220, виготовлено (персоналізовано)
– 85099 паспортів, з них з безконтактним електронним
носієм біометричної інформації – 84 085).
Також Максим Соколюк розповів ізраїльській Стороні про ініціативи міграційної служби щодо вдосконалення чинного законодавства, зокрема про проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус, на виконання зобов’язань України з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом», який
найближчим часом має бути прийнятий Верховною
Радою у другому читанні та дозволить, серед іншого,
оформлювати паспорти громадянина України у формі
картки всім категоріям громадян (а не лише 16-річним,
які отримують паспорт уперше).
Голова міграційної служби обговорив з представниками ізраїльської Сторони процес запровадження біометричних документів, кампанію щодо заміни старих
внутрішніх паспортів та ставлення до цих процесів громадян Держави Ізраїль.
У ході зустрічей з представниками ізраїльської Сторони порушувалося також питання трудової міграції
українських громадян до Ізраїлю, в т.ч. з огляду на
укладену в червні ц.р. угоду між Україною та Державою Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників будівельних спеціальностей.
З огляду на те, що Держава Ізраїль є прикладом

успішного та мирного співіснування низки конфесій та
різноманітних релігійних течій, Максим Соколюк обговорив їхній досвід ставлення представників релігійних
кіл та громадськості до питання біометрії. Ізраїльська
Сторона поінформувала про безумовний пріоритет у
зазначеній проблематиці питань безпеки та відсутність
відмов від зняття біометричних даних як з боку громадян, так і заперечень з боку представників релігійних
течій.
Також Голова ДМС вивчив досвід взаємодії органів
влади в межах функціонування системи ідентифікації,
зокрема правоохоронних, міграційних та прикордонних установ Ізраїлю, та ознайомився з роботою сервісних центрів МВС Держави Ізраїль, які надають послуги громадянам з оформлення паспортних документів, а
також свідоцтва про народження та смерть.
У ході зустрічі в Посольстві України в Державі Ізраїль
Максим Соколюк ознайомився зі станом оформлення
паспортів у дипломатичній установі, обговорив питання якості відбитків пальців тощо.
Отриманий у ході візиту досвід є корисним для нашої
держави, яка знаходиться в активній фазі розбудови
національної системи ідентифікації громадян України,
іноземців та осіб без громадянства, що має велике значення для успішного здійснення таких важливих державних функцій, як забезпечення національної безпеки
і громадського порядку, проведення вільних демократичних виборів, надання ефективних державних послуг і т.д.
ДМС продовжуватиме обмін інформацією з ізраїльською Стороною з міграційних питань, паспортної роботи, розбудови системи ідентифікації осіб, зокрема з
питань використання ізраїльською Стороною унікального номера запису особи в реєстрах, використання
відбитків пальців у документах, що посвідчують особу,
їх обов’язковості, а також шляхів вирішення можливих
проблемних питань щодо застосування вказаного номеру та зняття відбитків пальців, насамперед тих, що
виникають з боку релігійних організацій.
dmsu.gov.ua

У День біженця в Києві було
проведено благодійний фестиваль
20 червня, у Міжнародний день біженця, Агентство ООН
у справах біженців (UNHCR) разом із волонтерськими, громадськими та міжнародними неурядовими організаціями
провело Благодійний фестиваль, щоб привернути увагу громадськості до історій успіху біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні.
У фестивалі взяв участь Голова Державної міграційної
служби України Максим Соколюк.
Захід, який відбувся на території арт-простору у центрі
Києва, мав на меті привернути увагу до історій людей, які
змушені були залишити свої домівки, показати історії їхньої
успішної інтеграції у нових умовах, результати роботи стартапів біженців та переселенців.
«У цей день ми хотіли показати всім, що ці люди полишили свій дім, пережили багато труднощів, але при цьому залишились оптимістичними, – сказав Голова Агентства ООН
у справах біженців в Україні
Пабло Матеу. – Багато з них створили свій бізнес, дали роботу іншим і готові допомагати нужденним. Згідно з нашим
дослідженням, лише кожен п’ятий українець має досвід
безпосереднього спілкування з переселенцем. Подібні заходи дозволяють українцям поспілкуватися з переселенцями
й біженцями, дізнатись їхні історії, ознайомитися з їхніми
успішними стартапами».
«День біженця – це нагода привернути увагу суспільства до
проблем людей, які через небезпеку змушені покидати свої
домівки – сказав під час прес-конференції Максим Соколюк. – Ми не маємо права на байдужість, коли йдеться про
людське життя і Україна, не дивлячись на труднощі, впевнено крокує шляхом толерантності та милосердя, надаючи
захист особам, які не можуть повернутися на батьківщину».
Усі кошти, зібрані під час Благодійного фестивалю, будуть
передані на потреби дітей-переселенців на Сході України.
dmsu.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України

20 червня – Всесвітній день біженців.
Захід в ПТРБ м. Одеса

Сімнадцятого червня в ПТРБ
м. Одеса пройшов захід в честь Всесвітнього
дня біженців. У заході взяли участь: начальник ГУ ДМСУ в Одеській області
О.Г. Погребняк, головний редактор газети
«Міграція», член колегії ДМСУ
І.П. Супруновський, Голова Суворовської
районної організації Аграрної партії України
в м. Одесі М. В. Сапожніков, заступник начальника ГУ ДМС в Одеській області
А.В. Максименко, директор Чорноморського

центру розвитку дитини «Софія» К.В. Чегаринська, президент організації «Міжнародний
конгрес по захисту прав та свобод громадян “ЩИТ”»
Дагер Салех Мухамед, президент афганського громадського
фонду «Дружба» Мохд Усман
Сед Рахман.
З нагоди Всесвітнього дня біженця дітям Пункту було подаровано музичний центр.
Концертна програма була
представлена Чорноморським
центром розвитку дитини «Софія» та представниками афганської громади.
Під час заходу гості відвідали виставку дитячого малюнка та виставку національних
костюмів, представлену мешканцями Пункту. Усі бажаючі мали можливість скоштувати
національні страви афганської та арабської
кухонь. Для присутніх дітей було організовано солодкий стіл та вручено їм пам’ятні
подарунки.
ГУ ДМС України
в Одеській області

ІТ-фахівці з Дніпра спільно з Мін’юстом
запустили дві нові послуги на порталі ІGov

Десятого червня цього року очільник Головного управління ДМС України в Дніпропетровській області Сергій Калініченко був присутнім на презентації сервісів на державному
порталі iGov.org.ua, за допомогою яких будуть
надаватися додаткові електронні послуги.
Захід відбувся за участю Міністра юстиції

України Павла Петренка, заступника Міністра юстиції
– керівника апарату Ганни
Онищенко, голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка,
керівників Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській
області та представників команди-розробника порталу
із залученням представників
засобів масової інформації.
Єдиний портал державних
послуг iGov.org.ua має на меті
забезпечення доступності в
реалізації громадянами належних їм прав та надає можливість отримання найбільш популярних державних послуг в
електронному вигляді за допомогою мережі
Інтернет.
ГУ ДМС України
в Дніпропетровській області

Закордонні паспорти у подарунок – від
працівників Рівненської ДМС України

З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні, 3 червня працівники Рівненської міграційної служби, спільно з працівниками РФ ДП «Документ»,
провели зустріч з учасниками антитеро-

ристичної операції, мешканцями м. Рівне.
У рамках виконання доручення ДМС
№ Д/86/3-16 від 06.05.2016 р. «Про виконання доручення МВС», було проведено
зустріч з представниками Рівненського
Центру допомоги учасникам АТО. Тоді й
виникла ідея зібрати кошти та подарувати
паспорти декільком з бійців.
Вибір випав на двох військових. Кошти на закордонний паспорт працівники
міграційної служби зібрали добровольцю
батальйону «Горинь», капітану запасу й
керівнику Центру допомоги учасникам
АТО Валентину Пахолюку.
До благодійності також долучилися працівники ДП «Документ». Вони допомогли
у виготовленні документа спцпризначенцю РПОП ГУ НП в Рівненській області
Роману Озарчуку, нагородженому орденом «За мужність».
Керівник УДМС України в Рівненській
області Лілія Драпчинська під час зустрічі
побажала бійцям, аби нові документи їм
слугували виключно для приємного відпочинку.
В. Іванюк, УДМС України
в Рівненській області

Урочистості з нагоди святкування
15-ї річниці з Дня створення
Житомирського прикордонного загону

Сімнадцятого червня цього року у приміщенні Житомирської обласної філармонії
ім. С. Ріхтера пройшли урочистості з нагоди святкування 15-ї річниці з Дня створення Житомирського прикордонного загону.

На святкуванні були присутні начальники Житомирського прикордонного загону, які увійшли в історію його створення
і становлення, ветерани Прикордонних
військ та Державної прикордонної служби
України, які присвятили своє життя охороні Державного кордону та прикордонники
Республіки Білорусь.
В урочистостях взяла участь і делегація
Управління ДМС України в Житомирській
області на чолі із її керівником Олександром Радьком, який, вітаючи прикордонників із 15-ю річницею з Дня створення
Житомирського прикордонного загону,
відзначив тісну співпрацю із міграційниками області та наголосив, що пройшовши за минулі роки найскладніший, найважчий етап організаційного становлення,
підрозділ посів гідне місце в системі прикордонних військ незалежної держави,
став надійним форпостом захисту її суверенітету та економічних інтересів на північних рубежах.
А. Шнайдер, ДМС України
в Житомирській області

У ДМСУ в Полтавській області підвели
підсумки роботи за 5 місяців 2016 року
В Управлінні Державної
міграційної служби України в Полтавській області
під керівництвом начальника Управління Сергія
Шостака була проведена нарада з керівниками
структурних та територіальних підрозділів УДМСУ в Полтавській області,
на якій було підведено підсумки службової діяльності за 5 місяців поточного
року.
У вступному слові начальник УДМС суворо
застеріг від можливих
проявів корупційних діянь
та звернув увагу на надання
кваліфікованої консультативної інформації громадянам з питань чинного міграційного законодавства.
Під час заслуховування
було обговорено виконання вимог Закону України

від 10.12.2015 р. № 888VІІІ «Про внесення змін
до деяких законодавчих
актів України щодо розширення
повноважень
органів місцевого самоврядування та оптимізації
надання послуг», використання веб-порталу реєстра-

ції місця проживання/перебування засобами ЄДДР,
модернізацію
державної
служби в контексті реалізації нової редакції Закону
України «Про державну
службу».
УДМС України
в Полтавській області

У Харкові відбулись загальні збори працівників
обласного ГУ ДМСУ в Харківській області

Третього червня 2016 року
в актовій залі ДК Міліції,
яка знаходиться за адресою
м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 1, пройшли загальні
збори колективу, в яких взяли
участь всі без виключення
співробітники ГУ ДМС України в Харківській області.
Вступним словом про реформування державної міграційної служби розпочав

збори начальник ГУ ДМС
України в Харківській області В.В. Гузь.
Одним з найважливіших
питань для розгляду також
було впровадження нового
Закону України «Про Державну службу» у Головному
управлінні та територіальних
підрозділах ГУ ДМС України
в Харківській області. Завідувачем сектору кадрового

забезпечення та антикорупційного моніторингу було
розглянуто основні зміни в
законодавстві з цього питання.
Керівництво ГУ ДМС України в Харківській області
прийняло рішення надати
таким зборам більш систематичного характеру.
ГУ ДМС України
в Харківській області

У територіальних міграційних службах України

У місті Чернігові вшанували пам’ять
жертв Другої світової війни в Україні

22 червня, у День скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні по всій Чернігівщині відбулася низка скорботних заходів.
У Чернігові ж пам’ять жертв Другої світової війни та усіх полеглих в ратних боях
вшанували хвилиною мовчання та поклали
квіти до Вічного вогню заступник голови –
керівник апарату Чернігівської ОДА Наталія
Романова, заступник голови Чернігівської

ОДА Сергій Сергієнко,
заступник голови Чернігівської обласної ради
Арсен Дідур, Чернігівський міський голова
Владислав Атрошенко,
народний депутат України Василь Амельченко,
начальник Управління
Державної міграційної
служби України в області Ксенія Лук’янець,
представники
органів
державної влади та місцевого самоврядування,
ветеранських організацій і громадськості.
Цього ж дня у військово-історичному
музеї
– відділі Чернігівського історичного музею
імені В.В. Тарновського
відбулася військово-історична
конференція
«Тріумф і трагедія народу». Своїми спогадами про оборону Чернігівщини в 1941 році
та її звільнення від нацистських загарбників
восени 1943 року з присутніми поділилися
учасники бойових дій, колишні підпільники
та партизани.
А. Шевченко, УДМС України
в Чернігівській області

Такі ж заходи пройшли у всіх обласних центрах, в них
взяли участь керівники усіх міграційних служб

На Прикарпатті відбувся XVII фестиваль
дитячої творчості «Повір у себе»

Щороку у Міжнародний день захисту дітей
в Івано-Франківську стараннями працівників обласного Центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді відбувається фестиваль
«Повір у себе», в якому беруть участь діточки з функціональними обмеженнями.
Цьогоріч учасниками фестивалю стали
близько 100 конкурсантів з усіх районів Прикарпаття та міст обласного значення, а також
вихованці центрів соціально-психологічної
реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт» (м. Івано-Франківськ), «Довір’я» (м. Бурштин).
Гості фестивалю, а серед них були й пра-

