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На засіданні колегії підведено
підсумки роботи Державної міграційної
служби України у 2012 році

З нагоди дня Соборності та
Свободи Президент України
вшанував пам'ять
Т.Шевченка і М.Грушевського

У День Соборності та
Свободи України Президент України Віктор
Янукович поклав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському.
У церемонії також
взяли участь Голова
Верховної Ради України Володимир Рибак,
Прем’єр-міністр України Микола Азаров, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, урядовці, представники духовенства та громадськості.
Після покладання квітів Глава держави поспілкувався з духовенством.
www.president.gov.ua

28 січня 2013 року відбулося розширене
засідання колегії ДМС України за участю
керівників структурних підрозділів, територіальних органів, а також підприємств
та установ, віднесених до сфери управління ДМС України.
У роботі засідання колегії взяв участь
Побережний Ю.П. - заступник керівника
Головного управління з питань регіональної та кадрової політики - начальник відділу з питань взаємодії з центральними

Парламентська Асамблея Ради Європи
практично одностайно підтримала положення доповіді України щодо структурних змін Європейського суду з прав людини, прийняла відповідні резолюції та
рекомендації для країн-членів.
Парламентська Асамблея Ради Європи рекомендувала державам-учасникам
створити національний орган, який буде
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Читайте
Головний критерій
оцінки роботи міліції
- рівень безпеки та
довіра громадян

стор. 2

УДМС України
у Житомирській
області

стор. 4

органами виконавчої влади Адміністрації
Президента України.
Відкриваючи засідання колегії Голова ДМС України М.М.Ковальчук
зазначив, що протягом 2012 року
було проведено масштабну роботу з
нормативно-правового і організаційного
забезпечення діяльності ДМС та територіальних органів.

продовження - на 3 сторінці

Призначення Головного
редактора газети «Міграція»

ПАРЄ одностайно підтримала
доповідь Сергія Ківалова
відповідальний за виконання рішень Європейського суду з прав людини.
Мова про це йде в резолюції ПАРЄ, яка
була проголосована у вівторок, 22 січня
2013 року, у Страсбурзі в рамках пленарного засідання. Доповідачем від Комітету
ПАРЄ з правових питань та питань прав
людини був народний депутат України
Сергій Ківалов.

Передплатний індекс 89611

Супруновський Іван Петрович
призначений головним
редактором газети «Міграція»
Наказом Державної міграційної
служби України від 11.01.2013 р. №9
введений до складу членів Колегії
ДМС України.
Член національної спілки журналістів України.

Біографія
Супруновський Іван Петрович народився 28 вересня 1949 року в селі Гришки,
Деражнянського району, Хмельницької
області. Ріс та виховувався у Головчинецькому дитячому будинку Летичівського района, Хмельницької області.
Після закінчення електромеханічного
технікуму працював електриком в Іллічівському морському торговельному
порту Одеської області. Без відриву від
виробництва закінчив вечірнє відділення Одеського політехнічного інституту.

в

Працював головним енергетиком Іллічівського рибного порту, а потім на керівних
посадах у комсомольських, партійних та
державних органів. Стояв у витоків створення міграційної служби України, з 1995
року був її першим керівником в Одеській
області, де пропрацював 17 років.
Нагороджений Орденом «За заслуги»
3-го ступеня, Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Відзнаками Голови ДКНМ,
ДКНР, Голови Одеської ОДА.

номері:
Зустріч керівників
ДПС України та
Білорусії

стор.7

“Міграційне право”
Про скорочення
безгромадянства

стор.8
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У Міністерстві внутрішніх справ України

Головний критерій оцінки роботи міліції
- рівень безпеки та довіра громадян

Згідно з результатами вивчення соціологами громадської думки, українські
громадяни вже помітили
позитивні зміни в роботі
правоохоронців. У той же
час міліція у своїй діяльності потребує активної
громадської підтримки.
Про це Міністр внутрішніх справ України Віталій
Захарченко заявив під час
засідання розширеної колегії відомства за результатами роботи органів
внутрішніх справ України
у 2012 році. У її роботі
взяли участь народний депутат України Володимир
Малишев, заступник Генерального прокурора України Юрій Ударцов, керівники регіональних органів
внутрішніх справ.
За словами Віталія Захарченка, минулий рік для

міліції України видався
складним і напруженим.
Окрім роботи над розкриттям низки резонансних
злочинів,
правоохоронці
забезпечували
охорону
громадського порядку під
час масових громадських і
спортивних заходів.
– Це, зокрема, стосується
успішного проведення в
Україні фінальної частини
Євро-2012. Високий рівень
забезпечення безпеки громадян підтвердила міжнародна спільнота, – зазначив
Міністр внутрішніх справ.
Віталій Захарченко акцентував увагу присутніх
керівників на ключових
напрямках роботи відомства, що в минулому році
являлися пріоритетними і
залишаться такими у 2013
році. До них керівництвом
держави віднесено захист

прав і свобод людини, протидію злочинним посяганням у сфері використання
бюджетних коштів, незаконному обігові наркотичних речовин тощо.
За словами очільника
МВС, наразі триває поступове
реформування,
наведення порядку у власних лавах, усунення бюрократичних процедур при
наданні послуг громадянам та підвищення якості цих послуг. Крім того,
вартість надання окремих
послуг суттєво знижено,
а більшість з них можна
отримати в режимі «єдиного вікна» у нещодавно
створених спеціалізованих
центрах.
Завдяки такій системній
роботі кількість скарг на
роботу тих служб, які постійно контактують із гро-

мадянами – наприклад,
інспекторів ДАІ, – порівняно із 2011 роком суттєво
знизилася.
Як зазначив Віталій Захарченко, громадяни встигли відчути зміни в роботі
відомства. Це підтверджується і результатами минулорічних соціологічних
досліджень. Зокрема, правоохоронцям довіряє кожен четвертий опитаний
громадянин, а понад 28
відсотків співвітчизників
готові допомагати міліції
в будь-якій ситуації. Цей
серйозний ресурс небайдужих громадян правоохоронці мають використовувати при вирішенні
питання суспільної безпеки в Україні.
Очільник МВС зазначив,
що Президент України Віктор Янукович вимагає від
правоохоронних органів,
усіх державних інституцій виправдати очікування
українського суспільства.
– Люди повинні відчути
реальні результати нашої
роботи. Сподіваюся, що
наші спільні зусилля за
підтримки громадськості
дозволять досягти позитивних зрушень, – підкреслив Віталій Захарченко.
УЗГ МВС України

Досягнення 2012

міліцейські експерти
вперше в Україні
відкрили нові можливості
ідентифікації особи
Керівний склад Експертної служби МВС України
за участю начальників територіальних експертних
підрозділів зібрався аби
підбити підсумки роботи
за 2012 рік в умовах нового Кримінального процесуального кодексу.
- Експертна служба
МВС України, в цілому, на належному рівні
здійснювала
експертнокриміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів, виконання
завдань з охорони громадської безпеки, зокрема, під
час проведення в Україні
Євро‑2012 та виборчого
процесу – розповів начальник Державного науководослідного
експертнокриміналістичного центру
Іван Красюк.
Конкретними результатами роботи минулого року,
за словами Івана Красюка,
стало проведення понад
450 тисяч оглядів місць
подій, у тому числі майже
207 тисяч оглядів місць
учинення злочинів і майже 184 тисячі з яких із вилученням речових доказів,
220 тисяч перевірок за криміналістичними обліками,
що дали змогу встановити
особи майже 1 800 невпіз-

наних трупів та безвісти
зниклих осіб. Крім цього,
проведено близько 516 тисяч експертиз і досліджень.
Важливим досягненням
минулого року стало проведення вперше в Україні
саме міліцейськими експертами дослідження мітохондріальної ДНК, що
відкрило нові унікальні
можливості ідентифікаційних досліджень. Так, дослідження мітохондріальної
ДНК дозволяють вирішувати завдання судової молекулярно - генетичної експертизи з ідентифікації особи
та встановлення біологічного споріднення. Особлива
цінність методу полягає в
можливості проведення досліджень мінімальних кількостей деградованої ДНК,
виділеної із сильно пошкоджених об’єктів, дослідження яких традиційними
методами є неможливим.
Крім того, цей метод дозволяє досліджувати біологічний матеріал, клітини якого
не містять ядра. Такі дослідження дозволяють встановлювати родинні зв’язки
за материнською лінією як
по вертикалі (між батьками
та дітьми), так і по горизонталі (між братами та сестрами), що є неможливим при

Поздоровляємо з
Золотим 50-річним
Ювілеєм!
Міністра МВС
України
Захарченко
Віталія Юрійовича

Вважаємо, що це тільки перша половина пройденого Вами життєвого шляху, овіяного повагою та людською вдячністю.
У наступному 50-річчі бажаємо Вам міцного
здоров'я, мужності, витримки, наснаги, невичерпних
духовних сил по захисту Конституційних прав громадян, забезпечення миру та правопорядку заради спокою
українського народу, заради процвітання незалежної
Української держави.
З повагою,
Державна міграційна служба України
та редакція газети «Міграція».

«Беркут» відзначив повноліття
Днями рота міліції особливого призначення «Беркут»
УМВС України в Хмельницькій області відзначила
21-шу річницю з моменту створення. Цього дня у
1992 році був підписаний
відповідний наказ МВС
України, яким були створені підрозділи міліції швидкого реагування «Беркут».
Мужні та сильні, вони
стоять на передовій лінії
боротьби зі злочинністю,
дотримуючись власного кодексу честі.
У день 21-ї річниці особовий склад спецпідрозділу зі
святом привітав заступник

начальника УМВС України в Хмельницькій області
полковник міліції Микола Довгань. До привітань
долучилась і профспілка
атестованих працівників
ОВС, вручивши командиру
підрозділу цінний подарунок.
Втім, у житті «беркутівців» нагороди — далеко не
головне. Найголовніше —
це життя людей, довірене
державою у руки тим, хто з
честю зобов’язаний носити
титул бійця спецпідрозділу
«Беркут».
СЗГ УМВС України
в Хмельницькій області

Севастопольська
міліція відкрила

«Єдине вікно» з надання
адміністративних послуг

використанні методів аналізу ядерної ДНК.
Варто зазначити, що
упродовж минулого року
відбувався активний розвиток і наукової діяльності:
дев’ять працівників Експертної служби успішно
захистилися,
отримавши
науковий ступінь кандидата юридичних наук. Нині в
службі працює один доктор
і 35 кандидатів наук. Крім
цього, в Академії (НАВС)
відбувся перший випуск
магістрів з судової експертизи.
Далі Іван Красюк нагадав
присутнім й про знакову подію 2012 року – акредитацію лабораторій Державного центру за міжнародним
стандартом ДСТУ ISO/IEC
17025 «Загальні вимоги до
компетентності випробувальних та калібрувальних
лабораторій», за напрямами
балістичних, трасологічних
досліджень,
досліджень
холодної зброї та конструктивно схожих із нею виробів, побутових та професійних піротехнічних виробів,
дослідження наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів,
комп’ютерно
- технічних досліджень
комп’ютерної техніки та

програмних
продуктів,
молекулярно-генетичних
досліджень, що стало потужним імпульсом на
шляху подальшого руху
до міжнародних стандартів якості на регіональному рівні.
Загалом основними результатами
проведення
підсумкової наради стало
визначення подальших нагальних і перспективних
завдань щодо удосконалення техніко - криміналістичного й експертного
забезпечення діяльності
підрозділами Експертної
служби МВС України з
чітким дотриманням норм
КПК; подальшої акредитації за міжнародним
стандартом ДСТУ ISO/
IEC 17025 лабораторій
дактилоскопічних
досліджень та експертизи
спиртовмісних рідин Державного центру, а також
підготовка до міжнародної
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми організації
судово-експертного
та
техніко-криміналістичного
забезпечення розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень на сучасному етапі».
УЗГ МВС України

Севастопольці вже встигли
позитивно оцінити роботу
Єдиного центру з надання
адміністративних
послуг.
Зручно прийти в один будинок і отримати необхідні
послуги щодо отримання,
придбання і перереєстрації
зброї; довідки про відсутність або наявність судимості, а також інші довідки, які
видає УМВС. У центрі працюватимуть представники
відділу служби охорони, які
зможуть дати безкоштовну
кваліфіковану консультацію
з питань організації охорони і безпеки життя і майна
громадян.
Робота Єдиного дозвільного центру орієнтована
передусім на людей і діє на
принципах відкритості, прозорості і зрозумілості процедур. Також робота Центру
спрямована на запобігання
корупційних дій і ліквідацію посередницьких послуг,
забезпечення рівності прав
усіх суб’єктів звернення.
Центр здійснює свою роботу за принципом «єдиного
вікна».
Днями в Єдиному дозвільному центрі розпочали свою
роботу з надання адміністративних послуг окремі
служби УМВС України в
м.Севастополі.
Заступник
начальника
Управління - начальник міліції громадської безпеки
УМВС України в м. Севастополі Сергій Помелков роз-

повів, що севастопольською
міліцією було прийнято рішення організувати роботу
в Єдиному дозвільному центрі свого «єдиного вікна» з
надання адміністративних
послуг. Тепер севастопольці зможуть отримувати в
одному місці всі послуги,
пов'язані, в першу чергу, з
отриманням, придбанням
і перереєстрацією зброї.
Послуги, що надаються
відділом
інформаційних
технологій, насамперед у
питаннях отримання довідок про відсутність або наявність судимості, а також
інших довідок, які видає
УМВС України в м. Севастополі. Також у даному центрі працюватимуть представники відділу служби
охорони, які зможуть дати
безкоштовну кваліфіковану
консультацію з питань організації охорони і безпеки
життя і майна громадян.
Сергій Анатолійович висловив сподівання, що робота Центру створить для
севастопольців додатковий
комфорт.
Єдиний дозвільний
центр, в якому севастопольці зможуть отримати адміністративні
послуги, що надаються
міліцією, розташований за
адресою: вул. Леніна, буд.2.
СЗГ УМВС України
в м. Севастополі

У Державній міграційній службі України
В Україні немає проблем
з оформленням
закордонних паспортів

З 2 січня 2013 року підрозділи Державної міграційної служби України
розпочали оформлення
паспортів громадянина
України для виїзду за кордон. Проблем та затримок
в оформленні документів
в Україні немає.
Наприкінці 2012 року
ДМС України проведено
всі необхідні підготовчі
заходи, пов’язані з передачею від МВС України
функції з оформлення
закордонних паспортів.
Зокрема, передано необхідну документацію, обладнання, здійснено передбачені законодавством
заходи з закупівлі бланків, здійснено підготовку
фахівців тощо. У перших
числах січня мали місце
поодинокі випадки незначних (до 3 днів) затримок
у видачі документів за заявами, оформленими до 1

січня 2013 року, пов’язані
із технологічними процесами передачі справ від
МВС до ДМС України.
На сьогодні підрозділи
міграційної служби приймають заяви громадян
на оформлення документів для виїзду закордон, у
тому числі і на термінове
(до 10 днів) оформлення,
а також видають паспорти за заявами, поданими
до 1 січня 2013 року, до
підрозділів МВС. Також у
штатному режимі триває
процес виготовлення та
відгрузки готових документів у всі області України.
Станом на 15 січня 2013
року, жодних причин для
затримок в оформленні
паспортів
громадянина
України для виїзду за кордон в Україні не існує.
Прес-служба
ДМС України

До Дня Соборності
України юні подоляни
отримали перші паспорти

Починаючи з 22 січня
2013 року увесь тиждень
проходив під знаком свята національної єдності та
братерства — Дня Соборності України. У різних
куточках нашої держави
відбувалися урочистості,
спрямовані на консолідацію громадян, пробудження їхньої національної свідомості.
Так, на Хмельниччині, в
смт Ярмолинці, відбулось
вручення цьогорічним випускникам їхніх перших
паспортів.
Ініціатором
проведення такого свята
для своїх учнів став директор Ярмолинецької гімназії №1 Володимир Постовіт.
На урочистостях також
був присутній заступник
голови
Ярмолинецької
райдержадміністрації Сергій Мантуляк, військовий
комісар Олег Смаль та
завідувач
Ярмолинецького районного сектору
Управління Державної мі-

