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Саміт Україна-ЄС

Привітання Президента
з Великоднем

Дорогі брати і сестри!

Сьогодні по всій Україні, в усіх її церквах та храмах, українською та іншими мовами ми радо зустрічаємо світле свято Воскресіння. Як писав ще
апостол Павло: «Один Господь! Одна віра! Одне
хрещення!». А для нас це ще й одна Вітчизна, бо
нас єднають Бог та Україна.
Великдень – це перемога віри над безнадією,
спасіння над безвихіддю, добра над злом і торжество життя над смертю.
Своїм воскресінням Христос довів: найбільші
труднощі, найважчі біди, які випадають на нашу
долю, можуть і будуть переможені! Це особливо
важливо пам’ятати в часи важких випробувань.
Згадаймо сьогодні усіх, хто загинув у цій Вітчизняній війні - і наших солдат, і мирних співвітчизників. Хай Господь їх в оселях праведних оселить і до праведних зачислить.
Але особливої уваги від нас потребують живі: родини наших героїв і переселенці, наші захисники на
фронті і демобілізовані.
Допоможіть ближньому. Завітайте до них.
Головне сьогодні – наша єдність та взаємна підтримка.
Сьогодні ми всі маємо бути як одна велика родина. У всіх нас є справжня надія на перемогу життя над
смертю.
Війна обов’язково закінчиться, бо ми прагнемо миру, на нашому боці Справедливість і Господь.
Вітаю всіх із Воскресінням Христовим – ХРИСТОС ВОСКРЕС!
president.gov.ua

Генеральний прокурор України
Віктор Шокін представив
прокурора Одеської області
10 квітня 2015 року,
Генеральний прокурор
України Віктор Шокін
представив колективу
прокуратури Одещини
нового керівника – старшого радника юстиції
Романа Говду.
Віктор Шокін зазначив, що Президент
України Петро Порошенко поставив чіткі
вимоги керівникам правоохоронних
органів
посилити боротьбу з
корупцією та злочинністю. Особливої уваги
керівництво
держави
приділяє реалізації положень Закону «Про
очищення влади». Тому
Генеральна прокуратура України вживає всі
необхідні заходи для
виконання положень закону. Нове керівництво
Одеської прокуратури
- це черговий крок оновлення кадрів.
Віктор Шокін наголосив, що Одеська область
– дуже складний регіон,

і тому перед новим керівництвом
обласної
прокуратури стоїть багато завдань на пріоритетних напрямках роботи.
Довідково: Говда Роман Михайлович – старший радник юстиції.
Народився 10 грудня
1980 року у м.Новояворівськ Яворівського району Львівської області.
Розпочинав свій трудовий шлях у 2003 році
в органах прокуратури
Житомирської області.

З 2005 по 2007 роки
працював в апараті
прокуратури Житомирщини. В апараті Генеральної прокуратури
України з 2010 року
працював на посадах
від прокурора відділу
до першого заступника
начальника управління
нагляду за додержанням законів органами
внутрішніх справ Головного управління нагляду
у кримінальному провадженні Генеральної
прокуратури України.

охорону правопорядку
щоденно забезпечують близько 10 тисяч
правоохоронців

стор.2

Олена Малиновська:
Трудова міграція населення
України: чого чекати в
найближчому майбутньому?

стор.6

надання Україні першого траншу
вірогідно в середині 2015 року.
Учасники саміту наголосили на
категоричному неприйнятті анексії Криму. Керівники України та
ЄС відзначили необхідність досягти миру на Донбасі на засадах виконання мінських угод. Стосовно
впровадження безвізового режиму
для українців конкретні строки
названі не були.
28 квітня саміт продовжився: у
НСК «Олімпійський» пройшла
Міжнародна донорська конференція.
ТСН

Сергій Радутний: ми робимо
все для покращення умов
надання послуг

22 квітня у підрозділі міграційної служби у м.Бровари Київської області
введено в експлуатацію
2 робочих місця, на яких
може
бути
оформлено
паспорт громадянина України для виїзду за кордон, як
з безконтактним електронним носієм (так званий
біометричний паспорт), так
і без нього. Раніше послуга
з оформлення паспорта для
виїзду за кордон у Броварах
не надавалася.
У заході взяли участь Голова Державної міграційної служби України Сергій
Радутний, Голова Київської
обласної державної адміністрації Володимир Шандра,
Міський голова міста Бровари Ігор Сапожко, Голова
Броварської райдержадміністрації Володимир Сінько, а також Голова Броварської районної ради Сергій
Гришко.
Сергій Радутний зазначив,
що протягом останнього
року Державна міграційна
служба України приділяє

Читайте
Арсен Аваков:

27 квітня в Києві стартував саміт
Україна-ЄС.
Учасники ухвалили спільну заяву. Документ підписали президент Європейської Ради Дональд
Туск, президент Єврокомісії ЖанКлод Юнкер і президент України
Петро Порошенко. У тексті заяви
наголошено, що часткове впровадження зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС почнеться з 1 січня 2016 року. Крім того, політики
домовилися щодо якнайшвидшого
укладення кредитної угоди стосовно третьої програми макрофінансової допомоги, що уможливить

в

особливу увагу питанням
покращення умов надання
адміністративних послуг.
Започаткування оформлення паспорта для виїзду за
кордон у Броварах зробить
цю послугу більш доступною для мешканців міста та
району, а також зменшить
навантаження інші підрозділи міграційної служби у
місті Києві та Київській області.
Подія стала можливою
завдяки співпраці міграційної служби з обласною та
районною адміністраціями.

номері:
Міграційна ситуація
у Запорізькій
області

стор.8

На сьогоднішній день у
підрозділах
міграційної
служби у місті Києві функціонує 60 робочих місць з
оформлення паспорта для
виїзду за кордон. В цілому
по Україні встановлено 610
робочих місць у більш як
200 підрозділах.
З початку року підрозділами міграційної служби
на всій території України
оформлено понад 600 тисяч
закордонних паспортів нового зразка, з них понад 230
тисяч – біометричні.
dmsu.gov.ua

Українці
в Румунії

стор.13
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У Міністерстві внутрішніх справ України

Арсен Аваков: охорону
правопорядку щоденно
забезпечують близько
10 тисяч правоохоронців
Під охороною МВС знаходяться найбільш важливі стратегічні
об’єкти інфраструктури країни. Про це глава МВС повідомив
під час засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій
21 квітня 2015 року у Міністерстві внутрішніх справ.
За словами Арсена Авакова, вже відбулися наради з участю керівників аеропортів, вокзалів, портів
щодо забезпечення охорони громадського порядку
на цих об’єктах. Здійснюють цю роботу працівники міліції та військовослужбовці Нацгвардії.
Під охороною перебувають 2,3 тисячі об’єктів.
Працівники структурних
підрозділів МВС та Національної гвардії здійснюють фізичну охорону
500 об’єктів, серед яких
– 13 особливо важливих,
у тому числі – 4 електростанції, а також наукові та
дипломатичні установи.
У середньому за добу
до несення служби залучаються більше 10 тисяч
правоохоронців.
Вони
несуть службу у складі
2,8 тисяч автопатрулів та
3,4 тисяч піших патрулів.
Крім того, під час охорони правопорядку вико-

ристовують 100 службових собак.
– У березні Департаментом служби охорони
при МВС укладено договори про охорону 10 морських торгових портів.
Починаючи з 1 квітня, ці
порти додатково охороня-

ють майже 150 постів та
12 автомобільних патрулів. Працівники міліції
озброєні табельною та
автоматичною вогнепальною зброєю, – зазначив
Арсен Аваков.
Прес-служба МВС
України

«Створення Національного
антикорупційного бюро
України - це підтвердження
політичної волі на
найвищому рівні»
Про це заявила перший заступник Міністра внутрішніх справ
Екатерина Згуладзе під час зустрічі представників МВС та
членів делегації Центрального антикорупційного бюро
Республіки Польща.

