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В Одесі відбулась спільна
колегія МВС України та Росії

Євроінтеграція є визначальним вектором
розвитку України - Глава держави
Євроінтеграційні устремління є визначальним
вектором розвитку України. На цьому наголосив
Президент України Віктор Янукович під час виступу на загальних дебатах 68-ї сесії Генеральної
Асамблеї ООН.
«Крізь призму сталого розвитку розглядаємо також і євроінтеграційні устремління України, які є
визначальним вектором розвитку країни»,-заявив
Глава держави.
Віктор Янукович підкреслив, що Україна робить свій внесок у проект Великої Європи, «що
об’єднає інтереси та цілі розвитку країн Заходу та
Сходу нашого континенту».
Глава держави висловив переконання, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС сприятиме підвищенню добробуту громадян України. «Твердо
вірю, що підписання в листопаді цього року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно
зі створенням всеохоплюючої і поглибленої зони
вільної торгівлі, стане важливим інструментом
підвищення добробуту громадян України і, відповідно, сприятиме досягненню нашою країною Цілей Розвитку Тисячоліття», - зазначив Президент.
www.president.gov.ua

Міжнародна науково-практична конференція
«Правове забезпечення ефективного виконання рішень і
застосування практики Європейського суду з прав людини»

20-21 вересня 2013 року в Національному
університеті «Одеська юридична академія»
під егідою Генерального секретаря Ради Європи пана Турбйорна Ягланда пройшла Друга
міжнародна науково-практична конференція
«Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини», організована
університетом спільно з Комітетом Верховної
Ради України з питань верховенства права та
правосуддя та Південним регіональним центром Національної академії правових наук
України. Цього року конференція була присвячена 60-річчю набуття чинності Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод
1950 року.
Серед почесних гостей конференції: Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи
Жан Клод Міньйон, судді Європейського суду
з прав людини А.Б.Гюлумян (Республіка Вірменія), Г.Ю.Юдківська (Україна), Д.І.Дєдов

(Російська Федерація), член Комітету ПАРЄ з
юридичних питань та прав людини, Комітету
ПАРЄ з політичних питань, депутат Великих
Національних Зборів Туреччини, колишній
президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу, Посол з особливих
доручень Міністерства закордонних справ
України І.М.Сагач, Регіональний представник
УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні
Олдріх Андрисек, Представник Генерального
секретаря Ради Європи з координації програм
співробітництва з Україною, Глава Офісу Ради
Європи в Україні, Посол В.Рістовскі, радник
з питань прав людини Представництва ООН
в Україні, Офісу Координатора Системи ООН
в Україні Марк Божанік, Генеральний консул
Турецької Республіки в Одесі Хатидже Нур
Сагман, Голова Одеської обласної державної
адміністрації Едуард Матвійчук.
Відкрив конференцію доктор юридичних
наук, професор, академік НАПНУ, президент
Національного університету «Одеська юридична академія», Голова Комітету Верховної
Ради України з питань верховенства права та
правосуддя С.В. Ківалов.
З вітальними словами до учасників конференції звернулись Президент Парламентської
Асамблеї Ради Європи Жан Клод Міньйон,
представники дипломатичного корпусу.
За результатами конференції видано збірник
матеріалів, до якого увійшло більше 40 наукових статей.
Пропозиції учасників конференції були систематизовані у вигляді підсумкової резолюції.
onua.edu.ua
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Передплатний індекс 89611

24 вересня 2013 року у місті Одеса відбулося засідання сумісної колегії МВС України та МВС Російської Федерації.
Охорона громадського порядку під час
масових заходів та обмін інформацією у
процесі оперативно-профілактичної роботи
– основні питання, які обговорювались під
час засідання.
На початку колегії до її учасників звернувся Міністр внутрішніх справ Російської
Федерації Володимир Колокольцев. Очільник МВС РФ зазначив, що співробітництво
між відомствами украй важливе, адже воно
дозволяє ефективно та швидко співпрацювати. Особливо актуальною така співпраця
стає під час затримання злочинців, які перебувають у міждержавному розшуку за скоєння тяжких злочинів.
– Хотілося б подякувати українській міліції за розшук та екстрадицію особи, яка
причетна до подвійного убивства російських поліцейських. Не менш важливим
стало розкриття серії автокрадіжок як на
території України, так і Росії. Нас також цікавить і питання успішної роботи міліції під
час проведення в Україні ЄВРО-2012. Ваш
досвід стане у нагоді для нас під час проведення у Росії Олімпіади-2014, – підкреслив
глава МВС Російської Федерації.
Відзначив ефективне співробітництво

міліцейських відомств Росії та України і
Міністр внутрішніх справ України Віталій
Захарченко. Очільник української міліції
підкреслив, що украй важливим є факт формування Міждержавного інформаційного
банку. За час свого існування він зарекомендував себе в якості досить ефективної системи обміну інформацією, особливо – у розшуку безвісти зниклих осіб та злочинців.
– Українська міліція знаходиться на шляху удосконалення та реформування. Нам
цікаво почути про досвід російських колег
у цьому напрямку. Окрім цього, хотілося б
подякувати російській стороні за допомогу,
яку вони нам надали під час проведення в
Україні ЄВРО-2012. Саме охорона громадського порядку під час проведення спортивних, культурно-масових заходів і є пріоритетною темою нашої колегії, – зазначив
очільник МВС України.
Голова Одеської облдержадміністрації
Едуард Матвійчук зазначив, що оскільки
злочинність не має кордонів, слід спільно
вирішувати нагальні проблеми і питання
у сфері захисту та безпеки населення обох
країн.
У зісіданні колегіі прийняв участь Член
колегіії МВС України, Голова ДМС України
М.М. Ковальчук.
УЗГ МВС України

Голова ДМС України привітав редакцію
газети «Міграція» із 10-річчям

6 вересня під час проведення конференції
«Роль ЗМІ у висвітленні міграційних процесів
в Україні, їх стану та перспективи» Голова ДМС
України М.М. Ковальчук привітав редакцію газети
«Міграція» із 10-річним ювілеєм з моменту створення.
М.М. Ковальчук урочисто вручив подяку та
пам'ятну відзнаку головному редактору газети
«Міграція», члену Колегії ДМС України І.П. Супруновському. У конференції та урочистих заходах
взяли участь керівники структурних підрозділів та
територіальних органів ДМС України.
dmsu.gov.ua
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У Міністерстві внутрішніх справ України

робочий візит Міністра внутрішніх справ
України віталія захарченко до астани

Міністр внутрішніх справ
України взяв участь у засіданні
Ради Міністрів внутрішніх справ
країн-учасниць СНД, що відбулася у столиці Казахстану.
До порядку денного засідання
були включені питання щодо виконання
країнами-учасницями
положень міждержавних угод у
сфері боротьби зі злочинністю,
а також інші аспекти практичної
діяльності правоохоронних відомств.
Зокрема, йшлося про здійснення міждержавного розшуку осіб,
підвищення ефективності у питанні повернення неповнолітніх
до держав їхнього постійного
проживання,
двостороннього
співробітництва у сфері протидії
злочинності тощо.
Окремо було обговорено питання щодо налагодження співпраці
між правоохоронними органа-

ми країн-учасниць СНД у сфері
контролю за поведінкою осіб, які
були засуджені на території однієї
з держав Співдружності, відбули
там покарання, направляються на
батьківщину і стосовно яких судом встановлено певні обмеження. Подібний захід є профілактичним і покликаний не допустити

В МВС відбулася зустріч Національної
робочої групи з питань реалізації
програми TAHCLE в Україні
Дана група була створена відповідно до вимог Меморандуму
про взаєморозуміння з метою
імплементації Програми Бюро з
демократичних інститутів і прав
людини ОБСЄ. До її складу увійшли представники МВС України, Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ,
Міжнародної організація з питань
міграції в Україні (МОМ) та пред-

ставник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
З метою затвердження плану
роботи щодо виконання вимог
зазначеного Меморандуму у міліцейському відомстві відбулося засідання даної робочої групи. Під
час зустрічі присутні обговорили
план реалізації Програми за результатами проведення навчання
для правоохоронців, етапи реалізації Програми в Україні.
Детально зупинилися учасники
і на процесі навчання правоохоронців та підготовці відповідних
навчальних й методичних матеріалів.
Нагадаємо, що 06 липня минулого року між МВС України та

Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ було
підписано Меморандум про взаєморозуміння. Укладення цього
Меморандуму надасть можливість підвищити ефективність боротьби зі злочинами, вчиненими
на ґрунті ненависті, а також залучити міжнародну технічну допомогу з метою підвищення кваліфікації працівників Міністерства

внутрішніх справ України в цій
сфері. 13 листопада того ж року
було проведено робочу зустріч з
представниками Бюро з демократичних інститутів та прав людини
ОБСЄ (БДІПЛ) та представниками структурних підрозділів МВС
щодо імплементації Програми
БДІПЛ ОБСЄ.
Наступна зустріч робочої групи запланована на кінець жовтня
цього року. Зокрема, заплановано проведення представниками
БДІПЛ ОБСЄ ознайомчого семінару для керівників структурних
підрозділів правоохоронних органів з питань запровадження програми TAHCLE в Україні.
УЗГ МВС України

повторного скоєння злочину.
Законодавство кожної окремої
держави передбачає індивідуальний порядок здійснення такого
контролю. У зв’язку з цим фахівці МВС України запропонували проаналізувати нормативну
базу країн-учасниць СНД з цього
питання і розробити пропозиції
щодо єдиних стандартів.
Крім того, сторони розглянули
хід виконання завдань, поставлених на попередньому засіданні:
щодо розробки проектів Міждержавної програми спільних заходів боротьби зі злочинністю на
2014-2018 роки та Програми співробітництва
держав-учасниць
СНД у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів та протидію наркоманії на 2014-2018
роки.
УЗГ МВС України,
фото прес-служби
МВС Російської Федерації

Переможців номінації “За мужність та
сміливість” у грі “Зірниця” нагородив
заступник глави МВС Сергій Лекарь
На церемонії урочистого закриття Всеукраїнської
військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»
він вручив дітям призи та цінні подарунки.

За ініціативи Міністерства
внутрішніх справ України для
учасників «Зірниці» було запроваджено номінацію «За мужність
та сміливість». Визначитись із
переможцями було нелегко, бо
всі школярі, які приймали участь
у грі, намагались проявити себе
якнайкраще. Але номінанти
були обрані, і заступник Міністра внутрішніх справ України
вручив переможцям планшетні
комп’ютери.
Вітаючи їх, Сергій Лекарь акцентував увагу присутніх на важливості єднальної сили Всеукраїнської
військово-патріотичної
гри «Зірниця»:
– Міністерство внутрішніх
справ України приклало максимум зусиль, щоб ви гарно провели ці дні, наповнені яскравими
подіями та дружньою підтримкою. Сьогодні ми вітаємо переможців, але все ж таки перемогла

дружба, – зазначив він.
Подарунок від МВС України очікував і на організаторів
військово-патріотичного
спортивного заходу. Так, окрему подяку та цінний подарунок за якісну
організацію гри Сергій Лекарь
вручив заступникові керівника
Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України.
Не залишився осторонь від
здійснення приємної місії і Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник.
За сприяння у проведенні на
високому рівні Всеукраїнської
військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» керівник відомства вручив подяку начальнику
УМВС України в Миколаївській
області полковнику міліції Юрію
Сєднєву.
УЗГ МВС України

в МвС обговорили питання лібералізації
візового режиму для України
Експерти з Європи також з’ясовували, як українці борються з корупцією і
вдосконалюють законодавство у сфері захисту персональних даних.
У Міністерстві внутрішніх
справ України відбулася робоча
зустріч з експертами Оціночної
місії Європейської Комісії, Європейської служби зовнішніх дій та
держав – членів ЄС. Головуючим
на зустрічі був заступник начальника Управління міжнародних
зв’язків МВС України Олексій
Ілляшенко.
Основна ціль візиту делегації експертна оцінка прогресу України в імплементації першої (законодавчої) фази Плану дій України
та ЄС щодо лібералізації візового
режиму.
Варто зазначити, що експерти
Оціночної місії проводять зустрічі як з фахівцями галузевих
служб міліцейського відомства,
так і з іншими залученими міністерствами та відомствами з
питань боротьби з організованою

злочинністю, торгівлею людьми
та наркозлочинністю.
Зокрема, присутні обговорили
такі питання, як поглиблення співробітництва та обмін інформацією
і досвідом з правоохоронними органами країн Європейського Союзу. Детально зупинилися на взаємодії з Європолом.
Під час таких візитів експерти

мають можливість переконатися у
прогресі, досягнутому Україною
у реформуванні законодавства
в правоохоронній сфері, досягненням реалізації національних
програм боротьби з незаконним
оборотом наркотиків, торгівлею
людьми та незаконним обігом
наркотиків.
УЗГ МВС України

Рональд Ноубл відвідав Укрбюро Інтерполу
Під час перебування з візитом
в Україні Генеральний секретар
Інтерполу зустрівся із працівниками українського підрозділу цієї
міжнародної організації, що розташований у Міністерстві внутрішніх справ.
Рональд Ноубл позитивно оцінив професійний рівень працівників Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.
Глава Міжнародної організації
що носить транснаціональний хакримінальної поліції подякував му рівні.
Він також побажав успіхів у рактер.
українським правоохоронцям за
УЗГ МВС України
плідну співпрацю на міжнародно- сфері боротьби зі злочинністю,
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Голова ДМС України
Голова ДМС України провів
зустрівся з експертами ЄС робочу зустріч з Послом Сирії

2 вересня 2013 року
Голова
ДМС
України
М.М.Ковальчук провів робочу зустріч з експертами
Європейського Союзу з міграційних питань.
Метою зустрічі було обговорення питань реалізації
Програми всеохоплюючої
інституційної розбудови з
метою підготовки проектних пропозицій, технічних завдань для проектів,

які фінансуватимуться за
рахунок ЄС та інших донорів у рамках міграційного
компоненту згаданої Програми. Обговорено також
звіт за результатами першого візиту експертів, який
відбувся у квітні 2013 року.
Європейський Союз на
зустрічі представляли Володимир Кондрачук – керівник напрямку «Реформа
державного управління», а

також експерти - Пітер Ван
Крікен та Белтрам Даміано.
Від ДМС України у зустрічі взяли участь заступник Голови ДМС України
Грицак В.М., директор
Департаменту управління
справами та регіонального
розвитку Дехтяренко С.С.,
начальник Відділу міжнародного
співробітництва
Шпак Д.Р.
dmsu.gov.ua

26 вересня відбулася
робоча зустріч Голови
Державної
міграційної
служби України М.М. Ковальчука з Надзвичайним
і Повноважним Послом
Сирійської Арабської Республіки в Україні паном
Мохамедом Саїдом Акі-

Робочий візит Голови ДМС України
М.М. Ковальчука до міста Одеси

24 вересня 2013 року
відбулась робоча зустріч
Голови ДМС України
М.М.Ковальчука з Начальником ГУ ДМСУ в Одеській області С.В.Ткачуком.
Очільник ДМСУ також
зустрівся і з керівниками
управління, які надали
Голові ДМС України план
реалізації спільних заходів
з представниками правоохоронних органів щодо
протидії нелегальної міграції в Одеському регіоні.

Особливу увагу було
звернуто на питання удосконалення роботи з контролю реєстрації іноземних
студентів та налагодження співпраці з вищими
навчальними
закладами
Одеської області щодо своєчасного повідомлення про
відрахування іноземців.
М.М. Ковальчук надав
відповідні доручення щодо
організації виконання зазначених заходів.
dmsu.gov.ua

25 вересня 2013 року
Голова
ДМС
України
М.М.Ковальчук провів зустріч у редакції газети «Міграція» з Головним редактором газети «Міграція»,
членом Колегії ДМС України І.П.Супруновським.
У ході зустрічі була обговорена подальша співпраця
щодо висвітлення міграційних процесів в Україні та
світі, формування та концепції міграційної політики нашої держави, діяль-

лем.
Під час зустрічі обговорювалися питання укладання
угоди у сфері реадмісії між
Україною та Сирією, а також взаємодії у міграційній
сфері.
Від ДМС України у зустрічі також взяли участь

заступник Голови ДМС
України Василь Грицак,
директор Департаменту у
справах біженців та іноземців Наталія Науменко
та начальник Відділу міжнародного співробітництва
Денис Шпак.
dmsu.gov.ua

Державна міграційна
служба України та
редакція газети
«Міграція» вітають з
юВІЛеєм

ності ДМС України та її
територіальних органів на
шпальтах та сайті газети
«Міграція», обговорення
проблемних питань на МіНачальника відділу організацій
Генерального
граційному форумі.
діяльності територіальних
Також Головний редакдиректора ДП
органів та звітності департаменту
тор газети «Міграція»
«Документ»
І.П.Супруновський проуправління справами та
Кишинського
Андрія регіонального розвитку ДМСУ
інформував Голову ДМС
України М.М.Ковальчука
Володимировича
Гнатюка
про хід передплати на газез 45-річчям
Вячеслава Вацлавовича
ту «Міграція» на 2014 рік.
К.Петрова, власкор
з 55-річчям
газети «Міграція»

Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я,
щастя, успіхів у Вашій професійній діяльності.
Довгих років у мирі та благополуччі.