цівники Управління ДМС України в Івано-Франківській області, мали змогу ознайомитися з виставкою робіт образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва та
аплодували дитячим талантам на сцені.
На свято до дітей завітав заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор Пасічняк, який привітав учасників
фестивалю та висловив слова подяки всім,
хто долучився до його проведення. Крім незабутніх вражень, діточки отримали цікаві
подарунки.
УДМС України
в Івано-Франківській області

У Герцаївському районі виявили
двох нелегальних мігрантів
Двох іноземців, які перевищили терміни перебування на території України – 29-річного
громадянина Румунії та 48-річного громадянина Молдови – спільно з правоохоронцями та
прикордонниками виявили працівники Герцаївського РС УДМС у Чернівецькій області в
рамках операції «Кордон», яка триває від початку червня.
Щодо порушників міграційного законодавства складено адмінпротокол за ст. 203 КУпАП
(«Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і
транзитного проїзду через територію України») та прийнято рішення про примусове повернення на батьківщину. Щодо батька одного з порушників – громадянина України, мешканця
с. Тарнавка Герцаївського району – складено адмінпротокол за ст. 205 КУпАП («Невжиття
заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства»).
УДМС Україниу Чернівецькій області
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Представницю Головного
Управління міграційної служби в
Закарпатській області відзначено
грамотою обласної ради
Десятого червня в Ужгороді
відбулися урочистості з нагоди Дня журналіста. З професійним святом представників
медіапростору
Закарпаття
привітали голова облдержадміністрації Геннадій Москаль
та голова обласної ради Михайло Рівіс. Керівники краю
наголосили на важливості
ЗМІ у сучасному суспільстві
та побажали журналістам «гострого пера», вдячних читачів,
глядачів та слухачів.
Окрім привітань, Геннадій
Москаль та Михайло Рівіс
вручили грамоти та подяки
кращим представникам закарпатських ЗМІ.
Почесною грамотою Закарпатської обласної ради нагороджено головного спеціаліста
із зв’язків з громадськістю та ЗМІ Головного управління ДМС України в Закарпатській
області Ольгу Поштак за особистий внесок у висвітлення діяльності міграційної служби
області, сумлінну працю, високу професійну майстерність та з нагоди Дня журналіста.
ГУ ДМС Українив Закарпатській області

Працівники УДМСУ Хмельниччини
з робочим візитом відвідали
Хмельницький національний університет
Шістнадцятого червня під
керівництвом
виконуючого
обов’язки начальника Управління Сергія Дорофеєва відбулась робоча зустріч працівників Управління ДМС України
в Хмельницькій області із працівниками Хмельницького національного університету.
Участь у зустрічі взяли завідувач сектору організації
запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення
УДМС Руслана Мартьянова,
головний спеціаліст цього ж
сектору Олександр Лезнюк, а
також проректор з міжнародних зв’язків Хмельницького
національного університету
Микола Йохна та начальник відділу міжнародних зв’язків та зв’язків із громадськістю
Ольга Посонська.
Під час зустрічі обговорювались питання стосовно виявлення іноземців та осіб без
громадянства, які прибули на територію України з метою навчання у вищих навчальних закладах, проте до навчання не приступили (були відраховані з вищих навчальних
закладів й стосовно них було прийнято рішення про скасування посвідок на тимчасове
проживання), а також виявлення порушень прийняття на навчання та відрахування з
навчання іноземних студентів, що зумовило їх незаконну реєстрацію.
Л. Квятковська,УДМС України в Хмельницькій області

У місті Городку на Львівщині вперше
здали документи для біометричного
паспорту та ID-картки
Третього червня у Городку вперше здали документи для отримання
біометричного паспорту
та ID-картки. Щоб засвідчити роботу системи
зібралося усе керівництво місцевої міграційної
служби. Фактично ця
подія стала остаточним
підтвердженням старту
роботи нових станцій
для виготовлення закордонних паспортів нового
зразку та ID-карток.
Як зазначає завідувач
сектору О.М. Шарепа:
«Ми чекали цієї події
давно, для нас це можливість принести більше користі та комфорту для громадян, адже зручність для людей означає, що ми виконуємо свою роботу правильно та якісно. А для нас це – пріоритет».
К. Марта, ГУ ДМС України у Львівській області

6

№ (0 6 ) 172 ,
ч е р в е н ь 2 016

Актуально

Продовження, початок див. на стор. 1

Вадим Черниш: «Мешканці окупованих територій
мають право бути інтегрованими у свою країну»

– Як можна говорити про політику щодо
окупованих територій чи переселенців, коли
навіть заяви урядовців суперечать одна одній, а політики підливають олії у вогонь?
– Так, багато хто навіть із чинної влади не
розуміє термінів та їхнього значення. Гуманітарна координація, міжнародне гуманітарне
право – для багатьох це одне й те саме. Розбудова миру – в уявленні багатьох це означає
просто стояти на лінії зіткнення і контролювати, хто виїжджає на підконтрольну територію.
– Назвіть, будь ласка, основні напрямки
роботи міністерства.
– Політика щодо непідконтрольних територій – один напрямок. Політика щодо окупованих територій – Крим і Севастополь – окремо.
Міжнародне гуманітарне право. Реальні речі,
які робляться на місцях, повинні моніторитися українською владою. Розбудова миру. Внутрішньо переміщені особи. Склалося так, що
їх розглядають лише як соціальну групу, яка
потребує постійної допомоги у вигляді соціального захисту. Тобто виплатили 884 гривні
– і, в принципі, вже щось держава зробила.
Насправді потрібні зовсім інші підходи. У
громади мають бути інструменти для вирішення проблем.
До речі, це світовий досвід, – вирішення
проблем конкретних громад, які стикнулися
зі збройним конфліктом. Тому для нас пріоритетні ці завдання. Є міжнародний документ
із оцінкою постконфліктних потреб, який
склали і підписали ООН, Світовий банк та
ЄС – тобто ті інституції, які протягом кількох
десятків років стикаються з необхідністю долати конфлікти (співрозмовник гортає документ під назвою «Оцінка відновлення та розбудови миру. Аналіз впливу кризи та потреб
на Східній Україні». – Авт.)
– А хіба у нас зараз стадія постконфлікту? Війна триває..
– Якщо брати країну в цілому – так, ми в
конфлікті. А якщо береш рівень громад – то є
ті (наприклад. Слов’янська), які вже не в конфлікті. Для яких є його наслідки: руйнування,
велика кількість внутрішньо переміщених
осіб. Причому переміщених із однієї частини
Слов’янська в другу, бо зруйноване житло, і
ці люди не мають статусу ВПО. А є громади
– такі, як Мар’їнка, – розташовані у зоні конфлікту. Це залежно від того, який рівень ви
бачите.
Після того, як Мінські угоди почали ледве-ледве реалізовуватися, конфлікт із високим
рівнем інтенсивності перейшов у нижчий. Він
щоразу поновлюється, коливається, але до
того рівня, коли вважався найбільш інтенсивним, не доходить. Тобто якщо говорити про
державу в цілому – ми в конфлікті. І навіть є
громади, які безпосередньо не на лінії зіткнення, але вражені конфліктом. Львів, Дніпро.
Тому що переселенці створюють навантаження на соціальну інфраструктуру – школи,
дитячі садочки тощо. І в деяких громадах ми
бачимо напруження між місцевими і тими, хто
прибуває.
– Виходячи з міжнародної практики подолання наслідків збройних конфліктів, – що
потрібно зробити насамперед?
– Перший компонент. Реконструкція і відбудова критично важливих об’єктів соціальної
інфраструктури, відновлення пріоритетних
соціальних послуг. Короткострокова соціальна підтримка. Ліквідація шкоди довкіллю.
Другий компонент. Економічне відновлення.
Короткострокові та тимчасові робочі місця.
Звичайно, довгострокові було б краще. Але ж

це зараз треба вирішити. Ми вже два роки в
конфлікті, але все одно потребуємо невідкладних заходів реагування. Далі – спроможність
у сфері економічного планування на місцях.
Відновлення діяльності дрібних і малих підприємств. Відновлення фінансових послуг.
Третій компонент. Соціальна стійкість, розбудова миру та громадська безпека. Переселення та стійкість приймаючих громад. Реінтеграція тих, хто повертається. Примирення і
розвиток довіри. Захист населення, ураженого
конфліктом. Доступ до правосуддя.
Наскрізні питання: тендер, права людини,
місцеве самоврядування, механізми впровадження, а також внутрішньо переміщені особи. В усьому світі відточений механізм. Для
чого вигадуємо велосипед? Тому ми запропонували на підставі цього документа прийняти
програму на рівні держави. Написали концепцію для затвердження урядом.
– І яка реакція?
– За регламентом, потрібно 10 днів, щоб усі
органи влади надали нам свої зауваження на
концепцію. Майже 100 громадських організацій були задіяні в цьому процесі. Але вже
минуло і 10, і 20, і ЗО днів... Написали документ – а нас питають: що таке розбудова миру,
що ви таке написали? Пояснюємо документами ООН, витягами з теоретичної літератури,
практичними рекомендаціями, методиками...
Усі говорять про відновлення, про інфраструктуру. Але це спрощений підхід. Інфраструктура не вирішить проблеми у приймаючих громадах, не зніме напруження. Навіть
усередині Донецької області. Де все одно велика кількість осіб, які створюють тиск на ринок нерухомості, на оренду житла, на дитячі
садочки тощо. Тобто комплексність залежить
від багатьох чинників. Якщо ми говоримо про
розбудову і зняття напруження між приймаючою громадою і тими, хто приїжджає, – це теж
належить до певної розбудови миру.
У Харкові взагалі не було збройного конфлікту. Та його наслідки відчуваються у громадах, які не були уражені зовсім. Наступне,
що я бачу, – це і підтримка громад із точки
зору децентралізації. Децентралізація передбачає передачу повноважень не на рівень регіону, а на рівень громад. їм видніше, скільки
місць додати в дитячі садочки. Але громади
треба натренувати, як бачити пріоритети.
– Про конфлікти переселенців і приймаючих громад не заведено говорити на урядовому рівні, та й місцеві чиновники «на людях»
не озвучують такі проблеми. Але це не означає, що їх нема. Ви зараз сказали: це – наслідки і їх треба долати. Як?
– Є два діаметральні підходи. Можна, звичайно, тримати переселенців окремо і говорити, що це – група, яка потребує соціального
захисту. Але як бути з тими, хто сюди приїхав
і за жодних умов не повернеться на попереднє
місце? Через невеликий проміжок часу вони
вже повинні стати місцевими. їх не мають
тримати як переселенців. Для цього потрібно
знайти житло, роботу, і соціальна інфраструктура додатково має витримати навантаження.
Підхід до внутрішньо переміщених осіб потрібен комплексний. Якщо говоримо про інтеграцію, то людина інтегрувалася в місцеву
громаду – і все. Якщо йдеться про реінтеграцію після повернення, то мова – про деокупацію, про встановлення контролю. І тоді людина повертається у свою громаду. Звичайно, є
такі, хто постійно повторює собі: ну все, через
півроку я повернуся.
– І скільки таких людей, готових поверну-

тися за півроку, і таких, хто не повернеться вже ніколи?
– Дуже цікаво. Я говорив із народним депутатом із Донецька, вона зізналася: за будьяких обставин не повернеться, навіть якщо
буде встановлений контроль із боку української влади. Але загальних досліджень серед
ВПО ніхто не проводив.
– Які пропозиції щодо вирішення проблеми
переселенців ви вже маєте?
– За законом за ВПО відповідає Міністерство соціальної політики, але ми намагаємося
впливати на цей процес. Дуже багато прав порушується. Така собі «м’яка» дискримінація.
Багато бюрократичних речей, які треба подолати. Які на практичному рівні створюють
перешкоди в реалізації прав таких людей. Є
рекомендації Ради Європи 2006 року щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Це
практично дорожня карта. Ми ще маємо багато попрацювати, щоб її впровадити.
Рекомендації – це soft power або soft law.
Якщо колись ти звернешся до Європейського
суду із прав людини, можеш побачити, що ці
рекомендації суд сприймає як «м’яке право»,
на якому базуватимуться рішення суду. Це не
означає, що ми повинні покладатися на суд,
– ні, маємо реагувати одразу при порушенні
прав. Але про суд не забувати, бо з держави
тоді стягатимуться кошти. Є багато речей, які
потрібно змінювати на рівні сприйняття, а є
– на рівні підзаконних актів. Щоб не створювати умов для дискримінації.
– Якою буде політика міністерства
щодо тимчасово непідконтрольних територій Донецької й Луганської областей?
Наприклад, що ви думаєте про роботу
підприємств, зареєстрованих чи перереєстрованих на контрольованій частині, але
які фактично ведуть бізнес по той бік
фронту?
– Сотні тисяч людей працюють на непідконтрольних територіях на підприємствах, які
сплачують податки до державного бюджету і
забезпечують валютну виручку на сотні мільйонів доларів. Яку ми частково продаємо, а
частково – використовуємо для того, щоб купувати газ тощо. Працівники на цих підприємствах отримують зарплату на картки українського Ощадбанку.
Тільки на Укрзалізниці на непідконтрольній
території працювали 26 тисяч осіб. Множимо
на три – кількість членів родини. Це стільки
людей усвідомлювали, що живуть завдяки
Україні. Представники одного підприємства
по той бік лінії розмежування на Новий рік
включалися скайпом із офісом на підконтрольній території. Українська символіка,
прапорці українські на підприємстві. Це все
вони зберігають.
Ти позбавляєш людину зарплати, а їй кажуть: ось, мовляв, є у нас місцева військова
служба. Склад із тушонкою охороняти, приміром. Людина думає: начебто зла не чинитиму.
Україна мене позбавила зарплати, ну піду там
поохороняю. Чи контрабандою займуся. Для
чого підштовхувати до такого кроку?
– Крім роботи підприємств – як іще Україна може зберігати частковий контроль чи
присутність на тих територіях?
– Майже 20 тисяч осіб переміщуються через
лінію зіткнення щодня. Ці люди є інформаційними провайдерами. Це не вежа, де глушитимуть мовлення засобами радіоелектронної
боротьби. Людина приїздить і на власні очі
бачить. Кого вона першого зустрічає, коли
перетинає лінію зіткнення? Прикордонника,