На зустрічі були присутні перший заступник
Міністра
внутрішніх
справ Екатерина Згуладзе та заступник Міністра
внутрішніх справ Василь
Паскал.
Республіку
Польщу представили Голова
Центрального
антикорупційного бюро Павел
Войтунік,
координатор

міжнародного співробітництва апарату Голови
Центрального антикорупційного бюро Павел Рутковскі та представники
Посольства Республіки
Польща в Україні.
Учасники обговорили
основні аспекти залучення іноземних колег та подальшої кооперації у вдосконаленні законодавчої

бази та діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Павел Войтунік наголосив, що представники
Республіки Польща готові до співпраці й надалі
здійснюватимуть експертну та консультативну роботу на постійній основі.
Прес-служба МВС
України

Делегація США
висловила задоволення
станом співпраці з МВС
9 квітня 2015 року Міністр внутрішніх справ України Арсен
Аваков, перший заступник глави МВС Ека Згуладзе та заступник Міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Тігран Авакян зустрілися з делегацією Сполучених Штатів
Америки на чолі з сенатором Робертом Портманом.
Під час зустрічі сторони обговорили питання
двосторонньої співпраці в
напрямку зміцнення професійної підготовки співробітників МВС України, а також боєздатності
підрозділів Національної
гвардії України в контексті необхідності протидії
злочинній терористичній
діяльності
незаконних
збройних формувань на
Сході України.
Арсен Аваков подякував Уряду США та Сенату
за підтримку у реформуванні Міністерства внутрішніх справ України.
Також під час зустрічі
глава МВС обговорив
із сенатором Робертом
Портманом питання про-

ведення спільних навчань
представників правоохоронних структур обох
держав. Крім того, учасники зустрічі обговорили можливість надання
Україні зброї, а також допомоги тимчасовим переселенцям.
Представники делегації

США схвально оцінили
стан співпраці з українською стороною, зокрема
– у сфері діяльності МВС
України, а також підтвердили готовність й надалі
розвивати
двосторонні
стосунки.
Прес-служба МВС
України

MBC та «Майкрософт»
підписали Меморандум про
співпрацю в галузі
кібербезпеки
Підписання Меморандуму надасть можливість у подальшому співпрацювати у сфері захисту даних та інформаційної безпеки України. У перспективі – співпраця в рамках програми операційної та технічної підтримки найвищого класу Microsoft Premier Support, а також підписання
Міністерством Угоди про співробітництво з питань безпеки.
1 квітня 2015 року Міністерство
внутрішніх
справ України та корпорація «Microsoft» підписали Меморандум про
взаєморозуміння, який
закріплює взаємну зацікавленість у співпраці в
галузі захисту даних, інформаційної та кібербезпеки.
Заступник
Міністра
внутрішніх справ України з питань європейської
інтеграції Тигран Авакян
зазначив, що співпраця зі світовим лідером
дозволить Міністерству
ефективно протистояти
сучасним викликам та
загрозам у кіберпросторі.
«Співпраця зі світовим
лідером дозволить Міністерству
налагодити
ефективну систему захисту від кіберзагроз та
оперативного реагування
на атаки», – підкреслив
заступник глави МВС.
За словами віце-президента
корпорації
Microsoft
у
країнах
Центральної та Східної
Європи Дона Грентема (Don Grantham), для
«Microsoft» питання захисту даних є надзвичай-

но важливим. Корпорація
вже понад 20 років співпрацює з європейськими
урядами,
державними
установами та бізнесом
і ділиться власним досвідом. Це допомагає
відповідати на локальні
виклики та сприяти економічному розвитку.
Сторони
зазначають,
що підписаний сьогодні
Меморандум стане фундаментом для підписання
подальших угод, в рамках яких МВС та фахівці
Microsoft спільно працюватимуть над посиленням
кібербезпеки відомства.
Зокрема, компанія готова
надавати інформаційну
підтримку і консульта-

ції фахівцям МВС щодо
своїх продуктів та сервісів Microsoft. Крім того,
представники «Майкрософт» готові надавати допомогу правоохоронцям
у процесі ідентифікації
та боротьби із загрозами
інформаційній безпеці.
Сторони також обговорили перспективи розширеної співпраці в рамках
програми операційної та
технічної підтримки найвищого класу Microsoft
Premier Support, а також
підписання
Міністерством Угоди про співробітництво з питань безпеки.
Прес-служба МВС
України

У Державній міграційній службі України
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З 1 квітня дані
Проект MIGRECO визнано успішним
про дітей не будуть
та корисним для України
вноситися до
закордонних
паспортів батьків

23 квітня у Києві підведено підсумки роботи
за проектом MIGRECO.
Представники державних
структур Білорусі, Молдови та України, залучені до вирішення питань,
пов‘язаних із міграцією,
ділились досвідом успішного проведення реформ
у контексті безвізового
та міграційного діалогу з
Європейським Союзом.
З 2013 по 2015 рік проект
MIGRECO, який втілює
Міжнародна організація
з міграції (МОМ), допомагав Білорусі, Молдові
та Україні у подальшій
розбудові системи управління міграцією у відповідності з міжнародними
стандартами і найкращим
досвідом ЄС. Цей проект
реалізовано за фінансової
підтримки ЄС.
«Проект MIGRECO став
дуже корисним і своєчасним для України. Зокрема, прийняття національної міграційної стратегії є
невідкладним кроком для
України з огляду на те, що
соціально-демографічна
ситуація вимагає нових
підходів до управління
міграцією та нової законодавчої бази міграційної
політики», - зазначив За-

ступник Голови Державної міграційної служби
України Юрій Сергієнко.
З огляду на регіональний фокус проекту
MIGRECO, його ключовим результатом став
перегляд
Національної
міграційної
політики
України на основі Регіонального аналізу потреб
інституційної
системи
управління
міграцією.
Цей документ підсумував
міжсекторальний аналіз
міграційного законодавства, і систем управління
міграцією у трьох країнах. У ньому особливу
увагу приділено питанню

кадрового забезпечення,
а також нормативним,
операційним та інституційним складовим. У документі сформульовано
спеціальні рекомендації
щодо внесення змін до законодавства, процедур та
інституційної бази згідно
зі стандартами ЄС та відповідними планами дій
щодо лібералізації візового режиму.
«Міжнародна
організація з міграції за підтримки донорів і надалі
продовжуватиме сприяти
українському Уряду у розбудові комплексної системи управління міграцією

Державна міграційна
служба України та редакція газети
«Міграція» вітають
З Днем народження:
Начальника УДМС України у Рівненській
області Драпчинську Лілію Аркадіївну!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, злагоди,
творчого натхнення та нових успіхів у
Вашій професійній діяльності!

і підтримуватиме зусилля
України, спрямовані на
підготовку національної
міграційної стратегії, яка
б відповідала найкращим напрацюванням ЄС
та сприяла поглибленню
діалогу між Україною та
ЄС із візових питань»,
- зазначив Голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі.
Представництво ЄС в
Україні висловило задоволення з приводу того,
що партнери проекту не
зупинилися тільки на аналізі ситуації, але взяли на
себе ініціативу доопрацювати основні політичні
документи на основі інформації, зібраної в рамках реалізації проекту.
MIGRECO охопив усі тематичні блоки Плану дій
ЄС щодо лібералізації візового режиму для України. Зокрема, для фахівців
українських державних
установ, безпосередньо
причетних до вирішення
питань, пов’язаних із міграцією, було проведено
тренінги, дослідження та
навчальні візити, які поглибили знання і розуміння таких питань як захист
біометричних даних, протидія неврегульованій міграції та торгівлі людьми
і захист прав людини.
dmsu.gov.ua

З 1 квітня 2015 року
втратила чинність постанова Кабінету Міністрів
України від 31.03.1995р.
№ 231, якою, зокрема,
передбачено процедуру
внесення даних про дітей
до закордонних паспортів
батьків.
Як відомо, з 1 січня 2015
року в Україні видаються закордонні паспорти
нового зразка. За новими
правилами, закордонний
паспорт можна оформити від народження, отже
внесення даних про дітей
до паспортів батьків не
передбачено. До 1 квітня
вклеювання фотографій
дітей здійснювалося лише
до закордонних паспортів
батьків старого зразка,
після 1 квітня такої можливості не буде.
Слід зазначити, що всі
документи, видані раніше,
зберігатимуть чинність до
завершення строку дії,
зазначеного в документі,
отже якщо дані про дітей
вже внесено до паспорта,
з цим документом можна
подорожувати з дитиною
і надалі.
Якщо ж дані про дитину