Державна міграційна служба України та
редакція газети «Міграція» вітають з Днем народження:
Начальника ГУ ДМСУ
у Одеській області
Ткачука Сергія
Владиславовича

Начальника ГУ ДМСУ
у Донецькій області
Микитенка Євгена
Вікторовича

Начальника ГУ ДМСУ
у Львівській області
Скибу Ярослава
Дмитровича

Начальника УДМСУ
у Кіровоградській області
Гончаренка Володимира
Олександровича

Генерального директора
ДП «Державний центр
персоналізації
документів»
Соколюка
Максима Юрійовича

Головного редактора
газети «Міграція»
Супруновського
Івана Петровича

Бажаємо Вам міцного здоров’я, мира, злагоди, творчого
натхнення та нових успіхів у Вашій професійній діяльності.
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У теріторіальних міграційних службах України

Управління Державної міграційної служби
України в Миколаївській області
Начальник Управління Державної
міграційної служби України в
Миколаївській області
Іванов Володимир Васильович

Біографія

Народився 3 жовтня
1966 року в селі Красносіллі, Олександрівського
району, Кіровоградської
області в родині вчителів,
українець.
Має вищу військову та
вищу юридичну освіту. У
серпні 1988 році закінчив
Свердловське вище військове - політичне танкоартирелійське училище.
У 2007 році Одеську національну юридичну академію.
З червня 1993 року проходив службу в органах
внутрішніх справ, яку
розпочав на посаді старшого інспектора відділення паспортної роботи
Корабельного РВ УМВС
України Миколаївської області, працював на поса-

дах начальника відділення
паспортної роботи Заводського РВ ММУ УМВС
України в Миколаївській
області, начальника відділу ПР і МР УАСМ УМВС
України в Миколаївській
області.
З вересня 2007 по червень 2012 року начальник
відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.
Має численні подяки
та відзнаки Міністерства
Внутрішніх справ України.
12 червня 2012 року призначений на посаду начальника УДМС України у
Миколаївській області.
Одружений. Разом з дружиною виховує сина. Захоплюється велоспортом
та плаванням.

Відповідно до Наказу Голови Державної
міграційної служби
України від 18 липня
2011 року № 28 утворено Управління Державної міграційної служби
України в Миколаївській області.
В Миколаївській області
функціонує 24 територіальних міграційних підрозділу. В Управлінні на
сьогоднішній день працює
153 висококваліфікованих
спеціаліста.
Працівники
УДМС
України в Миколаївській

області чітко усвідомлюють, що імідж служби та
авторитет її працівників
серед громадськості можна
здобути лише професійними виконаннями завдань у
наданні населенню якісних
адміністративних послуг,
небайдужим ставленням до
запитів громадян, чітким
дотриманням
законодавства в реалізації державної
міграційної політики.
З метою вирішення питання легалізації етнічних
корейців, які проживають
на території Миколаївської
області в відбулася зустріч
керівництва УДМСУ в Ми-

Історична довідка

Миколаївська область була
утворена 22 вересня 1937
року. Розташована вона на
півдні країни в межах Причорноморської низовини в
басейні нижньої течії ріки
Південний Буг. На півдні
омивається водами Чорного моря. Площа — 24,6 тис.
км². Центр області — місто
Миколаїв, який засновано 21
липня 1788 року. Населення
— 1 173,5 тис. осіб (на 1 січня 2013року).
У 1778 році в гирлі річки
Дніпро була заснована перша чорноморська верф. А
через 10 років в гирлі річки Інгул була закладена ще
одна верф - Інгульська, навколо якої швидко виросло
місто.
За наказом генерал – губернатора Новоросійського
краю князя Григорія Потьомкіна нове місто отримало ім’я Миколаїв.
Поверхня області являє собою рівнину, нахилену в південному напрямі.
На території області мешкає більш як 100 нації та народностей. Переважну кільколаївській області з Консулом Посольства Республіки
Корея в Україні паном Лім
Хун Міном та Радником посла з питань безпеки паном
Шин Мо Се.
Постійно
проводяться
робочі зустрічі з Головою
Ради національних товариств Миколаївської області Каймаразовим С.Д. та
керівником асоціації корейців в Миколаївській області
Юн Л.С. з метою вирішення питання легалізації етнічних корейців та інших
національних меншин, які
проживають на території
Миколаївської області.
Проводяться спільні оперативні наради з керівниками Управління Державної пенітенціарної служби
України в Миколаївській
області, відповідальними
особами по боротьбі з торгівлею людьми Управління
карного розшуку УМВС
України в Миколаївській,
відділу по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю СБУ України в
Миколаївській області, відділу прикордонної служби
«Миколаїв» з оперативно
– розшукової діяльності з
питань реалізації завдань
з протидії нелегальній міграції та ефективного застосування вимог адміні-

кість населення складають
українці.
Адміністративно область
поділена на 19 районів. Налічується 5 міст обласного
підпорядкування, 17 селищ
міського типу та понад 908
сільських населених пунктів.
З давніх часів територія
регіону була одним із важливих центрів міжнародних
економічних і транспортних
зв’язків, через який проходять залізничні, автомобільні і трубопровідний міжнародні коридори.
Автомобільний транспорт
відіграє найважливішу роль
у міжміських і обласних
перевезеннях. Протяжність
мережі автомобільних доріг загального користування
складає 4810,2 км, з них державного значення – 563 км.
Трубопровідний транспорт
області здійснює транзит
рідкого аміаку по території України. Довжина магістрального
трубопроводу
складає 444 км.
Географічне положення області, наявність судноплавстративного законодавства
в Миколаївській області.
В Управлінні на обліку
перебуває близько 1880
іноземців та осіб без громадянства, з них постійно
проживають – 8045 осіб,
іноземних студентів - 449
осіб.
Працівниками територіальних підрозділів УДМС
України в Миколаївській
області за період функціонування видано - 32603 паспорта громадянина України, за місцем проживання
зареєстровано - 47974 особи, знято з реєстраційного
обліку - 44358 осіб, вклеєні
фотокартки до паспортів
громадянина України по
досягненні 25 та 45 років –
37636 особі.
З 01.01.2013 року розпочато оформлення та видачу паспорта громадянина
України для виїзду за кордон та оформлення проїзного документа дитини. На
сьогоднішній день оформлено 23024 і видано 18610
паспортів
громадянина
України для виїзду за кордон, проїзного документу
дитини - у кількості 2468
одиниць.
УДМС України в Миколаївській області прийнято на
розгляд по заявам про набуття громадянства Укра-

них артерій сприяють розвитку водного транспорту і
становленню позиції Миколаєва в якості транзитного
транспортного вузла.
Миколаївський морський
торговельний порт – один із
найпотужніших портів області – з’єднується з Чорним
морем Бузько-Дніпровським
лиманським каналом протяжністю 44 милі. Навігація
в порту триває цілорічно.
Сільське господарство –
друга за обсягами галузь
матеріального виробництва
області. Площа сільгосподарських угідь області перевершує 2 млн. га.
Ці особливості Миколаївщини відкривають великі
можливості для інвестицій
у сільське господарство з
метою застосування індустріальних технологій, потужної та високоефективної
техніки.
Спеціальна
економічна
зона “Миколаїв” загальною
площею 860 га, у тому числі
113 га акваторії ріки Південний Буг, створена в межах
земельних ділянок, на яких

їни: надійшло 545 справ,
прийнято рішень – 460 та
Указом Президента України
прийнято до громадянства
України 73 особи.
У своїй діяльності Управління тісно співпрацює з
Миколаївською обласною
державною адміністрацією,
районними
державними
адміністраціями та іншими
органами виконавчої влади.
З метою інформування населення про хід реалізації
державної політики у сфері
міграції, висвітлення діяльності органів державної

розташовані
суднобудівні
підприємства м.Миколаєва:
державна акціонерна холдингова компанія “Чорноморський
суднобудівний
завод”, відкрите акціонерне
товариство “ДаменШіпярдсОкеан”, державне підприємство “Суднобудівний завод імені 61 комунара”.
В області сконцентровано
значний науковий та культурний потенціал. Нині
функціонує 30 вищих навчальних закладів, з них 15
вищих заклади 3-4 рівнів
акредитації.
Функціонує 3 професійні
театри, обласний будинок
культури, обласна філармонія, 495 закладів культури
клубного типу, 506 державних бібліотек.
Працюють понад 164 державних та громадських музеїв з яких найвизначними
є обласний краєзнавчий
музей та художній музей
ім.В.В.Верещагіна, музей історії суднобудування та флоту в Миколаєві, музеї імені
російського військового діяча О. В. Суворова тощо.

влади у сфері міграції, а
також діяльності територіального органу та підрозділів УДМС України
в Миколаївській області
постійно
підвищується
імідж служби завдяки
інформуванню
громадськості в регіональних
ЗМІ, проводяться прес –
конференції, розміщується необхідну інформацію
на регіональних веб – сайтах з міграційних питань.
Олена Асєєва,
УДМС України
в Миколаївській області

У теріторіальних міграційних службах України

Прес-секретарі територіальних
органів ДМС обмінювалися
досвідом в Одесі

12-13 вересня у м. Одеса проведено семінар для працівників
територіальних органів ДМС
України, відповідальних за взаємодію із засобами масової інформації.
Під час семінару прессекретарі головних управлінь та
управлінь ДМС України зі всіх
регіонів держави мали можливість отримати нові знання, обмінятися практичним досвідом
взаємодії з представниками ЗМІ,
обговорити єдині підходи до організації висвітлення діяльності
міграційної служби, створення її
позитивного іміджу в очах громадськості.
У роботі семінару взяли участь
начальник ГУ ДМС України в
Одеській області Сергій Ткачук,
член Колегії ДМС України, головний редактор газети «Міграція»
Іван Супруновський, заступник
голови правління Одеської регіональної організації Спілки
журналістів України В’ячеслав
Воронков, фахівці кафедри прикладної лінгвістики та кафедри
теорії держави і права Національного університету «Одеська
юридична академія».
Семінар проведено за сприяння ГУ ДМС України в Одеській
області та редакції газети «Міграція».
dmsu.gov.ua

«Практичні аспекти реалізації положень
Законів України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства»

12 вересня в м.Артемівську
відбувся навчальний семінар із
начальниками територіальних
підрозділів ГУ ДМС України
в Донецькій області за темою
«Практичні аспекти реалізації
положень Законів України «Про
правовий статус іноземців та
осіб без громадянства» та «Про
імміграцію». Семінар пройшов
під головуванням першого заступника начальника ГУ ДМС
України в Донецькій області Тетяни Ясько.
Керівний склад управління по
роботі з іноземцями та біженцями ГУ ДМС України в Доне-

цькій області спільно з начальниками територіальних підрозділів
проаналізували проблемні моменти у роботі з іноземцями та особами без громадянства, а також
звернули увагу на потреби цієї
категорії людей.
Під час семінару особлива увага
зверталась на питання: порядок
розгляду заяв іноземців та осіб
без громадянства, продовження
строку перебування на території
України та прийняття за ними рішення, оформлення посвідок на
тимчасове проживання, підстави
видачі та порядок розгляду відповідних заяв, підстави для пе-

ребування та тимчасового проживання іноземців та осіб без
громадянства на території України.
На питання присутніх із зазначених тем семінару відповідали
начальник управління по роботі з іноземцями та біженцями
ГУ ДМС України в Донецькій
області Едуард Євтіхієв та начальник відділу імміграційної
роботи управління по роботі з
іноземцями та біженцями Оксана Ярославцева.
Олександр Запорожець
ГУДМС України
в Донецькій області

Центр з надання адміністративних послуг
у Чернігові приймає документи для
оформлення паспорта громадянина України

На початку вересня Управління
Державної міграційної служби
України в Чернігівській області
офіційно розпочало співпрацю
із Центром з надання адміністративних послуг м. Чернігова. Тож

з цього дня у Чернігівському ЦНАПі, що розташований за адресою:
м. Чернігів, вул. Рокоссовського,
20-а, видаватимуть паспорти громадянина України особам, які досягли 16-річного віку.

Окрім того, громадяни можуть
тут отримати послуги служби
у справах дітей, управління соціального захисту населення,
районного дозвільного центру,
відділу містобудування та архітектури, районних територіальних підрозділів: управління
юстиції, відділу державного земельного агентства, управління
Пенсійного фонду в районі. Тож
у межах однієї установи за принципом «єдиного вікна» фізична або ж юридична особа може
отримати послуги багатьох профільних спеціалістів. Тут забезпечується абсолютна відкритість
спілкування суб’єкта звернення з
представниками влади за принципом «прозорого офісу», що
унеможливлює виникнення будьяких корупційних дій.
Альона Шевченко,
УДМС України
в Чернігівській області
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У Кельменцях відкрили нове
приміщення територіального
підрозділу міграційної служби

Урочистості з нагоди відкриття
оновленого районного сектору
УДМС України в Чернівецькій
області відбулися в смт. Кельменці за участі голови Чернівецької
ОДА Михайла Папієва, помічника голови ДМС України Олега
Безорчука, начальника Управління ДМС України в Чернівецькій
області Віталія Вербицького, заступника Валерія Попова, місцевого керівництва.
Під час урочистостей губернатор краю відзначив грамотами
кращих працівників Управління
ДМС України в Чернівецькій області та вручив паспорти громадянина України трьом юним
кельменчанам, яким днями виповнилося 16 років.
Свято стало важливою подією
не лише для мешканців Кельменеччини, а й для жителів двох
сусідніх Хотинського та Сокирянського районів, а також міста Новодністровськ. Адже при оформленні паспортів громадянина
України для виїзду за кордон вони
користуються послугами вузла
ДІС, розміщеного саме на базі
Кельменецького РС УДМС.
Територіальний підрозділ зруч-

но розташувався у шести кабінетах (замість трьох невеличких
кімнат у старому приміщенні),
де працюватимуть спеціалісти з
оформлення паспортів громадянина України, реєстрації місця
проживання та перебування,
оформлення громадянства та
документів для в’їзду та виїзду
на постійне місце проживання,
централізованого оформлення
документів на базі ДІС. Також
тут передбачені приміщення для
картотеки, банківського відділення.
Під час входин губернатор особисто переконався у дієвості
вузла ДІС та зауважив, що стилем спілкування працівників міграційної служби з громадянами
незмінно повинна бути увага та
толерантне ставлення до кожного відвідувача. Помічник голови ДМС України Олег Безорчук
приєднався до цих слів та побажав працівникам міграційної
служби Буковини нових професійних досягнень та покращення
рівня надання адміністративних
послуг.
Управління ДМС України в
Чернівецькій області

Державні органи у Харкові
об’єднали зусилля
З метою співробітництва та консолідації
зусиль, спрямованих на забезпечення якісного виконання функцій та завдань у напрямку
реалізації державної міграційної політики,
27.08.2013р. між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською міською
радою та ГУДМС України в Харківській області підписано угоду про співробітництво.