військового, працівника СБУ. На жаль, серед
цих працівників трапляються люди, які дискредитують українську державу.
Не треба сіяти ненависть навіть у побутових
речах. Коли люди приїжджають сюди – вони
бачать, що бандерівців, готових їх заживо
без солі з’їсти, тут немає. Виявляється, тут є
демократія, на відміну від непідконтрольних
територій. Виявляється, тут можна навіть критикувати владу. Можливо ще скористатися і
невеликими, але соціальними благами. Все це
щодо мешканців непідконтрольних територій
має працювати.
Наприклад, є проблема з відкриттям у Луганській області пункту перетину в Золотому
з боку непідконтрольних територій. Щойно
активізуємо рух через лінію зіткнення, одразу зустрічаємося по той бік із тими, хто за
підтримки РФ контролює ситуацію де-факто.
Щоб не давати людям вільно рухатися. То це
означає, що вони вбачають у цьому якусь загрозу.
Є кілька варіантів щодо поводження із
мешканцями непідконтрольних територій.
Перший: давайте ізолюємо їх, і вони через
деякий час передумають. Другий: нехай що
хочуть, те й роблять. Це вкрай нерозумні речі,
які ми не можемо сприймати. Ми кажемо: це
наші люди, і з ними потрібно контактувати.
Ніхто не стверджує, що потрібно контактувати з Плотницьким, Захарченком, із цими
самозванцями. Бо ми не вважаємо, що вони
представляють людей, які там живуть. Вони
представляють де-факто самих себе, збройні
формування і є представниками тих напрямків, які очолюють військові чи спецслужби
Російської Федерації.
Приклад: працює людина, батько й мати –
пенсіонери, на непідконтрольній території.
Він сам ледь знайшов де жити, не може сім’ю
вивезти. А політики кажуть: мовляв, усі нормальні звідти давно виїхали. А 450 тисяч дітей, які за статистикою, мешкають там, – вони
чим завинили?
Тому я вітаю те. що робило Міністерство
освіти й науки, спростивши для абітурієнтів із
Криму й Донбасу процедуру вступу до вишів.
Вона ще не відпрацьована, але маємо дати
змогу цим людям бути інтегрованим у свою
країну. А не в якусь міфічну «республіку», не
в Російську Федерацію. Нам потрібно зберігати зв’язки і ставитися до них як до тих. хто
перебуває в заручниках у людей зі зброєю і в
обставин, які там склалися. Тоді ми розумітимемо, як реінтегрувати і території, і населення
до нашого спільного конституційного простору.
– Чи вважаєте ви можливим примирення
людей по обидва боки лінії розмежування?
Якщо так, то коли це станеться і що треба робити?
– Ми бачимо, як сьогодні сіється ненависть
по той бік, – то намагаються зібрати на неконтрольованих територіях списки дітей,
батьки яких загинули, інших людей і тримати
їх у такій групі, називаючи українців карателями тощо. Тобто це способи, які зараз провокуються фахівцями з російських спецслужб,
налаштованих на те, щоб конфлікт підтримувати довго. І якщо ми навіть отримаємо контроль над кордоном... Багато хто думає: ось,
мовляв, тоді ми все одразу проведемо. Ні. Ви
отримуєте майже три мільйони людей, які вас
не сприймають. Ви отримуєте конфлікт. І незалежно від того, контролюєте ви кордон чи
ні, – це все одно ситуація конфлікту.
Просто інший його вимір.

Актуально
Продовження, початок див. на стор. 1
У нас спільне українське суспільство. І в цьому конфлікті немає національного компонента,
як це було в колишній Югославії. У нас конфлікт
штучно спровокований. Намагалися штучно
створити національну ідентичність – «новороси». У спецслужб і політичного керівництва
Російської Федерації це не вийшло. Намагалися притягнути конфлікт за лінією церкви, щоб
грати на відмінностях, – не вийшло. І не тому,
що така була державна політика. Не вийшло, бо
суспільство цього не сприймає. Немає в цьому
конфлікті таких ознак, щоб неможливо було за
кілька років інтегрувати населення в українське
суспільство в цілому. Немає таких суперечностей, які неможливо було б подолати.
– У суспільстві неоднозначно ставляться до
ідеї відновлення Донбасу за бюджетні кошти. Або, скажімо так: виключно за бюджетні кошти. Чи залучатимуться в тому числі
кошти міжнародних організацій та приватного бізнесу?
– Міжнародне співтовариство допомагає, не
тільки тримаючи санкції проти Російської Федерації. Україні вже надали ресурси для подолання наслідків – це сотні мільйонів доларів. Від
німецької кредитної установи KfW – 300 мільйонів євро, від Європейського інвестиційного
банку – 200 мільйонів євро. Тобто 500 мільйонів
євро надані Україні за рахунок лише двох інституцій.
Також є ціла низка грантових проектів. Частина програм, які навіть не стосуються сходу України, але замикаються на схід. Єдина проблема
– у міжнародних донорів виникає питання про
прозорість.
– І не лише у них.
– Так, і у мене також. Оскільки у міжнародних
партнерів існує недовіра до центрального уряду,
з урахуванням сумного попереднього досвіду, і
напряму уряду давати грошей не хочуть – треба
повернути довіру. Як? Є кілька міжнародних механізмів, яким довіряють. Один із них – трастовий фонд. Український відповідник – цільовий
фонд, оскільки гроші даються на відповідні
цілі за участю кількох партнерів. Ми спочатку
створюємо модель, показуємо донорам, як вона
працюватиме, – а вона має бути двовіконною.
Хочеш іти через ООНівські проекти – звертаєшся до уряду, але адміністративним агентом буде
ООН. А хочеш іти з проектами соціально-економічної спрямованості, більш потужними, – ідеш
через вікно Світового банку.
Якщо нам вдасться запустити проект то навіть
за умов незначного фінансування на самому початку партнери побачать, як кошти пройшли по
нормальних процедурах. – тоді почне повертатися довіра. Через те, що ми не діяли в цьому
напрямку достатньо активно, сотні мільйонів
пішли повз Україну в зв’язку з сирійською кризою. Тобто ми як держава втратили час і частину
донорських коштів, які потенційно були б залучені до української економіки або на вирішення
проблем, пов’язаних зі збройним конфліктом
тут, в Україні. І зараз привернути увагу знову
дуже складно.
– Вирішення проблем мешканців Криму і
Севастополя ви назвали окремим напрямком.
Що являтиме собою ця робота?
– У Криму в чистому вигляді окупація. Якщо
тут (на Донбасі) Росія свою присутність заперечує, то по Криму – ні. Там теж треба зберігати
для людей змогу інтегруватися до українського
простору. Давати можливість дітям вступати до
українських вишів. Зберігати контакти на рівні друзів, родичів і т. ін. Звичайно, національний компонент ми також повинні враховувати.
До речі, мій перший заступник – представник
Меджлісу кримських татар. Дуже потужно працює громадянський сектор навіть по тих речах,
якими влада мала б займатися. Наприклад, складає перелік державної власності, яка заморожена чи захоплена.
– А офіційних даних таких немає?
– Вони є, але ще не відпрацьовані. Коли будуть

готові, інформуватимемо. Звичайно, цю роботу
ми проводимо. Повертаючись до Криму. Є кілька речей, важливих у тому числі з точки зору
міжнародного права. Перша – споживання газу,
який належить і є виключною власністю народу
України. Друга. Проходження суден, проліт літаків – усе це може відбуватися лише зі згоди
української держави і зі стягненням відповідних
платежів.
Питання будівництва керченського мосту – гадаю, треба далі працювати у відповідності з конвенцією ООН, у тому числі – із застосуванням
міжнародного морського права.
І оскільки це в чистому вигляді окупація, то в
чистому вигляді держава-окупант має дотримуватися Женевських конвенцій. А це і заборона
переслідування цивільного населення. Мають
бути створені механізми, щоб ці норми гуманітарного права – норми прямої дії, до речі, – витримувалися. Також потрібні, звичайно, політико-дипломатичні зусилля, які ми не можемо
робити самі, а лише з іншими органами, з Міністерством закордонних справ.
Маємо розробити інформаційну стратегію
щодо Криму разом із Міністерством інформаційної політики, і це є в операційному плані
уряду. Зараз думаємо, в яких секторах можемо
зберегти зв’язки з громадами чи людьми, котрі
підтримують Україну.
Ми усвідомлюємо, що багато хто у Криму,
щоб вижити, змушений отримувати російський
паспорт. Тут дехто закликає визнати їх зрадниками. Категорично не погоджуюся з такою позицією. Щоб вижити, щоб отримувати пенсію, яку
ми не можемо платити, бо на тій території немає
органів влади України, людина іде за російським
паспортом. Нам написав 75-річний мешканець
Криму. Каже: «Мене називають зрадником, але
я не маю за що жити, хочу отримувати пенсію».
Звичайно, треба виходити з того, що є фактичні обставини, з якими ми не погоджуємося і з
якими будемо боротися. Але життя людей, які
хочуть залишатися з Україною, не можна наражати на небезпеку. Зробити так, щоб усі 300 тисяч кримських татар виїхали? То цього й домагається окупант. А для того, щоб жити, цим людям
потрібно водити дітей до російських шкіл, користуватися російськими лікарнями...
Маємо дати чесну відповідь: як ми виходимо з
цієї ситуації, навіть бюрократичної? Багато політиків уникають цього питання. Потрібно мати
мужність, розум... І грати в шахи, а не з рогатки
стріляти чи намагатися чапаєвським наскоком
робити складні речі.
Одна зі складових миру – сильний сектор
безпеки. Це стримує агресора. Але це не єдина
складова. Решта – економічні, соціальні, інформаційні сфери – мають відігравати значну роль у
деокупації та реінтеграції територій.
– На скільки років розрахована робота вашого міністерства?
– Ой, тут роботи... Щоб орган був дієздатним,
потрібно його насамперед створити. В наших
бюрократичних умовах це надзвичайно складно. Немає фінансування, а без нього не можемо
почати набирати людей. Коли створимо, першим
завданням буде навчити кадри, залучити кращі
практики, розробити документи. А далі подивимося. Цей конфлікт створив стільки проблем,
що для їх подолання знадобиться кілька років.
Хотілося б, звичайно, щоб із наслідками вже розібралися, і таке міністерство стало непотрібне.
ДОВІДКОВО
- Українські підприємства. розташовані на
непідконтрольних уряду територіях Донецької і
Луганської областей. за 2015—2016 рр. сплатили податки у розмірі 5,7 млрд. грн. та надали за
цей період валютну виручку в сумі 1071,15 млн.
дол.
- В Україні зареєстровано більше 1700000 вимушених переселенців
Власний кореспондент
газети «Міграція» Л. Кущ
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Відбулась презентація
результатів соціологічного
опитування населення
України щодо ставлення до
внутрішньо переміщених осіб

Голова Представництва Агентства
ООН у справах біженців в Україні
Пабло Матеу

Дев’ятого червня відбулась презентація
звіту соціологічного дослідження Агентства
ООН у справах біженців. За два роки з початку конфлікту в Україні ставлення переважної
більшості (83%) населення до вимушених
переселенців залишилось незмінним. Такі
результати всеукраїнського опитування було
представлено у Києві під час спільної презентації Агентства ООН у справах біженців
(UNHCR) і Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Соціологічне дослідження, яке здійснив
Київський міжнародний інститут соціології,
показало, що майже всі опитані ставляться
до вимушених переселенців з Донбасу та
Криму позитивно (43% по Україні і 58% в
місцях найбільшої концентрації переселенців) або нейтрально (47% і 34%).
«Минуло вже 2 роки з початку подій на
Сході України та анексії Кримського півострову. Ці події стали передумовою виникнення багатьох проблем, від яких Україна досі оговтується. Зокрема це стосується
інтеграції внутрішньо переміщених осіб,
перш за все проблем приймаючих громад.
Соціальна та економічна інфраструктура
деяких приймаючих громад ледве витримує
перенавантаження, що, в свою чергу, породжує конфлікт між місцевим населенням та
внутрішньо переміщеними особами (ВПО).
Проте, як показує соціологічне дослідження,
за два роки громадська думка в більшості випадків позитивна або нейтральна. У зв’язку з
цим одним із завдань новоствореного Міністерства є сприяння підвищенню спроможності громад реагувати на виклики, пов’язані
з внутрішнім переміщенням», – наголошує
Міністр з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених
осіб Вадим Черниш.
Українці схильні сприймати переселенців
як громадян, які мають рівні права з іншими, та які стали заручниками ситуації і потребують підтримки (89% по Україні, 96% в
місцях найбільшої концентрації). Учасники дослідження не вважають переселенців
винними за ситуацію, в якій вони опинилися
(77% та 85%, відповідно). Поряд з тим, на
думку опитаних, такі громадянські обов’язки, як військовий, переселенці також мусять
нести нарівні з усіма (80% та 75%, відповідно).
«Ми раді бачити, що ставлення приймаючих громад залишається позитивним. Адже
в Україні волонтери та громадянське суспільство відіграють ключову роль у наданні
допомоги переселенцям, зокрема найбільш
вразливим із них», – підкреслює Голова
Представництва Агентства ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу.