граційної служби України
в Хмельницькій області
Владислав Муляр.
Саме Владислав Григорович виконав почесну місію
та вручив 34-ом учням гімназії їхні перші паспорти.
Також завідувач районного
сектору УДМС звернувся
до цьогорічних випускників із напутнім словом, в
якому наголосив не тільки
на правах, а й на відповідальності, яка покладається на повноправних громадян України.
Варто додати, що того
дня у школі відчувався дух
справжнього національного свята, адже «винуватці»
події усі без виключення
були одягнені у народні
строї, а офіційна частина
супроводжувалась святковим концертом, свідками
якого були учні старших
класів, батьки та родичі
майбутніх випускників.
Катерина Шуприган
УДМС України
в Хмельницькій області
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На засіданні колегії підведено підсумки
роботи міграційної служби у 2012 році

продовження, початок на 1 сторінці

Серед пріоритетних завдань на 2013 рік визначено організацію професійної підготовки кадрів, покращення матеріальнотехнічного забезпечення роботи підрозділів та підвищення
якості надання адміністративних послуг.
Станом на 1 січня 2013
року міграційна служба у
повному обсязі виконувала
всі функції, визначені Положенням про неї.
У ході засідання було
розглянуто роботу міграційної служби та територіальних органів у
2012 році за основними
напрямками
діяльності,

зокрема з оформлення та
видачі паспортних документів громадянам України, матеріально-технічного
забезпечення
діяльності
підрозділів та їх інформатизації, роботи з іноземцями,
особами без громадянства
та біженцями тощо.
Серед пріоритетних завдань на 2013 рік визна-

чено організацію професійної підготовки кадрів,
покращення матеріальнотехнічного
забезпечення
роботи підрозділів та підвищення якості надання адміністративних послуг.
Голова ДМС України звернув особливу увагу керівників територіальних органів
на необхідності забезпе-

чення ефективної роботи
гарячих ліній у кожному
територіальному органі, за
якими громадяни можуть
отримати роз’яснення чинного міграційного законодавства та інформацію
щодо режиму роботи територіальних підрозділів.
Прес-служба
ДМС України

Житлово-експлуатаційним підприємствам та
підрозділам міграційної служби надано роз’яснення
щодо оформлення довідок про склад сім’ї
Відповідно до законодавства України, починаючи з 1 серпня 2012 року
ведення реєстраційного
обліку місця проживання
фізичних осіб покладено
на Державну міграційну службу України. При
цьому, залишається неврегульованим порядок
видачі довідок про склад
сім’ї, які видавалися
суб’єктами господарювання, що надають послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових
територій (у тому числі
житлово-будівельні ко-

оперативи та об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків).
До законодавчого врегулювання цього питання, Міністерством регіонального
розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства України, спільно з
Міністерством внутрішніх справ України надано
відповідне
роз’яснення
щодо продовження видачі
зазначених довідок житлово - експлуатаційними
організаціями.
Підрозділи міграційної

служби при цьому сприятимуть житлово - експлуатаційним організаціям в
отриманні інформації про

осіб, зареєстрованих у
житлових приміщеннях.
Прес-служба
ДМС України

Украина оказала помощь сирийским беженцам
Средства в сумме один миллион гривен переведены на соответствующий счет структуры
ООН для использования в обеспечении безотлагательных нужд сирийских беженцев в лагерях,
на территориях соседних с Сирией государств.

Как сообщили в департаменте информационной
политики МИД Украины,
гуманитарная
помощь
была предоставлена во
исполнение соответствующего Указа Президента
Украины и распоряжения

правительства
Украины.
Средства в сумме один
миллион гривен были переведены на соответствующий счет специализированной структуры ООН для
дальнейшего использования в обеспечении безотла-

гательных нужд сирийских
беженцев в лагерях, образованных на территориях
соседних с Сирией государств. «Надеемся, что указанная акция, реализованная нашим государством,
как ответственным членом
международного сообщества, будет способствовать
решению острых гуманитарных вопросов сирийского гражданского населения», - отмечают в МИД.

Президент Украины Виктор Янукович распорядился оказать гуманитарную
помощь странам Ближнего
Востока, где находятся пострадавшие из-за войны в
Сирии. Он поручил Кабинету Министров Украины
обеспечить предоставление гуманитарной помощи
через механизмы Организации Объединенных Наций.
nbnews.com.ua
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Управління Державної міграційної служби
України у Житомирській області
Начальник Управління Державної
міграційної служби України
в Житомирській області
Нестерчук Сергій Іванович

В центрі України, на межі Лісостепу і Полісся, на крутих
берегах притоки Дніпра – Тетерева і річки Кам’янки стоїть
ось вже ХІ століть давнє українське місто з ім’ям дивним і
неповторним, що увібрало два
найдорожчих для нас поняття:
«жито» і «мир». Це місто – Житомир!
Житомир належить до найдавніших історичних і культурних
міст нашої держави і є центром
Житомирської області України
з населенням майже 310 тисяч
чоловік
Житомир – батьківщина видатних вчених, письменників,
композиторів. З цим містом
пов’язані життя і діяльність багатьох відомих діячів вітчизняної науки і культури. Тут діють
історико-краєзнавчий
музей,
картинна галерея, музей природи, літературно-меморіальний
музей В.Г.Короленка та меморіальний будинок-музей академіка Сергія Корольова, літературний музей Житомирщини та
музей історії пожежної охорони, єдиний в Україні музей історії космонавтики.
В місті встановлені пам’ятники
і меморіальні дошки Тарасу
Шевченку, Олександру Довженку, Борису Тену, Володимиру
Короленку, Сергію Корольову,
Віктору Косенку, Олегу Ольжичу, Михайлу Коцюбинському,
Олександру Купріну та багатьом іншим видатним постатям.

Ще 1899 року – одному з перших в Україні – в Житомирі розпочався рух трамваю, а з 1962
року – тролейбусів.
З 1804 року Житомир офіційно
набув статусу губернського центру.
З 11 жовтня 1991 року місто має
свій герб: у варязькому щиті з золотою облямівкою в лазуровому
полі срібна кам'яна міська брама
з відчиненими золотими ворітьми, увінчана трьома баштами,
середня з яких більша від бічних,
кожна башта має три зубці. Брама розташована в золотому декоративному картуші, над яким
золотом написано «ЖИТОМИР».

печено костюмоване Новорічне
привітання від Діда Мороза і Снігуроньки для дітей співробітників
Управління з виїздом до місць проживання останніх, яке дітлахам
запам’ятається надовго.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності, була створена Колегія як консультативно - дорадчий орган та
затверджено її Положення, яка раз
у квартал проводить свої засідання
з прийняттям відповідних рішень.
Так, 17 січня 2013 року відбулось

посвідчують особу чи її спеціальний статус», який набрав чинності
6 грудня 2012 року, були підведені
підсумки роботи Управління за
2012 рік.
Так, за даними Головного Управління статистики в Житомирській
області станом на 01.11.2012 на території Житомирської області проживало 1 млн. 270 тис. 820 осіб. За
2012 рік за місцем проживання зареєстровано
56 тис. 407 громадян, знято з реєстраційного обліку
– 42 тис. 297 осіб.
Всього в Житомирській області
з початку паспортизації станом на

чергове засідання Колегії під головуванням начальника Управління Сергія Івановича Нестерчука,
на яку були запрошені керівники
структурних та територіальних
підрозділів. Під час проведення
засідання були обговорені заходи
щодо організації належного виконання функцій з оформлення
та видачі паспортів громадянина
України для виїзду за кордон та
питання, які виникають під час реалізації Закону України «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,

01.01.2013 документовано паспортом громадянина України – 1 млн.
614 тис. 123 особи. З початку 2012
року видано 34 тис. 594 паспортів
громадянина України.
За минулий рік видано 123 тимчасових посвідчень громадянина України особам, які взяли
зобов’язання припинити іноземне
громадянство протягом двох років
з моменту набуття громадянства
України.
Всього за минулий рік розглянуто та оформлено 587 дозволів на
імміграцію в Україну, видано 734
посвідки на постійне проживання

в Україні та 267 – на тимчасове
проживання, 111 іноземним громадянам оформлено запрошення на
в’їзд в Україну.
Робота по оформленню та видачі паспортів громадянина України
для виїзду за кордон та проїзних
документів дитини ведеться згідно вимог Закону України «Про
порядок виїзду з України і в’їзду
в Україну громадян України» та
постанови Кабінету Міністрів
України від 31.03.1995 №231 «Про
затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон
і проїзного документа дитини, їх
тимчасового затримання та вилучення».
Управління ДМС України в Житомирській області у своїй роботі
тісно співпрацює з іншими правоохоронними та державними
органами, органами місцевого самоврядування, засобами масової
інформації та громадськими організаціями.
Керівний склад Управління постійно приймає участь у заходах
регіонального рівня, які проводяться органами місцевої влади та
органами місцевого самоврядування (колегії облдержадміністрації,
робочі зустрічі, наради-семінари
тощо) і як результат такої тісної
взаємодії – населення досконало
володіє інформацією про Управління, про його функції і завдання,
розташування та графіки прийому
громадян як Управлінням, так і
його територіальними підрозділами.
Налагоджена співпраця з підрозділами зв’язків із громадськістю
(прес-службами) державних органів та колективами обласних засобів масової інформації з метою
об’єктивного та неупередженого
висвітлення діяльності міграційної служби.

Біографія

Нестерчук Сергій Іванович народився 1 грудня 1956 року,
має вищу освіту. Трудову діяльність розпочав робітником на
будівництві Чорнобильської АЕС в 1973 році. Після строкової
служби працював на різних посадах в органах внутрішніх справ. З
1977 по 2004 роки служив в системі МВС на різних посадах. В 2004
році звільнений в запас з посади першого заступника начальника
УМВС, начальника кримінальної міліції УМВС в Житомирській
області. Полковник міліції в запасі, заслужений юрист України. З
2004 по 2011 роки – працював начальником відділу міграційної
служби у Житомирській області.
3 серпня 2011 року призначений на посаду начальника Управління
Державної міграційної служби України в Житомирській області.
Майже в центрі міста, неподалік від Житомирських облдержадміністрації,
обласної
та міської рад, біля Управління
МВС України в Житомирській
області та парку культури і відпочинку імені Ю.Гагаріна, на
вулиці Пушкінській, названої на
честь видатного російського поета О.С.Пушкіна, знаходиться
Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області.
На її території діє 25 територіальних підрозділів, які активно
реалізують державну міграційну
політику, спрямовану на забезпечення ефективного управління
міграційними процесами.
Закінчено роботу щодо добору
кадрів посадових осіб і на даний
час Управління вже укомплектовано на висококваліфікованими
фахівцями, які пройшли відповідні конкурсні відбори, стажування та необхідні перевірки,
згідно чинного законодавства.
З метою зацікавленості працівників щодо приведення своїх
робочих місць в належний стан,
по Управлінню виданий наказ
«Про оголошення конкурсу на
краще робоче місце працівника»
та створено комісію, за підсумками проведення якого переможців
буде заохочено.
Для здійснення представництва
та захисту трудових, соціальноекономічних прав та інтересів
працівників, створено профспілкову організацію Управління
Державної міграційної служби
України в Житомирській області, обрано профспілковий комітет та голову профспілки. На
даний час опрацьовується Колективний договір з подальшим
його укладанням. Профспілкова
організація успішно розпочала
свою діяльність – було забез-

Так, з набранням чинності 6
грудня 2012 року Закону України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус», серед
населення області відбувся помилковий ажіотаж та паніка. У
зв’язку з посиленим інтересом
громадськості з цього питання,
з метою роз’яснення населенню
механізму запровадження введення біометричних документів
в областях, працівниками апарату Управління та його територіальних підрозділів у період
грудня 2012 року – січня 2013
року проведена роз’яснювальна
робота в цьому напрямку через
засоби масової інформації (телебачення, радіо, газети, інтерв’ю,
прес-конференції) і таким чином
серед населення була знята певна
напруга, про що свідчать відгуки
та звернення громадян.
Постійне висвітлення роботи
Управління в засобах масової інформації різних рівнів (обласний
та місцевий) з наданням громадськості роз’яснень з тих чи інших
питань, пов’язаних з втіленням у
життя завдань Державної міграційної служби України, створює
прозорість роботи Служби та
формує позитивний імідж працівника міграційної служби та,
насамперед, самої Служби серед
населення.
Працівники Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області і
надалі будуть гідно нести звання
«працівник ДМС» і працювати
над формуванням серед населення позитивного іміджу Державної міграційної служби України.
С.П. Шаркова
УДМС Украини
у Житомирській області

Новини з регіонів
В Миколаєві проведено пресконференцію щодо процесу
поступового впровадження
біометрічних документів

11 січня 2013 року у залі колегії УМВД України в Миколаївській області відбулася
прес-конференція за участю начальника Управління Державної
міграційної служби України в
Миколаївській області з питання впровадження в дію Закону
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус»,
відповідно до якого в Україні
розпочато процес поступового впровадження документів,
що міститимуть безконтактний
електронний носій із біометричними даними власника документу.
Також у прес-конференції взяли участь Перший заступник
начальника Управління Лазарєв
Дмитро Анатолійович та заступник начальника – начальник
відділу міграційного контролю
Костюкова Ірина Володимирівна

та представникі засобів масової
інформації Миколаївської області.
В основному представників ЗМІ
цікавили питання переваги біометричних паспортів для громадян,
як будуть виглядати біометричні
паспорти, які дані будуть до них
внесені, скільки буде коштувати паспорт громадянина України
та паспорт для виїзду за кордон,
обов’язково чи ні буде міняти вже
видані документи на нові – біометричні.
Особливо гостро стояло питання коли Державна міграційна
служба України почне видавати
біометричні документи.
На всі питання представників
регіональних редакцій ЗМІ начальник ДМС України Іванов
Володимир Васильович надав
вичерпні відповіді, запросивши
журналістів до співпраці в подальшому і, прощаючись, подякував за увагу.
УДМС України
у Миколаївській області

Сторічний мешканець
Рівненщини отримав паспорт
громадянина України
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Дев’ять територіальних підрозділів
Державної міграційної служби
Львівщини переїхали у нові,
відремонтовані просторі приміщення
Перемишлянський,
Сколівський, Турківський, Пустомитівський, Яворівський підрозділи
уже приймають громадян в нових комфортних умовах. Лише
у грудні 2012 року ще чотири
міграційних служби: Буська, Золочева, Жовкви та Жидачева теж
змінили адреси.
У кожному з районів робота
по створенню належних умов
для прийому людей міграційними підрозділами відбувається за
сприяння керівників районної
адміністрації та райради, голів
міських рад та місцевих підприємців.
Із 29 територіальних підрозділів майже третина змушені були
переїхати не лише через неналежність міграційної служби до
горизонталі МВС, а, насамперед, через невідповідність умов,
у яких працівники районних
підрозділів ДМС змушені були
приймати людей. Перш за все це
служби, які працюють в районах
області.
Ярослав Скиба, начальник ГУ
ДМС України у Львівській області:
“Ми зробили ухил на першочергове створення належних
умов територіальним підрозділам, через те, що саме там безпосередньо ведеться прийом
громадян. Працівники міграційних підрозділів на місцях мають
надавати якісні послуги у якісних для відвідувачів умовах.
У 2013 році будуть відкриті
нові приміщення в Сокалі, Миколаєві, Городку, Мостиськах,
Камянці – Бузькій. Маємо вирішити питання і з розміщенням
обласного апарату. Фінансово-

ресурсна, аналітична, кадрова,
юридична служби повинні мати
також відповідні умови для роботи.”
25-26 грудня в урочистому відкритті Жовківського та Жидачівського міграційних підрозділів брали участь представники
Державної міграційної служби
України: Віктор Сергієнко, начальник Управління персоналу
ДМС України та Олег Безорчук,
заступник директора департаменту Управління справами та регіонального розвитку.
ДОВІДКОВО:
Із 11 грудня міграційна служба Буська працює за адресою:
м.Буськ, вул. Паркова, 8.