Предметом цієї угоди є співпраця сторін щодо організації надання послуг населенню по лінії
ДМС, у тому числі через центри надання адміністративних
послуг, та реалізації державної
політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених
законодавством категорій мігрантів.
В рамках угоди Харківська
облдержадміністрація
зобов’язується сприяти реалізації державної політики у сферах міграції та роботі центрів
надання адміністративних послуг (далі – Центрів); Харківська міська рада – належному
функціонуванню Центрів в
межах Положення про ЦНАП
м.Харкова та Регламенту роботи ЦНАП м.Харкова, затвер-

джених рішенням Харківської
міської ради 6-го скликання від
22.06.2012 № 763/12 «Про оптимізацію надання адміністративних послугу м.Харкові»; підтриманню відповідного рівня
їх взаємодії з ГУДМС в області
щодо надання фізичним та юридичним особам адміністративних послуг; ГУДМС України в
Харківській області – своєчасному та об’єктивному розгляду документів, прийнятих у ЦНАП та
проведенню моніторингу існуючого порядку надання адміністративних послуг і оперативному внесенню змін відповідно до
чинного законодавства України
до інформаційних та технологічних карток адміністративних
послуг.
Михайло Панкратов
ГУДМС України
в Харківській області
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У теріторіальних міграційних службах України

Міграційна служба Рівненщини
привітала свою колегу з 90-річчям

10 вересня свій 90-річний ювілей відзначила ветеран паспортної служби
Рівненського краю - Надія
В`язовкіна.
Зі знаменною датою
ювілярку прийшли привітати начальник УДМСУ
в Рівненській області
Л.А.Драпчинська,
Перший заступник начальника УДМСУ в Рівненській
області С.В.Потейчук та
працівники управління.
Надія В`язовкіна уособлює живу легенду паспортної служби Рівненщини. На посаді паспортиста
вона пропрацювала біля
40 років, тому пережила
чимало реформ та реорганізацій служби. В цей
день ювілярку прийшли
привітати її наступники,
колишні співробітники та
місцеві телевізійники.
Спогади це те, чим сьогодні живе Надія Андріївна. Згадує, як найважче
приходилося в післявоєнні роки коли відбувалася
паспортизація громадян.
Далі з проведенням реформи під час документування сільського населення паралельно займалася

розшуком людей. Так, найяскравішим спогадом з її багаторічної служби стала історія хлопчика, який своєю
наполегливістю із допомогою Надії Андріївни знайшов рідного батька. І хоча
з того часу минуло багато
років, вона досі пам’ятає
його ім’я та прізвище. Все
пережите: спогади, робота,
зустрічі, знайомства намагається
законспектувати,
аби нащадки пам’ятали її
історію. В цьому їй допомагають рідні.
Неодноразово Надія Вязовкіна зустрічалася з пра-

цівниками служби з метою передачі досвіду по
роботі з громадянами. ЇЇ
виступи завжди цікаві і захоплюючі. Без жалю своє
життя вона віддала паспортній службі. За збігом
обставин чи можливо за
іронією долі але її дочка
теж обрала професію паспортиста і працює нині в
одному з відділів УДМС
України в Рівненській області. Історія паспортної
служби Рівненщини продовжуватиметься.
Л.Пшебільська, УДМСУ
в Рівненській області

В Миколаївській області будується
пункт тимчасового перебування
нелегальних мігрантів

03 вересня 2013 року працівники УДМС України в
Миколаївській області відвідали будівництво пункту
тимчасового
перебуван-

ня нелегальних мігрантів в
Вознесенському районі Миколаївській області. Даний
проект фінансується Європейським Союзом.

Перший заступник начальника Управління Лазарєв Д.А. та начальник
відділу міграційної роботи
Костюкова І.В. відвідали
будівництво пункту тимчасового перебування мігрантів разом з представником ЄС паном Девідом
Келли та представниками
фірми підрядника “EL –
MAK INTA OZSOY” JV.
Після огляду будівництва
було проведено спільну
нараду де було обговорено
робочі моменти по подальшої співпраці в будівництві пункту тимчасового
перебування мігрантів в
Вознесенському
районі
Миколаївській області.
УДМС України
в Миколаївській області

Вінниччина зустріла паломників
Щорічно на початку вересня у місті
Умані відбувається
паломництво євреїв
- хасидів до могили
засновника хасидизму – рабби Нахмана (04.04.1772р. –
16.10.1810р.). У цей
же час паломниками
відзначається свято
Рош-Га-Шана.
Оскільки наша область є сусідньою з
Черкаською, де знаходиться поховання рабби
Нахмана, Вінницький аеропорт, разом з іншими завжди приймає авіарейси з
відвідувачами святинь.
Цього року у період з 2
по 10 вересня через один із
міжнародних пунктів пропуску державного кордону в аеропорту «Вінниця»
прибуло близько 2 500 паломників. Вже у продовж
двох днів вересня було
прийнято дев’ять рейсів з

1601 пасажирами, з них 193
дитини.
Всі паломники відбули з
аеропорту на автобусах, які
супроводжувалися екіпажами співробітників ДАІ за
межі області.
Разом з тим паломники відвідали не лише м. Умань, а
й релігійну святиню – поховання хасидського діяча
рабина Натана Штерн-Герца
Бен Нафталі-Герца, яке розташоване в містечку Брац-

лав Немирівського
району,
святиню
у смт. Меджибіж
Хмельницької області та кладовище
у м. Бердичеві.
З метою дотримання вимог чинного законодавства
про правовий статус
іноземців, охорони
громадського порядку і безпеки, недопущення ускладнення обстановки
під час перебування паломників на території
області ситуація цілком
контролювалася
завдяки плідній, цілодобовій
співпраці між співробітниками УДМС, ОВС та прикордонниками.
У період з 8 по 10 вересня більшість іноземних
громадян вибули до країн
їх проживання.
А.Кожухар , УДМС
у Вінницькій області

У Варшаві відбувся тренінг “віч-на-віч”
за участі представника ГУ ДМСУ в м.Київ

З 8 по 13 вересня 2013
року головний спеціаліст відділу управління у
справах біженців ГУДМС
України в місті Києві прийняв участь у другій частині тренінгу “віч-на-віч”
проекту “Якість та тренінг в процесах надання
притулку:
Європейська
програма з надання притулку”, який відбувся в

місті Варшава Республіки
Польща.
За результатами тренінгу
отримав сертифікат національного тренера ”Якість та
тренінг в процесах надання
притулку: Європейська програма з надання притулку”.
Під час навчального візиту
зустрівся з представниками
неурядових організацій, які
надають
консультативну

та юридичну допомогу мігрантам та прийняв участь
у дискусіях.
Отримані знання сприятимуть виникненню передумов для проведення національних тренінгів для
співробітників підрозділів
у справах біженців ДМС
України.
В.В. Малуха, ГУ ДМС
України в місті Києві

У Луганську відбулася нарада
на тему нелегальної міграції

2 вересня 2013 року в кабінеті Голови Луганської
облдержадміністрації Пристюка В.М. відбулася нарада з питань боротьби з
нелегальною міграцією. На
нараді був присутній Голова Луганської обласної ради
Голенко В.М., а також були
присутні керівники всіх силових відомств Луганської
області: Управління СБУ
в Луганській області, ГУ
МВС України в Луганській
області,
Прикордонної
служби, Митниці, Прокуратури Луганської області від
Управління ДМС України
в Луганській області приймав участь в.о. начальника УДМСУ в Луганській
області Горбунов Д.М.
В. о. начальника Управління ДМС в Луганській
області Горбунов Д.М. виступив з докладом в якому
висвітив для аудиторії стан
боротьби з нелегальною міграцією в Луганській області, на нараді було прийнято
спільне рішення по проти-

дії нелегальній міграції,
так як область є прикордонною то необхідно посилити
контроль за нелегальними
мігрантами, а саме під координацією збоку прокуратури спільно з УДМСУ в
Луганській області, УСБУ в
Луганській області, ГУМВСУ в Луганській області,
Прикордонною службою та
Митницею проводити перевірки місць найбільшого скопління іноземців. А
саме підприємств, які вико-

ристовують труд іноземців
на торгівельних точках, в
розважальних комплексах
та закладах які надають
послуги з харчування.
Губернатор Луганської
області Пристюк В.М.
взяв під особистий контроль проведення координаційних заходів з питань
боротьби з нелегальною
міграцією в Луганській
області.
С.І. Живілов, УДМСУ
в Луганській області

В УДМС України в Хмельницькій
області відбулась зустріч з
представниками УВКБ ООН

Хмельниччину з робочим
візитом відвідали представники Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців у Білорусії, Молдові та Україні Дмитро
Блажієвський
та Армен
Едгарян. В рамках візиту
поважні гості зустрілися з
керівництвом Національної
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
та Управління Державної
міграційної служби України в Хмельницькій області.
Під час розмови з на-

чальником УДМС в області
Олегом Паньковим та завідувачем сектору у справах
біженців Валентиною Возовик представники УВКБ
ООН цікавились проблемними питаннями, які існують у роботі з біженцями
та шукачами притулку, а
також шляхами їх вирішення. Валентина Іванівна
розповіла гостям про стан
реалізації в регіоні «Плану
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в
українське суспільство на

період до 2020 року».
До слова, на сьогодні
в Хмельницькій області
статус біженця мають 38
осіб, ще 1 особу визнано такою, що потребує
додаткового захисту. Це
вихідці із Чечні, Афганістану, Азербайджану,
Сомалі, Конго, Сирії та
інших країн. З початку
року до УДМС в області
надійшло 5 заяв від шукачів притулку.
Катерина Шуприган,
УДМС України
в Хмельницькій області

Міжвідомча нарада з протидії
нелегальній міграції на Житомирщині

17 вересня 2013 року у
приміщені Північного регіонального
управління
Державної прикордонної
служби відбулась міжвідомча нарада, під го-

ловуванням
начальника
Північного регіонального
управління Державної прикордонної служби України
Житомирського
прикордонного загону І.Б Токово-

го, та його заступника з
оперативно-розшукової
роботи В.В. Андрійчука.
В даній нараді прийняли участь керівники
оперативних підрозділів
правоохоронних органів,
представником від міграційної служби був заступник начальника управління - начальник відділу
міграційної роботи УДМС
України в Житомирській
області А.А. Федорчук.
Серед основних питань
що розглядались було питання щодо активізації
спільних заходів з протидії нелегальній міграції.
В. Первушин, УДМСУ
в Житомирській області
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Головна функція Державної міграційної служби
України – захист прав і свобод громадян
історико-правовий аналіз, еволюційний розвиток

Є. В. Микитенко
Начальник ГУ ДМСУ в
Донецькій області,

Кандидат юридичних наук
Сучасний етап державотворення в Україні будується на засадах
правового, суверенного, демократичного суспільства, в якому
домінують загальнолюдські цінності. Насамперед, в основу розвитку держави покладено цивілізовані принципи, такі як захист
прав, свобод і законних інтересів
людини і громадянина. Верховна
Рада України своєю чергою визначила в Основному Законі держави людину, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність
і безпеку найвищою соціальною цінністю (ст. 3). Інша конституційна новела визначає, що
основи охорони природных прав
людини і громадянина оберігає
Конституція України та діюче
законодавство, а саме на органи державної влади покладений
обов’язок захищати дане право
(ст. 17), подальше ж регламентування покладено на закони, підзаконні нормативно-правові акти,
локальні акти, серед яких відповідне місце належить Концепції
національної безпеки і оборони.
Водночас, процеси послідовного утвердження демократичних

засад здійснюються досить непросто й обтяжені багатьма негативними явищами, серед яких
найнебезпечнішими є: високий
рівень криміналізації економіки,
корупція, консолідація злочинного
світу, вихід криміналу за межі національних кордонів.
Безперечно, певне місце у цьому
переліку займає проблема організації захисту прав громадян в міграційній діяльності. З одного боку
природне право на обрання вільного місця проживання та перебування, а з іншого безпека громадян та
їх захист.
Певний напрямок даної проблематики носять європейські стандарти з даного питання. Україна
як учасник європейських процесів, має зобов’язання послідовного
утвердження загальноприйнятих
правових норм. З іншого боку міжнародні нормативно-правові акти,
які ратифіковані Верховною Радою
України є частиною національного
законодавства (ч. 2 ст. 9)
Враховуючи, що права людини
це певні можливості, котрі необхідні для її існування та розвитку
в конкретних історичних умовах,
об’єктивно визначаються осягнутим рівнем розвитку людства і можуть бути загальними та рівними
для всіх людей. Основоположним
документом в сфері захисту прав
людини по праву можемо назвати
Загальну декларацію прав людини
від 10 грудня 1948 року. Також слід
назвати і Конвенцію про захист
прав людини і основоположних
свобод (1950 р.). Враховуючи розвиток світових міграційних процесів Генеральна Асамблея ООН
18 грудня 1990 року Асамблея
прийняла Міжнародну конвенцію
про захист прав всіх трудовихмігрантів та члені їх сімей (резолюція 41/158). А 18 грудня по-

чинаючи з 2000 року за рішенням
вже згаданої Генеральна Асамблея ООН відзначається як Міжнародний день мігранта (резолюція
55/93).
На нашу думку, захист прав і
свобод громадян є складним конгломератом суспільних відносин,
у сфері якого відбувається реалізація значного обсягу прав і свобод громадян або створюються
передумови для їх реалізації. При
цьому, що реальною можливістю
реалізації цих прав є не тільки загальновизнані гарантії – політичні,
економічні, ідеологічні тощо – а й
такий рівень правопорядку в державі та суспільстві в цілому, стан
якого забезпечував би оптимальні
умови для їх реалізації.
Прослідкувавши еволюцію завдань та функцій, методів та форм
роботи паспортних підрозділів,
підрозділів віз і реєстрації (Вір),
паспортної, реєстраційної та міграційної роботи (ПРіМР), підрозділів у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
(ГІРФО), Державної міграційної
служби України (ДМС) та їх поступовий перехід від використання в діяльності методів адміністративного впливу на мігрантів до
методів і форм роботи сервісного
та облікового характеру, що притаманно демократичним державам.
Хочемо зазначити, що еволюційний розвиток захисту прав і свобод
громадян триває. І це слід тільки
вітати.
Для української держави, яка понад 70 років перебувала у складі
тоталітарного за своїм політичним
режимом Радянського Союзу, проблема захисту прав і свобод громадян є надзвичайно актуальною.
Розвиток законодавства розвивався паралельно. Сьогодні продовжують існувати дані підходи так

як і проблеми та шляхи їх вирішення, як в Україні, так і в Російській
Федерації схожі.
Досліджуючи еволюційний розвиток захисту громадян саме в
міграційній діяльності підрозділів Державної міграційної служби
України, а саме на даний державний орган припадає найбільше навантаження з даного питання. Зазначену проблему, на наш погляд,
слід розглядати через пошук оптимального балансу між безпекою
і свободою в сучасних умовах та
через конкретні методи діяльності
правоохоронних органів у сфері
імміграційного вітчизняного законодавства.
Безперечно в різні часи існувала
така проблема як вільного вибору
місця проживання та перебування.
До наших часів збереглися десятки
історичних пам’яток які засвідчують спроби суспільства контролювати місцезнаходження корінного
населення. Для прикладу, в Стародавньому Римі за часів Августина
Октавіана існували різноманітні
норми які забороняли вільне переселення своїм громадянам та іноземцям. Так, місто було поділене
на округи і квартали, Августином
Октавіаном була започаткована
нічна сторожа та пожежні команди.
У царській Росії спроби встановлення контролю за пересуванням
корінного населення та іноземців
за допомогою їхньої реєстрації
шляхом видачі паспортів та інших
документів, що ідентифікують
особу, бере початок з ХIII століття.
Історичні пам’ятки дають змогу
прийти до такого висновку.
В Новгородських літописах знаходимо, які вперше стали згадувати так звані «проїжджі грамоти».
Пізніше, з розвитком кріпосного
права, коли виникла необхідність
обмеження внутрішнього пересу-

вання значної частини населення,
були введені нові документи ідентифікації особи, в тому числі –
паспорт (прототип сучасного документу). Причому, вводилися і
відповідні паспортні обмеження.
Саме в цей момент зароджується
таке відоме сьогодні поняття як
віза. Звернувшись за допомогою
енциклопедичного словника поняття «віза» (від фр. viza, від лат
visus – побачений, переглянутий)
визначається як офіційна відмітка в паспорті про дозвіл на виїзд
в ту чи іншу державу, чи проїзд
через неї, або виїзд із неї.
Сьогодні можемо говорити, що
історія паспорта налічує понад
200 років і пов’язана вона з документом та водяним знаком у
вигляді герба Російської імперії.
Дане питання цікаве ще й тим,
що через невеликий проміжок часу нам буде запропоновано
обміняти на перші біометричні
паспорти європейського зразку.
В нових паспортах буде міститися внутрішні чіпи, а паспорти
сьогоднішнього зразку поступово
будуть замінюватись.
Історія паспорту в Російській
імперії починається приблизно
XV столітті – як захід проти бродяг та злиднів. Троки згодом в
1719 році, Петро I запровадив документ який є аналогом паспорта.
Тодішня паспортна система виконувала різні функції: забезпечення порядку та спокою в населених пунктах та державі, контроль
за сплатою податків, відношення
до військової служби та контроль
за переміщенням населення. З часом функції паспорта безперечно
змінювалися, водночас безпека в
суспільстві залишається і зараз
основною функцією.
продовження у наступному
номері газети “Міграція”

Державне підприємство «Державний
центр персоналізації документів»

Соколюк

Максим Юрійович Генеральний директор
ДП «Державний центр
персоналізації документів»

Біографія
Народився 6 вересня 1977 року
(м.Київ, Україна).
Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
за фахом мікроелектроніка.
1998 – 2000 – менеджер, помічник директора ТОВ «ЕЛЕЙ-2».
2000 – 2001 – комерційний директор ТОВ «МРІЯ».
2001 – 2011 – директор ТОВ
«МСОМ».
2011 – 2013 – радник Голови
Державної міграційної служби
України.
2013 – генеральний директор
Державного підприємства «Державний центр персоналізації документів».
Вільно володіє українською, російською, англійською мовами.
Одружений, виховує двох дітей.