не внесено до закордонного паспорта одного з
батьків, після 1 квітня для
виїзду дитини за кордон
необхідно оформити дитині закордонний паспорт
нового зразка. При цьому, діти віком до 16 років
звільняються від сплати
державного мита, а сканування відбитків пальців рук для оформлення
біометричного паспорта
здійснюється лише з 12
років за згодою батьків.
Також, до внесення відповідних змін до законодавства
залишається
можливість оформлення
проїзного документа дитини, проте слід пам’ятати, що цей документ
приймається не всіма
країнами світу, зокрема
не приймають ці документи Чехія, Португалія, Іспанія. Отже, перед
оформленням
такого
документа
необхідно
уточнити у консульській
установі держави, до якої
планується подорож з
дитиною, чи приймає ця
держава проїзні документи дитини.
dmsu.gov.ua

Проведено зустріч з делегацією
Федерального Міністерства внутрішніх
справ Німеччини
17 квітня 2015 року у приміщенні ДМС відбулася зустріч з делегацією Федерального Міністерства
внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччина.
У ході зустрічі сторони обговорили питання виконання Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму
для України, зокрема роботи з питань захисту ідентифікаційних документів, запровадження документів,
що посвідчують особу з електронним носієм біометричної інформації, заходів розвитку міграційної політики та політики притулку, забезпечення свободи
пересування. Також були обговорені питання залучення експертної допомоги ФРН Німеччини.
Від ДМС участь у заході брали: перший заступник

Голови ДМС Ю.В.Сергієнко, заступник директора
Департаменту – начальник відділу по роботі з шукачами захисту Департаменту у справах іноземців та
осіб без громадянства П.М.Синявський, начальник
Відділу міжнародного співробітництва Д.Р.Шпак та
головний спеціаліст відділу з еміграційних питань
Департаменту з питань громадянства, реєстрації та
роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України О.Ф.Чебоненко Також під час зустрічі
був присутній начальник відділу юстиції, свободи та
безпеки, гуманітарного та транскордонного співробітництва Департаменту Європейського Союзу МЗС
України Р.В.Андарак.
dmsu.gov.ua
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У територіальних міграційних службах України

№ (0 4) 158 ,
к в і т е н ь 2 015

В Одесі проведено розширене засідання колегії
ГУ ДМС України в Одеській області
23 квітня 2015 року відбулося розширене засідання колегії Головного Управління ДМС України в Одеській області під
головуванням в.о. начальника ГУ ДМС
України в Одеській області В.В.Пасулько.
На колегії були розглянуті наступні питання:
- організація роботи територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Одеській області за I квартал 2015 року;
- результати роботи територіальних підрозділів з питань оформлення паспорта
громадянина України, паспорту громадянина України для виїзду за кордон, а також проблемні питання під час реалізації
Закону України «Про громадянство України»;

- документування та реєстрація місця
проживання вимушених переселенців із
АРК та зони АТО. Актуальні проблемні питання територіальних підрозділів з
ЦНАП, сільськими радами та органами
ЖКХ;
- стан роботи територіальних підрозділів з протидії незаконній міграції, надання іноземцям та особам без громадянства
дозволів на імміграцію, продовження
строку перебування оформлення посвідок
на постійне та тимчасове проживання.
В роботі колегії взяв участь та виступив
член Колегії ДМС України, Головний редактор газети «Міграція» І.П.Супруновський.
ГУ ДМСУ в Одеській області

На Житомирщині, Львівщині, Чернігівщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Полтавщині
та Буковині підвели підсумки роботи міграційної служби області за перший квартал 2015 року.

Благодійна акція
В УДМСУ в Чернігівській області відбулися
звітно-виборчі збори профспілкового комітету напередодні Великодніх свят

3 квітня в актовій залі Управління Державної міграційної
служби України в Чернігівській
області відбулися звітно-виборчі збори Первинної профспілкової організації працівників
державних установ. У засіданні
зборів взяли участь начальник
Управління Ксенія Лук’янець,
перший заступник начальника
Володимир Рудницький, голова
обласної організації профспілки
працівників державних установ
Марія Бойправ, голова профспілкового комітету Управління Тетяна Кириченко та члени

профспілки.
На початку зборів учасники
заслухали звіт Тетяни Кириченко про діяльність профкому
за період 17.10.2012 року по
03.04.2015 року.
Про роботу ревізійної комісії доповів присутнім скарбник
профспілкового комітету, головний бухгалтер Управління Михайло Корнієнко.
Марія Бойправ звітувала членам профспілки про діяльність
обласної організації профспілки
працівників державних установ
за 2014 рік.

Підсумовуючи доповіді голови та скарбника профспілкового
комітету учасники зборів одностайно визнали роботу профспілки за звітний період задовільною.
Далі члени профспілки шляхом
голосування обрали профспілковий комітет та членів ревізійної
комісії. А також визначили делегатів від Управління державної
міграційної служби України в
Чернігівській області на обласну звітно-виборчу конференцію.
«Діяльність профспілки має
велике значення як у роботі нашого Управління, так і діяльності служб та установ в цілому. І
кожен розуміє важливість профспілкових організацій, особливо
сьогодні. Тому, шановні члени
профспілки - колеги, прошу вас
сумлінно та відповідально ставитися до покладених на вас
повноважень та обов’язків»,
- зазначила у завершальному
слові начальник УДМС України
в чернігівській області Ксенія
Лук’янець.
А.Шевченко, УДМС України
в Чернігівській області

ГУ ДМС України в Харківській
області розпочало
відпрацювання ВНЗ з питань
перебування іноземних
студентів на території України
На виконання листа Управління СБУ в Харківській області від
11.12.2014 №70/2-14668 та у зв’язку із службовою необхідністю, з 1
квітня 2015 року ГУ ДМС України
в Харківській області розпочало
другий етап адміністративно-профілактичного відпрацювання вищих навчальних закладів м.Харкова, які мають ліцензію Міносвіти
на надання освітніх послуг іноземним громадянам, та місць проживання іноземних студентів на
предмет дотримання ними законодавства про статус іноземців та
осіб без громадянства.
Головним завданням заходів є
зміцнення контролю за перебуванням іноземних студентів у державі, а також виявлення та припинення ними правопорушень з боку
іноземних громадян та посадових
осіб вищих навчальних закладів,

що займаються набором іноземців
для навчання в Україні.
Начальник ГУ ДМС України в
Харківській області В.В.Гузь зазначив, що досягнення поставленої мети планується реалізувати
шляхом відпрацювання навчальних закладів, які мають ліцензію
Міносвіти на надання освітніх
послуг іноземним громадянам та
відпрацювання гуртожитків та інших місць проживання іноземних
студентів.
Для організації та проведення
заходів на період відпр ацювання
навчальних закладів, яка завершиться 30 червня 2015 року, створено спеціальну робочу групу, до
складу якої увійшли як керівники,
так і головні спеціалісти ГУ ДМС
України в Харківській області.
ГУ ДМС України
в Харківській област

31 березня 2015 року працівники міграційної служби Рівненської області передали бійцям 53
окремої механізованої бригади
придбаний за власні кошти подарунок. А саме, співробітники
служби придбали комп’ютерний
принтер для військовослужбовців,
які перебувають у зоні проведення
АТО.
Керівництвом УДМС України в
Рівненській області в особі Лілії
Драпчинської підтримано ініціативу працівників служби в наданні благодійної допомоги бійцям з
Рівненщини. Така допомога армії
від міграційників не є разовою акцією. За інформацією волонтерів,

найбільш актуальною проблемою
є забезпечення військових теплими речами, тому взимку захисникам передано теплі шапки, шкарпетки, каремати. Допомагають
члени колективу також продуктами харчування, санітарно-гігієнічними виробами тощо. Окрім того,
власними руками співробітників
УДМС України в Рівненській області змайстровано більше 20 маскувальних сіток. До благодійної
допомоги долучилися і працівники територіальних підрозділів
УДМС.
Л. Пшебільська
УДМС України
в Рівненській області

На Прикарпатті офіційно зареєстровано понад
3600 вимушених переселенців
22 квітня 2015 року в Івано-Франківську перебувала делегація Литовської республіки,
яку очолюють Міністр оборони держави Юозас Олекас та
Надзвичайний і Повноважний
Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.
Представники делегації зустрілися з першим заступником
голови облдержадміністрації
Сергієм Басарабом, заступником голови ОДА Володимиром
Кушніром, першим заступником голови обласної ради
Олександром Левицьким, керівниками правоохоронних органів Прикарпаття, обласним
військовим комісаром.
Під час зустрічі литовську
сторону цікавили питання,
пов’язані з проведенням мобілізації, наданням реабілітаційної допомоги учасникам
антитерористичної операції,
забезпеченням умов для проживання на території області
переселенців з південно-східних регіонів України.
Сергій Басараб поінформував
гостей про те, що станом на

22 квітня 2015 року в області
офіційно зареєстровано 3,6 тисячі тимчасово переміщених
осіб. За словами управлінця,
служби виконавчої влади на
Прикарпатті «роблять максимальні кроки з фінансування
переселенців, організації робочих місць, надання матеріальної допомоги». Також, як
наголошувалося, приділяється
значна увага організації реабілітаційних заходів для бійців,
які повернулися із зони ведення бойових дій.