Золочівський районний сектор
ГУ ДМС України у Львівській
області 21 грудня переїхав у
відремонтоване приміщення за
адресою: м.Золочів, вул.Пачовського, 7.
25 грудня урочисто відкрили приміщення Жовківського
районного відділу ГУ ДМС за
адресою м.Жовква, вул.Святої
Трійці, 3г/34.
Наступного дня, 26 грудня, новосілля відсвяткував Жидачівський районний сектор. Мешканців району прийматимуть за
адресою: м.Жидачів, вул.Вокзальна, 6.
УДМС України
у Львівській області

У Хмельницькому обговорили актуальні
питання роботи Державної міграційної служби

У Різдвяні свята мешканцю
села Застав`я Корецького району Рівненської області Антону
Підлисецькому виповнилося 100
років.
З цієї нагоди іменинника
привітали представники УДМС
України в Рівненській області.
Одним із подарунків для ювіляра
став новий паспорт громадянина
України. Адже у старому документі було вказано лише рік народження дідуся. Аби з’ясувати
всі відомості про Антона Підлисецького працівникам міграційної служби довелося досліджувати церковні архіви. Тож,
10 січня урочисто в присутності
усіх членів родини 100-річному
ювіляру вручили паспорт громадянина України.
За свої 100 років довгожитель
майже не зверталася до лікарів і
до останнього їздив на власноруч змайстрованому велосипеді.
Секрет свого довголіття тримає
в секреті, каже що до усього ста-

виться з позитивом. На своє День
народження найстаріший житель
Корецького району отримав цілу
купу вітань та поздоровлень.
Найбільше, що запам’яталось, то
це привітання улюбленої правнучки Христини. З нею дідусь
проводить найбільше часу, розповідає всілякі життєві історії.
Згадує як служив при дворі графа
Стецького лакеєм, далі як пройшов через воєнне лихоліття, як
важко працював столярам. Попри
всі негаразди завжди залишався
оптимістом. Тож нині про нього
піклується велика і дружня родина. Антон Підлисецький залишається відкритим та щирим співрозмовником. Чоловік любить
поговорити про життя та згадати
минуле. Свій день народження
дбайливий батько та улюблений
дідусь та прадідусь провів у теплому сімейному колі.
Пшебільська Л.Г.
влас.кор.
газети “Міграция”

Завершення формування служби, останні зміни в законодавстві, яке визначає її діяльність,
міграційні процеси в області
— ось ті питання, які цікавили
журналістів на зустрічі із представниками УДМС в області.
На брифінг, організований
Управлінням Державної міграційної служби в Хмельницькій
області, завітали представники
практично всіх обласних та міських засобів масової інформації.
Це й не дивно, адже останнім
часом міграційна служба є одним із основних ньюзмейкерів у
країні, і питання, які стосуються
її роботи, цікавлять чи не кожного громадянина.
На зустріч із журналістами завітали заступник начальника обласного Управління ДМС Сергій
Дорофеєв та головний спеціаліст відділу паспортної роботи,
громадянства та реєстрації фізичних осіб Наталія Рожкова.
Представники УДМС розповіли
присутнім про фактичне завершення формування міграційної
служби і окреслили увесь спектр
функцій, які вона виконує, зупи-

нилися на останніх змінах у міграційному законодавстві. Чимало часу відвели темі, яка на слуху,
без сумніву, у всіх — перспективі
впровадження біометричних паспортів в Україні. Зацікавила журналістів і міграційна ситуація в
області.
Зважаючи на численну кількість

та широкий спектр запитань, які
поставили представники ЗМІ,
домовлено, що надалі такі зустрічі будуть регулярними.
Катерина Шуприган
Головний спеціаліст
зі зв’язків з громадськістю
та ЗМІ УДМС України
в Хмельницькій області
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Державна міграційна служба України та
редакція газети «Міграція» вітають з Ювілеєм:
Начальника
УДМС України у
Луганскій області
Скіртача Юрія
Івановича
з 55-річчем
Бажаєм здоров’я,
щастя і добробуту,
великих успіхів і здобутків у роботі в міграційній службі, наснаги
та натхнення серед вірних друзів і надійних
співробітників.

Начальника
УДМС України у
Дніпропетровській
області
Бабеця Анатолія
Михайловича!
з 50-річчем

Бажаєм щастя, сімейного благополуччя, успіхів,
миру та злагоди. Нехай у всіх починаннях Вас
супроводжує вдача, розуміння і підтримка з
боку колег і однодумців.

Засідання Ради в Одесі

25.01.2013 року в Одесі
відбулося засідання Ради
представників громадських
об’єднань, в якому взяли
участь начальник ГУ ДМС
України в Одеській області С.В.Ткачук, начальник
управління у справах біженців та іноземців О.В.Ткачук
та керівники громадських
організацій: Мохд Осман
Сід Рхаман (Фонд «Дружба»), Дагер Салех Мухамед,
(«Комітет із захисту прав
та свобод громадян «Щит»
та благодійного фонду
«Ассалам»), Рустам Шехо
Махмуд («Курдська громада»), Музама Мабелу Томас

(«Асоціація африканських
біженців та мігрантів»),
Баяні Абдул Матін (Національна культурна автономія афганських діаспор
«Справедливість»), Ісмаіл Фалафала (громадьска
організація «Дім дружби
Україна-Судан»).
Під час засідання були
розглянуті питання: надання шефської допомоги дітям біженців, мешканцям
ПТРБ, участь громадських
організацій в заходах з інтеграції біженців в українське
суспільство, висвітлення у
засобах масової інформації
питань, пов’язаних з форму-

ванням толерантного ставлення місцевого населення
до біженців, налагодження
співробітництва з громадськими об’єднаннями у
сфері здійснення інтеграційних заходів націлених
на адаптацію біженців в
українському суспільстві.
Всі питання керівників
громадських
організацій
були взяті на контроль
особисто начальником ГУ
ДМС України в Одеській
області та надані відповідні
доручення співробітникам.
К.Петрова
власкор
газети “Міграція”

17 січня цього року у
Червонограді
урочисто
відкрили нове приміщення міського сектора Головного управління Державної міграційної служби
України.
Від тепер мешканці шахтарського міста можуть
отримати паспорти, зареєструвати місце проживання, тощо за адресою: м.
Червоноград, вул. Івасюка, 12. Проте, за паспортами для виїзду за кордон
доведеться звертатись ще
у Сокальський районний
відділ ГУ ДМС України у
Львівській області. Червоноградське відділення не
має спеціального обладнання для їх виготовлення.
Ярослав Скиба, начальник ГУ ДМС України у
Львівській області:
Створювати
належні

Під час проведення перевірки було виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності 7 іноземців. Троє
із них — громадяни Сирії, двоє — Російської Федерації, по одному – Республік
Туреччина та Вірменія.

Працівники Управління Державної міграційної
служби України в Хмельницькій області спільно зі
співробітниками Хмельницького
міськвідділу
міліції та спецпідрозділу
«Беркут» провели рейд
на речовому ринку міста,
метою якого було запобігання порушенням законодавства про правовий
статус іноземців, профілактика та припинення

інших протизаконних дій з
боку іноземців та осіб без
громадянства.
Під час проведення перевірки було виявлено та притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 203
Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення іноземцями
та особами без громадянства правил перебування в
Україні і транзитного проїзду через територію Украї-

Бажаєм міцного
здоров’я, особистого
щастя, миру, злагоди, добра, родинного благополуччя, невичерпної енергії і здійснення намічених планів.

З Нового року по-новому працює
Червоноградська міграційна служба

У Хмельницькому працівники управління ДМС
спільно з правоохоронцями провели рейд по
виявленню порушників міграційного законодавства

ни» 7 іноземців. Троє із них
— громадяни Сирії, двоє
— Російської Федерації, по
одному – Республік Туреччина та Вірменія.
На вказаних порушників посадовими особами
Управління ДМС України
в Хмельницькій області
накладені адміністративні
стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 4590
гривень. Також їм винесено
попередження про те, що
вони будуть змушені покинути Україну, якщо найближчим часом не узаконять своє перебування на її
території.
По закінченню рейду з
метою профілактики правопорушень з боку іноземців

Начальника
УДМС України
у Полтавській
області
Шостака Сергія
Борисовича!
з 45-річчем

працівники
Управління
ДМС України в Хмельницькій області провели
робочі зустрічі з головами
Хмельницької
обласної
спілки вірменської національної культури «Арарат» та Хмельницької
обласної регіональної організації Конгресу Азербайджанців України щодо
законності перебування
громадян Вірменії і Азербайджану на території
України і Хмельницької
області зокрема.
Катерина Шуприган
Головний спеціаліст
зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ
УДМС України в
Хмельницькій області

умови для прийому громадян ми почали ще з минулого року і продовжимо у
2013-му. Наступне важливе
завдання, що ставимо перед собою – забезпечити
якомога більше підрозділів,
де немає спеціального обладнання для виготовлення
паспортів для виїзду закор-

дон, відповідною технікою. Люди мають отримати за місцем проживання
повний комплекс послуг
у кожному територіальному підрозділі міграційної
служби.
С. Мірошниченко
Прес-служба УДМСУ
у Львівській.обл.

На Полтавщині
створено робочу групу,
що опікуватиметься
проблемами біженців

17 січня 2012 року у Полтавській
облдержадміністрації за ініціативи Управління державної міграційної
служби України в Полтавській області відбулася нарада щодо створення робочої
групи, яка буде вирішувати
проблеми біженців, що проживають на території області.
Новостворену групу очолить заступник голови - керівник апарату Полтавської
облдержадміністрації
Валерій Пархоменко. Його заступником буде начальник
УДМС України в Полтав-

ській області Сергій Шостак.
Насамперед група візьме на
себе зобов’язання сприяти
оздоровленню дітей біженців, допомагати в працевлаштуванні, наданні соціального житла, слідкуватиме за
толерантним ставленням до
біженців, вирішуватиме інші
їхні проблеми.
До складу групи ввійдуть
представники структурних
підрозділів ОДА, які так чи
інакше причетні до роботи з
біженцями.
УДМС України
в Полтавській області
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Державна прикордонна служба України
Голова Державної прикордоної служби України
Микола Литвин зустрівся з керівником білоруського
прикордонного відомства Олександром Боєчком

23 січня в місті Гомель відбулася зустріч Голови Державної
прикордонної служби України
Миколи Литвина та Голови Державного прикордонного комітету
Республіки Білорусь Олександра
Боєчка. Під час зустрічі керівники прикордонних відомств
проаналізували обстановку на
українсько-білоруському державному кордоні та обговорили
кроки подальшої співпраці.
У ході обговорення прикордонники двох країн відзначили,
що завдяки спільним зусиллям
та високому рівню взаємодії між
прикордонними службами у минулому році вдалось ефективно
протидіяти протиправній діяльності на державному кордоні,
яка пов’язана з незаконною міграцією, переміщенням наркотичних, психотропних речовин
та контрабандних товарів. За-

значалося, що в минулому році
значно активізувалися спроби
переміщення з Білорусі в Україну
тютюнових виробів. Це пов'язано
із зростанням цін в Україні на
дану продукцію. Так, у 2012 році
на українсько-білоруському кордоні було затримано понад 508

Двоє російських «романтиків»
пробиралися в Іспанію

Нещодавно прикордонники Чопського загону
затримали двох громадян
Росії, які спробували незаконно перетнути державний кордон зі Словаччиною.
Задля здійснення своєї
мрії 21-річні хлопці вирішили подолати засніжені
гори, прокладаючи собі
шлях за допомогою компасу. Але, мабуть, молодики не сподівалися, що
їхня мандрівка в Карпатах
закінчиться так швидко і
безрезультатно. Адже на
підступах до державного

рубежу, «туристів», які до
того ж несли з собою ще й
гітару та саксофон, затримав прикордонний наряд
відділу «Новоселиця».
Затримані жителі Московської області пояснили, що
піти на правопорушення їх
змусило бажання потрапити
в Іспанію, де вони сподівались знайти роботу та оселитися. Наразі порушникам
на певний час доведеться
забути про свою мрію та понести відповідальність згідно з чинним законодавством
України.
www.pvu.gov.ua

тисяч пачок сигарет.
Окремо були визначені напрямки розвитку подальшої співпраці прикордонних відомств.
Зокрема спільні зусилля будуть
направлені на покращення взаємообміну інформацією в інтересах охорони спільного кордону,

проведення спільної оцінки загроз прикордонної безпеки на
українсько-білоруському державному кордоні, вдосконалення способів охорони кордону та активну
участь у проектах міжнароднотехнічної допомоги. Після обговорення Головні прикордонники
України та Білорусі підписали
План розвитку співробітництва
між Державною прикордонною
службою України та Державним
прикордонним комітетом Республіки Білорусь на 2013-2014 роки.
«Упевнений, що сьогоднішня
зустріч стане черговим кроком по
зміцненню прикордонної безпеки
і розвитку співробітництва між
нашими відомствами», – сказав
Микола Литвин.
Крім того, у ході зустрічі Микола Литвин та Олександр Боєчко
підписали Угоду між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Рес-

Четверо грузинів хотіли
потрапити до країн Євросоюзу

Прикордонники
Чопського загону запобігли
спробі незаконного перетину українсько - словацького державного кордону.
Виявити
порушників
вдалося завдяки місцевим
жителям, які повідомили
про появу невідомих осіб
поблизу кордону, та вмілим діям прикордонного
наряду відділу «Гута».
Четверо чоловіків, яких
наздогнали та затримали
прикордонники за кілька
десятків метрів від держрубежу, назвалися грома-

дянами Грузії. Щоправда жодних документів
вони при собі не мали. В
ході подальшої перевірки
«мандрівники» повідомили, що мали намір потрапити до країн Євросоюзу.
На всіх затриманих правопорушників було складено адміністративно процесуальні документи
за спробу незаконного
перетину державного кордону. Рішення про відповідальність перед законом
та їх подальшу долю визначить суд.
www.pvu.gov.ua

публіки Білорусь про порядок
перетинання спільного кордону
жителями прикордонних районів. Зокрема Угодою передбачається, що жителі Рокитнівського
району Рівненської області та
Столінського району Брестської області матимуть змогу з
15 червня по 15 листопада 2013
року перетинати українськобілоруський державний кордон
у трьох місцевих пунктах пропуску та зможуть перебувати на
території суміжної держави в
межах обумовлених територій.
Передусім це пов’язано з тимчасовим сезонним пропуском
громадян з метою збору дикоросів. Пропуск згідно домовленостей здійснюватиметься в
тимчасових пунктах пропуску
«Дроздинь», «Познань» та «Березове».
www.pvu.gov.ua

На Львівщині затримано
5 ліванців з GPS-навігатором

Прикордонники відділу «Сянки» Мостиського
загону затримали групу
незаконних мігрантів, які
прямували в Польщу.
Інформацію про те, що
на околиці села Сянки
з транспортного засобу
було висаджено 5 невідомих осіб азіатської зовнішності, прикордонники отримали від місцевого
жителя. Організувавши
пошук,
прикордонники
затримали транспортний
засіб. У водія та пасажира, які виявились жителями Львівської області, не
було жодних документів,

які посвідчують особу та
дають право керування автомобілем. Крім того, невдовзі група реагування
на відстані 1 кілометра від
державного кордону затримала й 5 мандрівників. При
собі вони мали закордонні
паспорти громадян Лівану та GPS-навігатор. Як
з’ясувалося, ліванці мали
намір потрапити в Німеччину для працевлаштування.
Наразі всіх затриманих
притягнуто до адміністративної відповідальності, а
їхню подальшу долю буде
вирішувати суд.
www.pvu.gov.ua

На кордоні у громадян Ірану та Іраку виявили фальшиві документи Порушник йшов по снігу в шкарпетках
Прикордонники
відділу
«Ягодин» на Волині, виявили порушника. Чоловік
азіатської зовнішності їхав
у поїзді «Київ - Варшава» та
для перевірки надав паспорт
громадянина Мальти. Правоохоронці відразу помітили, що документ повністю
підроблений. Для з’ясування
обставин правопорушення
затриманого запросили для
бесіди, під час якої чоловік
надав справжній паспорт
– громадянина Ірану. В по-

дальшому паспорт громадянина Мальти було передано співробітникам МВС.
В аеропорту «Бориспіль»
прикордонники
ОКПП
«Київ» виявили під час
паспортного контролю у
транзитних
пасажирів,
громадян Іраку, підроблені
посвідки на проживання у
Греції. Порушники прямували до Гельсінкі, а прибули з Тбілісі, наразі їх повернуто до країни вильоту.
www.pvu.gov.ua

Прикордонники відділу
служби «Фараонівка» Білгород - Дністровського загону за кількасот метрів від
держрубежу затримали громадянина Молдови.
Порушника зупинили неподалік населеного пункту
Дальнічень, що поблизу
кордону з Молдовою.
Чоловік подорожував у
незвичайний спосіб, в одних шкарпетках. На момент
затримання мандрівник потребував невідкладної ме-

дичної допомоги, нижні
кінцівки мали ознаки обмороження та кровоточили.
Зважаючи
на
стан
здоров’я
затриманого,
прикордонники Білгород
- Дністровського загону
доставили його до лікувального закладу селища
Старокозаче.
Медичні працівники
оцінили стан здоров’я порушника як тяжкий.
www.pvu.gov.ua
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Міграційне право - це галузь права, яка регулює
пересування людини та зміну її місця проживання або перебування.
Редакція газети «Міграція» з січня 2013 року відкриває
нову рубрику «Міграційне право» для роз'яснення, консультування та відповідей на запитання читачів цієї
проблематики. Планується виступ науковців, юристів,
фахівців з міграційного права.
Задавайте ваші питання і ви обов'язково отримаєте на
них кваліфіковані відповіді фахівців.