Державне підприємство «Державний центр персоналізації документів» було створено на виконання Указу Президента України «Про
створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб» від 30 квітня
2004 р. № 500/2004 та наказу МВС
України «Про створення Державного підприємства «Державний
центр персоналізації документів»
від 7 серпня 2004 р. № 879 для
централізованого виконання робіт з персоналізації документів,
що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус, у тому числі
й такими, що містять електронний
носій інформації про особу та інших ідентифікаційних документів
суворого обліку. Цим же наказом
затверджено статут підприємства.
ДП «Державний центр персоналізації документів» має всі
можливості для випуску ідентифікаційних документів між-

народного зразка. Тут встановлено найсучасніший комплекс
програмно-технічних засобів, які
виконують централізоване виготовлення документів і забезпечують персоналізацію документів як
у вигляді книжечок, так і у вигляді
пластикових карток. На такий документ наноситься високоякісне
цифрове зображення власника,
його особистий підпис, текстова
та цифрова інформація, захисні
елементи.
Обладнання Центру працює під
управлінням
спеціалізованого
програмного забезпечення, необхідного для персоналізації документів і розраховане на тризмінний режим роботи. Застосування
високотехнологічних
операцій
дозволяє випускати велику кількість документів з мінімальними
витратами і гарантує виробництво
документів, які практично неможливо підробити. Завдяки викорис-

танню спеціальних матеріалів і
технології лазерного гравіювання,
виготовлені документи мають тривалий термін експлуатації.
Офіційне відкриття Державного
підприємства «Державний центр
персоналізації документів» відбулось 30 вересня 2004 року. За
весь період існування Підприємства було персоналізовано більше
6 мільйонів Паспортів громадянина України для виїзду за кордон,
більше 400 тисяч Національних
посвідчень водія, близько 1 мільйона Свідоцтв про реєстрацію
транспортних засобів. Тільки за
2013 рік було персоналізовано та
направлено до територіальних
підрозділів ДМС України більше
900 тисяч Паспортів громадянина
України для виїзду за кордон.
На дійсний час Підприємство
укомплектовано висококваліфіко-

ваними спеціалістами, кількість
працюючих становить близько
80 осіб. Підвищення кваліфікації робітників здійснюється на
постійній основі, вживаються
заходи щодо оптимізації виробничого процесу.
На виконання Закону України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус» від 20
листопада 2012 року № 5492-VI
на ДП «Державний центр персоналізації документів» проводяться роботи з підготовки до персоналізації документів, що містять
безконтактний електронний носій інформації.
За матеріалами
ДП «Державний центр
персоналізації документів»
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знову про закордонний паспорт
Аргумент на
користь ДП
«Документ» підприємство
працює прозоро, усі ціни –
на сайті.
Нещодавно на сайті
«Укрправди» було опубліковано матеріал Дмитра Ткачука, котрий пише
про свавілля влади щодо
закордонних
паспортів.
Уже майже 2 роки «ДемАльянс» мусує цю тему –
паспорт мав би коштувати
170 гривень, а за нього деруть 600 і більше. У статті
знову згадано про Івана
Фурлета, який буцімто довів у суді, що достатньо
сплатити лише держмито. Утім автор свідомо не
згадав, що Вищий адміністративний суд України
визнав законними платежі
під час оформлення закордонного паспорта й, відповідно, відмінив постанову Дніпропетровського

Державне підприємство «Документ»
уже неодноразово наголошувало,
що його послуги суто добровільні.
Чи слід ними користуватися, кожний громадянин вирішує особисто,
й, без сумніву, ніхто не має права їх
нав’язувати.

апеляційного адміністративного суду.
Було б непогано, якби закордонний паспорт коштував людині дешевше. Але
слід порахувати, яка реальна вартість його оформлення та виготовлення і, якщо
від коштів, які сплачують

охочі мати паспорт, щось
залишається, – куди ці гроші спрямовуються.
Лише після такої арифметики стане зрозуміло,
чи дійсно в органах ДМС
– свавілля. Мінімізувавши
без роздумів платню за документ для виїзду за кор-

дон, держава перекладе всі
витрати на тих платників
податків, котрі взагалі не
планують виїжджати
за
межі нашої країни.
Що ж до «компанійпрокладок», які згадує
активіст
«ДемАльянсу»,
Державне
підприємство

І ще один аргумент на
«Документ» уже неодноразово наголошувало, що користь «Документу». Підйого послуги суто добро- приємство працює прозоро,
вільні. Чи слід ними корис- усі ціни – на сайті. Кошти,
туватися, кожний громадя- зароблені ним, ідуть на
нин вирішує особисто, й, створення належного сербез сумніву, ніхто не має вісу для людей. Як прессекретар ДП «Документ»
права їх нав’язувати.
Утім, аналіз Інтернет- особисто запрошую Дмипростору свідчить, що тра Ткачука відвідати Центр
багато людей бажають обслуговування громадян
скористатися допомогою на бульварі Тараса Шевченв оформленні паспорту. ка, 27, у Києві. Можливо,
І цим активно займають- тоді багато питань, які він
ся приватні компанії- підняв у матеріалі, зникне.
Володимир Поліщук,
посередники, котрі запрес-секретар
робляють на людині три
ДП «Документ»
і більше тисяч гривень.
Чому існує цей чорний ринок і чому
Відвідайте сайт
критика ДП «ДокуДП «Документ»:
мент» йому на користь – питання риwww.dpdokument.com.ua
торичне.

відповідає Міністерство доходів і зборів України
ефективний сервіс акцизні марки нового зразка захистять
ГАРЯЧА ЛІНІЯ

пульс

ЦІЛОДОБОВО

Ви можете поскаржитися на неправомірні дії або бездіяльність працівників
Міністерства доходів і зборів, оперативно вирішити суперечливі запитання,
які виникають у сфері адміністрування
податків та під час здійснення митного
контролю та митного оформлення за
телефоном (044) 284-00-07

лінія працює цілодобово

Антикорупційний сервіс
Міндоходів за вісім місяців поточного року опрацював звернення понад 3,4
тис. громадян з питаннями
щодо податкової тематики
звернулися майже 3 тис.
заявників, митною справою цікавилося 496 платників.
Як і раніше, у переважній більшості наші громадяни використовують
„Пульс” для з’ясування питань щодо організації роботи органів Міндоходів.
Цієї тематики стосувалися
майже 1,4 тис. звернень.
Особливостями реєстрації платником ПДВ цікави-

лися 174 громадян, з приводу перевірок суб’єктів
господарювання звернулися 170 платників.
Про проблеми, які виникли при поданні звітності
та реєстрації податкових
накладних,
повідомили
942 заявника, а про затримку митного оформлення
товарів – 269. Безпосередньо антикорупційної тематики сервісу стосувалося
142 звернення, або 4% від
загальної кількості звернень.
95 відсотків усіх звернень вже опрацьовано та
поінформовано про результати заявників.

громадян від фальсифікату та підробок

З 1 вересня 2013 року усі
алкогольні напої та тютюнові вироби будуть маркуватися акцизними марками
нового зразка, що забезпечить більш дієву систему
боротьби з фальсифікатом
і підробками підакцизної
продукції та захисту населення від споживання неякісної продукції.
Зокрема, марки акцизного податку нового зразка
відрізняються графічним
дизайном та кольоровою гамою. Кожна марка має графічний захисний елемент,
якій містить інформацію в
закодованому вигляді. Цей
захисний елемент не може
бути відтворений шляхом
сканування, копіювання та
друку. Марки акцизного
податку для алкогольних
напоїв містять не менше
чотирьох фонових сіток,
для тютюнових виробів –
не менше трьох. У зв’язку
із посиленням системи захисту нових зразків марок
акцизного податку їх вар-

тість зросла: на алкогольні
напої - до 0,27 грн. за 1 шт.,
тютюнові вироби - 0,142
грн. за 1 шт.
При цьому геометричні
розміри марок акцизного
податку нового зразка (довжина, ширина, товщина)
порівняно з марками попереднього зразка не змінено,
що не призведе до понесення додаткових витрат виробниками та імпортерами,
оскільки немає необхідності у проведенні тестування
нових марок акцизного податку на виробництвах та
переобладнанні ліній розливу. Таким чином, обґрунтованим є збільшення вартості
однієї пляшки алкогольного
напою на 0,167 грн., однієї
пачки тютюнових виробів на 0,087 грн.
Нагадаємо, розмір плати
за марки акцизного податку
з 2008 року не збільшувався. При цьому мінімальна
ціна на горілку у 2008 році
становила 14 грн., в 2013
році – 30,1 грн., що більше,

ніж у 2,2 раза. Середня ціна
сигарет з фільтром у 2012
році становила 9,43 грн., що
порівняно з 2008 роком у 2,8
раза більше (3,34 гривень).
За оцінками фахівців Міндоходів, посилення захисту
нових марок акцизного податку є цілком виправданим,
оскільки діюча система маркування марками акцизного
податку не відповідає сучасним вимогам і потребує
суттєвих змін, що підтверджується негативною ди-

намікою обсягів реалізації
діючих акцизних марок та
свідчить про нарощування
тіньового обігу підакцизної
продукції.
Як повідомлялося раніше, акцизна марка нового
зразка затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 03.07.2013 №
474 „Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2010р. № 1251 і від 13 березня 2013р. № 188”.

розроблено відеоінструкцію з самостійної
генерації ключів підписувачем
АЦСК ІДД створено інформаційний відеоматеріал щодо
самостійної генерації ключів
підписувачем за допомогою надійного засобу електронного
цифрового підпису – «ІІТ Користувач ЦСК–1».
Даний відеоматеріал буде
корисним для посадових осіб
органів державної влади, органів місцевого самовряду-

вання, підприємств, установ
та організацій державної форми власності, які розглядають
можливість отримання послуг
електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД та відповідно до постанови КМУ від 28
жовтня 2004 року №1452 здійснюють генерацію особистих
та відкритих ключів безпосередньо в установі.

Переглянути відеоматеріал можна на http://www.youtube.com/watch?v=TXqhbBwU2tk
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Почему украинцы
возвращаются из Канады?
«Западные стандарты
качества», «западный уровень жизни», «западные
ценности» и так далее
– все это воспринимается бывшими советскими
людьми, как нечто более
совершенное и прогрессивное, нежели то, чем
располагаем мы. Однако
в последнее время мифы
о «шоколадной» жизни за
рубежом тают, как снег на
солнце или как… американский соевый шоколад,
наводнивший
прилавки
наших магазинов после
распада СССР. Немалую
роль в таком отрезвлении
играет Интернет. Видеоролики, повествующие о
бесчинствах ювенальной
юстиции в скандинавских странах, неподъемном налоговом бремени
во Франции, коррупции
в Германии, массовой зависимости от антидепрессантов в США, кочуют по
социальным сетям, вызывая бурные дискуссии.
Люди, рассказывающие
перед камерой свои истории, выглядят вполне
здравомыслящими и адекватными, и все же, находятся те, кто утверждает,
что все это ложь и бред
сумасшедшего. На самом
деле, с какой стороны ни
глянь, по сравнению со
странами ЕС, США и Канадой, мы неотесанные
дикари, едва выбравшиеся
из каменного века. Чтобы
составить
собственное
мнение, мы обратились
к опыту обычной донецкой семьи, несколько лет
назад
эмигрировавшей
в Канаду, но отчего-то
не пожелавшей вкушать
плоды заграничного рая и
вернувшейся в родные пенаты.жизненные ценности
Жизнь с нуля
Вот, что рассказала
нам бывшая эмигрантка,
а ныне снова гражданка
Украины, врач-терапевт
одной из центральных
больниц Донецка Ольга
Беликова:
- Идея навсегда уехать с
Украины посетила нас еще
в 90-х, а к 2006 году, после
«оранжевых» беспорядков, она оформилась окончательно. К тому моменту
у нас уже были готовы все
документы, но квартиру в
Донецке на всякий случай
мы решили не продавать
и, как потом выяснилось,
правильно сделали.
Итак, в 2006 году супруги Беликовы с 19-летней
дочерью и сыновьями 14
и 7 лет сели в самолет, в
надежде, что в канадском
Квебеке их жизнь будет
более благополучной и
счастливой. На новом месте их ожидала семья таких же эмигрантов с Украины, с которыми наши
герои предварительно по-

знакомились и регулярно
держали связь по Интернету. За встречу в аэропорту,
одну ночь, проведенную
под кровом бывших (или
лучше сказать, новых?) соотечественников, а также
за подробные разъяснения,
в какие инстанции следует
обращаться, Беликовы заплатили 200 долларов.
- Нельзя сказать, что это
нанесло
существенный
удар по нашему бюджету,
— говорит Ольга, — при
себе у нас было шесть тысяч долларов. Это минимальная сумма, без наличия
которой нам просто не позволили бы пересечь канадскую границу. На эти деньги человек должен жить
в течение трех месяцев.
Лишь в том случае, если за
это время он не найдет работу, есть возможность обратиться за помощью в социальную службу, и никак
иначе. Канадский аналог
нашей службы занятости –
это место, где люди просто
отрабатывают, а точнее, отсиживают государственные
деньги в шикарных офисах,
похожих на дворцы, но никакой реальной помощи по
трудоустройству не оказывают.
Хочу развеять заблуждение, что так называемое
«кумовство» – это чисто
наш, постсоветский, феномен, и нигде в так называемом «цивилизованном»
мире такого больше не
встретишь. Встретишь, еще
как! Подбирая сотрудника
на ту или иную вакантную
должность, квебекский работодатель отдаст предпочтение своему другу, родственнику, знакомому или
если таковых нет – просто
соотечественнику,
глядя
сквозь пальцы на его не
слишком высокую квалификацию.
Что же касается эмигрантов, то мне, например, устроиться врачом
было просто нереально.
Дипломы наши там недействительны, и чтобы рассчитывать на медицинскую
должность самого низшего
ранга, я должна была потратить время и деньги на
подтверждение диплома.
Лишь после этого я могла
бы устроиться помощником
медсестры – в канадских
больницах есть такая должность. Обязанности твои
на такой работе сводятся
к обычному «подай – принеси». Ну, максимум, что
тебе еще могут поручить –
сделать внутримышечную
инъекцию. И то, не факт,
что эта работа у меня будет.
Я могла стать на учет в
кадровое агентство, откуда
мне бы периодически звонили, сообщая, что в клинике N требуются разовые
услуги такого работника.
Как правило, это случалось

бы ночью, в выходные или
в праздники, когда основной сотрудник отдыхает. И
так могло продолжаться годами, прежде чем в какойто больнице руководство
тебя заметит, оценит и возьмет в штат. Женщины, как
правило, не слишком честолюбивы и гораздо спокойнее переносят понижение
социального статуса, чем
мужчины. По этой причине
многие эмигрантские семьи
распадались на моих глазах.
К счастью, супруг нашей
героини, выбирая между
благополучием семьи и
профессиональной гордостью, отдал предпочтение
первому. Имея диплом инженера и считаясь хорошим
специалистом на Украине,
он не погнушался работой
разносчика пиццы и другими непрестижными видами
деятельности.
Впрочем,
за сравнительно недолгий
срок пребывания семьи в
Канаде работу он сменил
несколько раз.
Отцы и дети – друг
за друга не в ответе
Несмотря на все трудности, решение вернуться на
родину Беликовы приняли
не сразу. По приезде они записались на государственные курсы французского
языка с правительственной
стипендией 450 долларов.
Кроме того, в семье было
двое несовершеннолетних детей, на каждого из
которых выплачивалось пособие – около 400 долларов.
Позднее Ольга выучилась
на косметолога, и жизнь
вроде бы налаживалась.
Тем не менее Канада не
стала для семьи Беликовых
второй родиной. В чем же
причина?
- Эмигрантам первого
поколения всегда тяжело,
— говорит наша героиня,
— но обычно люди рассуждают так: ничего, что мы
вкалываем день и ночь на
непрестижной, низкооплачиваемой работе, зато наши
дети будут жить достойно.
Не знаю, как другие, но
лично я, прожив в Канаде
всего год, начала понимать,
что не желаю своим детям
такой «достойной» жизни.
Все направлено на то, чтобы возвести стену между
детьми и родителями, сделать их не одной семьей,
а обособленными друг от
друга субъектами. В Канаде
ювенальное безумие еще не
достигло таких масштабов,
как, скажем, в Швеции или
Норвегии, но, я думаю, все
впереди. Уже сейчас канадским школьникам изо дня в
день твердят: «Если родители вам что-то запрещают
или принуждают к чемулибо, немедленно звоните
на 9-11!» После одного такого вызова семью берут на
контроль, а после второго
ребенка разлучают с роди-