Міністр з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб
Вадим Черниш

Засоби масової інформації є основним
джерелом інформації про переселенців,
адже тільки кожен п’ятий серед мешканців
України спілкувався з вимушеними переселенцями безпосередньо. На основі інформації зі ЗМІ формують своє ставлення до ВПО
65% респондентів по всій Україні та 63% у
місцях концентрації.
Присутність переселенців вплинула на повсякденне життя 30% приймаючих громад.
Це стосується насамперед міст найбільшої
концентрації ВПО. Кожен четвертий опитаний чув про існування конкуренції між
приймаючою громадою та переселенцями у
своєму місті за роботу, житло, місця у школах та дитсадках, час прийому в державних
закладах та інші ресурси, але на власному
досвіді таку конкуренцію довелось відчути
лише незначній кількості опитаних.
Дослідження також окреслило негативні
тенденції у ставленні до переселенців у столиці та в Західній Україні. За даними опитування, присутність переселенців помітніша
в Києві, де близько третини постійних мешканців відчули їхню появу. Мешканці Києва
значно частіше, аніж деінде, оцінюють присутність ВПО з негативного боку. Зокрема,
39% киян вказують на погіршення криміногенної ситуації, тоді як в інших регіонах цей
показник не перевищує 16%. На посилення
соціальної напруженості у спільноті вказує
21% киян, що є вдвічі більшим показником,
аніж деінде.
Мешканці Західної України, особливо за
межами обласних центрів, більше підтримують негативні стереотипи щодо ВПО. Вони,
зокрема, наголошують на проросійських
політичних поглядах, небажанні переселенців працювати нарівні з усіма, агресивному
ставленні до місцевих, зверхності, бажанні
мати особливий статус через свої життєві
обставини. Також жителі на Заході більше
схильні звинувачувати ВПО у тому становищі, в якому вони опинились. Разом з тим,
саме в цьому регіоні постійне населення
найменше контактує з переселенцями (50%
не спілкувались з ними і не знають про їх
присутність у своєму населеному пункті), а
відтак має менше змоги сформувати думку
про ВПО на основі особистого досвіду.
«Будучи Головою Луганської військово-цивільної адміністрації, я мріяв про те, щоб
отримати результати соціологічних досліджень, які відображатимуть реальний стан
речей, зокрема щодо ситуації з внутрішньо
переміщеними особами. Я дуже задоволений тим, що цей процес розпочався і маю
надію, що це лише перший крок», – зазначив
заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Григорій Тука.
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У територіальних міграційних службах України

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

Оксана Василівна
Яковенко,
начальник УДМС України
в Херсонській області

Міграційна служба області відіграє
досить важливу роль в забезпеченні
якісного контролю за дотриманням
іноземцями та особами без громадянства (ОБГ) міграційного законодавства, вживає заходів з протидії
нелегальній міграції в області, надає
якісні адміністративні послуги громадянам.
Упродовж 5 місяців поточного
року співробітниками УДМС в Херсонській області було виявлено 86
нелегальних мігрантів, щодо яких
прийнято рішення про примусове
видворення з України. У 2015 році
кількість виявлених порушників міграційного законодавства України,
іноземців-нелегалів перевищувала
200 осіб. Стосовно кожного нелегала
було прийняте відповідне рішення, в
тому числі 5 осіб видворено в примусовому порядку та 9 особам заборонено в’їзд в Україну.
Херсонщина межує з Кримом, тому
одним із пріоритетних напрямків діяльності міграційної служби є робота
з переселенцями.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ – наймолодша область південної України, яка була утворена в 1944
році. Розташована вона у степовій зоні, в межах Причорноморської низини, на нижній течії Дніпра. На північному заході межує з Миколаївською, на півночі — з Дніпропетровською,
на сході – із Запорізькою областями України, на півдні – з Автономною Республікою Крим.
Херсонщина – єдина українська область, яка омивається декількома морями: Чорним і Азовським, озером Сиваш (Гнилим морем) та Каховським водосховищем.
Нинішня Херсонщина сформована віхами історії. На території Херсонської області було
знайдено перші поселення давніх скіфів, тут знаходилася Кам’янська Січ. Регіон також відомий завдяки таким об’єктам, як біосферний заповідник ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова»,
Каховська гідроелектростанція. Олешківські піски – природне диво України та найбільша
пустеля Європи. Чорноморський біосферний заповідник, Азово-Сиваський національний
природний парк, унікальна Арабатська Стрілка та дніпровські плавні доповнюють розвинутий аграрний комплекс з найкращими в Україні ґрунтами, промисловість та інтелектуальний потенціал мешканців Херсонщини. В області мирно співіснують представники
більш ніж 115 національностей та народностей, які славляться своєю гостинністю.
Адміністративним центром Херсонської області є місто Херсон, засноване 18 червня
1778 року.
Місто розташоване на високому березі Дніпра. Херсон, у першу чергу, місто портовиків і
корабелів. Його називають столицею Нижнього Дніпра, Південною Пальмірою або «містом
на семи вітрах».
СУЧАСНА ХЕРСОНЩИНА
Територія сучасної Херсонщини становить 28,5 тис. кв. км (4,71% від території України),
за площею регіон займає сьоме місце серед інших областей України. Кількість адміністративних районів – 18. В області нараховується 9 міст, з яких 4 обласного значення, 5 районного підпорядкування, 31 селище міського типу. Загалом з 698 населених пунктів міських
– 40, сільських – 658. За даними Головного управління статистики, чисельність постійного
населення області, станом на 1 квітня 2016 року, становить 1 059 209 осіб.
Регіон має близько 2 млн га сільськогосподарських угідь і найбільшу кількість орних земель в Україні. Область займає перше місце по вирощуванню овочів в Україні, тут збирається понад 13% всіх овочів і баштанних культур країни.
Херсонщина – перлина степового українського краю, унікальний природний комплекс, найбільш екологічно чистий регіон
України з високорозвинутим сільським господарством і багатогалузевою промисловістю.
Це справжня колиска українського козацтва, вона приваблює туристів своєю природою, морем,
фестивалями, відомими курортами та здравницями.
У 2015 році на Херсонщину завітали 2,8 млн відпочиваючих.
Завдяки відновленню роботи аеропорту «Херсон», кількість іноземних туристів збільшилася. Це
гості з понад 15 країн світу, таких
як: Туреччина, Ізраїль, Німеччина,
США, Італія, Іспанія, Велика Британія, Франція, Грузія, Сирія, Швеція, Греція, Швейцарія та Китай.
Цьогоріч заплановано прийняти
не менше 3,5 млн туристів.

З часу окупації Автономної Республіки Крим Херсонська область стала
першою, куди масово почали переміщуватися кримчани, які залишали
рідні домівки на території півострова.
Згодом, з початком антитерористичної операції на Сході України, число
переселенців поповнилось жителями
Донецької та Луганської областей. За
підрахунками Департаменту соціального захисту населення Херсонської
ОДА, кількість внутрішньо переміщених осіб в регіоні становить понад
15 тисяч.
Працівники міграційної служби
щоденно несли чергування в міграційному пункті, забезпечуючи для
переселенців можливість звернутися
до спеціалістів за консультацією, відновленням паспортних документів, а
головне – отримати допомогу у забезпеченні їх соціальних, медичних та
інших потреб. Разом із співробітниками міграційної служби чергування
несли працівники Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Херсо-

на, які оптимально та в найкоротший
час вирішували питання розселення
переселенців на території області.
Управління державної міграційної
служби України в Херсонській області включає в себе 22 територіальних
підрозділи. Чисельність працівників
становить 137 осіб, з яких понад 43%
– молодь віком до 35 років. Начальнику Управління Оксані Яковенко
вдалося сформувати високопрофесійний колектив, який завдяки взаєморозумінню, допомозі та об’єднаним
зусиллям забезпечує високу якість
та ефективність обслуговування громадян.
Враховуючи чисельність населення в області, в тому числі кількість
переселенців, жителів АР Крим, Донецької та Луганської областей, які
звертаються до міграційної служби з
питань отримання адміністративних
послуг, робоче навантаження на працівників досить велике.
З часу початку окупації Кримського
півострова на Херсонщині кримчанам було надано біля 40 000 адміністративних послуг, мешканцям Донецької та Луганської областей – понад
16 000.
Найактуальнішими
послугами
серед переселенців є оформлення паспорта громадянина України,
паспорта громадянина України для
виїзду за кордон та вклейка фото в
паспорт громадянина України при
досягненні 25- та 45-річного віку.
У зв’язку зі зміною порядку в’їзду
на тимчасово окуповану територію
України та виїзду з неї, іноземці та
особи без громадянства аби потрапити на територію півострова оформлюють в міграційній службі спеціаль-

ний дозвіл. Зважаючи на географічне
розташування Херсонської області,
саме тут видано найбільшу кількість
відповідних документів – понад 550
спеціальних дозволів.
Якість обслуговування громадян,
своєчасність отримання ними адміністративних послуг та оптимальність
у вирішенні проблем переселенців
– одне з пріоритетних завдань працівників міграційної служби Херсонщини.
За період 2015 року в області видано понад 31 000 паспортів громадянина України, оформлено близько 60
000 закордонних паспортів.
Упродовж січня-травня 2016 року
паспортом громадянина України задокументовано 11 500 осіб, в тому
числі 3 500 шістнадцятилітніх юнаків та дівчат отримали сучасний документ у формі ID-картки.
Характеризуючи міграційні процеси на Херсонщині, слід відзначити,
що упродовж 5 місяців 2016 року на
постійне місце проживання виїхало
понад 100 осіб, які й надалі залиша-

ються громадянами України. Здебільшого українці емігрують до Ізраїлю,
Німеччини, США, Росії та інших
країн.
Чимало іноземних громадян, в свою
чергу, приїжджають до нашої країни
та оформлюють дозвіл на імміграцію, а згодом – посвідку на постійне
проживання в Україні. З початку 2016
року іноземцям було видано понад 70
посвідок на тимчасове та більш ніж
100 – на постійне проживання в Україні. У вищих навчальних закладах м.
Херсона наразі навчається близько
120 іноземних студентів з багатьох
країн світу.
Міграційна ситуація на Херсонщині знаходиться під постійним контролем керівництва та є досить актуальною в умовах сьогодення. Адже
забезпечення виконання міграційного законодавства в країні є складовою
прикордонної безпеки держави, а
отже – і національної безпеки України в цілому.
І. Євич, УДМС України
в Херсонській області

Відкрита трибуна
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Нагадуємо наші реквізити:

Просимо Вас надсилати нам свої пропозиції, виступи, зауваження щодо покращення висвітлення газетою роботи Державної
міграційної служби України та її територіальних підрозділів

65107 м. Одеса,
вул. Канатна, 83, каб. №719
Т/ф: (048) 728-15-92
www.migraciуa.сom.ua
e-mail: g.migraciya@gmail.com

Вінниччина. Рішення Колегії ДМС від 22 квітня в дію

Редакція газети попросила прокоментувати ситуацію, що склалася начальника УДМСУ у Вінницькій області Б.О. Наливайка.
Управлінням Державної міграційної служби України
у Вінницькій області уважно розглянуто звернення, яке
надійшло на адресу редакції газети «Міграція» від голови Струтинської сільської ради М.В. Микуліна щодо
роз’яснення йому окремих норм Адміністративного
законодавства і надання зразків протоколу про адміністративне правопорушення та постанови про накладення адміністративного стягнення.
Повідомляємо, що 3 червня 2016 року Управлінням
надано письмове роз’яснення за вихідним № 12/6776
та направлено зразки протоколу про адміністративне
правопорушення і постанови про накладення адміністративного стягнення.
Крім того, дано доручення завідувачу Липовецького
районного сектору УДМС В.І. Пилипчуку щодо проведення робочої зустрічі з посадовими особами органу
реєстрації с. Струтинка.
У ході зустрічі в черговий раз доведено до відома
вимоги законодавства щодо реєстрації та зняття з реєстраційного обліку фізичних осіб, а також роз’яснено порядок складання протоколу про адміністративне
правопорушення і постанови про накладення адміністративного стягнення.

Через вигідне географічне розташування краю та
важливі транзитні шляхи до країн СНД і ЄС у 20102013 роках до сектору у справах біженців щороку
зверталося до сотні громадян Сомалі щодо отримання
ними статусу біженця. Вони здебільшого прибували
до України нелегально. У подальшому ця категорія
осіб намагалася потрапити до Європи.
Саме завдяки новоствореній Державній міграційній
службі та Управлінню в області, проведеним спільним
оперативно-профілактичним заходам з правоохоронними органами, інформаційно-роз’яснювальній роботі, в тому числі з громадськістю, вдалося зменшити
число іноземців – вихідців із Сомалі, які прибувають
до області. Лише незначна кількість сомалійців, яка
залишилася проживати, інтегрувалася в українське
суспільство. Решта використовувала свій статус з метою подальшого транзитного переміщення до країн
Західної Європи або ж їх було примусово видворено.
Кількість таких звернень зменшилась у десятки разів.
З 2011 року Управління очолив досвідчений керівник, який тривалий час керував підрозділом ВГІРФО
УМВС області – Борис Олександрович Наливайко, котрий з 1994 року пройшов усі службові щаблі.
Завдяки тісній та ефективній співпраці Управління
ДМС з органами виконавчої влади, Вінницькою міською радою, у м. Вінниці, по вул. Соборній, 15 А, було
урочисто відкрито новий центр по роботі з біженцями та шукачами притулку. На сьогоднішній день сектор у справах шукачів притулку обслуговує території
Вінницької та Житомирської областей. На обліку в
УДМС перебувають 36 біженців та 20 осіб, які потребують додаткового захисту.
Пріоритетним напрямком у протидії незаконній міграції, контрабанді товарів, речовин та транспортних
засобів є контроль над державним кордоном. У зв’язку
з цим ДМС України приділяє суттєву увагу організації
роботи обласного Управління в даному напрямку.
В області постійно проживають 9006 іноземців та
осіб без громадянства, які отримали дозвіл на імміграцію і документовані посвідками на постійне проживання. Тимчасово перебувають 2955 іноземців.
УДМС тісно співпрацює з Державною прикордонною службою, ГУ НП та УСБУ області. Протягом
цього півріччя було здійснено низку спільних заходів,
у результаті яких до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП притягнуто 221 іноземця та особу
без громадянства, за ст. 204 КУпАП притягнуто 2 громадянина України, за ст. 205 КУпАП – 84 особи.
Примусово повернуто до країн походження 95 та
примусово видворено 5 іноземців і ОБГ.
У поточному році Управління активно включилося у процеси документування паспортами громадян
України у вигляді ID-картки, передачі повноважень з
реєстрації та зняття з реєстраційного обліку від підрозділів міграційної служби до органів місцевого самоврядування.