Варто зазначити, що відторік
і в цьому році, зокрема, підрозділи міграційної служби
області надали внутрішньо переміщеним громадянам понад
1200 адміністративних послуг,
в тому числі, оформили 103
паспорти громадянина України, 412 закордонних паспортів,
прийняли від осіб цієї категорії 47 заяв у зв’язку з втратою
ними паспортів громадянина
України.
УДМС України в Івано-Франківській області

У територіальних міграційних службах України
Начальник УДМС Вінницької
області на прес-конференції
висвітив міграційні процеси

Начальник
Управління ДМС України у
Вінницькій області
Борис Наливайко
Під час прес-конференції, яка
відбулася в прес-центрі Департаменту інформаційної політики
облдержадміністрації, начальник
Управління ДМС України у Вінницькій області Б.О.Наливайко
доповів про міграційну ситуацію
на Вінниччині та повідомив, що в
області постійно проживають 11
315 іноземців та осіб без громадянства, 35 біженців та 21 особа,
що потребує додаткового захисту
в українське суспільство. 4 іноземця здійснили інвестицію в
економіку України понад 100 тис.
доларів (США) та тривалий час
працюють в області.
У поточному році виявлено - 44
нелегальних мігранта, скорочено
термін перебування на території
держави - 5 іноземцям та ОБГ, подано 3 позови до суду щодо примусового видворення іноземців.
Притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства та
сприяння незаконній міграції 158 іноземців і громадян України
та накладено адміністративних
стягнень на суму 87 550 грн.
В області функціонує 8 вузлів щодо оформлення та видачі
паспортів громадян України для
виїзду за кордон. Встановлено
обладнання для оформлення біометричних закордонних паспортів у містах Вінниці, Гайсині,

Могилів-Подільському та смт Тростянці.
Всього оформлено та видано 15
349 закордонних паспортів, з них 8
508 з безконтактним електронним
носієм.
До УДМС звернулося – 1 128 громадян із Донецької та Луганської
областей, із яких зареєестровано
міце проживання - 371; видано
паспортів громадян України –
175 та виготовлено закордонних
паспортів – 291.
Крім того «Відповідно до вимог
Закону України від 28.12.2014 року
№79-VIII «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо
реформ міжбюджетних відносин»,
з 8 лютого 2015 року, кошти за надані адміністративні послуги та
державне мито надходять виключно до місцевих бюджетів на території тієї адміністративної одиниці
де було надано адмінпослугу. Так,
протягом І-го кварталу надані адміністративні послуги Управлінням до місцевих бюджетів області
надійшло 1 982 866 гривень, та
стягнення державного мита – 3 386
916 гривень» - наголосив Борис
Наливайко.
В ході прес-конференції начальник Управління розповів, що з першого квітня закордонний паспорт
видаватиметься
неповнолітнім
навіть від народження. Втрачає
чинність постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1995 №
231, якою передбачена процедуру
внесення даних про дітей до закордонних паспортів батьків. Проте, як уточнив Борис Наливайко,
якщо дані про дітей вже внесено
до паспорта старого зразка, з цим
документом можна подорожувати
з дитиною і надалі.
«Після 1 квітня для виїзду дитини за кордон необхідно оформити
їй закордонний паспорт нового
зразка. Ті, хто молодші 16-ти років
звільняються від сплати державного мита, а сканування відбитків
пальців рук для оформлення біометричного паспорта здійснюється лише з 12 років за згодою
батьків. Такий документ діятиме
упродовж 4-ох років. Досягнувши
16-ти років, діти отримають такі
паспорти на 10 років. При бажанні,
вони можуть бути біометричними»
– зазначив Борис Наливайко.
УДМС Управління
у Вінницькій області
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На Херсонщині проведено нараду з
керівниками структурних та територіальних
підрозділів Управління ДМС України
В міграційній службі Херсонщини, під керівництвом начальника Управління Оксани
Яковенко, відбулася нарада за
участю керівників структурних
та територіальних підрозділів,
а також юриста Херсонського
об’єднаного міського військового комісаріату Дмитра Бондара.
Обговорювалися питання стану співпраці територіальних
підрозділів УДМС з військовими комісаріатами щодо оформлення реєстрації за місцем
проживання або за місцем перебування та зняття з реєстрації
призовників і військовозобов`язаних .
З метою упередження вимог
діючого законодавства під час
заходів з проведення часткової мобілізації, керівникам
територіальних
підрозділів
УДМС на заняттях в системі
службової підготовки організувати вивчення з підлеглими
працівниками вимог статті 6
Закону України «Про свободу
пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні»,
статті 38 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» та статті 22 Закону
України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію».
Наголошено на своєчасному

виконанні запитів військових
комісаріатів щодо повідомлення
про місцеперебування призовників і військовозобов’язаних.
В ході семінару окрему увагу приділено результатам дистанційної перевірки службової
діяльності УДМС України в
Херсонській області з питань
прийняття рішень про продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства
на території України.
З метою дотримання територіальними підрозділами УДМС
чинного законодавства в частині продовження строку перебування в Україні іноземців та
осіб без громадянства, керівництвом Управління ухвалено

ряд відповідних дій.
Зокрема, протягом травня поточного року, начальнику відділу у справах іноземців,осіб без
громадянства та протидії нелегальній міграції Олегу Калнаузу організувати проведення на
базі Управління навчального
семінару за участю керівників
та працівників територіальних
підрозділів УДМС з питань
прийняття рішень про продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства
на території України.
По закінченню семінару передбачається проведення підсумкового заліку.
І. Євич, УДМС України
в Херсонській області

В прямому ефірі
телерадіокомпанії
«Буковина»
говорили про
протидію
торгівлі людьми
Питанням протидії торгівлі
людьми на території Буковини була присвячена програма
«Студія А3» ЧОДТРК «Буковина». Міграційну службу під
час прямого ефіру представляв
начальник відділу у справах
іноземців, осіб без громадянства та протидії нелегальній
міграції УДМС в Чернівецькій
області Едуард Дудкевич.