телями и затем отправляют в приют или приемную
семью. Какова дальнейшая
судьба детей, изъятых из
семьи, сказать не берусь, но
то, что это огромная психологическая травма, – несомненно.
Судя по тому, что рассказала Ольга о жизни пожилых людей в «цивилизованной» Канаде, механизм
разрушения семейных ценностей был запущен далеко не вчера. С легкой руки
нашей собеседницы рухнул
еще один миф – о бодрых
заграничных
старичках,
живущих
полнокровной,
разносторонней жизнью, не
то что наши бабушки и дедушки, только и знающие,
что ругать правительство
да ворчать на непутевую
молодежь:
- Канадские больницы постепенно превращаются в
дома престарелых по той
причине, что многие старики в силу возраста и состояния здоровья не могут
сами добраться домой после лечения, а дети и не думают их забирать. Хорошо,
если вообще помнят об их
существовании. Медицинский персонал по доброте
душевной продолжает заботиться о них и берет на
себя хлопоты по устройству
пожилых пациентов в соответствующие учреждения.
Однако в государственных
домах престарелых все
места расписаны на годы
вперед, а за пребывание в
частном учреждении такого
плана нужно платить. Кстати, коль уж мы затронули
эту тему, хочу сказать несколько слов о медицине:
как таковое, медицинское
обслуживание там бесплатное, однако и за сам вызов
скорой помощи, и за доставку больного в клинику нужно платить. Сумма зависит
от километража. Причем
«скорая» приезжает только
в том случае, если человек
буквально находится при
смерти. Если у вас просто
повысилась
температура
или подскочило давление,
никто к вам не приедет.
Зачем друзья, зачем семья? Ведь
есть таблетки у
меня!
Учиться на косметолога Ольга решила потому,
что с этой профессией
она уж точно без работы
не осталась бы. Причина
тому – антидепрессанты, которые жители
канадского Квебека (да и
других провинций тоже)
пьют по любому самому
незначительному поводу.
Неприятности на работе,
проблемы в личной жизни,
конфликт с родственниками – на все один ответ:
лекарство от депрессии. А
о том, чтобы как-то самостоятельно справиться с

житейскими неурядицами,
у канадцев и мысли не возникает. Общаясь с коренным населением, Ольга
не видела практически ни
одного человека, кто в разные периоды своей жизни
не посещал бы психиатра,
и тот не прописал бы ему
«волшебные» таблетки.
Тому факту, что наша
героиня и другие русские
эмигранты как-то без
этого обходятся, канадцы искренне удивлялись и
даже не верили, что такое
возможно.
- Я думаю, причина такой
слабой стрессоустойчивости отчасти кроется в толерантности, которая никому
не нужна, — говорит Ольга.
— Вот простой пример: в
вагон метро заходит женщина с маленьким ребенком и огромной спортивной
сумкой, которую ставит на
проходе и вскоре забывает ней. Сидит, показывает
малышу книжку с картинками, а другие пассажиры
тем временем спотыкаются
о ее сумку. Казалось бы, что
им стоит сказать: «Мадам,
будьте любезны, подвиньте
вашу сумку, она всем мешает!» — Но нет, все молчат!
При этом на лицах у всех
не то, что злость – звериная ярость! Они буквально
разорвать готовы эту женщину, но боже упаси сделать замечание – ведь это
посягательство на частную
жизнь человека!
Вы спросите, какое все
это имеет отношение к косметологии? Да в общем,
никакого, кроме того, что
антидепрессанты
крайне
негативно сказываются на
общем состоянии организма, вызывая, помимо всего
прочего, раннее старение.
Уже лет в 35 канадские женщины выглядят, конечно, не
глубокими старухами, но
уже далеко не молодыми.
Естественно, настроения
это не прибавляет, и все
идет по замкнутому кругу
– новая порция спасительных таблеток, еще большее
ухудшение общего самочувствия, и так проходит
вся жизнь.
Интересно, чем же еще
может быть вызвана такая
низкая
стрессоустойчивость, кроме постоянного
сдерживания негативных
эмоций? Разумеется, канадцам незнакомы многие
проблемы, с которыми ежедневно сталкиваемся мы:

общественный транспорт
ходит строго по расписанию, сумасшедшей давки
никогда нет, на улицах чистота, нигде не увидишь
ни бумажки, ни окурка.
Привыкли люди к комфорту, вот и нервничают из-за
пустяков, а как бороться с
этим, не знают, вот и идут
к психиатру за спасительными таблетками.
Однако есть и еще один
факт, заслуживающий нашего внимания, о котором
рассказала Ольга:
- В школе моему сыну задали написать сочинение,
и среди предложенных
тем была такая: «Представь, что у тебя фобия
– ты боишься ездить в
метро. Расскажи, как и почему у тебя появился этот
страх, что ты чувствуешь,
спускаясь в «подземку», и
как собираешься дальше с
этим жить».
Вот вам и воспитание
свободного человека! Что
это, если не культивирование у школьника психологии жертвы, которая в
будущем неизбежно приведет его в кабинет психиатра!
Не говоря уже о крайне
низком уровне образования в государственных
канадских школах, пропаганде сексуальной распущенности, прививании
детям отношения к традиционным ценностям, как
к чему-то архаичному, отсталому и нежизнеспособному.
Не захотели Беликовы
такой «достойной» жизни
для своих детей, поэтому
и вернулись на родину. В
отличие от многих других
эмигрантов, им было, куда
возвращаться.
- Я думаю, многие люди
не возвращаются лишь
потому, что им некуда
вернуться. Квартиры проданы, полезные связи
утрачены, вот и приходится делать вид, что Канада, США, Германия или
любая другая страна действительно стала им новой
родиной. И потом, человек
не всегда готов открыто
признать: «Да, мой отъезд
был ошибкой», чтобы не
выглядеть неудачником в
глазах знакомых, — сказала в заключение наша собеседница.
Е.Михайлова,
«Донецкий кряж»,
№ 13 (952), 2013
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Поток беженцев из Сирии Полиция США задержала
в европу может стать
Петра Мельника
неуправляемым

Поток беженцев из Сирии в Европу может стать
неуправляемым.
Европа столкнулась с все
возрастающим наплывом
беженцев из Сирии - убежище за рубежом ищут
более 2 млн сирийцев. Как
предупреждают эксперты,
в случае удара США по
Дамаску поток беженцев
станет
неконтролируемым.
«Любая военная активность может еще больше
увеличить число беженцев», - заявил глава МВД
ФРГ Ханс-Петер Фридрих.
В ЕС ситуацию с сирийскими беженцами уже

назвали
«гуманитарной
катастрофой». По данным
ООН, свои дома покинули
около 7 млн сирийцев - каждый третий житель страны.
Около 5 млн пришлось на
внутреннюю миграцию, более 2 млн ищут убежище за
рубежом, один миллион из
покинувших страну - дети.
Первыми волну сирийской
эмиграции приняли на себя
соседние страны. В Иордании, Ираке, Турции, Ливане
число беженцев варьируется от 150 тыс. до 720 тыс.
человек.
Денег, выделяемых странами - донорами на поддержание лагерей беженцев,
уже не хватает. Власти Ли-

вана предупредили: с октября четверть беженцев они
не смогут обеспечить даже
питанием.
В этой ситуации все больше сирийских переселенцев устремляется в Европу.
«Если ситуация усугубится, ЕС в целом и каждая
страна в отдельности должны быть готовы проявить
солидарность. Между европейскими странами достигнут консенсус о том, что
выходцы из Сирии не должны быть отправлены обратно на родину, независимо от
того, на каких основаниях
они находятся на территории ЕС», - отметили в СЕ.
«ForUm»

в украину хлынули нелегальные
мигранты из постсоветских стран

Миграционная ситуация в
Украине в последние годы
претерпела изменений. В
часности произошла переориентация на переправку
граждан стран постсоветского пространства.
«В 2012 году 68% мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы,
были выходцами из постсоветских стран, преимущественно Молдовы (740 человек), Грузии (219), России
(119 - выходцы из Чечни),
Азербайджана (92), Армении
(84), Узбекистана (72), Таджикистана (59), Кыргызста-

на (50) и Казахстана (17)», - сообщили в в Госпогранслужбе.
В первом полугодии 2013
году их доля составляет 65% от
количества мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы и другие правонарушения. Преимущественно
это граждане Молдовы (217),
Грузии (111), России (56 - выходцы из Чечни), Армении
(32), Азербайджана (16), Узбекистана (14), Таджикистана
(11) и Кыргызстана (6).
Увеличилось количество случаев использования процедуры
легального въезда, студенческого канала и использования

процедуры получения статуса
беженца для временной легализации иностранцев в Украине, в частности, граждан Сомали, Афганистана, Вьетнама
и Сирии.
В целом, отметили в Государственной пограничной службе, ситуация нынешнего года
свидетельствует о том, что
напор незаконных мигрантов
на государственную границу
Украины не уменьшается. Более того, нелегалы пытаются
найти все новые способы незаконного пересечения границы
Украины.
ForUm

Бывший ректор Национального
университета Государственной налоговой службы Петр
Мельник находится в
США, где он был задержан американской полицией еще в августе. Как
отмечается, хотя между
Украиной и США нет договора об экстрадиции,
механизмы для передачи Мельника украинской власти есть. Пока,
что правоохранительные
органы Украины получат возможность проводить с ним следственные
действия, сообщает издание со ссылкой на
собственный источник в
дипломатических кругах.
« Ме с то н а хож д е н и е
Петра Мельника было
установлено еще в середине августа, после чего он
был задержан американской полицией», – сообщил источник в МВД, не
уточняя, в каком именно

городе произошло задержание.
При этом источник в
МВД отметил, что, поскольку между Украиной
и США нет договора об
экстрадиции,
добиться
выдачи Петра Мельника
будет сложно.
Впрочем, как сообщили
в Генпрокуратуре, возможности для экстрадиции Петра Мельника существуют.
«Согласно действующей
практике, если со страной
отсутствует договор об

экстрадиции, то правовая
помощь может быть предоставлена на условиях
взаимности. То есть мы
направляем соответствующий запрос в страну,
от которой хотим получить помощь, а в обмен
письменно гарантируем
власти этой страны, что
в будущем рассмотрим
их запрос о предоставлении аналогичного вида
правовой помощи», –
объяснили в ГПУ.
www.unian.net

израиль вышлет десятки тысяч
африканских мигрантов в уганду
Израиль и Уганда подписали соглашение, согласно которому десятки
тысяч африканских нелегальных
иммигрантов будут отправлены из
ближневосточной страны
в восточноафриканскую.
Согласно
источникам
израильской прессы, еврейское государство оплатит мигрантам перелет и
выдаст каждому из них
на руки по 1500 долларов.
Как ожидается, высылка
нелегалов начнется уже в
конце сентября текущего
года. По оценкам властей,
депортации подлежат 55
тысяч африканцев, различными путями оказавшиеся в Израиле.
В обмен на согласие принять у себя десятки тысяч
нелегалов Уганда получит
новейшие
израильские
вооружения и боеприпасы, авиапарк ее ВВС
будет модернизирован, а

пилоты пройдут обучение
в израильских военных вузах.
Израиль и Уганда последние десятилетия поддерживают тесные отношения. Они сотрудничают не
только военно-технической
сфере, но и в области медицины, образования и сельского хозяйства.

В последние годы в Израиле развернулась широкая кампания против
африканских нелегалов,
которых местные жители
обвиняют в росте уличной преступности, распространении болезней и
несоблюдении местных
обычаев и норм.
lenta.ru

После облав в Москве нелегалов примет киев?

Вице-премьер Российской
Федерации Д.Рогозин с наплывом мигрантов обещал
разобраться давно. Однако
от «слов к делу» российские
власти и правоохранительные органы перешли после
того, как 27 июля этого года
рядом с московским рынком
«Матвеевский» дагестанцами был тяжело травмирован
полицейский.
Нападение произошло в то
время, когда оперативники
пытались задержать подозреваемого в изнасиловании
15-летней девочки. Дальше
новостные ленты российских СМИ запестрели сообщениями о задержаных
нелегалах.
Только 29 июля в ходе «зачисток» рынков Москвы
были задержаны около 3 тысяч нелегалов из Вьетнама,
Египта, Марокко, Сирии,
Киргизии,
Азербайджана
и Узбекистана. В целом, за

первую половину 2013 года
в Москве задержали почти
30 тысяч незаконных мигрантов, более 10% из них
выдворили на родину. 17 тысячам мигрантов запретили
въезд в Россию.
В связи с этим некоторые
украинские эксперты и политики уже предрекают
Киеву наплыв нелегальной
рабочей силы.

«Пусть те, кто не видят
в этом угрозы, выйдут на
улицы Киева и спросят у киевлян, не ощущают ли они
за последние два-три года
увеличивающейся угрозы
от неадекватного поведения
выходцев Северного Кавказа, в том числе, и криминалитета», - советует «свободовец» Ю.Михальчишин.
Мигранты-нелегалы меж-

ду двумя соседними странами «путешествовали»
постоянно. Только раньше
в Украину они въезжали в большей мере лишь
для того, чтобы получить
штамп выезда из России, и
снова туда вернуться.
«Пограничники
могут
подтвердить, и так было
не один раз: люди пытаются пересечь границу,
чтобы получить отметку в
паспорте, что они выехали из России, потому что
находится там они могут
не больше трех месяцев,
- рассказала в эксперт
по вопросам миграции
Е.Малиновская. - Если мы
взглянем на статистику
нелегальных мигрантов и
посмотрим на то, где их
останавливают - на границе с Россией, Беларусью,
то, наиболее вероятно, что
это не наши нелегальные
мигранты. А те люди, ко-

торые работают в России,
но вынуждены ехать за отметкой».
Однако теперь в связи с
облавами многие выдворенные мигранты из России поедут искать лучшей «доли»
в Киев - к меньшим деньгам,
но более спокойным условиям «проживания», не исключают в экспертной среде.
«Что касается Украины, то
у нас с Россией и странами
СНГ или безвизовый режим,
либо 90 суток пребывания
без виз. Реально происходит
так: таджик, живя тут 3 месяца, просто передает свой
паспорт для штампов. Фактически, мигрирует только его паспорт. То есть, на
Украине – живи – не хочу.
Для кавказцев не составит
вообще никакого труда сюда
перебраться. Но я не думаю,
что все кавказцы сюда переедут и начнут здесь свою
деятельность», - оценил си-

туацию лидер украинского
отделения Движения против нелегальной иммиграции Я.Дунаев.
«Первые месяцы и первые
несколько лет мигрантов
будет немного – несколько тысяч, - прогнозирует
депутат Ю.Михальчишин.
– Это, с точки зрения демографии и статистики,
возможно, и не существенный показатель. Но с точки зрения социальных последствий, влиятельный.
Потому что это этнически
сгруппированные диаспоры, они тяготеют к компактным местам проживания, к ведению бизнеса со
своим семейно-клановым
устройством и к нелегальным и полулегальным
формам ведения бизнеса, в
целом. Последствия будут
более ощутимы качественно, чем количественно».
К.Пешко, «Главком»

Міграційні тенденції в Україні та світі

более 10% населения
Украины – мигранты

В Украине проживает более 5 млн мигрантов. Об
этом говорится в новом докладе Департамента
ООН по экономическим и социальным вопросам.
По данным авторов доклада,
количество мигрантов в Украине
составляет 11,4% всего населения
страны. Также отмечается, что с
2000 года количество мигрантов в
Украине уменьшилось на 0,5%, а
с 1990 по 2000 г. - на 2,2%.
По данным ООН, общее количество мигрантов в мире составляет 232 млн человек, это 3,2%
населения земли.
В докладе отмечено, что в Европе и Азии оседает почти одинаковое количество мигрантов
- 72 млн и 71 млн человек соответственно. На эти регионы приходится две трети общего количества международных мигрантов.
В Азии, начиная с 2000 года, число приезжих из других стран увеличилось на 20 миллионов.
Наибольшее число международных мигрантов сосредоточено
в 10 странах - в США (45,8 миллиона), Российской Федерации
(11 миллионов), Германии (9,8
миллиона), Саудовской Аравии