10 категорий украинцев, для
которых упрощен порядок
оформления виз в ЕС
ВЛАДЕЛЬЦЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СЛУЖЕБНЫХ
ПАСПОРТОВ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ
ОФОРМЛЕНИЯ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ

Соглашением
между
Украиной и Европейским
Союзом о внесении изменений в Соглашение
об упрощении оформления виз предусмотрен, в
частности, упрощенный
порядок оформления виз
для въезда в государствачлены ЕС 10-ти категориям граждан Украины.
Об
этом
сообщает
пресс-служба Министерства иностранных дел.
Согласно
документу,
под упрощение виз с Евросоюзом попадают:
- водители, осуществляющие международные
пассажирские и грузовые
перевозки на территорию
стран-членов ЕС автотранспортными
средствами,
зарегистрированными
в
Украине;
- журналисты и члены
технического персонала,
которые будут их сопровождать с целью выполнения
служебных обязанностей;

- участники официальных программ обмена между городами-побратимами,
а также другими муниципальными единицами;
- близкие родственники
(один из супругов, дети (в
том числе усыновленные),
родители (в том числе опекуны), которые посещают
граждан Украины, легально проживающих на территории государств-членов
или граждан ЕС, проживающих на территории
государства-члена, гражданами которого они являются;
- лица, которые путешествуют с целью лечения и
сопровождающие их лица;
- представители общественных
организаций,
которые будут путешествовать с целью образовательной подготовки, участия в
семинарах, конференциях,
в том числе в рамках программ обмена;
- представители профес-

сий, которые принимают
участие в международных
выставках, конференциях,
симпозиумах, семинарах
и других подобных мероприятиях, проводимых на
территории стран-членов
ЕС;
- представители религиозных общин;
- участники официальных программ ЕС по
приграничному сотрудничеству, таких как Инструмент Европейского Соседства и Партнерства;
- граждане Украины, которые проживают на значительном расстоянии от
дипломатических представительств и консульских
учреждений стран-членов
ЕС в Украине.
Согласно ст. 10 Соглашения, граждане Украины
- владельцы биометрических служебных паспортов освобождаются от необходимости оформления
шенгенских виз.
22 января 2013 года Комитет Европарламента по
иностранным делам единогласным решением поддержал вступления в силу Соглашения между Украиной
и Европейским Союзом о
внесении изменений в Соглашение между Украиной
и Европейским Содружеством об упрощении
оформления виз.
«Аргумент»

Спадок, отриманий від батьків, не оподатковується

Якщо Ви отримали спадщину від члена сім’ї І-го
ступеня споріднення, то
вартість успадкованої власності оподатковується за
0-ю ставкою податку на доходи фізичних осіб.
Фізична особа, яка отримує спадщину від члена
сім’ї ІІ-го ступеня споріднення, сплачує податок на
доходи фізичних осіб за

ставкою 5 % від вартості
успадкованого.
Якщо ж майно успадковує фізична особа, яка має
статус дитини-сироти, але
якій виповнилось 18 років, від члена родини ІІ-го
ступеня споріднення, то
вартість об’єкта спадщини
також підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Нагадуємо, що особа, у разі
досягнення нею повноліття, втрачає статус дитини,
дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського
піклування.
Неповнолітньою вважається дитина у
віці від чотирнадцяти до ві-

сімнадцяти років.
Відповідальними за сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, є
спадкоємці, які отримали
спадщину.
Відповідно до пп. 14.1.263
п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України
членами сім’ї фізичної особи І-го ступеня споріднення вважаються її батьки,
чоловік або дружина, діти,
у тому числі усиновлені.
Інші члени сім’ї фізичної
особи вважаються такими,
які мають ІІ-й ступінь споріднення.
ДПС України

Про скорочення безгромадянства

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про приєднання до Конвенції
про скорочення безгромадянства»
Закон передбачає приєднання до Конвенції про скорочення безгромадянства, яку було прийнято 30 серпня 1961 року Конференцією повноважних
представників, скликаною відповідно до резолюції 896 (ІХ) Генеральної
Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 4 грудня 1954 року. Конвенція
передбачає правові засоби та гарантії, спрямовані на попередження появи та
скорочення безгромадянства.
Метою прийняття цього нормативно-правового акта є приєднання України до
Конвенції про скорочення безгромадянства, що сприятиме розвитку правових
принципів, які стосуються громадянства, а також надасть можливість запобігати
випадкам безгромадянства та сприяти міжнародному співробітництву між
національними органами, до компетенції яких належать питання громадянства, зміцнюючи таким чином міжнародний режим захисту.

УВКБ ООН вітає приєднання України до
Конвенцій ООН про безгромадянство

Агентство ООН у справах
біженців
(УВКБ
ООН) вітає ратифікацію
Україною двох Конвенцій
ООН з питань безгромадянства, відповідні законопроекти було ухвалено
Верховною Радою.
Ратифікація цих двох
Конвенцій надає Україні
інструмент для подолання однієї з її невирішених
проблем. Це також підтверджує намір України
захищати права найбільш
вразливих мешканців країни, позбавлених основного права людини, яке
іноді визначають як «право мати права». Важко
точно встановити, скільки людей проживають в
Україні без громадянства
або дійсних документів
через певні події в історії
України. Зокрема, частина випадків зумовлена
недосконалим законодавством після розпаду Радянського Союзу, через
яке особи не змогли скористатися
можливістю
отримати громадянство і

досі мають недійсні документи радянського зразка.
Крім того, дехто з депортованих у минулому осіб
після повернення в Україну
перебуває у стані правової
невизначеності, оскільки
було втрачене попереднє
громадянство без набуття громадянства України.
Незалежно від причин виникнення, безгромадянство
має жахливі наслідки для
життя людини. Наявність
громадянства є важливим
чинником для повноцінного існування у суспільстві
і передумовою доступу до
усіх прав людини, які нада-

ні громадянам.
«УВКБ ООН схвалює
цю ініціативу Президента, яка була підтримана Верховною Радою,
а також цінує зусилля,
докладені
Державною
міграційною
службою,
Міністерством закордонних справ, Міністерством
юстиції та іншими, хто
долучився до підписання
Україною цих двох Конвенцій ООН», - сказав
пан Олдріх Андрисек, Регіональний Представник
УВКБ ООН в Білорусі,
Молдові та Україні.
www.unhcr.org.ua

До уваги підприємців – мігрантів.

Для отримання свідоцтва «спрощенця» не
потрібно довідок, дозволів та договорів

При подачі суб’єктами
господарювання – фізичними особами заяв про
застосування спрощеної
системи оподаткування не
передбачено законодавством подання інших документів (довідок, дозволів, договорів, тощо).
Таким чином, платник
податків, який бажає обрати або
перейти на
спрощену систему оподаткування чи внести зміни до свідоцтва платника
єдиного податку має подати до органів ДПС лише
відповідну заяву.
Свідоцтво платника єдиного податку видається
органом державної податкової служби безкоштовно протягом 10 календарних днів з дня подання
суб’єктом господарювання заяви.
Разом з тим, зазначаємо,
що для новостворених
платників, які обирають
спрощену систему оподаткування, свідоцтво видається у день отримання

органом ДПС заяви щодо
обрання спрощеної системи оподаткування.
Крім того, звертаємо увагу, що термін сплати авансових платежів для платників 1 та 2 групи за січень
закінчується 20 січня 2013
року, при цьому для даної
категорії підприємців ставка єдиного податку становить в межах від 1% до 10%
(перша група) та в межах
від 1% до 20% (друга група) мінімальної заробітної
плати.
Зокрема
наголошуємо,
що з 1 січня 2013 року розмір мінімальної заробіт-

ної плати становить 1147
грн.
Нагадаємо, що Указом
Президента України від
№726/2012 від 24.12.2012
утворено
Міністерство
доходів і зборів України шляхом реорганізації
Державної
податкової
служби України та Державної митної служби
України, поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску
на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
ДПС України

Міграційні тенденції в Україні та світі

Так ніхто й не кохав:

№ (1) 131,
с і ч е н ь 2 013
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для чого іноземцям фіктивні шлюби в Україні
Перелік підстав для постійного проживання
в Україні досить широкий. Це, зокрема, наявність близьких родичів – громадян нашої
держави, бажання інвестувати в економіку країни суму від $100 тис., статус біженця
тощо. Але найдоступнішим способом «прописатися» тут є шлюб.

Любить – не любить

Про перевірки на фіктивність
шлюбів з іноземцями на Заході
ходять легенди. Представники
американської міграційної поліції можуть завітати до сімейного гніздечка «молодят» навіть
уночі. У Німеччині відповідна
служба має право порпатися в
особистих речах і просити показати спільні фото. У Бельгії
за фіктивне одруження передбачена кримінальна відповідальність.
До заходів контролю, щоправда значно м’якших, вдаються і
деякі пострадянські країни. Популярна серед певного прошарку мігрантів Російська Федерація шлюби на фіктивність не
перевіряє, натомість у Білорусі з
2010 року на запитання «любить
– не любить» відповідає місцевий Департамент з громадянства
і міграції МВС. Законодавство
наші сусіди не змінювали – просто почали «відпрацьовувати»
потенційних брехунів.
Водночас за обман білоруси та
їхні закордонні обранці не відповідають: держава просто анулює
нечесні шлюби та вже отримані
на їхній підставі дозволи на постійне проживання в країні.
Чинне українське законодавство містить визначення фіктивного шлюбу: «Шлюб є фіктивним, якщо його укладено
жінкою та чоловіком або одним
із них без наміру створення сім’ї
та набуття прав та обов’язків подружжя». Такий союз суд може
визнати недійсним. Однак, поперше, шанси на це мінімальні,
адже жодні перевірки на щирість
почуттів закоханих у нашій країні не відбуваються. А по-друге,
за фіктивний шлюб у нас не передбачено ані кримінальної, ані
адміністративної відповідальності.

Схема оборудки

Киянка Аліса шукає фіктивного чоловіка для молодшої сестри
– 23-річної Ксенії. «Це коштує
8 тис. грн, – розповідає вона в
особистій розмові. – Національність неважлива. Якщо влаштовує ціна, домовимося». Йдеться
про укладення шлюбу на два
роки, що надасть чоловікові
право отримати посвідку на проживання в Україні (ПНП), тобто
всі права пересічного українця,
крім виборчого та можливості
обіймати державні посади.
Загалом 8 тис. грн (близько $1
тис.) – ринкова ціна фіктивного
шлюбу. Ринкова в буквальному
сенсі слова, адже саме за $800–
1000 зазвичай домовляються
про одруження на українських
ринках, де часто працюють іноземці.
Приблизно стільки шлюб коштуватиме на одеському «7 км»,

харківському «Барабашово», київській «Троєщині» тощо. Однак
просто йти на ринок і пропонувати руку та серце місцевим «бізнесменам» безперспективно – досить закрита система. «Ці хлопці
зазвичай одружуються з тутешніми продавчинями», – пояснює Катерина, що торгує одягом second
hand на ринку біля столичної
станції метро «Лісова». За словами джерел Тиждень.ua, свою
закриту для інших «фірму», що
займається фіктивними шлюбами, має майже кожна національна
спільнота в Україні.
В інтернеті все доступніше, прозоріше. Але й дорожче. «Нуждаюсь в фиктивном браке на
гражданке РФ или Украины вознаграждение до $2 тыс. С пропиской на 1,5 года и видом на жительство. Очень срочно. Сам из
Минска» (тут і далі орфографію
дописувачів збережено. – Ред.),
– пише у спеціалізованій групі в
одній із соціальних мереж хлопець на ім’я Володимир. Він один
із небагатьох, хто приблизно називає суму винагороди майбутній
дружині. Зазвичай же, як це буває
на базарі, її озвучують не покупці,
а продавці: «Пропоную фіктивний шлюб для отримання українського громадянства, $3 тис.»,
– лаконічно рекламує себе чоловік на ім’я Денис. Жодних інших
умов, крім одержання грошей, він
не висуває.
Жінки, як правило, вибагливіші.
«Національність для мене неважлива, – домовляється з Тиждень.
ua пані Бородавко. – Але хотілося
б прізвище благозвучне». Дехто з
дівчат, готових на аферу, взагалі
погано уявляє, про що йдеться.
«Пропоную фіктивний шлюб для
отримання громадянства в Україні. $4 тис.», – пише в мережі Олена. Зважаючи на світлини, дівчині
немає й 20 років. У приватній розмові окреслює схему сімейного
життя: «Дві зустрічі: одна під час
розпису, одна під час розлучення». Й пояснює свої умови: «Фіктивний шлюб триватиме один-два
роки, до здобуття громадянства».
Але насправді посвідка на проживання (що громадянством не
є) – це щонайменше два роки
шлюбу. Поки розцінки «аматорів»
коливаються від $700 до 4 тис.
незрозуміло за що, дехто цілком
успішно ставить фіктивні шлюби
на конвеєр. Це бізнес. Наприклад,
для бюро «Валентина».

Шляхетна справа

Цілком легально зареєстровані
ще 1999 року підприємці пропонують «комерційний шлюб на
гарній емоційній основі». У комплекті з ним можуть іти помешкання, прописка тощо. На відміну
від дівчат, які навіть не знають,
на який термін потрібно укласти
шлюб, бізнесмени відразу заспо-

коюють: «Досвід роботи ми маємо, клієнтів також».
Шлюб із допомогою ділків з міста Новоград-Волинського Житомирської області коштує менше,
ніж у колег зі столиці. «У Києві ця
послуга обійдеться в $4–4,5 тис.»,
– переконують вони. У «Валентині» ж – у $3 тис. «У цю суму входить все, – розповідають у бюро. –
Реалізація замовлення – один-два
місяці». Професіонали обіцяють:
розлучення не відбудеться раніше
від «потрібного терміну». «До документів додаються чек на сплату
послуг, шлюбний контракт, гарантія 100%. Надсилаю документи,
за наявності яких ця діяльність
є законною», – пише Тиждень.ua
представник бюро. Серед них навіть свідоцтво платника єдиного
податку.

Хоч без підстав

Не гидують такими справами в
нашій країні й поважні юридичні
контори. Принаймні вони завжди
готові підказати, що і як зробити, аби надалі один із молодят
скористався їхніми послугами зі
швидкого здобуття легального
статусу. Правники охоче пояснюють, наприклад, як «зберегти»
фіктивну родину протягом необхідного терміну.

«Зобов’язати перебувати в союзі певний проміжок часу можна
на підставі шлюбного контракту,
який міститиме вимоги про виплату фінансової або іншої компенсації внаслідок розірвання
шлюбу, скажімо, раніше ніж через
два роки», – радять мені як особі, що бажає фіктивно одружитися, щоб отримати ПНП, у відомій
столичній юридичній компанії.
Надалі вони готові супроводжувати здобуття посвідки на проживання «за наявності вже наявного
шлюбу з громадянином України».
«Супровід таких процедур – це
наша робота. Факт фіктивності
шлюбу ніхто не перевірятиме»,
– заспокоюють вони. Наступний
крок – отримання постійної ПНП.
Деякі ж правники радять і шлюбом не перейматися. «Вам не потрібно чекати два роки у шлюбі,
– зауважують в особистому листуванні найдосвідченіші з них. –
Ми надаємо юридичний супровід
у вирішенні проблемних питань.
Один із варіантів – одержання
посвідки на проживання без підстав».