Упродовж січня-березня неодноразово проводились
робочі зустрічі керівництва УДМС та особисто Бориса
Наливайка з очільником області Валерієм Коровієм та
головами РДА, що дало свій результат і в області своєчасно було сформовано органи реєстрації. Вінниччина
в установлені терміни виконала заходи з передачі картотек (а це 402 тис. адресних та реєстраційних карток),
й з 4 квітня створені органи реєстрації розпочали прийом громадян.
З 1 січня в області встановлено та введено в дію ще
шість робочих станцій з оформлення паспортів у вигляді ID-карток і закордонних паспортів. На сьогоднішній день в області загалом функціонує 14 станцій,
а закордонні паспорти громадяни можуть оформити
у колишніх Ленінському, Замостянському, Староміському районах м. Вінниці та Барському, Гайсинському,
Жмеринському, Крижопільському, Козятинському,
Тульчинському, Тростянецькому і Могилів-Подільському районах області.
Ведеться активна співпраця керівництва обласного Управління з органами місцевого самоврядування
щодо функціонування центрів надання адміністративних послуг та виділення місцевими бюджетами коштів
для облаштування в них робочих станцій для оформлення паспортів, а також роботи щодо наповнення інформацією Єдиного державного демографічного реєстру в частині зареєстрованих та знятих з реєстрації
фізичних осіб. Завдяки такій співпраці у підрозділах
ДМС значно зменшилися черги, прискорилися терміни надання адміністративних послуг громадянам.
У підрозділах міграційної служби повністю завершено надання супутніх послуг працівниками ДП «Документ». У результаті вже зафіксовано майже повну
відсутність скарг щодо неможливості оформлення документів без сплати за послуги, які надавалися працівниками цього підприємства.
УДМС активно працює над запровадженням реформ
служби, якими є: спрощення, пришвидшення, стандартизація та автоматизація процедур надання сервісу
громадянам; впровадження можливості оплати послуг
через Інтернет; кадрове оновлення шляхом проведення відкритих конкурсів; впровадження електронного
документообігу, електронної черги; посилення взаємодії з правоохоронними органами та ін.
Структурні та територіальні підрозділи УДМС гідно
виконують обов’язки, покладені державою щодо міграційної політики, докладають активних зусиль для
протидії незаконній міграції, швидкого розгляду заяв
громадян; формують у населення толерантне ставлення до біженців та шукачів притулку.
Отже і міграційна служба, як складова органів виконавчої влади, теж впливає на формування громадської
думки в регіоні, через впровадження реформ зміцнює
довіру громадян, тим самим йдучи назустріч очікуванням громади.
УДМС у Вінницькій області
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На переговорах контактної
Надія Савченко просить
групи в Мінську сторони
ПАРЄ допомогти визволити
домовилися про розведення
українців в Росії
сил в двох районах
Надія Савченко закликала ПАРЄ посприяти звільненню незаконУчасники робочої групи щодо аспектів безпеки у врегулюванні конфлікту в
Україні домовилися про розведення сил в двох районах. Про це за підсумками
переговорів повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої
контактній групі по Україні Мартін Сайдік.

но утримуваних в Росії українців. Про це член української делегації в ПАРЄ заявила під час зустрічі з головою організації Педро
Аграмунтом.

«Учасники
робочої групи з безпеки
продовжили
розгляд
питань, які вже обговорювалися в рамках
конференції даної робочої групи 24 червня,
- пояснив Мартін Сайдік.
- В цих питаннях було
досягнуто
суттєвого
прогресу. Із задоволенням хочу відзначити,
що всі сторони, в принципі, досягли угоди
про розведення сил і
засобів в двох місцях:
Золоте і Петровське.
Робота з цього питання
буде продовжена ».
news.tut.by

Кількість постраждалих
від інфекції в Ізмаїлі Одеської
області перевищила 700 осіб
Протягом 16-23 червня в Ізмаїльську районну лікарню звернулися
617 осіб.
Кількість постраждалих в результаті отруєння в Ізмаїльському
районі Одеської області досягла 617 осіб.
Про це повідомили в
прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Протягом
16-23
червня в Ізмаїльську
районну лікарню з попереднім
діагнозом
– гострий гастроентероколіт звернулися 617 осіб (з них 358 дітей) місцевих жителів міста Ізмаїл і села
Броска Ізмаїльського району», – йдеться в повідомленні.
Станом на ранок 24 червня в медичних установах Ізмаїла знаходиться 188 осіб (з
них 118 дітей), виписані (переведені на амбулаторне лікування) 429 осіб (з них 240
дітей). Фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-епідеміологічних заходів.
Нагадаємо, в Ізмаїлі в декількох артезіанських свердловинах води санітарно-епідеміологічна служба виявила інфекцію, яка призвела до кишкової епідемії.
www.bbc.com

Україна захопила в полон
8 російських окупантів
27 червня в зоні АТО в районі н.п. Водяне захоплено в полон 8 російських окупантів
і вилучено зброю, біля Широкино – недопущено проникнення ДРГ на територію, підконтрольну українській стороні.
За даними штабу, російські окупанти продовжували провокаційні заходи, спрямовані проти сил АТО, які полягали у підготовці до штурмових і проведенні диверсійно-розвідувальних дій.
«27 червня було зафіксовано проведення противником підготовчих заходів до штурмових дій в районі Водяного. З метою недопущення активних дій з боку ворога в
даному районі підрозділи сил АТО вжили запобіжних заходів, в результаті яких було
захоплено в полон 8 російських окупантів і вилучено зброю», – повідомили в штабі.
Крім того 27 червня підрозділи сил АТО виявили переміщення ДРГ російсько-окупаційних військ в складі до 8 осіб в районі східної околиці Широкиного.
З метою недопущення проникнення групи на підконтрольну українській стороні територію була зроблена спроба захоплення ДРГ, після чого ворог відступив.
news.eizvestia.com

Українка, нещодавно визволена з російського полону, вперше бере участь у засіданні ПАРЄ. Під час виступу перед делегатами Савченко закликала не відновлювати членство російської делегації в Асамблеї з наступного року. І заявила про
порушення Росією прав людини.
«Я щиро дякую усім вам. Росія, правда, хотіла, щоб я була тут через 22 роки,
але ви хотіли бачити мене раніше і зробили для цього все. Я рада бути серед вас.
Бажаю миру Україні та всій Європі. Для цього нам необхідно конструктивно працювати.
Важливо, що всі ми розуміємо наступне: Путін не робив кроку назустріч, а показував свою зверхність. Я була викрадена, це було порушення і за це потрібно
відповідати. Так само були викрадені всі українці, кримські татари з Криму. Країна, яка пообіцяла і гарантувала безпеку за Будапештським меморандумом після
атомного роззброєння України, не поважає права людини, права делегата, так як
це Росія робила зі мною. Я працюватиму в цьому напрямку. Але я хочу, щоб ви
всі зрозуміли, що я прошу вас підтримати мене в цьому», – наголосила Надія
Савченко.
www.bbc.com

Служби безпеки Туреччини вжили
заходів для гартування безпеки
на популярних турецьких курортах
Державна служба безпеки Туреччини одразу після терактів у Стамбулі вжила заходів для гарантування безпеки на популярних турецьких курортах.
Про це йдеться в повідомленні
офісу з питань культури та інформації посольства Туреччини
в Україні з посиланням на Міністерство культури і туризму
Туреччини.
«Відразу ж після підступного
теракту державними службами
безпеки Туреччини були вжиті
всі необхідні заходи щодо гарантування безпеки в аеропортах Стамбула та інших ділових
і курортних напрямках, зокрема
Анталії, Даламані та інших», ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Міжнародний аеропорт ім. Ататюрка
в Стамбулі вранці 29 червня
відновив операційну діяльність
після теракту, що стався у вівторок, 28 червня. Один з вибухів стався в зоні прильоту міжнародних рейсів, а
другий - в зоні прильоту внутрішніх рейсів. У результаті вибухів 36 осіб загинули та 147 поранені. Серед загиблих - українка 1960 року народження, також один
українець має поранення осколком у ногу.
news.tut.by

За даними ООН, за час проведення бойових дій з середини квітня 2014 року в результаті
конфлікту в на Сході України загинули майже 9400 осіб і більше 21500 отримали поранення

Нелегальна міграція

Європейський суд
заборонив саджати
нелегалів до в’язниці
Порушників повертатимуть на батьківщину
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УГОРСЬКА ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА
П’ЯТЬОХ УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ПІДОЗРЮЮТЬ
У ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕЛЕГАЛІВ

Європейський суд у Люксембурзі заборонив владі європейських
держав відправляти в тюрму мігрантів тільки за те, що вони незаконно в’їхали в країну.
У рішенні суду йдеться, що замість того, щоб арештовувати мігрантів їх слід відправляти назад в державу, з якої вони приїхали.
Постанова поширюється на мігрантів, затриманих на паспортному контролі як на в’їзді, так і на виїзді з Шенгенської зони.
Рішення було прийнято на підставі випадку з арештом французькою поліцією громадянки однієї з африканських держав, яка
намагалася проникнути в країну за підробленими бельгійськими
документами.
ukr.segodnya.ua

Автівка з українцями рухалася з Пакистану й Афганістану до Австрії.
Угорська поліція затримала п’ятьох
українців, яких підозрюють у перевезенні нелегалів під час транспортування 25 мігрантів з Пакистану і Афганістану до Австрії. Про це йдеться
в повідомленні на сайті угорської поліції.
Зазначається, що в ніч на 2 червня
на шосе біля міста Сомбатхей (біля
15 км від кордону з Австрією) поліція виявила нелегалів. За даними поліцейських, затриманих доставили до
поліцейського управління міста Сомбатхей і провели допит.
Наразі в Угорщині зареєстровано
понад 17,5 тис. клопотань про надання притулку, але більшість прохачів
притулку їдуть до Західної Європи,
не чекаючи, поки їхня заявка буде
розглянута.
korrespondent.net

На Закарпатті затримали
десятьох нелегалів
В Італії затримали
двох українців за
підозрою в сприянні
нелегальній міграції
Українці були затримані в місті
Кротон і поки що перебувають
під арештом. Про це повідомила
представник Департаменту консульської служби МЗС України
Ореста Старак.
«Ми отримали підтвердження від нашого Генерального
консульства в Неаполі про те,
що вчора фінансовою поліцією
міста Кротон області Калабрія
були затримані і поміщені під
арешт громадяни України за
підозрою в сприянні нелегальній міграції. Один 1979 року народження, а інший – 1967-го. За-

раз згадані громадяни містяться
в пенітенціарному закладі міста
Кротон, їм надано адвоката і
перекладача. Наше генеральне
консульство тримає ситуацію на
контролі і з’ясовує деталі», – зазначила Старак.
Раніше ЗМІ повідомляли, що
італійська поліція заарештувала
двох українців, яких підозрюють у переправленні сирійців в
Італію на парусному човні, і почала розслідування для викриття відповідальної за це злочинної організації.
ukr.segodnya.ua

Повідомив про нелегалів місцевий житель.
Неподалік від стаціонарного поста Нижні Ворота в селі Абранка Воловецького району Закарпатської області силовики затримали десятьох нелегалів.
Як розповіли в місцевій поліції, повідомив про
нелегалів мешканець села, який побачив підозрілу групу людей в лісовому масиві. Правоохоронці

обстежили ліс і заблокували виїзд з села, щоб запобігти втечі розшукуваних.
Під час пошуку і була виявлена група з десятьох
осіб та один провідник. Ймовірно, чоловіки і жінки незаконно перетнули кордон. У іноземців були
відсутні документи на право перебування на території України.
korrespondent.net

В Одеському аеропорту
затримали сім’ю сирійців-нелегалів
У міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники затримали сирійську сім’ю з
підробленими документами. Про це повідомили в прес-службі Одеського прикордонного загону.
Порушників виявили серед пасажирів, які
прибули зі Стамбула. Під час перевірки документів чоловік і жінка з двома дітьми надали
для перевірки підроблені тимчасові посвідки
на проживання в Україні. Таким чином вони
намагалися незаконно легалізуватися Україні.
«Зараз на правопорушників складено відповідні документи, їм було відмовлено у в’їзді
на територію нашої держави терміном на 3
роки, їх повернули зворотним рейсом до країни вильоту», – сказано в повідомленні.
trassae95.com
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Іван Виговський – від генерального писаря до гетьмана
Іван Остапович Виговський походив з української православної шляхти.
І як багато її представників, перебував на службі Речі Посполитої, не
забуваючи рідної віри та мови. Змолоду вчився в Київській академії, служив у
коронному війську, пізніше обіймав посаду урядника Луцького староства.
У 1638-1648 роках ротмістр Іван Виговський обіймав посаду писаря у комісара Речі Посполитої при Війську Запорозькому.