(9,1 миллиона), ОАЭ (7,8 миллиона), Великобритании (7,8 миллиона), Франции (7,4 миллиона),
Канаде (7,3 миллиона), Австралии (6,5 миллиона) и Испании
(6,5 миллиона).
При этом самые большие потоки мигрантов пересекают границу
между Мексикой и США. Также в
десятке главных миграционных
коридоров - Россия - Украина (3,5
млн мигрантов), Украина - Россия
(2,9 млн).
Доклад был подготовлен в
преддверии глобального саммита
по миграции и развитию, который
состоится 3-4 октября в рамках
68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его задача - определить конкретные меры по укреплению сотрудничества в области
оптимизации
положительного
воздействия миграции для самих
мигрантов и принимающих стран
и уменьшению ее негативных последствий
РБК-Украина

На пути выполнения плана есть
серьезные препоны. Городская инфраструктура может не справиться с наплывом такого количества
переселенцев. У местных властей
нет средств для того, чтобы возводить жилье, школы, больницы
для них. Затраты на строительство
вынудят многие муниципалитеты
брать новые кредиты. А ведь они
и сейчас по уши в долгах.
Еще одно препятствие – система
прописки. Каждый китаец должен
иметь хукоу – удостоверение, которое определяет, где он живет.
При Мао хукоу привязывало крестьян к земле. Сегодня оно превращает рабочих из числа мигрантов в граждан второго сорта. Им
разрешают работать в городах, но
не дают прописки. То есть лишают доступа к здравоохранению и
образованию.
Процесс урбанизации неотделим от социальной реформы. «А
эта сфера сильно запущена. Руководство переложило основные
расходы на людей. Например, на
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В Британии - наплыв мигрантов из
«кризисных» стран ЕС
Из-за финансового кризиса,
охватившего еврозону, десятки
тысяч мигрантов из наиболее пострадавших стран - Греции, Испании и Португалии - переезжают
в Великобританию. Количество
таких переселенцев возросло на
50%.
«Пока правительство сокращает число тех, кто приезжает из
стран, не входящих в Евросоюз,
на их место прибывают переселенцы из стран ЕС. Порядок,
позволяющий свободное перемещение внутри Евросоюза, означает, что министры не в состоянии

препятствовать
миграции рабочих из еврозоны в Британию.
В результате за
последний год
чистая миграция выросла со
153 тысяч до
176 тысяч человек, переломив тем самым
наметившуюся
тенденцию к ее
сокращению, которая сохранялась
на протяжении 15 месяцев» -

отмечает издание.

ukrinform.ua

избранный премьер австралии обещает
остановить поток мигрантов

Новоизбранный премьер-министр Австралии Тони Эбботт
заявил, что главные его приоритеты - отменить налог на выбросы углекислого газа и остановить
поток мигрантов, которые прибывают в страну на лодках.
Либерально-национальная коалиция Тони Эбботта, победившая

Пекин отменит прописку для мигрантов

Премьер-министр КНР Ли
Кэцян заявил, что урбанизация
страны будет продолжаться. Это
означает, что за 10 лет примерно
400 млн. бывших крестьян официально станут горожанами. Таким образом, системе их прикрепления к земле, созданной Мао
Цзэдуном, приходит конец. Но не
ясно, кто будет оплачивать дома,
школы, больницы для вчерашних
сельчан. Многие местные правительства по уши в долгах и могут
стать банкротами.
Высказывания премьера, как
их излагает китайская пресса, содержат мало конкретики. Однако
агентство Reuters напоминает,
что руководство страны ранее
разработало амбициозный план,
согласно которому население городов за десять лет возрастет на
400 млн. человек. Это ключевой
момент реформы, нацеленной на
то, чтобы главным двигателем
экономического роста стали не
кредитование и экспорт, а внутреннее потребление.
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рубеже нулевых годов они должны были оплачивать 60% расходов на здравоохранение. Сейчас в Пекине опомнились. Доля
граждан в оплате расходов на
здравоохранение была уменьшена вдвое. Девятилетнее школьное
образование стало бесплатным.
Но высшее остается платным.
Одним словом, большой массив
людей оставался вне сферы соцобеспечения. Сейчас их хотят
ублажить», – заключила эксперт.
Существующая система гарантировала городам дешевые рабочие руки, позволяя не нести за
это соответствующих издержек.
Мигранты оставляли в деревне
родителей и детей на клочке земли, который становился их единственной надеждой в случае потери работы.
Но источники финансирования
программы урбанизации, не имеющей аналогов в истории по масштабам и темпам, остаются неясными. Местные правительства
испытывают дефицит налоговых
поступлений. Они вынуждены
финансировать себя, конфискуя
землю у крестьян и продавая ее
для коммерческих целей. Или
брать займы под будущую недвижимость. Это создает опасность
финансового пузыря.
Кроме того, жители больших
городов не хотят, чтобы рядом
с ними селили мигрантов. «Это
конфликт интересов. Многие
мэры могут отвергать такие решения, которые не по нраву городским элитам», – признает Ли
Те, генеральный директор Центра
городского развития в главном
плановом органе КНР.
ng.ru

на выборах, положила конец шестилетнему правлению лейбористов.
Австралийская избирательная
комиссия подтвердила на своем
сайте, что Либерально - национальная коалиция завоевала 88
мест в Палате представителей, а
Лейбористская партия - 57.

Выборы были объявлены досрочно Кевином Раддом, который
занял кресло премьер-министра,
сменив в июне Джулию Гиллард
на посту лидера Лейбористской
партии.
Австралийская экономика длительное время процветала за счет
роста спроса Китая на сырье, но
замедление китайского экономического роста подорвало веру
избирателей в радужные перспективы страны.
Кроме того, многих австралийцев волнует поток незаконных
мигрантов, переправляющихся
через Индийский океан, а также
налог на выбросы парниковых
газов.
Тони Эбботт обещал отменить
этот налог и налог на недропользование, а также узаконить полностью оплачиваемый полугодовой декретный отпуск.
ВВС Україна

В 2013 году Умань приняла
рекордное количество
паломников-хасидов

На празднование 5774 иудейского
нового года, в Украину приехали более
27 тыс. человек паломников-хасидов.
По официальным данным с 1
по 11 сентября в Умани побывало
рекордное количество хасидов –
27 тыс. человек из 15 стран мира.
Больше всего гостей прибыло из
Израиля – 26360.
Около 2,5 тыс приезжих проживали в палаточном городке. В
жилом фонде РЕУ-1 проживало
около 20 тыс человек, обычно
там проживают около одной тысячи уманчан. Такое количество
проживающих стало причиной
превышения норм нагрузки на
внутридомовые системы. С Международным благотворительным
фондом им.Ребе Нахмана был
подписан и оплачен договор на
сумму 22,7 тыс грн. на дополнительное обслуживание жилого
фонда.
Как сообщил заместитель мера
Умани П.Паевский, о финансовых
итогах говорить еще рано. «Туристический сбор будет известен не
раньше ноября, налог с доходов
физических лиц, которые предоставляли свое жилье паломникам,
не раньше мая следующего года».
Вместе с тем П.Паевский сообщил, что в районе паломничества
обнаружены 22 не введенных в
эксплуатацию мини-отеля и 11 не
узаконенных пищеблоков.
За охраной общественного порядка следили 428 правоохранителей сводного отряда милиции

Черкасской области, также 16
кинологов и взрывотехников из
других регионов, 12 израильских
полицейских.
В период с 1 по 10 сентября сотрудниками милиции зафиксировано 2 факта административных
правонарушений совершенных
паломниками-хасидами. А спасатели МЧС трижды тушили пожары, которые устраивали паломники. В составе Уманского сводного
отряда работали 30 представителей Управления ГСЧС. Зафиксированы 2 обращения паломников
за помощью в Уманскую станцию
скорой помощи и 15 случаев обращения в медицинские учреждения города, три человека госпитализированы.
interfax.com.ua
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Кримінальна хроніка

В Чехии госслужащий подозревается
в убийстве украинки
в Чехии
задержан
подозреваемый
в убийстве
гражданки
Украины, сообщают в Министерстве
иностранных
дел Украины.
“По сообщению посольства
Украины в Чехии, подозреваемый в убийстве гражданки
Украины – сотрудник отдела по
вопросам иностранцев города
Плзень - был задержан, и ему
были предъявлены обвинения
в убийстве”, - сообщил на брифинге директор департамента
информационной
политики
МИД Украины Евгений Перебийнис.
Он напомнил, что гражданка
Украины 1975 года рождения
была убита в городе Плзень 28
августа текущего года. В убий-

стве подозревался ее муж, гражданин Чехии.
“При содействии посольства
Украины в Чехии, 7 сентября
тело погибшей гражданки было
доставлено в Украину. Посольство продолжает постоянно контактировать с родственниками
погибшей гражданки Украины и
предоставляет им необходимую
консульско-правовую помощь с
целью установления опеки над
малолетней дочкой погибшей”,
– подчеркнул представитель
МИД.
Подробности

Задержан подозреваемый в
убийстве украинской биатлонистки
Российская полиция задержала в Москве 28-летнего украинца, подозреваемого в убийстве двухкратного призера чемпионата мира по летнему
биатлону Елены Демиденко.

Как стало известно, российская полиция задержала мужчину за кражу, однако позже
выяснилось, что он находится в
межгосударственном розыске.
«В ближайшее время задержанного экстрадируют в Украину», - сообщили в управлении
МВД в Сумской области. В
Украине ему предъявят обвинение в убийстве.
Напомним, 28-летняя Елена

Елена Демиденко
фото из соцсети

К убийству спортсменки
может быть причастен ее
сожитель - Роман Самарин.
Фото: УМВД
в Сумской области.

Демиденко была убита 18 июня на
пороге собственного дома в Глухове. Она была мастером спорта
по биатлону, экс-тренером Глуховской детско-юношеской спортивной школы и двукратным призером чемпионата мира по летнему
биатлону.
Елену похоронили в родном Глухове.
В милиции не исключали, что к
убийству может быть причастен
сожитель спортсменки, 1985-го
года рождения, у которого в прошлом уже была судимость за
убийство.
На теле убитой на Сумщине биатлонистки насчитали 16 ран
Елену нашли мертвой на пороге
собственного дома. Соседка, которая нашла 28-летнюю девушку,
едва узнала ее - от многочисленных ран на нем не было живого
места, она вся была в крови. Правоохранители говорят, что смертельным стал удар, когда нож задел сердце и легкие.
Друзья Елены Демиденко: «Она
знала, что ее избранник - убийца»
В том, кто мог так поиздеваться
над несчастной, друзья и знакомые Лены долго не сомневались.
Последние месяцы она связала
свою жизнь с неким Романом Самариным - 27-летним жителем
Глухова. Несмотря на то что Самарин был судим за убийство, Елена
согласилась жить с ним. И даже
планировала построить семью.
После убийства Самарин загадочно исчез. У милиции есть опасения, что он мог сбежать за границу - в Россию от Глухова рукой
подать. Очевидно, празднование
дня рождения постепенно переросло в ссору, а потом и драку.
- По факту убийства начато уголовное производство по статье
«Умышленное убийство», - говорит начальник ЦОС УМВД в Сумской области Эльвира Биганова.
kp.ua

миД посоветовало украинцам
не посещать ближний восток
Утриматися від поїздок до Сирії. Таку рекомендацію вкотре озвучило Міністерство закордонних справ України. Дипломати просять також терміново покинути арабську республіку усіх громадян України, що там перебувають.
Ситуація на Близькому Сході небезпечна і загострюється із дня на день, - це може загрожувати життю, певні у відомстві. Усім, хто нині потребує допомоги, в МЗС просять
звертатися до амбасад України в Сирії або Лівані.

Подробности-ТВ

В Турции неизвестные
убили японскую
туристку
У Туреччині від рук невідомих злочинців загинула
японська туристка, її товариш поранений. На пару
напали, коли вони гуляли в долині Земі, популярній
серед туристів. Обставини злочину, кількість нападників та їхні мотиви наразі точно невідомі. Постраждалих знайшла інша група туристів. Пораненого у важкому стані госпіталізували. Влада обіцяє
якнайшвидше розслідувати цю справу.
Мехмет Джейлан, глава адміністрації міста Невшегір:
- Ми розпочали розслідування цього інциденту.
Нападників шукає поліція і добровольці. Для нас це
надзвичайно прикра подія. Ми обов’язково знайдемо винуватців.
Подробности-ТВ

За фактом бійки футбольних фанатів
розпочато кримінальне провадження
За фактом бійки з англійськими
футбольними фанатами на Хрещатику розпочато кримінальне
провадження.
Як повідомили УНІАН в
Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, троє англійців, які постраждали у бійці
біля кафе на Хрещатику, після
надання медичної допомоги направились за місцем проживання. Англомовний працівник міліції декілька разів пропонував
потерпілим написати заяви, але
ті категорично відмовилися та
повідомили, що ні до кого претензій не мають.

Бійка сталася 8 вересня о
дев’ятій вечора. На літньому
майданчику одного з кафе відпочивали близько 40 англійців, які
приїхали на футбол. Повз кафе
проходили шість молодиків. Між
компаніями виникла словесна перепалка, яка переросла у бійку. До
українців приєдналося ще близько 15 чоловік. Бійка тривала лише
2 хвилини, була викликана міліція
і на момент прибуття нарядів активні учасники конфлікту втекли
з місця події.
Троє громадян Великобританії
19-ти, 22-х і 23 років із забоями
голови та пошкодженнями рук

були доставлені до лікарні.
Після надання медичної допомоги молодики були відпущені
за місцем проживання.
Іноземці пояснили, що прибули до Києва, щоб відвідати
футбольний матч між збірними
України та Англії. Від написання письмової заяви до міліції
вони категорично відмовилися.
Відомості про подію внесено
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за частиною 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розпочате
кримінальне провадження.
crime.unian.net

подготовила Татьяна Донец - собкор газеты «Миграция»
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“Человек маленький мир”

Интегральное
мышление

РАВЕНСТВО ?

Настройка на хорошее –
лишь небольшая часть позитивного мышления. Второй,
более важный принцип – это
умение правильно реагировать на проблемы, которые
приходят в нашу жизнь. К
ним также нужно научиться относиться позитивно.
Нужно понять, что Вселенная
любит нас и таким образом
дает руководство, указывая
нам на наши несовершенства.
Трудности, приходящие в
нашу жизнь, нужно воспринимать не как наказание, а
как обучение.
Если хронически не везет
во всем – надо избавляться от
гордыни. Она - корень всех
проблем. Если человек готов
обвинять в своих проблемах
всех, кроме себя, то этим он
усиливает свое невезение.
Мы не хотим стать учениками Природы, мы настаиваем на своем, что я прав,
а ты нет. Мы это говорим
и своему окружению, и
Природе. Но подчинить ее
невозможно. Она больше нас
и мудрее. Это главное, что
нужно понять.
(О.Гадецкий, психолог)

Каждый из нас родился
с разными задатками и в
разных семьях.
Мы получили разное образование, воспитание,
по-разному воспринимаем
мир, по-разному относимся
к нему,
Каждый из нас по-своему
ощущает себя, но если
каждый из нас реализует
себя в гармонии со всеми
остальными,
мы все одновременно входим в состояние равенства.
Равенство нужно понимать условно – относительно индивидуальных особенностей каждого человека.
Равенство – это когда каждый из нас имеет
равные возможности
самовыражения в общей
интегральной системе.
Он имеет возможность
получать, отдавать и быть
в гармоничном, уравновешенном состоянии со всеми
остальными.

У многих
людей нет
глаз. Они проецируют глаза, и
глаза полностью
уходят во внешний мир, и они
всегда живут так,
как будто на них
все смотрят. Они
чувствуют, что
весь мир на них
смотрит. Они
превращаются в
зеркала, которые
всегда хотят
знать, какими их
видят другие.
Он отдает глаза
и просит мир смотреть вместо него.
Ф. Перлз
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Кто берёт – наполняет ладони,
кто отдает – наполняет сердце.
Лао Цзы
Зачем мы лезем в чужую “шкуру”?
Каждый мнит себя
стратегом, видя
бой со стороны.