Сміття з хати

«Безпідставна» ПНП коштує дорого – від $6 тис. Тому багатьом
доводиться все ж таки одружува-

тися – це вдвічі дешевше навіть
за максимальною ціною. Але й
підводних каменів у таких шлюбах чимало, насамперед для громадян України. Фіктивний союз
з іноземцем може призвести
найрізноманітніших неприємних наслідків.
Мати-одиначка Юлія з Донецька за 5 тис. грн не просто розписалася з іноземцем, а й визнала його батьком своєї дитини.
Завдяки цьому, як батько громадянина України, чоловік здобув право здобути громадянство
у стислі терміни. За що дівчині
обіцяли додаткові гроші. «Минуло вже шість місяців», – розповідає донеччанка. – «А він не виходить на зв’язок, не пересилає
мені гроші. Я стала звертатися
до адвокатів, але всі відмовляються від цієї справи. Хочу позбавити його батьківських прав.
Але як це зробити, ніхто з юристів не знає – я їм тільки плачу
невідомо за що. Звертатися до
міліції боюся, тому що все було
незаконно…»
Інша історія трапилася в Одесі. Уклавши шлюб із дівчиною
Світланою, громадянин Азербайджану незаконно за додаткові гроші – «як член родини» – зареєструвався на житловій площі
дружини, де також мешкав її
батько. Згодом «молодята» розірвали шлюб. Світлана поїхала
до Німеччини, а прописаний у
квартирі Акіф не тільки сам там
мешкав, а й перевіз до Одеси з
Баку першу дружину з донькою.
Згодом туди перебрався й брат
іноземця.
Батькові Світлани вдалося домогтися того, що Акіфа виписали з помешкання. «Але він і далі
проживав у моїй квартирі, незважаючи на звернення до міліції», – розповідає чоловік. Йому
погрожували фізичною розправою, але врешті-решт «гості»
просто змінили замки у дверях.
Одесит у власне житло потрапити не може досі.
Тиждень.ua

У Раді Європи занепокоєні великою
кількістю осіб без громадянства в Україні
В Україні, Росії, Латвії та Естонії проживає найбільша кількість
осіб без громадянства в Європі.
Про це у своїй статті на сайті Ради
Європи написав комісар організації з прав людини Нільс Мужнієкс.
«Сотні тисяч осіб в Європі не
мають громадянства жодної країни. Безгромадянство з часом не
зникає, а передається через покоління. Уряди повинні діяти більш
енергійно, щоб розірвати це порочне коло, вживаючи заходів,
щоб припинити без громадянство,
особливо серед дітей…
Агентство ООН зі справ біженців підрахувало, що у державахправонаступницях
колишньої
Югославії живе близько 22 тис
осіб без громадянства. А ще від
22 тис до 50 тис осіб у цих країнах знаходяться під загрозою безгромадянства, а це часто означає,
що вони не мають документів, що

посвідчують особу.
Значна кількість дітей без громадянства живе в Латвії та Естонії.
Законодавство Латвії надає особливий статус 304 тисячам «негромадян», а в Естонії живе ще 92
тис «чужаків» або «осіб з невизначеним громадянством». Серед
них в кінці 2011 року налічувалося близько 1,5 тис дітей віком до
15 років в Естонії, і приблизьмо 9
тис в Латвії», - пише правозахисник.
«Дві інші європейські країни зі
значною кількістю осіб без громадянства - Росія і Україна, де до
основних груп ризику потрапляють роми та особи, які належать
до меншин, депортованих за Сталіна. Відповідно до останнього
перепису населення, кількість
осіб, що вважають себе особами
без громадянства в Росії складає
178 тис. В Україні цей показник
вважається близьким до 40 тис. та

включає майже 7 тис. раніше депортованих осіб, які повернулися в Крим», - зазначає Мужнієкс.
За словами комісара з прав людини, уряди повинні припинити
перекладати відповідальність за
нинішню ситуацію на історію чи
інші держави, а вжити належних
засобів, щоб діяти в інтересах
людей без громадянства.
Тиждень.ua
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Когда вся жизнь - борьба
В эту зиму произошло ряд
встреч, которые произвели на
меня сильное впечатление и стали отправными точками в работе над сбором и осмыслением
материалов о процессах, происходящих на территории Ближнего Востока, Средней Азии,
Кавказа.
Сейчас весь мир устремил
свои взоры на события вокруг
Сирии, Ирана и ряда других
стран Азии. Что происходит? К
чему эти конфликты? Где их истоки и каков будет их результат?
Кто изымает выгоду, а кто безнадежно погибает в этом противостоянии? Вопросов много,
и многое думающим людям
видно, понятно. Однако, за всеми человеческими процессами
в мире стоят люди. И как важно отправляться в путь анализа
происходящего, начав именно с
человеческих личностей, являющихся персоналиями этого водоворота событий. Для полного же
осознания видимого, полезно замечать не только известных лиц,
фигурантов мировых политических процессов, но и людей, порой не видимых обществу явно,

но выполняющих не малую работу для истории. Кстати, и примеров таких «простых» людей в
нашем уже прожитом есть бесчисленное множество.
Для своих земляков Рустам
Шехо является человеком, заслужившим доверие и уважение собственной честностью, трудом и
любовью к родной земле.

Известно, что в отношениях друг с другом государства
используют самый широкий
спектр инструментов международного диалога. Когда между
странами складываются мир,
партнерские отношения и стратегическое
сотрудничество,
тогда их взаимодействие характеризуется стабильностью,
продуктивностью, оптимизмом,
позитивной динамикой и перспективой. Когда же противостояние, недоверие, конфликты
и споры между народами, тогда
существует иной способ «договариваться». Но договариваться
нужно всегда. Сильнейший же,
как правило, «уговаривает», так
уж сложилось в мировой практике.
Динамично развивающийся
диалог между Азербайджаном
и Украиной свидетельствует о
перспективах сотрудничества,
а уже наработанный опыт является базисом последующих
моделей и форм политического,
экономического и гуманитарного взаимодействия.
Украина и Азербайджан являются странами, представляющими во многом разные типы
обществ, несколько схожие системы государственного устройства и форму государственного правления, общий период
истории в составе советского
государства, но разные многовековые исторические условия
развития наших народов.
Несомненным, однако, является то, что украинец и азербайджанец ищут примерно
одного и того же, ожидают приблизительно того же от жизни,
что и большинство населения
планеты, делая, безусловно, поправку на духовную составляю-

щую, все-таки, мы относимся к
разным системам мировоззрения,
религиозных убеждений, культур
и т.д.
Сознательно
акцентировав
внимание на различиях между
нашими странами, хотелось продемонстрировать
позитивный
пример развития диалога, поддержания мира и взаимного доверия, развития взаимовыгодной
экономической кооперации, что
происходит на фоне тотального
недоверия между государствами
во всем мире. Искусственность
создаваемых преград для диалога между различными странами,
рост агрессии, перевод всех видов
и форм отношений на материальную составляющую, эгоизм отдельных правительств развитых
держав и глобализация ведут не
к разрешению общечеловеческих
вопросов и решению проблем отдельных народов, а к общему тупику, «разъехаться» из которого
будет крайне сложно. И речь идет
о самых серьезных последствиях.
Уже не дипломаты решают такие
вопросы, а военные.
Вот почему так важно сохранять имеющийся мир и уже
сложившиеся
добрососедские
отношения между нашими государствами. Это те островки
стабильности, якоря спасения в
шторме мировых событий, которые играют и сыграют потом
роль глобального характера. И
здесь важно сохранить Украине
и Азербайджану этот мост дружбы, доверия и взаимной поддержки, по которому потом смогут
пройти другие спорящие между
собой государства ЧерноморскоКаспийского региона.
На этот материал меня вдохновило личное общение с азербайджанцами, которых знаю уже око-

Около 17 лет назад Рустам
приехал в Украину. Пережив всю
тяжесть переездов, поиска нового места для жизни, обустройства,
он нашел в себе силы начать все
заново в городе Одессе.
- Мне очень понравился ваш
город. Я знал, что есть такой город и еще у себя на родине в Сирии полюбил его. У меня была открытка с изображением одной из
достопримечательностей Одессы.
Уже тогда судьба открыла для
меня немного о моем будущем.
Рустам производит впечатление очень мягкого, скромного и
добродушного человека. Когда он
говорил о своей земле, о том, как
они с семьей работали в садах,
выращивая оливки, его голос дрожал от переживания. Очень много
в его глазах скопившейся боли и
тревог о своих родных и близких,
о родной земле.
- Я – курд из многодетной семьи, и боль всего курдского нарда
переживаю лично. В 2012 году в
городе Одессе мы создали общественную организацию «Екити»,
которая объединила в себе многих
представителей нашего народа.
Нам тяжело оставаться в стороне,

когда на нашей земле идет война.
Там наши отцы и деды, родные и
близкие, они там. И чем мы можем
помочь им? Стараемся поддерживать друг друга, объединяем усилия, чтоб работать для нашего народа, который в основном там, где
сейчас огонь и смерть.
Разговаривая о политических
вопросах, Рустам Шехо, как лидер общественной организации,
указал на самый приемлемый
путь, для локализации конфликтов, которые тлеют, разгораются
и уже горят в различных регионах
Азии.
- Только переговоры уполномоченных представителей, минимизация и локализация всякой
агрессии, взаимные уступки способны быть условиями разрешения многих военно-политических
вопросов. Однако, подчеркиваю,
важен мир, важны переговоры и
важно слушать друг друга, - сказал лидер курдской общественной организации.
Всем известна острота поднятых в разговоре с Рустамом Шехо
тем, однако, не обсуждение их
было целью данного материала.
Хотелось показать одну судьбу

из многотысячных примеров
людских жизней, жизней мигрантов. Судьба Рустама – это
пример человека, способного в
тяжелой ситуации оставаться
верным своим идеалам, принципам, находить силы помогать
своим соотечественникам, быть
верным сыном своей земли.
- И я хотел сказать, что очень
с большим уважением отношусь
к вашим людям, к Украине, к
этому замечательному и любимому мной городу! В моей судьбе встречались люди, которые в
трудную минуту оказывали мне
помощь, давали возможность
остановиться, отдышаться и
идти дальше. Именно одесситы
помогли мне в тяжелые моменты, научиться жить и радоваться
жизни.
Завершая беседу, Рустам поблагодарил всех одесситов, за
оказываемую ему лично и всем
мигрантам помощь и пожелал
успехов в совместной работе
по укреплению дружбы между
украинским и курдским народами.
Александр Полонский
соб.кор газеты «Миграция»

Украина – Азербайджан

В Украине создана и функционирует общественная организация «Союз азербайджанской
молодежи Украины». В городе Одессе на правах
самостоятельной структуры с мая 2011 года
функционирует отделение вышеуказанной организации – «Союз азербайджанской молодежи
Украины в Одесской области».
ло пяти лет, а также новые друзья,
отношения с которыми установились относительно недавно.
В Украине создана и функционирует общественная организация «Союз азербайджанской
молодежи Украины». В городе
Одессе на правах самостоятельной структуры с мая 2011 года
функционирует отделение вышеуказанной организации – «Союз

азербайджанской молодежи Украины в Одесской области».
Всегда улыбчивая и энергичная
руководитель САМУ Алиева Самира, за немногие минуты общения по ряду тем, вселила в мое
сердце добрые чувства и переживания, а разум наполнила мыслями и вопросами о Стране Огней
(Азербайджане), об азербайджанском народе, о связях между

Украинской и Азербайджанской
Республиками.
Ознакомившись с работой,
которую проводит коллектив
САМУ, особое внимание обращает на себя милосердная благотворительная деятельность,
направленная на оказание помощи детским приютам города Одессы, а также пламенный
патриотизм
азербайджанской
молодежи, планомерное отстаивание интересов своего государства за рубежом.
На сегодняшний день САМУ
является одной из платформ
межгосударственного диалога
между Украиной и Азербайджаном. Это тот потенциал, который возможно использовать как
в данное время, так и в будущем,
когда наиболее активные и достойные члены САМУ обретут
свой статус взрослого состоявшегося человека в украинском
и азербайджанском обществах.
Это люди, жизнь которых будет
неразрывно связана с Украиной
и Азербайджаном.
Возвращаясь к началу статьи,
хотелось бы отметить еще одну
главную мысль. Наши страны
должны работать на укрепление
достигнутых дружественных отношений. Роль каждого гражданина, каждой организации важна в этом деле. Здесь роль САМУ
тоже очевидна. Украинским и
Азербайджанским структурам
важно работать на благо обеих
стран, приумножая потенциал
взаимной поддержки, взаимного
доверия, формируя позитивный
имидж наших государств, в т.ч.
как стран, способных быть посредниками в диалогах между
иными региональными и глобальными игроками.
А. Шелковой
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Каждый человек – как буква в алфавите: чтобы образовать
слово, надо слиться с другими.
О.Э. Мандельштам

Мнение

Притчи

Природные
взаимосвязи

А.Чуличков, доктор физ-мат.наук
Сейчас идет поиск описания систем взаимодействующих между собой организмов. Авторы
связывают уровень разумности
мира с количеством и качеством
взаимосвязей.
Наиболее приспособлены к жизни системы с широким видовым
разнообразием, в нем полностью проявлены все законы
существования. Устойчивость
таких развитых систем не неподвижна, наоборот, эти системы
существуют за счет взаимного
влияния множества уравновешивающих друг друга факторов
– такое состояние называется
динамическим равновесием, то
есть равновесие во времени, материи, энергии, информации.
Система, выведенная тем или
иным катаклизмом из этого состояния, стремится вернуться
либо в него, либо в другое состояние динамического равновесия. Единственной альтернативой
подобного поведения является равновесие не динамическое, а статическое,
то есть полная неподвижность - смерть
всего живого на Земле.
Элементы уравновешенного взаимодействия, вырванные из
контекста, кажутся нам проявлениями жестокости жизни,
действием естественного отбора, законов джунглей. Но чем глубже мы познаем законы взаимосвязей, тем яснее становится, что
стратегия выживания, основанная на взаимовыгодном сотрудничестве
со своими соседями, нередко оказывается чрезвычайно успешной для
видов-участников, приносит им стабильность и процветание. Кооперация и конкуренция естественным образом дополняют и уравновешивают
друг друга, пронизывая все уровни организации живой материи.
Наравне с борьбой за существование, проявляется взаимовыручка, как
внутри вида, так и между разными видами. И не всегда она объясняется
выгодой. Какая, например, польза конкретному дереву от того,
что часть своих питательных веществ оно отдаст соседнему?
Или какой резон грибу быть «мостом» для переноса
продуктов питания? Ответ не лежит на поверхности,
но вся картина природных взаимосвязей поражает
своей целостностью и гармоничностью.
www.bez-granic.ru

Юмор

У землян нет денег, чтобы доставить
воду в засушливые районы Земли, но
есть деньги, чтобы искать воду на
Марсе.
После этого стоит задаться вопросом: Есть ли на Земле разум?