У Львівській міграційній службі
працює кімната, де пріоритети
надаються дітям

У Львові, на вул.Руданського, 3 створено автоматизоване робоче місце, де позачергово обслуговують дітей. Йдеться
про виготовлення паспортів громадян
України для виїзду за кордон.
Сьогодні можна виготовити два документи для перетину кордону з дітьми:
паспорт для виїзду за кордон та дитячий
проїзний документ дитини.
Пакет документів на дитячий проїзний
можна здати у міграційний підрозділ
за місцем реєстрації. Не залежно, чи є
там автоматизоване робоче місце де,
приймають документи на закордонний
паспорт, чи ні.
Виготовлення ж паспорта для виїзду за
кордон передбачає наявність спеціального обладнання. Такими автоматизованими робочими місцями сьогодні, на
жаль, обладнані не всі міграційні підрозділи.
Щоб полегшити батькам і дітям виготовлення закордонних паспортів, таке
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робоче місце створили у центральному
офісі ГУ ДМС України у Львівській області.
За адресою: м.Львів, вул.Руданського,3
сьогодні працює три автоматизовані робочі місця. Документи на виготовлення
закордонних паспортів можна здати у
кабінеті № 10. Відкрито для повноцінного прийому громадян і кабінет №4.
Він працював у режимі обмеженого
прийому. Обслуговував тих, хто потребував виправлення даних у паспортах,
щоб не змушувати їх повторно стояти у
загальних чергах, та приймав вразливі
категорій громадян: поранених бійців
АТО та інвалідів. І, відповідно, АРМ
встановлено у кабінеті №16, де приймали документи на виготовлення дитячих
проїзних документів. Відтепер, там
прийматимуть пріоритетно документи
на виготовлення закордонних паспортів
для дітей.
УДМСУ в Чернівецькій області

Він розповів глядачам про
основні міграційні тенденції
на Буковині за останні роки –
внутрішньодержавні, міжнародні та щодо внутрішньо переміщених осіб. Представник
міграційної служби підкреслив
також, що останнім часом в області суттєво покращено роботу з дотримання міграційного
законодавства іноземцями та

особами без громадянства.
В прямому ефірі було надано
відповіді телеглядачам щодо
студентів-іноземців, які тимчасово проживають в Чернівцях,
та – щодо порядку примусового видворення іноземців за
межі країни та поміщення їх в
ПТПІ.
Прес-служба УДМС в
Чернівецькій області

Столична міграційна служба
посилила контроль за
об’єктами роздрібної торгівлі
«швидкого харчування»
З настанням весни у Києві активізувалась діяльність вуличних яток, які пропонують перехожим стандартне меню
«швидкого харчування». Підприємці
віддають перевагу велелюдним місцям і
займають місця на ринках, торгівельних
майданчиках, поблизу великих транспортних розв’язок і популярних зон
відпочинку. Найчастіше кіоски пропонують відвідувачам так звану «шаурму»,
«хот-доги», курей-гриль та іншу подібну продукцію. В переважній більшості
випадків її готують і продають найняті
іноземні громадяни, серед яких є й ті, хто
перебуває в нашій державі незаконно,
порушуючи міграційне законодавство і
створюючи потенційну загрозу громадському правопорядку.
З метою їх виявлення працівники міграційної служби Києва разом зі співробітниками СБУ та МВС України вже
понад місяць здійснюють регулярні перевірки згаданих об’єктів у різних районах

Києва. Так, 16 квітня в ході обстеження
однієї з торгівельних точок поблизу метро «Лівобережна» було виявлено трьох
громадян Узбекистану, які не мали при
собі ні особистих документів, ні дозволів
на працевлаштування.
Всього за місяць на різних точках торгівлі «шаурмою» було виявлено 29 іноземців – порушників міграційного законодавства і складено щодо них протоколи
про адміністративне правопорушення за
ст. 203 КУпАП. Крім того, стосовно 20
іноземців було прийнято рішення про
примусове повернення до країн походження, а щодо двох – про примусове
видворення за межі території України.
Для виконання рішення про примусове
видворення одного із них було супроводжено до аеропорту Бориспіль, а іншого
- поміщено до Чернігівського ПТПІ.
Л.Розумна, ГУ ДМС
України в м.Києві
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Трудові мігранти
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Трудова міграція населення України:
чого чекати в найближчому майбутньому?
Олена
Малиновська,
Головний науковий
співробітник
Національного
інституту
стратегічних
досліджень,
доктор наук з
державного
управління,
м.Київ
Революційні події 2013 року, війна й зовнішня агресія позначилися
на всіх без винятку сторонах життя українців, не могли не вплинути
на їхню міграційну поведінку. Тим
більше, що міграція – реактивний
процес, який реагує на економічні
та політичні зміни, причому не лише
в країні походження, а й в країнах,
куди спрямовується міграційний потік.
У період швидких кардинальних
змін будь-який прогноз – справа невдячна. По-перше, ситуація повсякчас змінюється, по-друге, - зважаючи на різноманітність чинників,
які на неї впливають, врахувати всі
можливі варіанти подальшого розвитку вкрай складно. Разом з тим,
спробуємо все ж спрогнозувати можливі перспективи трудової міграції з
України спираючись на аналіз міграційної ситуації в Україні останнього
періоду та логічні припущення щодо
можливого впливу на міграційну поведінку населення сучасних подій.
Спершу нагадаємо недавнє минуле. Короткий період бурхливих міграційних переміщень, викликаних
розвалом СРСР, коли в Україну був
спрямований масовий потік репатріантів, у т.ч. депортованих за часів
тоталітаризму, а її населення завдяки
цьому продовжувало зростати, незважаючи на від’ємні показники природного відтворення (у 1992-1993
рр. чисельність мешканців України
перевищувала 52 млн.), завершився
1994 р., найбільш важкого року перехідного періоду. Внаслідок глибокої
економічної кризи країна втратила
привабливість для іммігрантів, натомість еміграція активізувалася.
Упродовж наступного десятиліття
сальдо міграції набуло від’ємного
значення і в 1994-2004 рр. перевищило 700 тис. Лише 2005 р. статистика
зафіксувала невелике додатне сальдо
міжнародних міграцій, що співпало
із певним пожвавленням економіки.
Разом з тим варто зауважити, що статистика міграції на основі інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації за місцем проживання не вповні
відображала дійсні масштаби виїзду
українців за кордон.
Справа в тому, що фіксоване статистично скорочення виїзду для
постійного проживання, що згідно
законодавству відбувався за певними процедурами і підтверджувався
документально, спостерігалося на
фоні наростання трудової міграції
за кордон, тобто частково сезонних,
проте частково й більш тривалих
поїздок з метою працевлаштування
в зарубіжних державах, які, однак,
більшістю мігрантів розглядалися
як тимчасові, зняттям з реєстрації за
місцем проживання не супроводжувалися і, відповідно, статистично не
обліковувалися.
Разом з тим, навіть за умов очевидного недообліку міграційних переміщень, який в умовах війни та агресії закономірно посилився, офіційні

дані міграційної статистики показують, що в 2014 р. сальдо міграції
хоча й залишалося додатнім (22,6
тис.) проте було на третину меншим,
ніж у 2013 р. (32 тис.). Додатне, нехай і незначне, сальдо міграції в умовах війни виглядає парадоксально,
проте його стрімке зменшення, хоча
й не демонструє реальну ситуацію,
однак вказує на тенденцію: виїзд з
України зростає, тоді як в’їзд скорочується.
Є підстави вважати, що, як і у
попередній період, незначні втрати населення внаслідок офіційно
оформленого виїзду для постійного
проживання в зарубіжних країнах
насправді означають, що більшість
еміграції відбувається без відповідної реєстрації. Вже упродовж
майже двадцятирічного періоду міграція з метою працевлаштування
є найбільш масовим і соціально та
економічно значущим міграційним
потоком в Україні. Оцінити її обсяги
можна основі результатів періодичних опитувань населення, що проводяться Державною службою статистики. Останнє з них датується 2012р.
(опитано 22 тис. домогосподарств,
зібрано інформацію про 48 тис. працездатного населення по всій території України). Згідно з його результатами, впродовж двох з половиною
років до проведення обстеження (с 1
січня 2010 р. по 17 червня 2012 р.)
хоча б раз на роботу за кордон виїздили 1,2 млн. українців. Разом з тим,
обстеження не охоплювало осіб, які
виїхали до 2010 р. і протягом періоду спостереження в Україну не
поверталися. Крім того, інформація
про відсутність надавалася членами
їхніх домогосподарств, які залишаються в Україні. Іншими словами,
обстеженням не могли бути охоплені
мігранти, які виїхали всією сім’єю,
або встигли перевезти сім’ю за кордон. Звідси, реальна чисельність трудових мігрантів з України більша за
наведену цифру.
Масштабність трудової міграції
українців напряму пов’язана з економічним становищем країни. ВВП
на душу населення з урахуванням
купівельної спроможності в Україні,
за даними Світового банку, суттєво
поступається країнам призначення
українських працівників. У 2013 р.
цей показник в Україні був меншим,
ніж в Італії, Іспанії в 4 рази, в Чехії –
в 3 рази, в Росії, Польщі – більш, ніж
в 2,5 рази.
У 2014 р. економічна ситуація внаслідок війни та зовнішньої агресії
значно погіршилася, стагнація переросла в глибоку кризу. Промислове виробництво за підсумками року
скоротилося на 10,7%. Поквартальне
падіння ВВП (в постійних цінах в
процентах до відповідного кварталу
попереднього року, без урахування
тимчасово окупованої території) становило в першому кварталі – 1,2, у
другому – 4,6, в третьому – 5,3%, а у
четвертому кварталі 2014 р. – 14,8%.