Навесні 1648 року Виговський
перебував у загоні Стефана Потоцького і під Жовтими Водами
потрапив у полон до татар. Богдан Хмельницький викупив його
і взяв до себе на службу, бо у війську бракувало освічених людей.
Незабаром він став генеральним
писарем Війська Запорозького й
не лише завідував гетьманською
канцелярією, але зробив свою посаду ключовим пунктом державного управління, де сходилися
всі нитки внутрішньої та зовнішньої політики. Складав «Реєстр
Війська Запорозького 1648-1650
років».
Як пише Іван Крип’якевич, Іван
Виговський був «правою рукою,
дорадником і заступником старого гетьмана, мав сильний вплив
на Хмельницького, не раз гамував
його надто гострі виступи і був
посередником між ним та старшиною». До того ж, йому вдалося
поріднитися з родиною гетьмана,
одруживши свого брата Данила з
донькою Хмельницького Катериною.
Помираючи, старий гетьман
заручився обіцянкою старшини,
що його наступником буде Юрій
Хмельницький, проте гетьманський син не відповідав такій високій ролі. Окрім того, козацька
старшина не хотіла, щоб посада
гетьмана стала спадковою. Тому
5 вересня 1657 року на козацькій
раді у Чигирині новим гетьманом
було обрано Івана Виговського.
Виговський продовжував передсмертні задуми покійного гетьмана про послаблення зв’язків з
Москвою та укладення союзу із
західним державами – Швецією,
Трансільванією, а також заміну
московського протекторату якимось іншим. Одночасно новий
гетьман намагався покласти край

анархії, що виникла в Україні
та створити керівну верству з
освічених, достатньо заможних
людей, які мали б національну
свідомість, дбали про державні
інтереси. Виговський хотів посилити її шляхетськими елементами, котрі б разом із заможними
козаками утворили нову національну еліту, на яку б спиралася
держава.
Це, звичайно, сподобалося далеко не усім. Незадоволення соціальних низів використали у
боротьбі за владу полтавський
полковник Мартин Пушкар та
запорозький кошовий Яків Барабаш, інспірувавши повстання
проти гетьмана. Москва ж послідовно проводила політику, спрямовану на ослаблення гетьманської влади, щоб схилити її до
більших поступок та обмеження
автономії України. До осені 1658
року Виговському вдалося придушити заколот Пушкаря, але в
братовбивчій боротьбі загинули
тисячі українців.
Івану Виговському вдалося досягнути деяких успіхів у зовнішній політиці, де соратником гетьмана був Юрій Немирич. Власне
Немирич був теоретиком трансформації козацько-православної орієнтації на державницьку.
З’явилася можливість утворити
власне Руське князівство, про
українців в Європі стали говорити як про націю.
Правовою підставою нової державності мала стати угода з Польщею, укладена 16 вересня 1658
року в Гадячі. Згідно з нею дуалістична, польсько-литовська Річ
Посполита мала отримати третього незалежного суб’єкта – Руське
князівство у складі Київського,
Брацлавського та Чернігівського воєводств з незалежними фі-

нансами, військом та судовими
органами. На відміну від Переяславського договору, за яким в
Україну вводили московські залоги, польським військам не вільно
було входити на Наддніпрянщину. Проте поляки не погодилися
поширити дію угоди на інші українські землі – Волинь, Поділля та
Галичину. Оскільки треба було
мати вільні руки в боротьбі з основним суперником – Москвою,
Виговський пішов на підписання
Гадяцької угоди, яка так ніколи не
була впроваджена в життя.
Незалежницька політика Виговського занепокоїла царський
уряд. Спочатку Москва пообіцяла піти на поступки, забрати свої
гарнізони з Києва та інших українських міст. Проте коли до Києва підійшло козацьке військо на
чолі з братом гетьмана Данилом,
воєвода Василь Шерємєтьєв несподівано на нього напав. Одночасно з півночі в українські землі
увійшло військо воєводи Григорія
Ромодановського, який намагався
взяти Лохвицю.
А в січні 1659 року з Москви
вирушило 150-тисячне військо на
чолі з князем Олексієм Трубецьким. На початку травня це військо

ніка, вони почали тікати, а козаки
– переслідувати їх. Проте згодом
воєводи, побачивши, що у Виговського війська вдесятеро менше,
ніж у них, самі повели атаку на
козаків, котрі, як і наказував гетьман, втекли й перебралися через
річку Соснівку.
На другий день вранці Пожарський із 30-тисячним військом перейшов річку. Решта московських
військових сил залишилася під
Конотопом. Пожарський почав
готувати своїх вояків до бою, наказав установлювати гармати. У
цей час козацький п’ятитисячний
загін на чолі зі Степаном Гуляницьким викопав непомітно для
ворога рів, просуваючись до того
моста, який щойно перейшло
московське військо. Виговський
зі своїм загоном атакував Пожарського і під ворожим обстрілом
зразу подався назад, знову використавши маневр удаваної втечі.
Московські війська кинулися за
ним і таким чином опинилися далеко від моста. Козаки Гуляницького, які тепер опинилися в тилу
московського війська, порубали
міст і загатили ним річку, додавши ще скошеної трави й очерету,
нарубаної лози та шелюги. Річка

ський цар не мав змоги вивести в
поле такого сильного ополчення.
У жалобному одязі вийшов Олексій Михайлович до народу, і жах
напав на Москву... Після здобуття
стількох міст, після взяття столиці
литовської царствуючий град затрясся за власну безпеку: у серпні
люди всіх чинів за государевим
указом поспішали на земляні роботи для укріплення Москви»,
– писав про події літа 1659 року
московський історик ХІХ століття Сергій Соловйов.
Проте виграна битва залишилася фактично безрезультатною.
Іван Сірко напав із запорожцями
на Крим, що змусило татар залишити Виговського та повернутися додому. Поляки не поспішали надавати суттєвої підтримки
Україні, приславши на допомогу
Виговському лише 1500 вояків.
Московським агентам вдалося
поширити ворожнечу до гетьмана серед старшини, обіцяючи
їй нові привілеї. Проти гетьмана
виступила старшинська опозиція,
яку створили промосковськи налаштовані полковники Безпалий,
Цюцюра та Золотаренко. Заколотники використали Юрія Хмельницького, довкола якого почала

Виговський прагнув зберегти авторитет і престиж гетьманської влади, які Богдан Хмельницький підніс до надзвичайно високого рівня. Влада
гетьмана досягла вершини могутності, значно розширилися його повноваження. Гетьман сам вирішував законодавчі справи, очолював військові сили, призначав старшин і суддів, розпоряджався скарбом, тобто зосередив у своїх руках
усі державні функції. Після 1654 року гетьман обходився зовсім без загальновійськової ради, а старшину зробив цілком залежною від себе.
підійшло під Конотоп і взяло в
облогу його залогу, якою командував ніжинський полковник
Григорій Гуляницький. Козаки
мужньо оборонялися проти численного ворога понад 70 днів і
дочекалися підмоги.
Оглянувши місцевість, гетьман
вирішив, що вона підходить для
поля битви. Сюди він мав намір
виманити московське військо й
дати йому бій. Праворуч Виговський поставив татарські орди.
Козаків під командуванням Степана Гуляницького розмістив на
широкій луці в закритому місці.
Сам гетьман, узявши невеликий
козацький загін і частину орди,
перейшов бродом річку Соснівку й 27 червня з тилу вдарив на
військо, що обложило Конотоп.
Він мав намір після атаки нібито
вдатися до втечі й таким чином
примусити московське військо
погнатися за козацько-татарським
загоном і вивести його до місця,
де сховалися основні козацькі
сили.
Однак після удару Виговського
серед ворожих військ виникла па-

розлилася на всю луку.
Пожарський, побачивши за
собою козаків, повернув назад.
Тоді вже Виговський почав його
переслідувати. Тут із гуком і свистом, наче вихор, налетіла орда,
напавши на військо Пожарського
з лівого флангу, з правого атакував Виговський. Пожарський зі
своїм військом подався назад до
річки, але там не було ходу. Гармати й коні повгрузали в багнюці.
Спроба втечі пішки теж була невдалою. 30 тисяч царських вояків
лягло трупом. Трубецькой з рештою війська поспішив відступити від Конотопа. Відбиваючись
від атак козаків і татар, що його
переслідували, він дійшов до Путивля.
«Цвіт московської кінноти,
який здійснив щасливі походи 54го та 55-го років, згинув в один
день; полонених дісталось переможцям тисяч п’ять; нещасних
вивели на відкрите місце і різали,
як баранів: так домовились між
собою союзники – хан кримський
та гетьман Війська Запорозького!
Ніколи вже після цього москов-

гуртуватися опозиція. Бачачи
занепад своїх планів і не бажаючи розпалювати ворожнечу, Іван
Виговський у жовтні 1659 року
добровільно склав булаву, гетьманом було обрано Юрія Хмельницького, який був змушений 27
жовтня 1659 року підписати нові
Переяславські статті, які значно
обмежували права самого гетьмана та України у складі Московської держави.
Сам Іван Виговський, будучи
сенатором і київським воєводою,
переїхав в Галичину, до свого
маєтку Руда. Він продовжував займатися українськими справами,
зокрема вступив до Львівського
православного братства.
Розлючені ще однією невдачею
свого походу в Україну поляки
розстріляли Івана Виговського
без суду 16 березня 1664 року. За
переказами, поховали Виговського у «Великому Скиті біля Рудки
Гніздичової». Тож можливо, що
саме під старим дубом у селі Руді
покоїться прах гетьмана.
Р. Кухаренко,
власкор газети «Міграція»

Українці в світі

Українці в Киргизстані
Киргизстан – держава
центрально-азійського регіону, місце розташування
якої має важливе геополітичне і геоекономічне
значення.
Географічна ізольованість
через високогір’я допомогла киргизам зберегти свою
древню культуру. Киргизстан історично перебував
на перехресті кількох великих цивілізацій, як частина
Великого шовкового шляху та інших комерційних
і культурних маршрутів.
Хоча киргизька територія
здавна населялася незалежними племенами і кланами,
Киргизстан
періодично
потрапляв під іноземне панування і досяг суверенітету тільки після розпаду
Радянського Союзу в 1991
році.
Після здобуття незалежності Киргизстан був офіційно проголошений унітарною парламентською
республікою. Він пережив
етнічні конфлікти, бунти,
економічні проблеми, перехідні уряди та політичні
партійні скандали.
На даний час Киргизька Республіка політично,
економічно, етноісторично
перебуває між комуністичним минулим і демократичним майбутнім. Цей
період класифікується як
посткомуністичне суспільство.
Киргизстан, як і інші
держави
Центральної
Азії, є місцем сходження
чотирьох культурно-цивілізаційних пластів: європейського, арабо-мусульманського, перського та
китайського. Ця обставина, з одного боку, створює
сприятливі передумови для
розвитку двосторонньої і
багатосторонньої співпраці
на різних напрямках, а з іншої – обумовлює необхідність проведення гнучкої
та збалансованої зовнішньої політики.
Киргизстан активно розвиває дипломатичні та інші
відносини з більшістю держав світу. Практичну спрямованість набуває співпраця країни з міжнародними
глобальними і регіональними організаціями.
Киргизька мова належить
до гілки тюркських мов
кипчакської групи, вона
споріднена з казахською,
каракалпакською і ногайською мовами. До 1920-х
років
використовувався
арабський алфавіт. У 1928
році був представлений і
адаптований латинський
алфавіт, який в 1941 році
замінено на кирилицю.
За даними перепису 2009
року, 4,1 млн осіб назвали
киргизьку рідною чи другою мовою і 2,5 млн – російську. Узбецька мова є
третьою найпоширенішою
рідною мовою.
Киргизстан є однією з

двох колишніх радянських
республік у Центральній
Азії, які проголосили російську мову офіційною.
Киргизстан став двомовною країною у вересні
1991 року.
Нині багато політиків і
бізнесменів різного етнічного походження користуються російською мовою.
До недавнього часу киргизька залишалася розмовною мовою вдома і рідко
використовувалася під час
зустрічей або інших заходів. Тим не менше, парламентські засідання сьогодні здебільшого ведуться
киргизькою, з синхронним
перекладом для тих, хто

ня – 29% населення. Українці зосереджувалися переважно в містах – Бішкеку,
Токмаку, Караколі, а також
у долині річки Чу та Іссик-Кульській улоговині.
Фактор індустріалізації
збільшив частку українців
– у 1939 році їх нараховувалося 137,3 тис. (9,4%
населення). Через відсутність будь-яких умов для
національно-культурного
розвитку етнічна ідентичність українців втрачалася. Внаслідок цього
частка осіб, які вважають
українську мову своєю рідною, неухильно
скорочувалася. Якщо в
1926 році вона стано-

ють Український народний ансамбль «Барвінок»,
а також творчі колективи
української діаспори у Киргизстані, зокрема «Зачарована пісня» (с. Петропавлівка Джайильського р-ну),
«Червона калина» (с. Полтавка Джайильського р-ну).
У киргизьких вищих навчальних закладах розвиваються осередки українознавства.