Мысли
великих людей

Иосиф Бродский Из эссе «Речь на стадионе»
...Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы.
...Каким бы отвратительным
ни было ваше положение,
старайтесь не винить в этом
внешние силы: историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны, детство,
несвоевременную высадку на
горшок и т.д. Меню обширное и скучное, и сами его обширность и скука достаточно
оскорбительны, чтобы восстановить разум против пользования им. В момент, когда
вы возлагаете вину на что-то,
вы подрываете собственную
решимость что-нибудь изменить.
...Какой бы исчерпывающей
и неопровержимой ни была
очевидность вашего проигрыша, отрицайте его, покуда
ваш рассудок при вас, покуда
ваши губы могут произносить

«нет». Вообще старайтесь уважать жизнь не только за ее прелести, но и за ее трудности. Они
составляют часть игры, и хорошо в них то, что они не являются
обманом. Всякий раз, когда вы в
отчаянии или на грани отчаяния,
когда у вас неприятности или затруднения, помните: это жизнь
говорит с вами на единственном
хорошо ей известном языке.
...Если это вам как-то поможет,
старайтесь помнить, что человеческое достоинство — понятие
абсолютное, а не разменное; что
оно несовместимо с особыми
просьбами, что оно держится
на отрицании очевидного. Если
вы найдете этот довод несколько опрометчивым, подумайте по
крайней мере, что, считая себя
жертвой, вы лишь увеличиваете вакуум безответственности,
который так любят заполнять
демоны и демагоги, ибо парали-

зованная воля — не радость для
ангелов.
...Мир, в который вы собираетесь вступить, не имеет хорошей репутации. Он лучше с
географической, нежели с исторической точки зрения; он все
еще гораздо привлекательней
визуально, нежели социально.
Это не милое местечко, как вы
вскоре обнаружите, и я сомневаюсь, что оно станет намного приятнее к тому времени,
когда вы его покинете. Однако
это единственный мир, имеющийся в наличии: альтернативы
не существует, а если бы она и
существовала, то нет гарантии,
что она была бы намного лучше
этой.
...Старайтесь не обращать вни-

Однажды некто пришёл к Царю, вкушавшему
винные ягоды, и сказал: — Помоги мне, царь!
Моему сыну приходится сделать выбор между двумя женщинами, и я не могу смотреть на
его страдания.
Царь взглянул на небо и ответил: — Выбор —
это не то, что мы выбираем. Выбор —
это то, от чего мы отказываемся.
И спросил он ещё:
— Чем ты зарабатываешь себе на
жизнь?
Ответил проситель:
— Я каменщик. Так решил мой отец.
Сказал тогда Царь:
— Твой отец решал не так. Он решал:
«А не будет ли моему сыну лучше
идти учиться к плотнику? А нет ли у
него способностей стать рыбаком?»
И ещё сказал царь:
— Всякий раз, выбирая что-то одно,
ты отказываешься от всего остального. Отпущенного нам времени не
хватит, чтобы освоить все умения,
вкусить все плоды и познать всех
женщин.
И после молчания добавил он:
— Положи себе за правило всегда
знать, от чего отказываешься. Это
убережёт тебя от никчёмных метаний
и излишних разочарований. Всегда
помни об этом, и твой путь будет чист
и исполнен истины.
Проситель поклонился и вышел. Царь
взглянул ему вслед и прошептал:
— Но знай, что в этом выбора не существует…
Антрополог предложил детям из африканского племени игру. Он поставил возле дерева корзину с фруктами и объявил: «Кто
первым добежит до дерева, получит всё». Когда он сделал знак, дети крепко
сцепились руками и… побежали все вместе, а потом все вместе сидели и
наслаждались сладкими фруктами.
Удивленный ученый спросил у детей, почему они так сделали, ведь каждый
из них мог получить приз единолично. На что дети ответили: «Обонато!
Разве возможно, чтобы один был счастлив, если все остальные грустные?»
«Обонато» (или убунту) на их языке означает «я существую, потому что мы существуем».
Убунту — это африканское этическое учение, гуманистическая философия, мировоззрение, опирающееся на доверие людей и их взаимосвязи. Это учение устное, его проживают, а не рассказывают в
прессе. Слово «убунту» может быть переведено
как «человечность по отношению к другим»,
«вера во вселенскую силу участия, объединяющую все человечество». Понятию «убунту»
сложно найти эквивалент в западных языках.
Когда в Африке говорят, что «Этот человек
имеет убунту» – это означает, что он щедр,
гостеприимен, полон заботы и дружелюбия.

УБУНТУ

Восприятие

Один мудрец, выступая перед слушателями, рассказал им анекдот. Вся аудитория содрогнулась от смеха.
Через несколько минут он снова рассказал людям тот же анекдот. Только
несколько людей улыбнулись.
Мудрец третий раз рассказал эту же
шутку, но не засмеялся уже никто.
Старый мудрый человек улыбнулся и
произнес: «Смеяться постоянно с одной и той же шутки вы не
можете... Так почему позволяете себе плакать по одному и тому
же поводу постоянно?»
мания на тех, кто попытается
сделать вашу жизнь несчастной. Таких будет много — как в
официальной должности, так и
самоназначенных. Терпите их,
если вы не можете их избежать,
но как только вы избавитесь от
них, забудьте о них немедленно.
Прежде всего старайтесь не рассказывать историй о несправедливом обращении, которое вы от
них претерпели; избегайте этого, сколь бы сочувственной ни
была ваша аудитория. Россказни
такого рода продлевают существование ваших противников:
весьма вероятно, они рассчитывают на то, что вы словоохотли-

вы и сообщите о вашем опыте
другим. Сам по себе ни один индивидуум не стоит упражнения
в несправедливости (или даже
в справедливости). Отношение
один к одному не оправдывает
усилия: ценно только эхо. Это
главный принцип любого притеснителя, спонсируется ли он
государством, или руководствуется собственным я. Поэтому
гоните или глушите эхо, не позволяйте событию, каким бы
неприятным или значительным
оно ни было, занимать больше
времени, чем ему потребовалось, чтобы произойти.
То, что делают ваши неприяте-

ли, приобретает свое значение
или важность от того, как вы
на это реагируете. Поэтому
промчитесь сквозь или мимо
них, как если бы они были
желтым, а не красным светом.
Не задерживайтесь на них
мысленно или вербально; не
гордитесь тем, что вы простили или забыли их, — на худой
конец, первым делом забудьте.
Так вы избавите клетки вашего
мозга от бесполезного возбуждения; так, возможно, вы даже
можете спасти этих тупиц от
самих себя, ибо перспектива
быть забытым короче перспективы быть прощенным.

подготовил: А.Супрун, собкор газеты «Миграция»
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Задержаны 245 человек

245 человек, причастных к детской порнографии попали за решетку. Полиция задержала преступников в результате масштабной спецоперации в США и еще 6 странах, передает Euronews.
Охранники правопорядка освободили из сексуального рабства 44 ребенка, в целом среди пострадавших - более 120. Задержанным предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации детей.
Источник: УНН

Родителей, которые пытались
продать собственного ребенка
приговорили к 8 годам заключения

Апелляционным судом Днепропетровской области оставлен без изменений приговор Заводского районного суда города
Днепродзержинска,
которым
родители, из корыстных побуждений пытались продать соб-

ственного ребенка - мальчика
2008 года рождения (разместив
объявление о продаже на одном
из телеканалов, но не доведя
свое намерение до конца из-за
вмешательства правоохранителей), осуждены по ч.3 ст.15 и ч.3
ст.149 Уголовного кодекса Украины (незаконченное покушение
на торговлю людьми, совершенное в отношении малолетнего)
до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Указанный приговор райсуда
горе-родители пытались обжаловать, подав апелляционную
жалобу, но государственным
обвинителем доказано, что мера
наказания полностью соответствует тяжести преступления и
личности осужденных.
Источник: УНН

В Тернополе черный трансплантолог
переправлял за границу людей,
для изъятия почек

Прокуратурой Тернопольской
области направлено в суд уголовное производство в отношении местного жителя по ч. 2
ст. 149 УК Украины (торговля
людьми или другое незаконное соглашение относительно
человека). Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.
Эта статья предусматривает
лишение свободы на срок от 5
до 12 лет с конфискацией имущества.

Установлено, что он подыскивал и вербовал молодых
людей с хорошим здоровьем,
у которых возникли серьезные
финансовые проблемы, организовывал их выезд за границу, обеспечив паспортами
и документами, и передавал
сообщникам для проведения
операций по изъятию почек.
Операции проводились в медицинских центрах Эквадора,
Коста-Рики и Шри-Ланки, за
что доноры получали денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США.
Злоумышленник успел переправить за границу шесть доноров, за каждого из которых
получил 2 тысячи долларов.
В настоящее время выше
указанное лицо находится под
стражей.
Источник: УНН

Житель Ивано-Франковской области
сбывал фальшивые деньги

Мужчина хотел расплатиться в магазине фальшивыми деньгами
4 января в 9 утра в городе Городенка безработный мужчина
пришел в продуктовый магазин,
чтобы купить водки. Продавщица, заметив признаки подделки, позвонила в милицию.

Следственно-оперативная группа Городенковского районного
отдела немедленно прибыла на
место происшествия. Деньги
действительно оказались фальшивкой.
В свое оправдание мужчина заявил, что 100-гривневую купюру
нашел на местной свалке.
В настоящее время возбуждено
уголовное производство по статье 199 ч.1 «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка,
пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных
денег, государственных ценных
бумаг или билетов государственной лотереи».
Нарушителю грозит уголовная
ответственность от 3-х до 7-ми
лет лишения свободы.
Источник: УНН

В Одессе задержан международный
наркоторговц-рецидивист

Сотрудники Одесского регионального управления по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков совместно с Федеральной
службой Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков провели успешную
спецоперацию по задержанию
международного преступника,
который разыскивался за наркопреступления.
Во время задержания у указанного гражданина были обнаружены и изъяты поддельные
документы, с помощью которых
человек с мая прошлого года нелегально находился на территории Украины, с целью уклонения от следствия и суда.
49-летний гражданин, находясь на территории Российской
Федерации, долгое время был
лидером организованной преступной группировки, которая
занималась поставками из азиатских стран и сбытом особо
опасного наркотического средства - героина.
Установлено, что задержанный был неоднократно осужден
за мошенничество, похищение
человека и преднамеренное
банкротство, в том числе за
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. За

свои преступные деяния человек
отбывал наказание в местах лишения свободы.
При документировании преступной деятельности его и членов преступной группировки
следственной службой УФСКН
было возбуждено 25 уголовных
дел. Из незаконного оборота было
изъято более 5 кг героина.
28 ноября 2012 лидер преступной группировки был объявлен
в международный розыск. В настоящее время в отношении него
избрана мера пресечения - арест.
Принимаются дальнейшие меры
по установлению причастности

задержанного гражданина к незаконным действиям с наркотиками на территории Одессы и
всей Украины.
В отношении указанного гражданина решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 332 (Незаконная
переправка лиц через государственную границу Украины и ст.
358 (подделка документов, сбыт
или использование поддельных
документов) УК Украины.
Также рассматривается вопрос
о его экстрадиции на территорию Российской Федерации.
Источник: УНН

Знакомство с девушками закончилось
для водителя такси угоном его автомобиля
В дежурную часть Корабельного райотдела милиции в Николаевской области обратился
31-летний местный житель и
рассказал, что неизвестные завладели его автомобилем марки
“Mazda”.
Как выяснилось, молодой
человек работал таксистом. В
тот вечер он выехал по вызову
на адрес, где в салон сели две
молодые девушки. Между водителем и пассажирками завязался разговор, в ходе которой
мужчина пригласил девушек к
себе в гости. Последние не отказались и знакомство продолжилось уже дома за бутылкой
спиртного. Утомленный хозяин
быстро уснул, а когда проснулся утром, то новых знакомых в
квартире уже не было. Выглянув
на улицу, он увидел, что исчез и
его автомобиль.
В райотделе милиции вы-

яснилось, что его транспортное
средство уже найдено и оно находится на штрафной площадке.
А “похитительницами” оказались
те самые новые знакомые, которые решили таким образом развлечься. Но покататься по улицам
города подругам так и не удалось
- автомобиль, для проверки документов, остановили сотрудники
ГАИ. Девушки 18-ти и 24-х лет

были доставлены в райотдел милиции.
Сейчас следственным отделением Корабельного РО НГУ
УМВД Украины в Николаевской
области начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст.
289 УК Украины (“Незаконное
завладение транспортным средством”).
Источник: УНН

Хмельницкий «минер» получил два года за неудачную месть
Хмельницкий горрайонный
суд приговорил к 2 годам лишения свободы с испытательным
сроком полтора года местного
жителя, который предоставил
ложное сообщение о заминировании автовокзала.
Событие, о котором идет
речь, произошло в конце сентября прошлого года. Тогда средь
бела дня на телефон дежурной
части УМВД Украины в Хмельницкой области позвонил неизвестный молодой человек и сказал, что центральный автовокзал
Хмельницкого заминирован.
На место происшествия немедленно выехали милицейская следственно-оперативная

группа, представители СБУ, МЧС,
карета скорой помощи. Во время
осмотра помещения автовокзала и
прилегающей территории экспертами - криминалистами взрывных
устройств или веществ обнаружено не было.
Правоохранители установили,
что телефонный звонок совершил 40-летний хмельничанин,
находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поссорившись с
водителем автобуса, на котором
мужчина ехал из села в областной
центр, он решил таким образом
отомстить.
Следователи
Хмельницкого
городского отдела милиции тогда
возбудили уголовное дело в от-

ношении «телефонного террориста» по признакам ч.1 ст.259
(заведомо ложное сообщение о
подготовке взрыва или других
действий, которые угрожают гибелью людей) Уголовного кодекса Украины. Сейчас приговор
уже вступил в законную силу.
Источник: УНН

подготовила Татьяна Донец - собкор газеты «Миграция»

Міграційні новини
Украинские рабочие смогут
трудиться в России без
разрешения, но организаторам
незаконной миграции может
грозить тюрьма

Владимир Путин на днях подписал ряд
федеральных законов, касающихся нелегалов.
Президент РФ Владимир Путин подписал ряд федеральных
законов, изменяющих порядок
пребывания в России и регулирования условий деятельности
трудовых мигрантов. В частности, один из документов позволяет работодателям подавать
в Федеральную миграционную
службу документы на привлечение иностранных, в том числе и
украинских работников в электронной форме.
Как сообщается на сайте
Кремля, эти законы направлены
на совершенствование миграционного законодательства РФ
в части, касающейся правового регулирования деятельности
трудовых мигрантов и лиц без
гражданства на территории РФ».
Отмечается, что теперь работодатели смогут свободно, без
получения разрешения брать на
работу иностранцев, временно

проживающих в России и не
имеющих разрешения на работу.
Но также президент РФ подписал изменения в Уголовный
кодекс, которые ужесточают ответственность за организацию
незаконной миграции.
Преступление подразумевает
незаконный въезд, пребывание
или транзит через РФ иностранцев или лиц без гражданства.
Законом вносятся поправки в законы, устанавливающие
уголовную ответственность за
пересечение государственной
границы иностранным гражданином, въезд которому заведомо
запрещен. Такому иностранцу,
равно как и лицу без гражданства, будет грозить штраф до
300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4
лет, либо лишение свободы на
тот же срок.
http://kp.ua

Жерар Депардье — россиянин
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Число нелегальных мигрантов в
Украине подходит к критической точке
По официальным данным в
Украине в настоящее время находится около 30 тысяч нелегальных
эмигрантов. Такие показатели
озвучил сегодня глава миграционной службы Н.Ковальчук и добавил, что это цифра довольно
высока и требует политики государственного вмешательства.
Однако неофициальная статистика показывает абсолютно
другие цифры. Только в 2011 г.
количество нелегалов в Украине
составляло 55 тысяч человек, из
которых удалось депортировать
на родину только 13 тысяч человек. С 2005 их ежегодный прирост составлял порядка 12-14
тысяч человек. Ближе к 2010 этот
число увеличилось до 100 тысяч
человек. Основной массив мигрантов составляют выходцы из
стран Африки и Азии, только на
протяжении 2012 года количество
мигрантов из этого региона увеличилось на 10%.
Если первоначально Украина
выступала буферной зоной для
мигрантов между отправной точ-

кой и Европой, то сегодня она
превратилась из транзитного пункта в конечный из-за ужесточения
миграционной политики на Западе. Всего на территории Украине
находится порядка 7 млн. мигрантов с разным, в том числе сомнительным, статусом. Большинство
занимаются незаконной деятельностью и создают социальное напряжение в обществе, вследствие
чего происходят конфликты на
национальной почве. А уклонение от уплаты налогов обходится
государству около $2 – 3 миллиардов ежегодно.