Стан економіки закономірно позначилося на добробуті населення. Хоча
номінально середня заробітна платня в 2014 р. зростала, проте інфляція, яка сягнула майже 25% і в 2015
р. продовжувалася з новою силою,
призвела до її реального падіння.
Середня реальна зарплатня в грудні
2014 р. становила лише 86,6% від
рівня грудня 2013 р. Відбувалося
стрімке подорожчання комунальних
послуг, вартості проїзду на транспорті, ліків, продуктів.
На початку 2015 р. статистика зафіксувала зменшення уже не лише
реальної, а й номінальної зарплатні
в багатьох галузях. Тому в лютому
2015 р. реальна зарплата впала до
82,2% показника для лютого 2014 р.
При цьому варто підкреслити, що
понад 60% працівників у 2014 р. отримували заробітну плату нижче середнього рівня, а 5,2% - нижче прожиткового мінімуму, який до того ж
є очевидно заниженим.
У контексті трудової міграції більш
ніж красномовним виглядає порівняння української зарплатні із заробітками в країнах призначення
працівників-мігрантів. Так, середня
зарплата в Україні, що ледь перевищує 100 Євро, є майже у 20 разів
меншою, ніж в Італії, в 6 разів меншою, ніж у Польщі, майже в 4 рази
- ніж в Росії (табл.1).
До цього треба додати, що враховуючи вкрай скрутну економічну
ситуацію мінімальна заробітна плата та мінімальна пенсія заморожені, а разом із ними й всі соціальні
виплати, які вираховуються від цих
показників. Прийнято рішення про
обкладання податком пенсій, які перевищують розмір трьох мінімальних зарплат, а також про невиплату
15% пенсії працюючим пенсіонерам.
За такої ситуації все більше українців опиняються за межею бідності. Бідних в Україні, за оцінками, не
менше 25% (за національним критерієм бідності, що становить 75% медіанних доходів). В нинішній ситуації спостерігається ще й таке явище
як нові бідні. Тобто люди, які втратили майно і заощадження в результаті
війни, внутрішні переміщені особи,
а також мешканці районів, постраждалих від військових дій.
Не лише за рахунок внутрішніх переміщених осіб зростає чисельність
українців, позбавлених можливості
власною працею забезпечити собі
отримання хоча б мінімальних доходів. Рівень безробіття (за методологією МОП) збільшився з 7,3% в 2013р.
до 9,3% в 2014 р. Причому рівень
безробіття молоді до 24 років сяг-

пристойну роботу, тобто таку, яка
відповідала б їхньому рівню кваліфікації і забезпечувала достатній
заробіток, в населеному пункті, де
вони проживають, вкрай складно
(в 2008 р. та думали 74% респондентів). А на думку 60% опитаних,
важко знайти не лише пристойну, а
й будь-яку роботу (в 2008 р. таких
було 38%).
Таким чином, різке скорочення
доходів населення, падіння рівня
життя та поширення бідності з новою силою висуває перед багатьма
українцями проблему виживання.
В 1990-ті роки важливою стратегією її розв’язання стала трудова
міграція за кордон, що спричинило
швидке поширення цього явища.
За нинішніх умов, враховуючи набутий населенням досвід трудової
міграції, а також потужні соціальні мережі, що склалися завдяки
двадцятиріччю її розвитку, до такої
стратегії може вдатися значна кількість українців. За даними того ж
соціологічного моніторингу 2014
р., найближчим часом готові виїхати на заробітки за кордон 7,4%
опитаних (2008 р. – 6,2%), про еміграцію для постійного проживання
розмірковують понад 15% респондентів.
Поряд із наростанням обсягів у
найближчій перспективі вірогідні
зміни деяких суттєвих характеристик трудової міграції. Передовсім
можна передбачити її подальшу
географічну переорієнтацію. Традиційно, із зрозумілих причин,
найважливішим партнером України з обміну населенням була Росія.
Російсько-український міграційний
коридор належить до числа найінтенсивніших у світі. Саме до Росії
спрямовувався й найчисленніший
потік тимчасової трудової міграції
з України. За даними обстеження
Держстату України з питань трудової міграції 2008 р., в Росії працювали приблизно половина працівників-мігрантів. Разом з тим, дані
аналогічного обстеження 2012 р.
показали, що, хоча Росія залишалася основною країною призначення,
її частка скоротилася до 43,2%.
Натомість зросло значення країн
Європейського союзу, передовсім
Польщі (з 8% в 2008 р. до 14,3% в
2012 р.).
Поступову переорієнтацію потоку трудової міграції з України із
східного на західний напрямок підтверджують й російські джерела.
Впродовж нульових років частка
українців серед іноземних працівників, що мали дозволи на пра-

Таблиця 1. Середня нетто заробітна плата в Україні та
основних країнах-імпортерах української робочої сили,
2014/2015 р., Євро
Італія
Іспанія
Греція
Португалія
Польща
Чехія
Росія
Україна

1923
1734
1004
985
669
762
429
116

Джерело: List of European countries by average wage. - [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage

нув 23%. Зростає й такий показник
як рівень зареєстрованого безробіття: на 1 березня 2015 р. на обліку у
Державній службі зайнятості перебували 521,3 тис. громадян, тоді як
середньорічний показник у 2014 р.
становив 460 тис.
За даними загальноукраїнського
соціологічного моніторингу, який
щорічно проводиться Інститутом
соціології НАН України, в 2014 р.
85,5% українців вважали, що знайти

цевлаштування в Росії, як і їх чисельність, постійно скорочувалися.
Якщо в 2000 р. громадяни України
становили 30% іноземних працівників в Росії, то в 2005 р. – 20%, а в
2010 р. – 10%. В 2012 р. громадянами України були 11% іноземців, які
мали на кінець року чинні дозволи
на працевлаштування, і менше 3%
тих, хто мав патенти на роботу у фізичних осіб. Подальше зменшення
обсягів трудової міграції з України

до Росії можна очікувати у зв’язку
з більш жорсткими законодавчими
нормами, введеними в РФ із січня
2015 р. На думку деяких експертів,
вони призведуть до скорочення
чисельності українців, які працюватимуть в Росії, на 20-30%.
Частина трудових мігрантів, які
їздили на роботу до Росії, може
переорієнтуватися на інші пострадянські країни, передовсім Білорусь та Казахстан. Тим більше,
що ці країни втрачають частину
власних працівників внаслідок
вільного пересування робочої
сили в рамках Митного союзу.
Таку можливість підтверджують
і дані всеукраїнського соціологічного моніторингу, що проводиться
Інститутом соціології НАНУ. У
2014 р. у порівнянні з 2008 р. вдвічі менше респондентів, які б хотіли б виїхати із населеного пункту,
де проживали, висловили бажання
поїхати до Росії, водночас частка
бажаючих виїхати в інші пострадянські держави, хоча й незначна,
зросла тричі.
Однак особливо помітно серед
українців, як свідчать відповіді
респондентів, зросла орієнтація
на виїзд за межі колишнього СРСР,
чому є кілька причин. По-перше,
заробітки в європейських країнах
суттєво вищі, ніж в Росії, по-друге, порівняння умов життя та праці, рівня гарантій трудових прав
також не на користь Російської
Федерації.
Якщо раніше переважання російського напряму трудової міграції пояснювалося міграційними
традиціями колишніх часів, численними особистими і діловими
зв’язками населення, відсутністю
мовного бар’єру, то після понад
20 років незалежності Української
держави та її відкритості до зовнішнього світу вагомість цих чинників урівноважилася розвитком
міграційних зв’язків з іншими країнами, передовсім європейськими.
Так, за даними Євростату, у 2013р.
в країнах ЄС проживали 634851
громадянин України. Українська
громада в ЄС за чисельністю посідає п’яте місце, після вихідців з
Туреччини, Марокко, Китаю та Індії. І хоча українці становили лише
3% від загальної чисельності іноземців з третіх країн, враховуючи
відносно нетривалий період, коли
міграція стала для них можливою,
їхня присутність в Європі значна.
Здебільшого вона завдячує трудовій міграції. Лише протягом
2013 р. в європейських країнах
громадянам України було оформлено 236 тис. дозволів на перебування, тобто більше, ніж громадянам будь-якої іншої країни. 64,7%
з них, або 151,7 тис., були видані
для працевлаштування. Зазначимо,
що загалом для іноземців з третіх
країн працевлаштування було причиною для оформлення лише кожного п’ятого дозволу (22,7%).
Досвід трудової міграції на Захід,
формування нових українських
діаспор в європейських країнах,
функціонування міцних міграційних мереж, які пов’язують Україну
з країнами перебування мігрантів, а також зміна поколінь, тобто досягнення працездатного віку
людьми, які виросли в цілком інших суспільних умовах і для яких
Росія, Москва уже не є природним центром, дають підстави для
припущення щодо все більшого в
подальшому спрямування міграції
українців на Захід. Анексія Криму, військові дії на Сході країни,
загальне недружнє ставлення до
України прискорює переорієнтацію міграційного потоку. Вагомим чинником цього процесу є й
євроінтеграційні зусилля України,
поступова лібералізація візового