Регулярно
відбуваються
зустрічі з активом даної
громадської
організації.
Дипломати
Посольства
беруть участь у підготовці щотижневих радіопередач українською мовою.
Проводяться спільні заходи, присвячені видатним і
пам’ятним датам.
Посольство взяло активну участь у розробці змістової частини «Практикуму з вивчення української
мови»,
підготовленого
Бішкекським гуманітарним університетом. За
сприяння спонсорів
видано 300 примірників підручника. Це перший

нею не розмовляє.
Більшість у країні становлять етнічні киргизи. Найбільші національні меншини – узбеки та росіяни.
Більшість населення (64%)
– мусульмани.
Українська діаспора у
Киргизстані – друга за чисельністю серед країн Центральної Азії – колишніх
республік СРСР. У 1989
році там проживало 108,3
тис. українців, а в 1997 році
– 71, 2 тис. В основному
вони мешкають в м. Бішкек
(34,3 тис.), Ошській (18,4
тис.) та Іссик-Кульській
(7,7 тис.) областях. Тільки
34,1% українців вважають
українську мову своєю рідною і 5,9% вільно нею володіють.
Українці почали оселятися на території Киргизстану в другій половині ХІХ
ст. одночасно з росіянами,
відразу ж після прийняття киргизами підданства
Росії в кінці 1860-х років. Масове переселення
українських селян до Киргизстану починається в
другій половині 1890-х
років. Певний час до цього
регіону спрямовується основний потік аграрних переселенців з України та Росії. У 1897 році на території
Киргизстану вже нараховувалося 18,6 тис. українців.
Перепис 1926 року зафіксував 64,1 тис. українців,
які становили 6,5% всього
населення тодішньої Киргизької АРСР, а в районах
їх компактного проживан-

вила 97,1%, то у 1959-му
– вже 49,2%, а в 1989 році
– 34,1%.
Протягом 1989-1997 років
із Киргизстану емігрувало
майже півмільйона осіб,
переважно слов’янських
національностей, а також
німців і євреїв. Незважаючи
на втрату великою частиною українців Киргизстану
своїх етнічних особливостей, існує зацікавленість
у відродженні української
етнічної культури й мови.
52,4% українців висловили бажання, щоб їхні діти
вільно володіли українською мовою, 38,2% хотіли
б, щоб у їхньому населеному пункті був український
дитячий садок, 41,2%
схвалюють включення до
шкільної програми уроків
української мови, літератури, історії, народознавства.
Крім того, майже половина
опитаних (48,8%) висловили бажання, щоб їхні діти
отримали вищу освіту в
Україні.
Концептуальні
підходи
для поглиблення співробітництва між Україною і
Киргизькою Республікою у
сфері культури формуються з урахуванням давніх
традицій культурного взаємообміну, що існують між
двома країнами.
На першому національному каналі виходить щотижнева
радіопередача
Українського товариства
Киргизької
Республіки
(УТК) «Берегиня». Концертну діяльність здійсню-

Зокрема це: Центр україністики Киргизько-Російського Слов’янського університету (КРСУ), де з 2001 року
запроваджено
вивчення
української мови як другої
іноземної з включенням
відповідного запису до диплому, проводяться заходи
з популяризації української
культури; Центр вивчення
української мови і культури на базі Бішкекського
гуманітарного університету (БГУ), яким отримано
ліцензію на проведення
курсів української мови. У
центрі проводяться заходи на українську тематику. 30 жовтня 2012 року у
Бішкекському гуманітарному університеті пройшов
тиждень української мови,
присвячений 10-й річниці створення Центра з вивчення української мови
та культури на базі БГУ. З
цієї нагоди студенти та викладачі підготували цікаву
концертну програму.
У Киргизстані також існує
українське шкільництво.
Плідно розвивається навчальна робота у середній
школі № 48 м. Бішкек, в
якій уже 11 років функціонують українські класи,
та недільна школа у селі
Петрівка Чуйської області.
На відкритих уроках учні
українських класів демонструють своє вміння декламувати вірші та виконувати
пісні українською мовою.
«Берегиня»
активно
співпрацює з Посольством
України в цій державі.

підручник, виданий у Киргизстані для тих, хто вивчає
українську мову.
Визначною подією в
культурному житті Киргизстану стала реалізація
у вересні 2010 року спільного українсько-киргизько-американського проекту
«Скіфське каміння».
У проекті взяли участь
Герой України, Народна артистка України Ніна
Матвієнко; відомий у Сполучених Штатах бандурист
українського походження
Юліан Китастий; актори
американського і киргизького театрів.
Окремо варто виділити візит до Киргизстану делегації Української Всесвітньої
Координаційної Ради на
чолі з М.Я. Ратушним (1618 березня 2013 року). Під
час перебування делегація відвідала багато місць,
пов’язаних із українством
Киргизстану. Зокрема, села
Петропавлівка, Петрівка,
Біловодське. 17 березня
того ж року у місті Кара-Балта відбувся великий
святковий концерт, присвячений 20-річчю товариства
«Берегиня», в якому виступили українські та киргизькі самодіяльні колективи
міст Бішкека і Кара-Балти,
Джаїльського, Московського, Іссик-Атинського районів Чуйської області.
М.Я. Ратушний та керівництво Джаїлського району Чуйської області відзначили величезний внесок
українців у процес держа-
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вотворення
нинішнього
Киргизстану. Керівництвом
Джаїльського району окремо було відзначено, що чотирьохтисячна українська
діаспора, яка проживає у
цьому районі, є гордістю та
взірцем для інших етносів
Киргизстану.
Проте в стосунках України та Киргизстану не усе
так добре, як би хотілося.
Минулого місяця Посольство України в Бішкеку направило ноту протесту на
адресу МЗС Киргизстану.
Лист з позначкою «дуже
терміново» стосувався оголошення Держслужби міграції Киргизії про те, що
500 киргизів можуть працевлаштуватися в кримські
готелі.
Зокрема, в заяві йшлося про те, що Посольство
розглядає дії Держслужби
міграції КР «як недружній крок, який суперечить
партнерським і довірчим
відносинам» між двома
країнами. Також дипломати
попередили, що мешканці
Киргизстану, які приймуть
запрошення попрацювати
в Криму, ризикують бути
притягнутими до відповідальності відповідно до законодавства України.
Нині українських заробітчан в Киргизстані небагато.
Проте, як вважає фахівець в
галузі управління людськими ресурсами Мірлан Баяманов, якщо Киргизстан
хоче розвиватися успішно,
то без приїжджих інтелектуалів сьогодні республіці
не обійтися. «Втім, це стосується не тільки нас. Деякі
країни взагалі з’явилися на
світ і розвиваються тільки
завдяки іммігрантам», – зазначив експерт.
Згідно із законодавством
країни, іммігрантом є людина, яка в’їжджає в КР на
постійне проживання. Для
отримання
відповідного
статусу вона подає клопотання, яке розглядається не
більше одного року.
Після того як прохач
офіційно визнається іммігрантом, йому видається
посвідка на проживання і
гарантуються передбачені законодавством права
і свободи. Іммігрантам,
зокрема, надається право
отримувати освіту, медичну допомогу, пенсії, допомоги. Вони можуть мати
власність і брати участь в
громадських об’єднаннях,
які не ставлять перед собою політичних цілей.
Також іммігранти можуть
працювати як робітники,
службовці і підприємці.
Чого вони не можуть робити, так це голосувати і
брати участь у виборах і
референдумах, нести військову службу в рядах
Збройних сил КР, займати
посади в держорганах – отримання статусу іммігранта не означає автоматичного одержання громадянства
Киргизстану.
Р. Кухаренко,
власкор газети
«Міграція»
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Здоров’я нації та національні страви

УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ
СТРАВИ ПОТРАПИЛИ В ТОП-10
НАЙСМАЧНІШИХ У СВІТІ
Борщ, сало, вареники, галушки і все, чим багата українська кухня, відтепер – у списках
найсмачніших світових наїдків. Українські страви потрапили на восьме місце – між кулінарним багатством Японії та Китаю. Очолює список в’єтнамська їжа.
Українська кухня потрапила до переліку найсмачнішої шляхом загального голосування.
Стисла інструкція пояснює: борщ
– це суп із м’яса, буряка й усього, що є в холодильнику. Горілка – та сама «водка, тільки до біса міцна»!
Деякі ресторани дивують
національними
стравами
самих українців, оскільки
знаходять для них нове втілення.
Наприклад, чорні вареники з чорнилом каракатиці
та начинкою на будь-який
смак. Нині стала популярною
трансформація страв, пояснюють фахівці. Мовляв, така собі
адаптація. Ось, наприклад, страви країн Азії адаптують для європейських споживачів.

www.uamodna.com

ГРИБНИЙ ПАШТЕТ (З ПЕЧЕРИЦЬ)
У кожному маленькому
грибочку міститься 18
амінокислот, вітамін D,
вітаміни групи B, залізо,
цинк, калій, марганець,
фосфор. Також дуже
важливим є вміст
справжнього природнього
йоду в печерицях. Та й на
цьому не завершується
перелік корисного в шампіньйонах – його доповнюють меланін (один з
найпотужніших природніх антиоксидантів) та
грибний хітин, котрий
чудово очищує організм
від токсинів та шлаків.

Інгредієнти:
печериці (можна заморожені) – 500 г
великі цибулини – 2 шт.
горішки кеш’ю – 1 склянка
олія для смаження
сіль за смаком
дрібка чорного меленого перцю
мускатний горіх мелений – 1 ч. л.
дрібка кардамону
мелений коріандр – 1 ч. л.

Приготування:
Дрібно ріжемо цибулю, підсмажуємо
на пательні до золотистого кольору.
До підсмаженої цибулі додаємо печериці та помішуючи продовжуємо смажити.
Потрібно слідкувати, щоби не випарувалась уся рідина.
Додаємо в пательню з печерицями й
цибулею горіхи кеш’ю, сіль, усі прянощі
та тушкуємо ще 15 хв.
Даємо суміші вистигнути та збиваємо її
до однорідності блендером.
www.uamodna.com

Список хороших справ,
які можуть покращити
ваше життя
Хочеш якихось змін
– стань цими змінами. Якщо в житті
не вистачає добра і
хороших емоцій – вам
можуть допомогти
безкорисливі добрі
справи. Ми склали
список, щоб вам було
простіше. Спробуйте
почати робити щонайменше одну добру
справу в день і багато
чого зміниться.
1. Здайте кров. Цим ви
можете врятувати чиєсь
життя. Донорська кров в
Україні зараз в дефіциті.
До речі, здавати можна
не тільки кров. І до того
ж – бути донором досить
приємно.
2. Віддайте старі книги
до шкільної або місцевої
бібліотеки. Ви здивуєтеся
від кількості вільного місця, яке з’явиться у вашій
квартирі.
3. Пропустіть когось вперед себе в черзі, особливо
якщо така черга довга.
4. Пожертвуйте іграшки
в будинок для сиріт або в
дитячий садок.
5. Підніміть сміття на
вулиці й вкиньте його в
урну. Повірте, це набагато
краще, ніж скаржитися на
бруд навколо.
6. Помийте брудний посуд свого друга.
7. Проходячи повз же-

брака – дайте йому трохи
грошей.
8. Притримаєте двері для
кого-небудь. Неважливо –
двері ліфта для сусіда, що
спізнюється чи двері магазину, щоб просто пропустити незнайому людину з
сумками.
9. Запропонуйте своєму
знайомому
самотньому
батькові чи матері посидіти з дитиною, поки він
чи вона піде кудись відпочити. Вам самим це може
сподобатися, діти бувають
такими милими.
10. Покладіть 10 гривень
на телефон другові або на
випадковий номер.
11. Похваліть чийсь зовнішній вигляд.
12. Заплатіть вдвічі більше чайових, ніж зазвичай.
Ви зробите добру справу
і наступного разу вас обслуговуватимуть ще краще.