Тем временем и сама Украина
бьет рекорды в рейтингах по числу мигрантов. Наша страна оказалась на 10 месте среди тех, чьи
граждане выезжают в развитые
страны. По последним официальным данным из-за неподходящих условий жизни на Запад
выехали 126 тысяч украинцев.
Всего, по данным Всемирного
банка, по количеству эмигрантов
Украина занимает третье место
в мире - 6,5 миллионов, что составляет 14% всего населения
Украины.
Украинский выбор

Німеччина братиме відбитки пальців при отриманні віз
Німеччина запроваджує процедуру фіксації біометричних даних
заявників при оформленні національних довгострокових віз для
в’їзду до країни. Про це повідомляє Міністерство закордонних
справ з посиланням на посольство
країни.
“З метою імплементації раніше прийнятих змін до візовоімміграційного
законодавства
Німеччини, з 24 січня 2013 року

німецькою стороною запроваджується процедура фіксації біометричних даних (відбитків пальців) заявників, які звертатимуться
з клопотаннями про оформлення
їм національних довгострокових
віз для в’їзду до ФРН”, - йдеться в
повідомленні.
Як відомо, з 1 січня в Україні
розпочалася видача біометричних
паспортів.
Українська правда

Жодних нових правил ЄС щодо
провезення валюти не прийнято
Представництво ЄС в Україні бажає роз’яснити нещодавно опубліковану деякими українськими ЗМІ інформацію про нові вимоги ЄС декларувати готівку при в’їзді та виїзді з ЄС. Ця інформація не є точною,
а саме де зазначається, що готівка сумою в 10 000 євро повинна бути
задекларована з 1 січня 2013 року. Це регулювання (відповідно до Регулювання ЄС 1889/2005) вступило в силу ще з 15 червня 2007 року та
застосовуються до ВСІХ подорожуючих, які покидають чи в’їжджають
до Європейського Союзу. Жодних нових правил не було запроваджено
з 1 січня 2013 року.
ukr.net

У Мексиці шукають українку, яка поїхала
туди зустрічати кінець світу і зникла
Французский актер Жерар Депардье встретился в Сочи с президентом
России Владимиром Путиным и получил из его
рук российский паспорт.
Гражданство господин
Депардье решил сменить
после предложенной президентом Франции налоговой реформы, предполагающей введение «налога
на роскошь».

Жерар Депардье получил российское гражданство — паспорт
ему вручил Владимир Путин во
время встречи в Сочи. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, французский
актер и президент России вместе
пообедали и обсудили творческую деятельность актера.
Сразу после встречи с господином Путиным Жерар Депардье
отправился в Мордовию, где его
встретили блинами и фольклорным ансамблем а так же предложили стать министром культуры
республики.
kommersant.ru

Убитий у Мексиці український
турист 25-річний Олександр Батичко мандрував автостопом разом з дружиною, 25-річною Мариною Бураковою, про яку наразі
нічого невідомо. Припускають, що
вбивці чоловіка могли її викрасти
в Мексиці.
Олександр Батичко і Марина Буракова з Донецька були знаними
автостопниками і членами Клубу
мандрівників ОХРАНАТУР «За 3
моря», повідомляє «Укрінформ» з
посиланням на газету «Взгляд».
За даними ЗМІ, 25 грудня 2012
року Олександр взяв напрокат
автомобіль у Мексиці. Оплачуючи замовлення, він занадто
відкрив сумку, в якій було чимало грошей. Заплативши тисячу доларів готівкою, він сказав
співробітникам агентства з оренди

машин, що збирається з дружиною
подивитися археологічні місця
Коба, Тулум і Чичен-Іца.
Нагадаємо, 7 січня тіло загиблого українського туриста знайшов
на дорозі місцевий фермер у штаті
Юкатан. За попередніми даними,
хлопця вбили близько тижня тому,
щоб пограбувати. За інформацією
поліції, після вбивства туриста

невідомі намагалися підірвати
машину. У повідомленнях поліції
нічого не сказано про дружину Олександра Марину, тому
друзі припускають, що її викрали. Востаннє вона була на своїй
сторінці «Вконтакте» 18 грудня.
У 2008–2009 роках пара
проїхала автостопом Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Афганістан, Пакистан та Індію.
Перед Мексикою Олександр і
Марина побували в Китаї, звідки,
очевидно, поїхали в Мексику.
Як
повідомляв
«Ракурс»,
Міністерство закордонних справ
України доручило посольству
України в Мексиці перевірити
інформацію щодо вбивства
українського туриста Олександра Батичка.
racurs.ua
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Тридцать лет
жизни человека
отнимают экраны

Различные гаджеты с
экранами, а также телевизоры в совокупности
отнимают 30 лет человеческой жизни. К таким
выводам пришли ученые
в одном из университетов
в Великобритании, сообщают британские СМИ.
Исследователи подсчитали, что ежедневно человек в среднем проводит
9 часов у экранов, то есть
порядка 63 часов в неделю, или 274 часа в месяц
(около 11 дней в месяц). А
если брать среднюю продолжительность
жизни
80 лет, то получится, что
человек перед экраном
проводит 262 800 часов
(или 10950 дней), то есть
30 лет.
Как показало исследование, именно Велико-

британия является страной, где жители проводят
больше всего времени
перед экранами, а также в
интернете.
Также
в
настоящее
время наблюдается тенденция
популяризации
социальных сетей, в результате чего дети начинают проводить время
перед экранами (с учетом
просмотра
телевизора)
практически столько же
времени, сколько и взрослые, что приводит к негативным последствиям и
различным психическим
нарушениям, поскольку
детская психика недостаточно сформирована и
поэтому легко поддается
внешним раздражающим
воздействиям.
УНН

Умеренную полноту назвали причиной долголетия
Люди с умеренной полнотой живут дольше, чем
стройные и худые. Об
этом свидетельствуют результаты исследования,
проведенные Национальным центром статистики в
области здравоохранения
США.
Исследователи пришли
к такому выводу, изучив
данные о 2,88 миллонах
человек, среди которых
были жители стран, представляющих разные континенты. Однако если

Вакцина от ВИЧ
прошла испытания

Испанские ученые испытали терапевтическую
вакцину против ВИЧ.
Препарат способен резко
замедлить размножение
вируса в клетках человека.
В эксперименте, проведенном сотрудниками
клиники при университете Барселоны, приняли участие 22 пациента с
ВИЧ. Клетки иммунной

Котлеты из картофеля и рыбы
Ингредиенты
Сибас – 1 шт.
Картофель – 200 г
Лук репчатый – 1 шт.
яйцо – 1 шт.
Сухари панировочные
3 ст.л.
Сливки – 50 мл
Способ приготовления
Шаг 1
Очищенный
картофель
отварить в подсоленной
воде почти до готовности.
Шаг 2
Аккуратно отделить рыбу
от костей, размять вилкой
и обжарить на сливочном
масле вместе с нарезанным луком.
Шаг 3
Картофель и рыбу с луком
пропустить через мясорубку.
Шаг 4

Добавить яйца, немного
сливок и панировочных сухарей.
Можно вместо замоченного
в молоке хлеба использовать панировочные сухари
и сливки – так можно контролировать густоту фарша, чтобы котлеты не расползались на сковородке.
Попробовать и слегка досолить. Пробовать можно
спокойно, все компоненты
уже готовые.
Шаг 5
Руки смазать растительным

Сырный суп

индекс массы тела превышает 35, то вероятность
преждевременной смерти
увеличивается на 29% по
сравнению с худощавыми
людьми.
По словам одного из авторов исследования Кэтрин
Флегал, одним из объяснением этого феномена может
быть то, что полные люди
чаще обращаются к врачам,
поэтому возможные опасные болезни у них выявляют на ранних стадиях.
LikarInfo

маслом, чтобы не прилипал
фарш и слепить котлетки.
Обжарить по 2 минуты с
каждой стороны, так, чтобы
образовалась румяная корочка, а потом несколько минут
подержать под крышкой, с
уже выключенным огнем под
сковородкой.
Шаг 6
Что за соус? Очень простой,
маслины пробить в блендере
с оливковым маслом, и чутьчуть добавить чеснока. Но
можно и со сметаной.
obozrevatel.com

Ингредиенты
1 пачка плавленного
5-6 средних картофелин,
сыра
1 морковь, 1 луковица,
(типа Волна, Дружба),
подсолнечное масло
Способ приготовления
Картофель почистить,порезать и опустить в кипящую подсоленую воду. Когда вода закипит опустить
в бульон одну пачку плавленного сыра. Затем морковку почистить, натереть на терке и обжарить на
подсолнечном масле с мелко нарезаным луком.Варить до готовности картофеля.
obozrevatel.com

системы, извлеченные из
их крови, подвергались обработке по специальному
методу и возвращались в
кровяное русло пациентов.
Через 12 недель после этого скорость распространения вируса снизилась на
90% у 12 пациентов. Через
24 недели такой же эффект
сохранился у 7 пациентов.
Терапевтическое действие
вакцины было исчерпано
через год после ее введения.
Для создания вакцины
потребовалось 7 лет, сообщает руководитель группы барселонских ученых
профессор Фелипе Гарсия.
Для завершения работы над
препаратом
понадобится
3-4 года.
Likar.info.

Жертвам моды нужна
трансплантация бровей

Многие жертвы уходящей моды на тонкие брови
теперь вынуждены прибегать к помощи трансплантологов. Женщины,
которые годами удаляли
воском и выщипывали
брови, столкнулись с тем,
что новые волоски перестают расти, рассказывают врачи.
Для «возвращения» бровей пластические хирурги
используют луковицы волос с головы пациентов,
либо, как доктор Сануси

Умара, берут волосы с
рук, ног или задней части
шеи женщин. По его мнению, эти волосы больше
напоминают естественные
волосы на бровях. Другие
врачи возвращают своим
пациенткам брови с помощью препаратов от облысения, но это чревато
появлением волос на лице.
Операция по трансплантации бровей занимает
около 2,5 часов и стоит 6-8
тыс. долларов.
www.likar.info

Кремовый торт «Зефирная мечта»

2 вафельных коржа, 400г.
зефира (лучше белого),
1 банка сгущенки, 100г.
масла, 2 столовые ложки
коньяка, 1 лимон, цукаты,
фрукты
Торт очень удобен в приготовлении «на скорую
руку», так как печь его
не надо. Сначала готовится крем: взбить сгущенку и масло, добавить
коньяк и пропущенный
через мясорубку лимон.
1 готовый вафельный
корж смазать кремом,

Ингредиенты
1 утка
1 луковица
4 зубчика чеснока
соль, перец
2-3 яблока
1/2 ч.л. тимьяна
(сушеного)
1/2 ч.л. майорана
(сушеного)
потроха утки
масло для жарки
1 ст.л. меда

Способ приготовления
Потроха промыть и нарезать кубиками.
Лук очистить и нарезать полукольцами. На
растительном масле обжарить лук до прозрачности. Добавить потроха
обжарить несколько минут все вместе, посолить.
Яблоки очистить, уда-

сверху плотно разложить
разделенные
зефирины,
плоскостью вниз. Смазать
кремом, затем круглой стороной вниз, заполняя пустоты между предыдущими зефиринами, разложить
следующий слой. Смазать
кремом, накрыть коржом.
Сверху украсить цукатами,
фруктами, кремом и т.д.
Можно пропорционально
увеличить количество продуктов и сделать торт в 2-3
раза больше, или добавить
в крем изюм, орехи.

obozrevatel.com

Печеная Утка с яблоками

лить плодоножку. Нарезать небольшими кубиками.
Смешать яблоки с потрохами. Добавить майоран и тимьян. Можно использовать любые ваши
любимые приправы.
Утку промыть, обсушить полотенцем. Натереть утку солью и перцем.
Очистить чеснок, разрезать дольки чеснока
вдоль на 3 части. Сделать
ножом глубокие надрезы
в утке (в ножках, грудке)
и нашпиговать чесноком.
Нафаршировать утку
яблоками с потрохами.
Сколоть зубочистками.
Поставить в разогретую
духовку. Запекать около
2 часов при температуре

180 градусов. Поливать
выделившимся
жиром
время от времени.
В самом конце смазать
утку медом, увеличить
температуру до 220 С
градусов. Запекать 10-15
минут, до образования корочки.
obozrevatel.com

Спортивні новини

5 украинцев в ТОР-10 рейтинга WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала
свои новые рейтинги во всех 17ти весовых категориях. Согласно новым рейтингам, сразу пять
украинских боксеров входят в
десятку лучших в своей весовой
категории.
В полулегком весе Олег Ефимович поднялся с девятой на
седьмую строчку рейтинга, а еще
один дончанин Владимир Кравец остался на восьмом месте
рейтинга в первом полусреднем
весе.
Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе
Вячеслав Сенченко опустился с

шестой на седьмую строчку рейтинга в своей весовой категории,
а «временный» чемпион мира по
версии WBA во втором среднем
весе Стас Каштанов остался на
первой строчке рейтинга.
С четвертой на пятую позицию
опустился украинский полутяжеловес Вячеслав Узелков, а еще
один украинец, бывший чемпион
мира по версии WBО в первом
среднем весе Сергей Дзинзирук
вошел в первую пятнадцатку рейтинга WBA.
Что касается супертяжелого
веса, где чемпионским титулом
WBA владеет украинец Владимир
Кличко, который в своем следую-

щем поединке должен встретиться с «регулярным» чемпионом
мира по этой же версии россиянином Александром Поветкиным, то здесь особых изменений
не произошло. Можно, разве что,
отметить исключение из рейтинга болгарина Кубрата Пулева, который в скором времени сразится
за звание официального претендента по версии IBF з поляком
Томашем Адамеком, и появление на девятой строчке рейтинга
американца Деонтея Уайлдера,
который впервые вошел в топдесятку рейтинга одной из ведущих боксерских организаций.
boxingnews.com.ua

Мессі про «Золотий м'яч»: просто неймовірно!
Нападник «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі,
який став учетверте поспіль володарем «Золотого м'яча», прокоментував подію зі сцени в Цюріху.
«По правді сказати, отримати цю нагороду четвертий раз
- просто неймовірно. Я хотів
би відзначити заслугу своїх колег з «Барселони»: Андрес - це

чудово тренуватися і грати з
тобою і іншими футболістами
нашої команди. Я також хочу
відзначити моїх товаришів по
збірній Аргентини, кожної людини, яка працювала зі мною,
всіх тренерів, персонал, мою
сім'ю і друзів. І звичайно, мою
дружину і сина. Всім дякую», підсумував Мессі.
ua.championat.com

НСК «Олимпийский» в 2012 году получил
чистую прибыль 1,5 млн грн

Национальный спортивный
комплекс «Олимпийский» в
2012 году вышел на самоокупаемость, получив около 1,5
млн грн чистой прибыли, сообщил гендиректор госконцерна
«Спортивные арены Украины»
(«Укрспортарена»), в ведении
которого находится НСК, Владимир Генинсон.
«Мы уже вышли на самоокупаемость, даже больше - по
итогам этого года планируется
чистая прибыль в размере 1,5
млн грн. 50% мы получили от
«Динамо» (Киев), остальное
делится между проведением
небольших мероприятий, вкладами от партнеров и, разумеется, концертами», - цитирует его
слова пресс-служба НСК.
По словам директора госконцерна, вырученные средства
планируется направить на развитие спорткомплекса, в частности на приобретение и обновление технологий.
«Планируем реализовать удаленный доступ к продаже би-

летов. Мы имеем 10 терминалов,
которые уже сейчас можем установить в разных точках города, но
пока не имеем возможности полностью этой системой управлять.
Кроме того, в планах повышение
качества мобильной связи на стадионе. В этом году при пиковом
заполнении стадиона ни один
оператор не мог гарантировать
устойчивую связь, они просто не
справлялись с нагрузкой. Планируем им в этом помочь», - отметил он.
Генинсон также сообщил, что
в связи со снятием ограничений,
действовавших в первой половине года в связи с проведением
Евро-2012, в текущем году планируется более широко использовать инфраструктуру стадиона в
части продажи услуг конференци банкетных залов, коммерческих
площадей, а также предоставления территории НСК как локации
для съемок фильмов и клипов.
По итогам прошедшего года на
НСК «Олимпийский» было проведено пять матчей Евро-2012,