Трудові мігранти
режиму з ЄС, а також зацікавленість
багатьох європейських країн в отриманні додаткової робочої сили з-за
кордону, передовсім з європейського, культурно-близького середовища.
Статистичні дані 2014 р. це красномовно підтверджують. Так, наприклад, значно зросли обсяги працевлаштування українців у Польщі, яка є
на другому місці після Росії країною
призначення працівників-мігрантів
з України. Якщо в 2013 р. польські
працедавці повідомили місцеві органи влади про працевлаштування 134
тис. сезонних працівників з України
(до 6 місяців протягом року), то в
2014 р. таких повідомлень було вже
359 тис., тобто майже втричі більше.
Треба зауважити однак, що висновок про скорочення трудової міграції
до Росії і прискорення переорієнтації
трудового міграційного потоку на Захід стосується більшості населення
України, проте не мешканців окупованих територій, де ситуація кардинально інша. Для останніх виїзд на
роботу до Росії є єдино можливим.
Саме з них, очевидно, рекрутуватиметься й основний склад переселенського потоку в сусідню країну.
Війна і агресія, з одного боку, гальмує трудову міграцію до Росії, проте
з іншого – сприяє її продовженню
із східних регіонів України, переважання населення яких на цьому
напрямі переміщень в найближчому
майбутньому буде ще більш виразним, ніж раніше.
Станом на 31 березня 2015 р., за даними Федеральної міграційної служби Російської Федерації, починаючи
з 1 квітня 2014 р. до Росії в’їхали і
продовжували залишатися на її території 2,5 млн. громадян України.
Причини в’їзду різні, у т.ч. сімейні
обставини, навчання, працевлаштування. Проте значна частина громадян України змушені були перетнути
кордон Росії, рятуючись від війни.
Близько 6 тис. українців звернулися
за статусом біженця, 325 тис. – за
тимчасовим притулком. Варто, однак, зауважити, що, за даними ФМС,
більшість клопотань про притулок
подано в центральному федеральному окрузі, а не у прикордонних
до України регіонах. Це, очевидно,
пов’язано з тим, що частина українців, які працювали в Росії, використали відповідну можливість легалізації свого становища.
Навіть якщо йдеться про вимушену міграцію і працевлаштування не
було причиною виїзду, для того, щоб
жити, потрібно працювати. Причому
відповідно до російського законодавства оформлювати спеціальні дозволи на працевлаштування шукачам
притулку не потрібно. Таким чином,
армія іноземних працівників в Росії
значно поповнилася за рахунок вимушених мігрантів з України.
У разі нормалізації ситуації на Сході України частина з них повернеться
додому, проте частина – залишиться
для тривалого, а також постійного
проживання в Росії. Вона буде тим
більшою, чим тривалішим і жорстокішим буде конфлікт, значнішими
викликані ним руйнування. За даними ФМС Росії, з заявою щодо участі у державній програмі сприяння
добровільному переселенню співвітчизників упродовж останнього року
звернулися 93,2 тис. громадян України (разом із членами сімей), із заявою щодо набуття громадянства РФ
- 76 тис. Якщо порівняти ці цифри з
показниками 2013 р. (в рамках програми сприяння переселенню співвітчизників в 2013 р. прибули 34,7 тис.
осіб), то виходить, що саме за рахунок війни в Україні досягнуті значні успіхи в залученні переселенців,
у чому полягає основне, відповідно
до затверджених на найвищому рівні
політичних документів, завдання російської міграційної політики.
Попри пов’язане з бойовими діями
збільшення виїзду до Росії із Сходу
країни, поступову зміну вектору трудової міграції, як і інтенсифікацію
трудової міграції за кордон, можна
вважати тенденцією розвитку міграційного процесу з України, яка уже
проявилася і буде ще виразнішою у
найближчому майбутньому.

У складі трудової міграції також
вірогідно спостерігатимуться певні
зміни. Як і раніше в ній передовсім
братимуть участь мешканці західного прикордоння, особи із середнім
рівнем освіти, носії робітничих професій, вихідці із сіл та невеликих
міст, де знайти роботу особливо важко. Водночас, логічно припустити,
що еміграційні наміри можуть активно проявитися в середовищі людей, яких війна і агресія уже змусили
покинути місця попереднього проживання, тобто внутрішніх переміщених осіб. Із цієї когорти вимушено рухливого населення (на початок
квітня 2015 р. в Україні було офіційно зареєстровано 1,2 млн. ВПО) рекрутуватимуться додаткові трудові
мігранти за кордон. Це тим більше
вірогідно, що в місцях розселення,
крім невлаштованого побуту, загрози
бідності, ВПО стикаються із серйозними труднощами з працевлаштуванням. З одного боку, з їхнім прибуттям тиск на місцеві ринки праці,
ситуація на яких й так напружена,
посилюється, а з другого, - внаслідок
специфічного професійно-кваліфікаційного складу вихідцям із шахтарсько-промислового Донбасу знайти
відповідну роботу в інших регіонах
України проблематично. Ситуація
з ВПО, крім збільшення чисельності трудових мігрантів, призведе до
деяких змін у їхньому розподілі за
регіонами походження. При традиційному переважанні мешканців Західної України можна припустити
збільшення участі у заробітчанських
поїздках вихідців із Сходу та Півдня
України.
Враховуючи різке падіння добробуту населення, яке торкнулося не
лише менш забезпечених верств, а
й представників середнього класу,
дрібних підприємців, кваліфікованих
працівників, можливим є зростання
еміграції фахівців. Тим більше, що
країни призначення виробили і здійснюють чітку політику залучення висококваліфікованих іммігрантів.
Відповідне законодавство існує
на національному рівні. Так, наприклад, у Польщі викладачі вузів,
науковці, вчителі іноземних мов не
потребують оформлювати дозвіл на
працевлаштування. Бальна система
допуску іммігрантів в залежності
від їх освіти, кваліфікації, знання
мов функціонує у Великобританії,
Данії, списки дефіцитних професій,
носії яких можуть розраховувати на
спрощені умови допуску, - у Франції,
інших країнах.
Спільні підходи до заохочення імміграції фахівців розроблено й на
рівні Євросоюзу. Йдеться про директиву щодо так званої «блакитної
карти», тобто права на отримання
дозволу на проживання для фахівців
з третіх країн, які мають відповідну
освіту, досвід роботи і пропозицію
щодо працевлаштування в країні ЄС,
яка передбачає заробітну платню, що
у півтора рази перевищує середній
рівень по країні. За законодавством
низки країн для представників певних професій ці вимоги зменшено.
Так, наприклад, в Німеччині учені,
інженери, ІТ-спеціалісти, лікарі можуть отримати «блакитну карту» і
у разі пропозиції меншої зарплатні.
За даними Євростату, лише в 2012 р.
(останній рік, за який наявні дані),
тобто у перший рік імплементації європейського законодавства про «блакитні картки», їх отримали близько
150 українців, переважно в Німеччині (109).
Вплив такої політики на склад
трудової міграції з України спостерігався й раніше. Так, проведене
Держстатом в 2012 р. обстеження
населення хоча й показало, що за освітньо-професійними характеристиками заробітчани поступаються зайнятим в Україні, проте у порівнянні
з даними аналогічного обстеження
2008 р. частка трудових мігрантів,
які займалися за кордоном кваліфікованою працею, зросла: у 2008 р.
серед працівників-мігрантів було
виявлено лише 6% таких, які працювали за кордоном як професіонали,
фахівці, технічні службовці, проте в
2012 р. ця категорія працівників ста-