Шота Руставели
Все мы, и взрослые и
дети, любим играть. Ну,
в детстве - это понятно:
машинки для мальчиков,
куклы для девочек. Хотя
их давно уже вытеснили
компьютерные игры, которых мерено не мерено в
интернете, на любой вкус
и для любого возраста.
И хотя с развитием новых технологий эти игры
становятся все более
сложными и разнообразными, по сути, они ничем
не отличаются от тех, в
которые наши бабушки
играли с тряпичными куклами, а дедушки с оловянными солдатиками.
Любая игра дает не

только радость общения со
сверстниками и приятное
времяпровождение, а, в
первую очередь, развивает
играющего, готовит к реальной жизни. Не случайно игры, как обучающий
элемент развития, существуют и у животных.
Кто из нас в детстве не
примерял на себя роль отважных пиратов и благородных робин гудов или
прекрасных
принцесс,
если речь идет о девочках?
Став взрослее, мы примеряем на себя уже другие
роли, ведь это так заманчиво: оторваться от рутины
жизни и пожить в чужой
“шкуре”. И вот уже на интернет форумах и в газетах открываются рубрики
:“Если бы я был мэром
города. Если бы я был президентом”.
Отбоя от желающих побыть президентом, как
правило, нет. К тому же
рейтинги у газет растут.

Ведь каждый знает, как
надо. Как говорится: каждый суслик в поле агроном.
Но если вы думаете,
что могли бы стать президентом и действовать
по-другому, то вы глубоко
заблуждаетесь. Во-первых,
человек, ставший президентом, рос в определенной среде, получил определенное воспитание и
навыки, которых нет у вас.
К тому же по дороге к
креслу, он, как никто другой, умел хорошо работать
локтями, а совесть, как
невостребованный товар,
у него давно пропахла нафталином. Уже будучи
президентом, он обладает при принятии решений и исходя из своих (а
не ваших - кто вы вообще
такой?) интересов такой
информацией, которой не
обладаете вы.
Но за фантазии денег не
берут.

Существуют
профессии, в которых без умения перевоплощаться, без
умения представить себя
на месте другого человека, невозможно успешно
реализовать себя: актеры,
шпионы, психологи, профессиональные наставники и педагоги.
Врач, который никогда не
был в «шкуре» больного,
не сможет по-настоящему
понять своих пациентов.
Адвокат, который никогда не находился под следствием и не прошел в роли
обвиняемого все круги ада
судебных разбирательств,
не сможет по-настоящему
прочувствовать и понять
то, что испытывают его
подзащитные.
Этот бесценный опыт не
заменят никакие учебники
и университетские профессора.
Я не призываю на головы врачей серьезные болезни и не желаю юристам

Интегральное воспитание

Вопрос: Каким должно
быть хорошее окружение
для ребенка?
Ребенок всегда вырастет
как его окружение. Поэтому забота об окружении –
это забота о ребенке.
Подумайте, как можно
влиять на его окружение и
косвенно управлять им, поставляя игры, книги, видео,
несущие, избранную вами
информацию, но в интересном для него виде.
Научить защите от плохого внешнего влияния, а

также научить детей самим
ему сопротивляться, дать
им силу устоять на своих
принципах. Ведь система ценностей строится на
столкновении добра и зла.
Нет проблемы построить
хорошее окружение для
детей, если родители договорятся об этом. Ребенка
легко подкупить играми,
сладостями – и постепенно
связать с нужным окружением. А затем оно начнет
на него влиять.
А воспитатели должны

обладать искусством спуститься на уровень ребенка,
чтобы тот не почувствовал,
что они большие: сидят
вместе с детьми, играют с
ними, говорят, как они.
Как будто скрытый агент
внедрился в их среду и работает там. И тогда он сможет передать им свой дух,
постепенно их поднять.
А если он выше их – то
они воспринимают его, как
мебель… Бегают у взрослых под ногами и расталкивают их, чтобы не мешали.

У них есть свой собственный мир.
То есть все должно быть
организовано только для
достижения одной цели –
воспитании в ребенке любви к ближнему.
И такое намерение должно быть в начале его жизни
- в итоге каждого его действия. Именно в его возрасте это легко и возможно.
Если с детства это привить
– вы обеспечиваете своего
ребенка высшей безопасностью и удачей.

“Дети рискуют. Если они не знают что-то, они стараются ния, где ошибка - наихудшая вещь. В итоге мы отучаем
узнать. Они не бояться ошибаться. Можно с уверенностью людей быть креативными. Человеческое общество зависит
сказать, что если вы не готовы ошибаться, то вы никогда не от разнообразия таланта, а не от единственной концепции
откроете ничего нового и оригинального. К тому времени, поведения”.
Кен Робинсон - мировой эксперт
когда большинство детей становятся взрослыми, они теряв области образования.
ют эту возможность. Сейчас мы имеем систему образоваподготовил: А.Супрун, собкор газеты «Миграция»

оказаться под прессом судебной машины, для того
чтобы стать хорошими
специалистами.
Просто искусству “перевоплощения” все мы должны учиться всю жизнь.
Это поможет не только
слушать друг друга, это
поможет слышать друг
друга.Это важно и в семье:
отношения между супругами, родителями и детьми.
Это важно и на работе в
отношениях между сослуживцами, и просто в жизни.
Если мы научимся принимать и понимать интересы и желания других людей, как свои собственные,
то тогда беспричинный
гнев, досада и агрессия
исчезнут из нашей жизни.
Жизнь станет чуточку добрее и светлее.
Жизнь станет такой, какой мы видели ее в раннем
детстве: светит солнышко,
белые облака плывут по голубому небу, замечательно
пахнет сирень, папа, мама
и все соседи в доме улыбаются.
Исар Дорфман
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Здоров'я нації та національні страви

Как украинцам справиться с простудой и повысить иммунитет
антипрОстуДнЫй супЧик
СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ
«При простуде даю внучке пить капустный
антивирусный супчик, — рассказывает
пенсионерка Оксана Макарова. — Выжимаю сок из трех зубчиков чеснока, листа
капусты, помидора. Добавляю 1 ст. ложку
сока стебля сельдерея и подогреваю».

Чуть похолодало, и все
вокруг начинают чихать
и кашлять. А ведь разгар
сезона простуд еще впереди. Самое время заняться
укреплением иммунитета,
ведь, чтобы «встряхнуть»
иммунную систему, потребуется 1,5–2 месяца.
НАСТРАИВАЕМ
ПИЩЕВАРЕНИЕ
«Накануне сезона простуд
проведите
антигельминтный
курс
специальными препаратами, — говорит завкафедрой иммунологии и
аллергологии
НМАПО
им.П.Л.Шупика, профессор Лариса Кузнецова. —
Ведь, как бы мы не стремились к чистоте, летом
заражение червями - паразитами практически неизбежно, а продукты их
жизнедеятельности сильно ослабляют иммунную
систему».

Другой важный момент —
полноценное питание. Худеть осенью противопоказано. Но особенно важно для
клеток иммунитета не испытывать дефицита цинка
и селена. А лучший способ
избежать этого — налегать
на соления (огурцы и капусту).
Но даже правильное меню
не усилит иммунную защиту, если у человека — проблемы с пищеварением.
«Примерно за месяц до
сезона простуд пройдите
курс какого-то мультипробиотика, — говорит столичный семейный врач
Елена Замковая. — Можно
купить специальные препараты в аптеке, а можно
просто добавить в рацион
кисломолочные
напитки:
ацидофильный симбитер,
лактовит или нарине. Они
отрегулируют микрофлору
в ЖКТ и укрепят защитные

силы организма».
УНИЧТОЖИМ СТРАХ
Еще один разрушитель
иммунных клеток — выброс адреналина. Поэтому
избегайте как стрессовых
ситуаций (в том числе смотрите поменьше фильмовужастиков), так и проявлений бурной радости.
«Бывает достаточно назначить пациенту успокаивающее средство, и защитные
свойства его организма автоматически усиливаются»,
— рассказывает профессор
Лариса Кузнецова.
ДОБАВИМ ПЕРЦА
«В разгар простудного сезона полезно раз в неделю
на ночь наклеивать на биологически активные точки
перцовый лейкопластырь.
Одну полоску наклейте,
начиная со лба до кончика
носа (шириной в палец),
— советует физиолог и
рефлексотерапевт Валерий

Миргородский. — Вторую
— на нос под глазами. Должен получиться крестик».
ЛЕЧИМСЯ ВЛАГОЙ
Чтобы реже простужаться, поддерживайте в помещении влажность не ниже
65%. Лучше всего с этим
справятся
современные
увлажнители воздуха, но
можно, например, украсить
квартиру вазами с водой
или установить аквариум.
Все дело в том, что слизистая носа — это первый защитный барьер. Стоит ей
пересохнуть, вирусы легко
его преодолевают, и мы заболеваем ОРВИ.
«Великолепный тренинг
иммунной системе обеспечит поочередное погружение кистей в емкость с
горячей и холодной водой,
— рассказывает главный
иммунолог Киева Олег Назар. — В первую опускайте
руки на 1–2 минуты, а в холодную — на 15–30 секунд.
Процедуру проводите дважды в день». Можно делать
контрастные ванночки и для
ног — выдерживайте ступни в каждой воде по 2–3 минуты».
РАСТЕНИЯ В ПОМОЩЬ
Хороший способ потренировать иммунную систему
— попринимать настойки
таких растений, как элеутерококк, эхинацея, корень солодки и шалфея. Последние
два средства рекомендуют
принимать в виде отвара по
50 мл дважды в день. А вот
эхинацею и элеутерококк
принимают так: добавьте в 20 мл воды 1–2 капли
настойки, пейте раствор

дважды в день — утром и
вечером. Каждый день увеличивайте число капель на
одну (взрослым — довести
до 20 капель, детям — до
числа их возраста). Пейте
так неделю, а затем каждый
день уменьшайте дозу по
капле. После курса сделайте
перерыв три недели и повторите его.
ОДА ОВСЯНОЙ КАШЕ
Но лучший кнут для иммунитета — употребление
овса. «Отвар из зерен овса
насыщен
термостойкими
витаминами группы В, —
поясняет врач-иммунолог
Олег Назар. — Именно с
их помощью повышается
содержание в крови лейкоцитов, которые участвуют
в строительстве иммунных
клеток. Начинайте принимать снадобье уже сейчас,
по 3 ст. л. 2–3 раза в день.
Рецепт отвара: 1/2стак. зерен овса залейте 1,5 л воды
в эмалированной посуде на
6–8 часов, затем упарьте
под крышкой (до 2-х часов),
остудите, отцедите, храните в холодильнике. В сезон
простуд можно дополнить
меню овсяным печеньем и
кашей, сваренной из зерен
овса».
ПРОГНОЗ: ЖДЕМ
НОВЫЙ ВИД ГРИППА
Медики
прогнозируют,
что этой осенью иммунитет
украинцев будут испытывать на прочность три вида
гриппа. Прежде всего это
так называемый «свиной
грипп» типа А(H1N1) —
«Калифорния» и А(H3N2)
— «Виктория». «Эти вирусы уже знакомы украинцам

— многие переболели, поэтому массовых вспышек
не ожидается, — говорит
главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.
— Но предполагается,
что до Украины доберется и новый штамм вируса
типа Б — «Массачусетс»,
который прежде у нас не
регистрировали. Утешает,
что вакцина от него уже
разработана и, если вовремя привиться, то эпидемии
не будет». По прогнозам
медиков, благодаря теплой
осени,
заболеваемость
простудами и гриппом до
декабря будет низкой, а
вот в январе-феврале возможна эпидемия.
ВНИМАНИЕ,
ОСЛОЖНЕНИЯ:
ЕСЛИ ПРОСТУДА
ЗАТЯНУЛАСЬ
Не привыкли мы с каждым чихом бежать в поликлинику. Но если улучшение не наступило через 5–7
дней, дыхание затруднено
или слышны свист, хрипы, это повод для визита к
врачу. «Простуды опасны
осложнениями, — говорит
директор клиники альтернативной медицины, д. м.
н. Владимир Василевич. —
Чаще всего они вызывают
бронхиты с астматическим
компонентом, пневмонию,
флегмоны и абсцессы
(нагноения) в легких, перикардиты, миокардиты,
тромбозы сосудов и т.д. В
первую очередь идите к
пульмонологу, особенно,
если температура выше 38
градусов».
vesti.ua

Наступила осень, вместо сожалений о пляжных днях и морских курортах, займемся на приготовлением полезных и вкусных блюд для своей семьи. Превлекайте к процессу сотворения
кулинарных вкусностей мужа и детей, делать всё в несколько рук и быстрее и веселее.

Курица тушеная с баклажанами
в сырно-сметанном соусе
ингредиенты:

растительное масло,
2 луковицы (300~400г),
2 куриные грудки (~1кг200г),
1~1,5кг баклажанов,
250г сметаны,
200г плавленного сыра
(типа «янтарь»),
~1,5 ч ложки соли,
1 ч ложка паприки,
перец чёрный,
перец красный острый
Пошаговый рецепт:
В толстостенный чугунок
или в сотейник налить масло и поставить на средний
огонь.
Засыпать лук. Оставить тушиться, периодически помешивая, пока подготавливается курица.
С куриных грудок снять
кожу и вырезать кость.
Порезать средними кусочками.
Положить к луку и перемешать.
Огонь прибавить до максимума и через 3 минуты, ког-

да курица прогреется, перемешать, закрыть крышкой и
убавить огонь до нижесреднего.
Подготовить баклажаны.
Отрезать плодоножку и очистить от кожуры.
(Если чугунок большой, то
можно взять 1,5 или даже 2кг
баклажанов.)
Порезать полу- или четверть шайбами толщиной
1~1,5см.
Положить баклажаны в чугунок, перемешать.
Закрыть крышкой и тушить
примерно 5 минут.

Добавить сметану и
плавленный сыр. (При
желании сыр можно не
класть; вместо него увеличить количество сметаны
до 500г.)
Посолить, насыпать паприку и по щепотке чёрного и красного перца.
Перемешать.
Тушить ещё 15~20 минут
на минимальном огне под
крышкой до готовности.
При подаче блюдо можно посыпать мелко порезанной зеленью.
www.good-cook.ru

Печеные сливы с орехами

Ингредиенты: сливы - 500гр,
грецкие орехи - 1/2 стак., сахар 1/3 стак., вино красное сухое - 1/2
стак., сливки взбитые - 1/2 стак.
Способ приготовления:
В сливы, разрезать на 2 части,
удалив косточки, вложить по ядру
ореха в каждую половинку.
Уложить сливы на противень, посыпать сахаром, полить вином и
печь 7–10 минут при 180–200 °С.
Перед подачей охладить, оформить взбитыми сливками.
www.myjane.ru

теплый салат из свеклы и тыквы

ингредиенты: отварная свекла – 3 шт., мякоть тыквы – 300 г, очищенные тыквенные семечки – две пригоршни, листья зеленого салата
– большой пучок, чеснок – 2 зубчика. Для соуса: репчатый лук – 1 шт.,
оливковое масло – 4 ст. л., винный уксус – 2 ст. л., горчица – 2 ч. л.,
апельсиновый сок – 3 ст. л.
Тыкву нарезать тонки- вую тыкву и обжаренми ломтиками. Чеснок ные тыквенные семечмелко порубить. Выло- ки. Чтобы приготовить
жить все в миску, до- соус, в глубокую миску
бавить пару столовых выложить мелко нареложек оливкового мас- занный лук, добавить
ла, хорошенько пере- горчицу, винный уксус,
мешать и выложить на апельсиновый сок и
застеленный фольгой оливковое масло. Допротивень.
Накрыть бавить соль и свежемофольгой и отправить в лотый черный перец по
разогретую до 190 гра- вкусу и измельчить все
дусов духовку на 20 с помощью блендера.
минут. Свеклу нарезать Полить получившимся
небольшими тонкими соусом салат, перемеломтиками и выложить шать двумя ложками и
в миску для салата. подать к столу.
Туда же добавить готоwww.wday.ru

Спортивні новини
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украина - евробаскет-2013:
Хорватия остановила Украину
англия
Матч сборных Украины и Англии так и не выявил обладателя путевки на Чемпионат
мира-2014 в Бразилии.
По результату матча «Украина - Сан-Марино» ФИФА
завела дело на ФФУ

10 сентября состоялсяматч сборных Украины и
Англии в Киеве закончился, так и не выявив обладателя путевки на Чемпионат
мира в Бразилию - команды разыграли ничью.
Стоит отметить, что по
ходу встречи складывалось
впечатление, что и Англия,
и Украина откровенно боялись пропустить, а потому
действовали осторожно и
не совершали активных
атак на ворота соперника.
К тому же, Фоменко откровенно удивил стартовым составом: на скамейке
запасных остались Тимощук, Девич и Селезнев,
а капитанскую повязку
впервые надел Кучер. В то
же время на замену Ярмоленко в самом конце матча
наставник украинцев вы-