один матч национальной сборной, пять матчей в рамках Лиги
Чемпионов, финал Кубка Украины, а также 14 матчей киевского
«Динамо» в рамках чемпионата
Украины.
«Кроме того, у нас успешно
прошли два больших концерта
(Мадонна и Red Hot Chili Peppers
- ред.), в течение года проводились экскурсии, культурные и
бизнес-мероприятия. Суммарно
арену посетило более миллиона
человек», - подытожил гендиректор.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 13 июля 2011
года принял постановление о
создании ГК «Спортивные арены Украины». В состав концерна включены НСК «Олимпийский», госпредприятие «Дворец
спорта» (Киев) и госпредприятие «Дирекция по строительству
объектов к Евро-2012 во Львове».
Справка:
НСК «Олимпийский» - многофункциональная
спортивная
арена для проведения футбольных матчей, легкоатлетических соревнований и массовых
культурно - развлекательных
мероприятий. Инфраструктура
стадиона соответствует требованиям УЕФА к стадионам класса «Элит». Общая вместимость
НСК «Олимпийский» составляет 70,05 тыс. мест, а подвесной
навес из полупрозрачной синтетической мембраны накрывает
100% зрительских мест.
www.companion.ua
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М.Фоменко назначен главным
тренером сборной Украины
Главным тренером национальной сборной Украины
по футболу назначен Михаил Фоменко. Такое решение
26.12.2012 принял исполком
Федерации футбола Украины.
Фоменко - один из самых известных украинских тренеров,
в этой профессии он уже больше 30 лет. Тренерскую карьеру
начал в 1979 году в сумском
«Фрунзенце». Через год его
пригласили в киевское «Динамо», на протяжении четырех
лет он был помощником главного тренера. До распада СССР
Фоменко еще успел поработать с черниговской «Десной»,
«Кривбассом» и грузинской
«Гурией».
В 90-х Фоменко год возглавлял сборную Ирака, после чего
возглавил «Динамо». С киевским клубом тренер выиграл
первое для команды чемпионство независимой Украины и
Кубок страны. Через год Фоменко перебрался в ровенский
«Верес». Правда, долго там не
задержался, приняв приглашение сборной Гвинеи. В конце

1994 года Фоменко вернулся
в Украину и возглавил ЦСКАБорисфен. С 1996 по 2003 годы
с перерывом в один год, руководил «Металлистом». Потом
менее года работал тренером
«Металлурга». 2006 году работал два сезона с «Таврией». Затем в течение года тренеровал
в России команду «Салют» из
Белгорода.
Далее Фоменко возглавил Комитет национальных сборных,
где работал до сегодняшнего
дня. Также он руководил группой, которая занималась поиском главного тренера сборной
Украины.
ЛIГАБiзнесIнформ

2 мил.$ для сборной Украины
- за выход на ЧМ -2014

На специальной пресс - конференции был представлен новый титульный спонсор сборной
Украины - им стала компания
«Эпицентр». Были названы и финансовые условия контракта между Федерацией футбола Украины
и новым титульным спонсором
украинской национальной команды.
Так, согласно заключенному соглашению, «Эпицентр» выплатит

ФФУ 2 миллиона долларов. За
каждую победу как в официальных, так и товарищеских матчах сборная будет получать 100
тысяч долларов, а за ничью - 50
тысяч.
В случае же выхода сборной
Украины в финальную часть
чемпионата мира 2014 года, национальная команда получит от
«Эпицентра» 2 млн долларов.
http://rus.newsru.ua

Украинская команда
на подиуме «Дакара»

Sixt Ukraine в общем зачете
ралли-рейда заняла
26-е место

Мы долго ждали этого момента
и теперь можем, наконец, вздохнуть с облегчением – мы на финише. И пусть мы не совсем достигли нашей заветной «десятки»
абсолюта - мы сделали великолепную гонку!
Вадим Нестерчук: «Я доволен
этим «Дакаром», ведь мы ехали

хорошо, с умом и мы поняли как
нам надо двигаться дальше. Мы
вынесли много полезных уроков
на этой гонке.
Мне нравится как работает команда - у нас есть отличный опыт,
который мы успешно применяем.
Уже четвертый финиш на Дакаре
- это показатель! С каждым разом
все выше и выше - это говорит
само за себя».
sport.segodnya.ua

16

Роз ва жа л ь н а с то р і н ка

№ (1) 131,
с і ч е н ь 2 013

Кроссворд

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Летание. 13. Шпиль. 14. Токката. 15. Мартини.
16. Варка. 17. Контора. 21. Ракетка. 25. Ржа. 27. Частушка. 28. Кормежка. 29. Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 39.
Армен. 40. Ломбард. 41. Джемпер. 42. Пятка. 43. Джакузи. 44. Тбилиси. 45. Сквер. 46. Главарь. 47. Алабама.
По вертикали: 1. Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 6. Кальмар. 7. Сатирик. 8. Танкист.
9. Америка. 18. Осада. 19. Тетка. 20. Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. Какао. 25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 31.
Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гранула. 34. Надпись. 35. Ондатра. 36. Трещина. 37. Теплица. 38. Корсика.

По горизонтали: 1. Одноглазый русский полководец. 6.
Какой хищник самый большой и самый тяжелый? 10. Название этого понятия происходит от латинского сокращения
«прямая артерия». 11. «22» при игре в очко. 12. Способ передвижения птицы. 13. «Острое» архитектурное решение.
14. Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «прикосновение». 15. Любимая
выпивка Джеймса Бонда. 16. Способ приготовления макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта спортивная
принадлежность бывает чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, листовидной, эллипсовидной, а самая известная
- круглая. 25. Железо с подмоченной репутацией. 27. Лаконичное четверостишие, повествующее о физиологических
аспектах любви между дролями и милками. 28. Потчева-

ние кота. 29. Что начинается вслед за ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. Что
есть число 3 для операции деления 23 на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 40.
Кредитное учреждение, с которым человек может связать себя обручальным
кольцом. 41. Вязаная кофта, одеваемая через голову. 42. Часть ноги, которая при
случае может и сверкнуть. 43. Назовите итальянца, которые изобрел вихревую
ванну для домашнего пользования, увидев подобный бассейн в больнице, где
лечили его сына, страдавшего ревматическим артритом. 44. Жители какого города ежедневно наблюдают объятия сестер Куры и Арагвы? 45. Зеленый оазис
в асфальтовой пустыне. 46. Зачинщик, руководитель, вожак. 47. Сердце южных
штатов США.
По вертикали:1. Вода, доведенная до температурной крайности. 2. Монстр из
триллера Чуковского. 3. Рыцарский турнир, все и вся в железе, а что должен
поднять рыцарь, чтобы показать свое бесстрашие? 4. Какой город, согласно
предание, возник на месте, где девушка Савва повстречала будущего жениха
- рыбака Варса? 5. Суд, который никого не сажает. 6. «Салатный» моллюск.
7. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 8. Член экипажа машины боевой. 9. Самая богатая страна в мире
потому, что половина ее населения, составляют потомки сбежавших из Европы кассиров. 18. Неприятельское кольцо, терпеливо ждущее ключей от города. 19. Артистический псевдоним Каштанки. 20. Перевернутый «орел». 22. Он
есть у аргумента, оператора, команды, параметра, регистра, числа, ячейки и у
каждого из вас, да еще наверняка и не один, и разных видов. 23. Прекрасная
виновница Троянской войны. 24. Эти бобы во времена Монтесумы служили
деньгами. 25. Умоисступление. 26. Площадь в английской системе мер, которую за день вспахивает пара волов. 30. Эта русская поэтесса по ее же словам
родилась в один год с Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Каких собак
в старину специально тренировали для боев с быками? 32. Этот бразильский
танец покорил Европу в 1989 году. 33. Крупица минерального удобрения. 34.
Дарственная на книге. 35. Окрысившийся водолаз. 36. Щель, узкое углубление
в поверхности. 37. Огород под стеклом. 38. Коренные жители этого большого
французского острова говорят на итальянском языке.

ГОРОСКОП
на февраль 2013

Редакційна колегія газети «Міграція»
Балух В.С. – Почесний голова Благодійного фонду
ім.Калнишевського, Голова Одеського апеляційного
господарського суду, кандидат юридичних наук;
Дехтяренко С.С. - директор департаменту управління справами та регіонального розвитку ДМС України;
Завальнюк В.В. - член Вищої ради юстиції України, депутат
Одеської обласної ради, кандидат юридичних наук, професор,
ректор Національного університету
«Одеська юридична академія»;
Ковальчук М.М. - Голова Державної міграційної служби України;
Кобилянський В.А. - Генеральний директор РСК «Капітан»;
Лібанова Є.М. - академік НАН України, доктор доктор
економічних наук, професор, директор інституту
демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи;
Малиновська О.А. - головний науковий співробітник
Національного інституту стратегічних досліджень,
доктор наук з державного управління;
Микитенко Є.В. - начальник ГУ ДМС України
в Донецькій області;
Наливайко Б.О. - начальник Управління ДМС України
в Вінницькій області;
Науменко Н.М. - директор Департаменту у справах біженців
та іноземців ДМС України;
Нишпор О.П. - начальник Управління по роботі з іноземцями,
дізнання та адміністративного впровадження Адміністрації
Держприкордонслужби України, генерал-лейтенант.
Пімахова Д.В. - директор Департаменту паспортної роботи та
громадянства ДМС України
Поліщук В.П. - начальник Управління зв’язків
із громадськістю МВС України;
Позняк О.В. - зав відділу міграційних досліджень інституту
демографії та соціальних досліджень ім. В.М. Птухи,
кандидат економічних наук;
Попок А.А. – віце-президент Національної академії
державного управління при Президентові України,
доктор наук з державного управління;
Скіртач Ю.І. - начальник Управління ДМС України
в Луганській області;
Скиба Я.Д. - начальник ГУ ДМС України у Львівській області;
Ткачук С.В. - начальник ГУ ДМС України в Одеській області;
Удовенко Г.Й. - екс-міністр закордонних справ України
(1994-1998рр),
Президент 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (1997-1998рр);
Чернобай О.В. - Голова Державної податкової адміністрації в
Одеській області
Шейбут В.В. - Перший Заступник Голови ДМС України;
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АНЕКДОТЫ
ПРО МИГРАНТОВ

***
Зима. Сильный мороз. Стоит мигрант из Африки, замерзает, руки в
кармане.
Подходит к нему мальчик:
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи, малчык...
***
В гостинице пожар, все кричат:
- Воды! Воды!
В окно высовывается мигрант из
Грузии и тоже кричит:
- А в 30-й номер - шампанского!
***
Две приятные, но довольно крупные
эмигрантки решили сфотографироваться на память. Подошли на пляже к фотографу и просят:
- Сфотографируйте нас, пожалуйста. Только так, чтобы мы не были
толстыми.
На что он им отвечает:
- Зайдите по шею в воду...
***
Кавказская свадьба. Подвыпивший
гость говорит соседу:
- Какой красивый хароший свадьба,
но какой нэкрасивый нэвеста!
- Я тебя зарэжу! Это моя доч!
- Вах, извини уважаемый, я ведь нэ
знал, что ты отэц этот красавица!
- Ну все. Тебе конэц! Я ее мать!
***
Когда поезд, увозивший супругов
эмигрантов в дальние страны, тронулся, жена вздохнув, сказала мужу:
-Ах, если бы здесь было наше пианино!
-Что за глупые мысли приходят тебе
в голову (отвечает муж).
-На пианино я оставила все наши
документы.
***
О мигрантах на Алтае
Мало кто знает о том, что большую
часть года, до массового заезда мигрантов, алтайские соленые озера
были совершено пресные...

***
Спрашивает мигрант местного жителя:
- Уважаемый! Не поможете ли Вы
мне? Как быстрее попасть на эту
гору?
Житель задумчиво смотрит на мигранта, потом на гору, и говорит:
- Хотите я собаку отвяжу?...
***
Американцы спрашивают русского
мигранта, смог ли бы он работать
у них дегустатором на ликероводочном заводе. Увидев, как изменился в лице мигрант, они поинтересовались, не плохо ли тому...
- Да нет, что вы, все просто отлично!
Только один вопрос: «А можно работу на дом брать???
***
Группа мигрантов прибыла в Чикаго. В аэропорту их встречает представитель миграционной службы
и сразу начинает рассказывать о
преимуществах американских технологий, об узкой специализации
американских профессионалов и об
их добросовестном подходе к только им порученному делу.
В это время мигранты обратили
внимание на группу людей в спецовках. Один из них делал буром отверстия в земле, а другой тут-же их
засыпал.
- Что они делают? - изумились мигранты.
Оторвавшись от своих рассуждений гид объяснил, что: - Эта бригада коммунальных рабочих сажает
деревья. Просто третий работник,
который ставит деревья в ямки, не
вышел сегодня на работу.
***
Отец грузинский мигрант задумчиво смотрит на своего волосатого
сына и кричит жене:
- Слюшай, я не понимаю, ти мнэ его
родила или связала?

В феврале 2013 года Овны будут стремиться
помочь всем окружающим: Вы не откажите
любому кто обратиться к Вам с просьбой,
более того – Вы сами будете предлагать свои
услуги людям. Одной из главных жизненных
задач в это время для Овнов станет – научиться не быть слишком навязчивыми.
Ваша целеустремленность в феврале «поразит» противника. И Вашему оппоненту не
останется ничего, как уступить Вам. Но рано
радоваться победе и окончательно расслабляться. Выиграна битва, но не все сражение. Так как вероятно, что противник вскоре
захочет изменить ситуацию в свою пользу.
Февраль 2013 года удачное время для представителей данного знака. Вы сможете превзойти самих себя. Этот месяц является подходящим временем, чтобы доделать дела,
завершение которых Вы все откладывали до
лучших времен. Причем справитесь Вы с задачами намного быстрее, чем сами ожидали.
Второй месяц 2013 года «подарит» Ракам
много перспектив. Но не нужно ждать слишком быстрых перемен. Не все будет безоблачно, представителям этого знака, нужно
будет немало потрудиться и приложить
определенные усилия. Звезды обещают, что
Ваш труд в будущем оправдается.
В это время Львы будут рассеянными, что
не свойственно представителям этого знака.
Вам сложно будет поддерживать разговор с
окружением, или Вы не слишком быстро будете входить в суть дела. Не разменивайтесь
по пустякам, копите силы на что-то действительно стоящее.
В феврале 2013 года жизнь многих Дев будет
разложена по полочкам во всех отношениях.
Вы часто скептически относитесь к советам
людей, особенно не близких. Но звезды советуют Вам не быть категоричными. Вероятно,
что такой взгляд поможет принять Вам решение в котором Вы долго сомневались.
Весам в это время нужно постараться понять, чего они ожидают от событий, которые происходят в их жизни. Самое главное,
чтобы Вы определились со своей позицией
и не отступали от реализации своих целей.
Так как, непонимание Вами того, чего же Вы
хотите и «тормозит» Вашу деятельность.
В феврале многие Скорпионы, будут легко
идти на компромисс что, в принципе, не является нормой для этого знака. Сейсас лучшая тактика для Вас – это уступчивость и
мягкость. Возможно, Вы не будете идти вперед, а начнете избирать более замысловатые
пути. Это может повлиять на Ваше будущее.
Стрельцам в это время лучше всего не ввязываться в конфликты. Постарайтесь проанализировать: почему возникла та или иная ситуация, во всем ли Вы были правы, и сделайте
выводы на будущее. Вы начнете лучше понимать окружение, что наилучшим образом
отразится на Ваших отношениях с людьми.
Козероги в феврале узнают много нового.
Некоторые в связи с в этим просто расширят
свой кругозор. У других от этого могут возникнуть крупные перемены в жизни. Звезды
не рекомендуют в это время разделять свои
дела на важные и второстепенные. Постарайтесь, по возможности, сравнять их.
Водолеи в феврале 2013 года могут оказаться в непривычной для них ситуации. Но звезды не рекомендуют Вам прилагать большие
усилия, чтобы все изменить. Лучше оставьте
пока все так, как есть, и постарайтесь сильно
не зацикливаться. Все неурядицы временны
и вскоре все образуется само собой.
Февраль 2013 – будет весьма удачным месяцем для Рыб. Успех будет сопутствовать
практически в любом деле, за которое они
возьмутся. Звезды не рекомендуют Рыбам
снимать с себя ответственность и перекладывать ее на других людей. Не стоит думать,
что кто-то справится лучше, чем Вы.

Безвозмездные взносы на поддержку газеты «Миграция» просим направлять на р/с 26007003244002
в АКБ «Имексбанк», МФ О 328384, код ОКПУ 24541918 БФ «Сочувствие». Газета «Миграция».
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