13. Запропонуйте безкоштовну допомогу школі,
де ви навчались.
14. Допоможіть незнайомому перехожому донести
важкі сумки.
15. Поступіться місцем в
громадському транспорті.
16. Подаруйте листівку
або сувенір коханій людині. Не тому що свято, а
тому що ви її кохаєте.
17. Скажіть комплімент
незнайомцеві на вулиці.
Якщо ви інтроверт і вам
важко спілкуватися з незнайомими людьми – можете прикріпити аркуш
з компліментом в ліфті
(тільки не потрібно нічого
писати фломастером).
18. Просто посміхніться.
Як бачите, тут немає нічого складного. Однак
через такі дрібниці світ
навколо вас може стати
добрішим і кращим.
ukrhealth.net

ВЧЕНІ НАЗВАЛИ НАЙКРАЩИЙ
СПОСІБ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ

РУЛЕТИК ІЗ ЗЕЛЕННЮ ТА КУРКОЮ
Інгредієнти:
листя лавашу – 3 шт.
молода зелена цибуля – 100 г
свіжий огірок – 100 г
куряче філе – 200 г
кетчуп/майонез – 60 г
зелень
Приготування:
Готуємо простенький соус,
змішуючи кетчуп та майонез. Отриманою сумішшю
змащуємо лист лавашу.
Тремо огірок і викладаємо
зверху (якщо у вас є блендер, то процес можна значно
полегшити).
Зверху кладемо наступний
лист лавашу, змащуємо соусом і викладаємо відварене,
нарізане дрібними шматочками куряче філе.
Накриваємо все це третім
листом лавашу і повторюємо схожі дії: змащуємо його соусом і викладаємо зелень
та зелену цибулю.
Закручуємо все у рулет, загортаємо у фольгу і ставимо на 15 хв. у холодильник.
www.uamodna.com

Про це стало відомо з публікації видання
The Quarterly Journal of
Experimental Psychology.
Повідомляється, що психологи з Канадського
університету
Ватерлоо
(University of Waterloo)
в рамках вивчення великої кількості способів запам’ятовування потрібної
інформації прийшли до
висновку, що найкращим
і найефективнішим методом відкладення в пам’яті

будь-яких даних є малювання.
Канадські вчені в рамках
даного наукового дослідження запросили студентів, яким запропонували
запам’ятати якомога більше слів за обмежений час.
Усі варіанти вченими було
відібрано таким чином,
щоб їх можна було легко
намалювати або написати.
Згодом добровольці повинні були розподілити за
класифікацією кілька му-

зичних тонів, а потім їм запропонували за 60 секунд
згадати слова зі списку, наданого раніше.
Як з’ясувалося пізніше,
студентам було набагато
простіше згадати слова,
які були намальовані, а не
записані. Піддослідні згадали в два рази більше намальованих слів. Психологи кажуть, що ця здатність
людей називається «ефектом малювання».
ukrhealth.net
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Помер легендарний
Наша команда першою
залишає чемпіонат Європи боксер Мохаммед Алі
Збірна
України

0:2

Збірна
Німеччини

Збірна України провела дуже хороший перший тайм і непоганий другий, однак завдяки відмінній грі голкіпера Мануеля Нойєра і кращій реалізації моментів, «Бундестім» вдалося здобути
перемогу.
Голи: Мустафі, 19, Швайнштайгер, 90 + 1.
Німеччина: Нойер – Хеведес, Боатенг, Мустафі, Гектор – Хедіра, Кроос – Мюллер, Езіл, Дракслер
(Шюррле, 78) – Гьотце (Швайнштайгер, 90).
Україна: П’ятов – Федецький, Хачеріді, Ракицький, Шевчук – Сидорчук, Степаненко – Ярмоленко,
Коваленко (Зінченко, 74), Коноплянка – Зозуля (Селезньов, 66).
korrespondent.net

Збірна
України

0:2

Збірна Півн.
Ірландії

У ключовому матчі групового турніру на Євро-2016 наша команда програла затятому аутсайдеру
і залишилася на турнірі статистом.
Турнірне положення в групі: Німеччина, Польща – по 4 очки, Північна Ірландія – 3, Україна – 0.
vesti-ukr.com

Збірна
України

0:1

Збірна
Польщі

Двадцять першого червня в Марселі збірна України провела свій останній поєдинок на Євро-2016
проти команди Польщі. Матч вже нічого для нас не вирішував в турнірному плані і команда зазнала
третьої поразки поспіль, посівши останнє місце в групі й не забивши жодного м’яча.
news.liga.net

Таблиця Євро – 2016
1/4 фіналу
Польща

Португалія

Уельс

Бельгія

Німеччина

Італія

Франція

Ісландія

Українського баскетболіста
вибрали на драфті НБА
Джоель Боломбой може продовжити кар’єру в «Юті»
22-річний важкий форвард Джоель Боломбой, що народився в
Донецьку, був обраний командою
«Юта Джаз» під загальним 52-м
піком на драфті НБА. Випускник
Університету Вебер Стейт може
стати другим українським баскетболістом в Асоціації, де вже виступає Олексій Лень («Фінікс Санс»).
За чотири сезони в NCAA Боломбой відіграв за свій університет
130 матчів, провівши 28,8 хвилин
в середньому за гру та набравши
11,4 очка і 10,2 підбора. В останньому сезоні показники Боломбоя
були ще більш значними – 17,1
очка і 12,6 підбора за 31,5 хвилин
в середньому за гру, що дозволило
українцеві стати Гравцем року в
Конференції Big Sky.
sport-ukr.segodnya.ua

Напередодні Алі був госпіталізований через проблеми з диханям.
Легендарний боксер Мохаммед Алі, якого було госпіталізовано напередодні через проблеми з диханням, помер 4 червня в США у віці 74
років.
Алі помер в одній з лікарень Фінікса, де він провів останні декілька
днів.
Нагадаємо, основним захворюванням Мохаммеда Алі була хвороба
Паркінсона. Останній раз він з’являвся на публіці в квітні цього року
на благодійному вечорі в Арізоні.
Алі – найяскравіша зірка світового боксу. Переможець Олімпійських
ігор – 1960, багаторазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, член Залу
слави. Бої Мохаммеда Алі проти Джо Фрейзера і Джорджа Формана
досі належать до числа найкращих боїв в історії професійного боксу.
korrespondent.net

Бій Усик – Гловацький
пройде на стадіоні в Гданську
Чемпіонський поєдинок
відбудеться 17 вересня.
Стала відома арена, на
якій 17 вересня відбудеться бій за титул чемпіона
світу за версією WBO в
першій важкій вазі, в якому змагатимуться поляк
Кшиштоф
Гловацький
(26-0, 16 До) і українець
Олександр Усик (9-0, 9
КО).
Це футбольний стадіон у
Гданську, побудований до
Євро-2012, який вміщує
43 615 глядачів.
sport-ukr.segodnya.ua

Рейтинг WTA: в топ-100 потрапили
чотири українські тенісистки
Козлова увійшла в першу сотню, Світоліна піднялася на одну позицію.
Українська тенісистка Катерина Козлова в оновленому рейтингу WTA
повернулася в першу сотню світового рейтингу і встановила новий особистий рекорд – 98-ма позиція.
Найкращими серед представниць України залишаються Еліна Світоліна: 18 (+1), Леся Цуренко – 42 (+2) і Катерина Бондаренко – 65 (-1).
Новий персональний рекорд встановила на цьому тижні 18-річна харків’янка і посіла 505-те місце.
sport-ukr.segodnya.ua
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Нам пишуть

ГОРОСКОП

СПОГАД

на липень 2016 року

Овен. Обставини змушують вас переосмислити досить близькі відносини.
Чи дає цей зв’язок вам те, на що ви сподівалися? Рішення на поверхні – просто
зупиніться. Будьте собою і дайте відносинам можливість підлаштуватися під
нові обставини.
Телець. Піддатися спокусі – завжди хочеться, нехай навіть згодом за задоволення доведеться заплатити. У вас не
буде часу ані насолодитися ситуацією,
ані порадіти пікантній пригоді. Можливо, перед вами той випадок, коли доля
чітко попереджає про проблеми.
Близнюки. Деякі речі доведеться викинути або віддати другу, адже вам вони
вже не доставлять ніякого задоволення.
Щось схоже може статися у професійній
сфері. Уже через пару тижнів ви можете
прийти до думки, що ця робота не для
вас.
Рак. Для вас вкрай важко відмовитися
від чогось, до чого ви встигли прив’язатися емоційно. Будьте сміливішим,
зважтеся розпочати все спочатку і ви
зможете відкрити собі дорогу до щасливого майбутнього. Дивіться вперед і не
намагайтеся чіплятися за минуле!
Лев. На вас чекає прозріння: раптово ви
усвідомите, що упустили шанс, здатний
миттєво змінити все життя. Ви будете
готові пробачити колишніх ворогів, залишити суперечки в минулому. Попереду нові цілі, і тепер ви впевнені, що не
повторите помилок минулого.
Діва. Перевести відносини на новий
етап не так складно, але як припинити
роман? Найближчі тижні обіцяють приємні, романтичні події, але незабаром
ви встанете перед дуже непростим вибором. Продумайте все з початку, і ви
зможете уникнути неприємностей.
Терези. Минулі тижні відчутно змінили
ваш настрій, і ви вже не готові беззаперечно погоджуватися з чужими рішеннями. Прийшло розуміння, що ваша
думка теж має вагу, а ідеї анітрохи не
гірші, ніж чиїсь. Це новий підхід до
життя Терезів.
Скорпіон. Незакінчені справи, які залишилися з минулого року, терміново
потребують уваги. Якщо ви не вирішите
колишні проблеми раз і назавжди, залишок року буде повністю втрачено для
нових звершень. Так що роботу необхідно виконати.
Стрілець. Рішення, прийняті в цьому
місяці, можуть мати далекосяжні наслідки до кінця року. Для вас важливо
скинути напругу пристрастей і намагатися міркувати тверезо. Спробуйте всюди просуватися поступово: повірте, так
буде простіше домогтися результату.
Козеріг. Багато в чому в основі вашого
успіху лежить готовність повністю присвятити себе справі, чітко контролюючи всі її аспекти. Однак коли приходить
час рухатися далі, вам доведеться розплутувати всі дрібні ниточки, а на це
потрібен час.
Водолій. Те, що раніше не викликало й
тіні сумніву, сьогодні може виявитися
зовсім не беззаперечним. Спробуйте
тверезо переосмислити свою позицію,
не виключено, що у вас з’являться нові
ідеї. Не бійтеся робити щось нове. Намагаєтеся йти в ногу з часом.
Риби. У вашому житті відбуваються
значні зміни, але від потрясінь вас, на
щастя, відволікає роман, який виявився
вельми доречним. А коли ви повернетесь до тями, не дивуйтеся, що навколишній світ встиг стати абсолютно іншим.
Тому зніміть рожеві окуляри.

Микола Іванюра, випускник 1966 р.
Радовецької середньої школи Деражнянського району Хмельницької області
РОВЕСНИКАМ

Завжди я думаю про Вас – про рідну школу, любий клас
Про тих шановних вчителів, яких боявся і любив.
Чого в нас тільки не було – мені, як завжди, не везло.
Пригадую, це ніби вчора, штовхнув мене «повзучий» Жора
І у вікні я скло розбив, для школи збитки сотворив.
Приходить вчителька у клас і відправля з уроку нас:
«Ви знаєте, що й де шукати, щоби батьків не викликати».
Скляр Момеда в селі жив, він горілочку любив.
Я в батьків півлітра взяв і за скло йому віддав.
І вже буквально за годину він вставив у вікно тафлину.
І все було б в нас шито-крито, якби не зламане корито,
Яке татусь ремонтував і цим на пляшку заробляв.
І посилає мене мати у схованку пляшину взяти,
Яка вже випита давно за те розбитеє вікно.
В дворі хвилинку постояв й батькам всю правду розказав.
Скільки ж було шуму-грому, мене прогнать хотіли з дому
Та з часом все це утряслось, пішло в минуле і забулось.

Що ж Вам скажу, ровесники мої
Нам вже давно відспівали солов’ї,
Та в нашім серці залишився слід,
Як ми разом зустріли сонця схід,
А на душі була якась печаль
Розстатись з школою нам було жаль
Залишити любих друзів й вчителів
Скажу по правді я зовсім не хотів.
Як пташеня, що крила розправляє
Перший політ натужившись долає
Так і ми, що вирвались у світ
Свій незнайомий звершили політ.
Життя прожить – не поле перейти
І ми в житті старалися знайти
Стежинку ту, що вивела б нас в люди
Щоб стати гідними батьків усюди,
У кожного своє життя настало
Завів сім’ю – проблем побільше стало
Для неї все життя було прожите
І слава Богу, що є для кого жити.
Никто не смеется над Богом в больнице...
Никто не смеется над Ним на войне,
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.

Машина на скорости... Ты на дороге...
Вот резкий обрыв... Вот об камень висок...
Вот – пуля шальная, беда на пороге...
От смерти и ада ты – на волосок...

Никто не смеется над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идет смерч,
При голоде и при подземном ударе,
Насмешки проходят, меняется речь...

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне...
Что будет с тобой на развилках судьбы?
Смеяться легко, пока Бог дает силы
И терпит смиренно твои кулаки.

Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти...
Никто не заявит, что Бог – это сказка,
Преступника встретив на узком пути...

Смеяться легко под греховные мысли...
И под одобряющий взгляд пьяных глаз,
Но Бог все же ждет и дыхание жизни
Тебе оставляет, даря тебе шанс...

Никто не воскликнет, что вера – для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача...
И с пеной у рта спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача...

Он рядом, молчит и милости полон.
Но может Он Имя Свое защитить –
Он лишь отойдет... и тогда своим словом
Ты можешь себя навсегда погубить.

Издевки, плевки и глупые шутки
Теряют свою актуальность, когда
Ты вдруг понимаешь, что нет и минуткиПризвать в Свою жизнь Иисуса Христа...

Наталья Шевченко

ГУ ДМС України в Одеській області та
Редакційна колегія газети «Міграція»
співчувають рідним та близьким
Яворського Сергія Харлампійовича.
15 червня 2016 року пішов з життя
Яворський Сергій Харлампійович, заступник начальника Головного Управління
Державної міграційної служби України в
Одеській області.

Люблю, як греблю вода рве
В час повені висока,
Як із застою все живе
В ріку несуть потоки.
Люблю я кут, а не овал.
Крутий, а не пологий
В житті мій кожен перевал
Початком був дороги.
Люблю я, як гримлять громи
І як горять стожари.
І не люблю, як між людьми
Гримлять, палають свари.
Віктор Василець

Редакційна колегія газети «Міграція»
співчувають рідним та близьким
Майгер Людмили Афанасіївни.
11 червня 2016 року пішла з життя
Майгер Людмила Афанасіївна,
начальник управління діловодства та
контролю апарату Одеської обласної
державної адміністрації.

Безоплатні внески на підтримку газети «Міграція» просимо направляти на
п/р 26005010126324 філія АТ «Укрексімбанк» м.Одеса, МФ О 328618,
Код ОКПУ 24541918 БФ «Співчутт я». Газета «Міграція».
МІГРАЦІЯ
Головний редактор
Іван Петрович
Супруновський

Засновник – Благодійний Фонд допомоги біженцям та переселенцям «Співчуття».
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