лига
чемпионов
2013/2014
Групповой
этап

(17 сентября - 11
декабря)
ГРУППА «A»
17.09.
МЮ - Байер - 4:2
Реал Сосьедад Шахтер - 0:2

пустил Хомченовского, а
вместо Зозули - Селезнева.
Также добавим, что именно
Зозуля был самым заметным
украинским футболистом,
раз за разом создавая опасность у ворот Харта. Также
очень активно отыграл Коноплянка. Итак результат
матча Украина - Англия, 0:0.
Между тем 6 сентября во
Львове сборная Украины
встретилась со зборной СанМарино 9:0, победа Украинцев. Но запомниться этот
матч поведением болельщиков, а не голами Украинцев.
Первый
вице-президент
ФФУ Сергей Стороженко
рассказал, какие нарушения были зафиксированы
во время матча Украина –
Сан-Марино, который проходил 6 сентября на «Арене
Львов»:

«Есть рапорт и отчет наблюдателя FARE. Там и ультраправые баннеры, и снова
штандарт 14 дивизии СС
«Галичина», характерные
для нацистского приветствия жесты.
Так же С.Стороженко сообщил, что санкция по открытому в ФИФА дисциплинарному делу в отношении
Украины предусматривает
совокупность
наказаний:
запрет проводить матч со
зрителями на трибунах, снятие трех очков и штраф. «По
моей информации, дедлайном для принятия решения
является 27 сентября, плюсминус один день», - сообщил он.
Федерация своими силами
и средствами изготовила достаточное количество цветных фотокарточек с изо-

бражениями нарушителей
порядка на стадионе «Арена Львов», которые передали в МВД и ГУВД Львовской области. «Мы просим
до 25 сентября установить
личности этих людей,
чтобы могли сообщить в
ФИФА, что выполняем регламентные нормы», - сказал он. С.Стороженко также заявил, что возможное
повторение подобных действий со стороны зрителей
на матчах национальной
сборной может привести
к большой проблеме для
украинского футбола, поскольку санкциями предусмотрено
исключение
ассоциации из числа участников чемпионата мира.
interfax.com.ua

Лига - Европы 2013/2014
Группа B
19.09.2013
Динамо(З) 1 : 2 Черноморец
03.10.2013
Черноморец ?:? ПСВ (Э)
24.10.2013
Черноморец ?:? Лудогорец
07.11.2013
Лудогорец ?:? Черноморец
28.11.2013
Черноморец ?:? Динамо(З)
12.12.2013
ПСВ (Э) ?:? Черноморец
Группа E
19.09.2013
Пандурий 0 : 1 Днепр Дн
03.10.2013

Днепр Дн ?:? Фиорентина
24.10.2013
Пасуш де Феррейра ? : ?
Днепр Дн
07.11.2013
Днепр Дн ? : ? Пасуш де
Феррейра
28.11.2013
Днепр Дн ?:? Пандурий
12.12.2013
Фиорентина ?:? Днепр Дн
Группа G
19.09.2013 22:05
Динамо К 0 : 1 Генк
03.10.2013 20:00
Рапид (В) ? : ? Динамо К
24.10.2013 20:00
Динамо К ? : ? Тун

07.11.2013 22:05
Тун ? : ? Динамо К
28.11.2013 20:00
Генк ? : ? Динамо К
12.12.2013 22:05
Динамо К ? : ? Рапид (В)

Турнирная таблица чемпионата кубок украины
1/16 финала
Украины по футболу 2013/2014
25.09.2013
Премьер-лига

Команда

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

И
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

В
8
7
7
7
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1

Н

2
2
2
1
2
4
1
1
4
3
3
4
1
1
3
0

П

0
1
1
2
3
2
5
5
3
4
4
4
7
7
6
9

З-П О

23-5
19-9
13-6
22-9
13-12
15-14
13-14
8-9
14-16
14-11
10-17
7-11
10-16
7-18
10-15
5-21

26
23
23
22
17
16
13
13
13
12
12
10
7
7
6
3

Шахтер С 3 : 1 Мир
Горняк 1 : 2 Десна
Николаев 2 : 1 Зирка К
Сталь Д 1 : 2 Металлург З
Авангард 3 : 1 Заря
Буковина 0 : 2 Днепр
Говерла 0 : 1 Арсенал К
Энергия 0 : 4 Черноморец
Славутич 3 : 1 Таврия
Тернополь 4 : 3 Полтава
Александрия 1 : 4 Металлист
Ворскла 2 : 1 Волынь
Динамо К 3 : 2 Металлург Д
Ильичевец 0 : 3 Шахтер Д
Карпаты 1 : 0 Севастополь
26.09.2013
Нива Т 3 : 0 Украгроком

Хорватия - УКРАИНА - 84:72

В 1/4 финала подопечные Майка Фрателло
уступили хорватам 72:84.
Провальной стала вторая
четверть, которую наши
проиграли с разницей в 16
очков. Украинцы боролись
до конца, однако соперник свое уже не упустил.
В целом справившись с
Укичем и Богдановичем,
наша команда позволила

набрать 23 очка Симону.
Самым результативным у
украинцев стал Пух Джетер с 19 очками. 15 на счету
Кравцова.
Теперь команда Фрателло
сыграет в турнире за 5-8е места. В случае победы
над Италией наши завоюют
прямую путевку на чемпионат мира.
podrobnosti.ua

Шевченко сыграет на
крупном турнире по гольфу
Бывший
нападающий
сборной Украины
Андрей Шевченко выступит на
турнире серии
Challenge Tour
Kharkov
Superior Cup.
«Это первое большое
событие для меня, и, конечно, это первый крупный профессиональный
турнир здесь, в Украине,
- сказал Шевченко. - Я
играл со многими хорошими игроками в Pro-Ams,
но этот турнир отличается
от предыдущих. Я с нетерпением жду старта и
надеюсь, что выступлю
хорошо, но это мой пер-

вый турнир и хочу просто
хорошо провести время и
насладиться неделей».
Кроме экс-игрока киевского «Динамо», на турнире выступят очень сильные
гольфисты. Так, в Харькове
посоревнуются
бывший
игрок Ryder Cup Оливер
Уилсон и трехкратный победитель европейского тура
Ник Догерти.
podrobnosti.ua

Украинские спортсмены
попались на допинге

Украинский копьеметатель Роман
Авраменко получил двухлетнюю
дисквалификацию за употребление допинга. Также на два года изгнаны из спорта метатель молота
Александр Дрыголь, метательница
диска Елена Антонова и бронзовый
призер Олимпиады-2012 в эстафете
4x100 метров Елизавета Брызгина.
В анализах последней нашли дростанолон – препарат, который способен повышать выносливость. Ее
результат на чемпионате мира – пятое место в полуфинале – аннулирован.
Спортсменка согласилась с решением, но вину не признала. «Сознательно я не принимала запрещенных препаратов, - сказала Брызгина.
– Не могу объяснить, как дострано-

лон попал в мой организм».
Авраменко тоже не признал вину.
В его организме был найден дегидрохлорометилтестостерон, который повышает качественную
твердую и сухую мышечную массу
способствует росту результатов тяжелоатлетов, бодибилдеров и легкоатлетов, в частности метателей
молота и копья, а также ядровиков.
Что касается бронзовой призерки Олимпиады-2008 Антоновой,
то ее дисквалификация настигла
уже по завершении спортивной карьеры. Положительный результат
на станозолол дала проба, взятая
у метательницы диска во время
чемпионата мира еще в 2009 году
в Берлине.
Подробности
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ГОРОСКОП
на октябрь 2013 года
Октябрь для Овнов будет наполнен событиями. Мобилизовать усилия придется в начале
месяца, и к концу первой декады вы почувствуете силу для решения проблем в личных
отношениях. Идите на уступки и вы увидите,
как все переменится. Здоровый компромисс
сейчас важен для Овнов как воздух.
Для Тельцов октябрь во многом пройдет
под лозунгом «вспомнить все», вам предстоит вернуться к незавершенным делам и забытым обещаниям. Сейчас предстоит жить
в стиле «экшен», события будут бурными и
вы окажетесь в их водовороте. Для разрядки
полезен будет активный отдых.
Октябрь весьма благоприятен для Близнецов. Творческие начинания будут удачны,
если вы не поленитесь их продумать заранее.
Близнецы удачно могут освоить новую профессию, проявить те качества своей натуры,
о которых не только окружающие, но и они
сами могли не догадываться.
Октябрь для Рака можно назвать временем
противостояния, в первую очередь это будет
борьба с самим собой. В это время вполне вероятна бюрократическая волокита в
оформлении документов. Так же, возможно,
Вам напомнят о долгах, причем как о финансах, так и о данных обязательствах.
Львам времени на размышление дается
мало. Действовать и принимать решения
предстоит быстро. Поэтому все варианты
просчитывайте заранее. Цельтесь только вперед. Несмотря на трудовые затраты, вы сохраните темпы и справиться с нагрузками поможет умение концентрироваться на важном.
В октябре конкуренты и недоброжелатели
способны доставить Деве много неприятностей. Пересмотрите прежние связи, некоторые из них вам уже не нужны. Постарайтесь
выполнить обещания, что бы не выслушивать напоминания. К важным начинаниям
приступайте только после подготовки.
Для Весов октябрь хорошее время для начала новых проектов. Окружающие равняются
на вас. Щедро делитесь оптимизмом и дружелюбием. Обострение внутренних сомнений и печалей постарайтесь решить быстро.
Перерасход энергии на философские размышления может вызвать в упадок сил.
Скорпиону потребуется много энергии на
преодоление препятствий. Вероятно, что
ваши планы натолкнуться на противодействие конкурентов. Наблюдайте, и делайте
выводы. Опасайтесь махинаций и обмана.
Сосредоточьтесь на решении личных вопросов. Подытожьте свои прошлые достижения.
В октябре Стрельцам лучше проводить
больше времени со своим избранником. Гармония в любви даст возможность направить
активность на служебные обязанности. На
карту будет поставлена карьера, не ждите,
что будет легко. Для достижения успеха понадобятся пунктуальность и сдержанность.
Середина осени для Козерога будет напряженной, как в плане событий, так и по части переживаний. Не сетуйте на судьбу и не
поддавайтесь эмоциям, разгребая очередной
аврал на работе. В конце месяца будет время
сменить обстановку и развлечься, вот тогда
к вам и вернется расположение Фортуны.
В октябре амбиции Водолеев, не совпадут с
возможностями. Но у вас появится шанс исправить старые ошибки. Судьба предложит
выбор, из тех событий, которые начались в
прошлом месяце. Это выбор своего направления, как и куда двигаться. В первую очередь это коснется вашей профессии.
Октябрь весьма сложное время для Рыб.
Вам необходимо быть избирательными в
контактах и словах. Не забывайте, что дорога к намеченной цели часто идет в обход
- так что экспериментируйте, и победа не
заставит себя долго ждать. Решая многие вопросы, опирайтесь на свой опыт и практику.

К а л е й д о с ко п

Святі місця України

Головчинецький Свято-Преображенський
жіночий монастир
Свято-Преображенський жіночий монастир знаходиться на піднесеному березі річки Південного Бугу села Головчинці
Летичівського району в 42 км. від міста
Хмельницького і в 60 км. від міста Вінниці.
Історія обителі торкається своїми коренями середньовіччя. Доповідь воєводи Вислоцького, записка Дружбацького і скарга
Адама Чарторийського на ігумена монастиря Іоакима Вороновича, який приєднав
до монастирських земель Меджибізькі
землі, не згадують дату існування обителі.
Відомо з одного дарчого запису в 1540
році, коли Меджибізькі маєтки переходили від Мартіна Зборовського до Миколи
Синявського, воєводі росіянинові і гетьманові корінному, то монастир вже існував.
Спочатку монастир був як чоловічий, але в
кінці ХIХ століття, при клопотанні правлячого архієрея, Указом Святійшого Синоду
він був перетворений в жіночий.
У всі часи монастир одухотворяв відвідуючих його. З історії обителі відомо, що
він приймав до революції Російського імператора Олександра III Благословенного,
який “при відвідуванні кімнат монастиря
побачив в келії намісника людський череп,
побажав його узяти з собою і замість нього
залишив сто рублів”.
В 1922-1923 роках, з приходом радянської влади, монастир був закритий. До
1996 року в монастирських будівлях знаходився інтернат для дітей з порушенням
психіки і дітей-сиріт.
У 1996 році приміщення колишнього
Свято-Преображенського монастиря передали до Хмельницької єпархії Української
Православної Церкви.
У серпні 1996 року в монастирі було
здійснено перше Богослужіння. Починається відродження обителі.
На території монастиря знаходиться чудотворне Джерело преподобного Антонія
Великого, а у храмі є чудотворний образ
преподобного Онуфрія Великого. В обителі ведеться будівництво купальні і каплиці
біля Джерела Онуфрія Великого.
Преподобний народився в сім’ї персидського царя близько 320 року. Одного разу
до батька ще не народженого Онуфрія
прийшов демон під виглядом мандрівника і сказав: «Цар, дружина твоя народить

сина, але не від тебе, а від одного з твоїх
слуг. Якщо тобі завгодно буде упевнитися,
що я говорю правду, накажи кинути новонародженого у вогонь, а якщо я говорю
брехню, то Бог збереже його неушкодженим». Батько виконав лукаву раду. Але
сталося диво, полум’я, розділившись на
дві сторони, залишило немовля неушкодженим.
У десятирічному віці Онуфрій пішов
в пустелю, бажаючи наслідувати святих пророків Ілії і Іоанна Предтечі. Тут
Онуфрійй знайшов старика-пустинника з
яким він прожив деякий час, навчаючись
у нього правилам “пустынножительства”.
Через декілька років старик помер, і преподобний Онуфрій шістдесят років прожив в повній самотності. Тридцять років
Ангел щодня приносив йому хліб і воду, а
останні тридцять років він живився від фінікової пальми що виросла по милості Божій біля його печери, що мала дванадцять
гілок, які по черзі щомісячно приносили
плоди. Воду він пив з джерела, що чудесно
відкрилося біля печери.
На сьогодні монастир веде благодійну
діяльність, допомагаючи продуктами харчування лікарням, дитячим інтернатам для
сиріт і будинкам пристарілим.
За матеріалами Свято Преображенського
жіночого монастиря та інтернет-видань

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 6. Наиболее точный способ учета количества
оптимистов. 8. Банкетные данные. 9. Наглядный результат работы
киллера. 11. Церковно-музыкальная специальность. 16. Загадочная картинка. 17. Царь, чья любовь к лошадям довела до экологической катастрофы. 18. «Монументальная» повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета. 24. Переросшие галоши. 26. Побег
с помощью лопаты. 28. Транспорт, заготавливаемый зимой. 29.
Прикид индианки. 30. Огненный букет на праздник. 31. Столица
со взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные люди».
34. Цветок среди частиц. 35. Объект охов-ахов фаната. 37. Пришла
она - отворяй ворота. 38. Какой плод Игорь Северянин искупал
в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера небоскребистости. 43. Зримый символ святости. 46. Немой убийца спаниелей.
48. Звук, отсутствующий в «Подмосковных вечерах». 49. Лебединое в балете. 50. Иное название «бычка». 54. Байка викингов.
55. «Честное пионерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.
По вертикали: 1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней.
3. Тарантас из аула. 4. Если есть теща, должен быть и он. 5. Один
из двух признаков, отличающих русалку от обычной женщины. 7.
Одна из трех, на которые можно послать. 10. Фольклорное Кукуево как населенный пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных
веществ в атмосферу. 13. Число, на которое нельзя делить. 14.
Неплохое основание для брака. 15. Напиток под воблу. 20. Последователь правдивого искусства. 21. Наказуемое любопытство.
22. Бабочка-главнокомандующий. 23. Наиболее обещающий политик. 24. Заячий музыкальный инструмент. 25. Провокатор цейтнота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 28. Космическая тара. 35.
«Летающая лавка». 36. Ножные колеса. 41. Удобрение, витающее
в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от рыбы-роженицы.
45. Консервная среда обитания для кильки. 47. Начальная фаза
полета самолета, число которых по статистике всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, полный знаний. 51. Провальная оценка. 52.
Корова-плакса. 53. Заморская газировка.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега. 29. Сари.
30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб. 46. Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал. По вертикали: 1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво.
20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42. Пара. 44. Икра. 45.
Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рева. 53. Кола.
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