новила уже 10,8%. Результативність
залучення зарубіжними державами
фахівців з України буде ще вищою на
фоні скорочення фінансування науки
і освітньої сфери в Україні, погіршення умов для творчої праці.
Одним із дієвих каналів поповнення трудових та інтелектуальних ресурсів країн призначення за рахунок
освічених і талановитих іммігрантів
є навчальна міграція. Із певним часовим лагом її також можна розглядати як трудову, оскільки більшість
зарубіжних країн останніми роками
запровадили привабливі
правові
засади для виходу на ринок праці
іноземців-випускників,
надаючи
їм можливість працевлаштування
за отриманою в країні перебування
спеціальністю без будь-яких додаткових дозволів. Колишні іноземні
студенти, які завершили навчання,
становлять до третини отримувачів
«голубих карток».
У контексті подальших перспектив
розвитку трудової міграції з України
варто вказати, що чисельність громадян, які здобувають освіту за кордоном, швидко зростає. Чисельності
студентів-українців
відрізняється
залежно від країни навчання. Хоча
традиційно найбільше українців навчалися в Росії, проте кількість українських студентів тут зменшується.
Водночас, з початку століття кількість українських студентів зросла
в Польщі у 6 разів, в Чехії - в 22,5
рази, в Італії – в 45 разів, в Іспанії,
де на початку століття їх практично
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виїзду батьків на роботу за кордон,
опинилися в Україні без перспектив
пристойного працевлаштування. Це
спонукало частину з них приєднатися до батьків в зарубіжних державах. Нинішня, ще більш гостра
економічна криза, ускладнена обставинами воєнних дій, матиме за
наслідок посилення орієнтації трудових мігрантів на об’єднання сімей поза Україною. Тим більше, що
за роки роботи за кордоном багато
з них зуміли врегулювати правове
становище, налагодити соціальні
зв’язки, забезпечити матеріальні і
побутові умови, які дають змогу запросити сім’ю і є необхідними для
отримання від країни перебування
відповідного дозволу.
У зв’язку з цим можна передбачити ще одну важливу зміну в міграційній поведінці українців, що
може кардинально позначитися на
характері трудової міграції та її
наслідках для розвитку країни. До
сьогодні панівною моделлю міграційної поведінки була тимчасова
сезонна міграція, яка, однак, має
всі ознаки циркулярності, тобто
неодноразової повторюваності. Обстеження Держстату 2012 р. показало, що середня тривалість відсутності мігранта в країні дорівнювала
п’яти місяцям, а середня частота
здійснення поїздок на заробітки –
три поїздки впродовж 2,5 років спостереження. Довгострокові мігранти, які перебували (або планували
перебувати) за кордоном понад 12
Рис. 1.
Приватні грошові перекази
в Україну в
2007-2013рр.
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не було, - в 152 рази. Іншими словами, особливо стрімко вона зростала в
країнах, де внаслідок трудової міграції українців сформувалися численні
діаспори, склалися потужні міграційні мережі. Ці чинники діятимуть і
в майбутньому. Адже до навчання за
кордоном залучаються діти заробітчан, йдеться вже про друге покоління мігрантів. Вони накладатимуться
на загальну тенденцію розвитку навчальної міграції, яка, безперечно,
й надалі зростатиме, незважаючи на
зменшення доходів українців, завдяки широким можливостям для навчання, які надаються країнами призначення, зацікавленими у прибутті
молодих талантів.
Прогнозуючи подальший розвиток
трудової міграції не можна не враховувати перспективи трансформації частини навчальної міграції на
трудову, і то тим більшої частини,
чим гіршими будуть умови працевлаштування та кар’єрного зростання
молоді в Україні. Це означатиме, що,
крім зростання у структурі трудових
мігрантів частки фахівців, можна
припустити також і збільшення серед них питомої ваги молоді.
Стрімке зростання чисельності
українських студентів передовсім
в країнах, куди спрямовується значний заробітчанський потік, може
свідчити також про формування ще
однієї вартої уваги тенденції, яка визначатиме подальший розвиток трудової міграції з України. Йдеться про
об’єднання сімей трудових мігрантів
за кордоном. Ця тенденція вже проявилася під впливом світової фінансово-економічної кризи, коли дорослі діти заробітчан, оплата навчання
яких була чи не основним мотивом

місяців, становили лише 14,1% всіх
виявлених при обстеженні працівників-мігрантів. Короткі циркулярні виїзди практикувалися передовсім в сусідні країни – Польщу,
Росію, Білорусь, Угорщину, Чехію.
Тривалість передування в інших
країнах була закономірно більшою.
Разом з тим на майбутнє можна
передбачити поступову трансформацію частини короткотермінових циркулярних поїздок на більш
тривалі, а також на еміграцію для
постійного проживання. Цьому
сприятимуть складні економічні та
політичні обставини в країні, зміна
складу працівників-мігрантів на
користь фахівців, а також набутий
працівниками-мігрантами досвід
зарубіжних поїздок, їхня адаптація
в країнах працевлаштування. Ознакою такої трансформації є помітне
збільшення чисельності громадян
України, які звертаються за дозволами на проживання (тимчасове,
постійне) в зарубіжних країнах.
Так, наприклад, за даними Міністерства внутрішніх справ Польщі в
2014 р. чисельність звернень українців за посвідкою на проживання
збільшилася вдвічі, на тимчасове
перебування – у півтора рази.
Як опосередковане підтвердження такої тенденції можна розглядати динаміку переказів мігрантів
своїм сім’ям на Батьківщину. Вони
доволі значні, стабільно зростали і
в 2013р. перевищили, за підрахунками Національного банку України, 8,5 млрд. доларів США. Проте
в 2014 р. зафіксовано скорочення
обсягів переказів на 24% (рис.1).
Частково така динаміка була наслідком спроби Національного бан-
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ку встановити виплату валютних
переказів у гривнях, причому за
нижчим від ринкового курсом. Незважаючи на те, що такий порядок
проіснував менше місяця, це підірвало й без того невисоку довіру мігрантів до фінансових інститутів
держави, змусило багатьох з них
утриматися від переказів або скористатися неформальними каналами передачі грошей.
Разом з тим, скорочення переказів може мати й іншу причину.
Оскільки чисельність мігрантів не
зменшилася, навпаки, вірогідно,
зросла, воно засвідчує продовження строків перебування частини
мігрантів за кордоном, а то й і відмову від повернення на Батьківщину, вказує на об’єднання сімей
в зарубіжних державах. За даними опитувань мігрантів в країнах
перебування попередніх років,
все більше з них робили заощадження, купували нерухомість, не
в Україні, а за кордоном, що свідчило про поступове переміщення
туди їхніх життєвих інтересів.
Сучасні трансформації міграційних процесів у світлі глибокої економічної кризи та війни можуть
мати ще одну вкрай негативну
складову. У разі, якщо припущення
щодо наростання обягів трудової
міграції справедливе, та враховуючи політику країн призначення,
які жорстко контролюють і обмежують в’їзд іноземців, передовсім
некваліфікованих
працівників,
не виключено збільшення частки
українців, які працюватимуть за
кордоном без належних дозволів,
тобто нелегально. Й сьогодні питома вага мігрантів без урегульованого статусу досить велика, хоча
й зменшилася, якщо порівнювати
ситуацію 2008 та 2012 рр.: 25,6%
та 20,4% відповідно (за даними обстежень населення України щодо
трудової міграції, здійснених Держстатом).
Найвищою в 2012 р. вона була
в Польщі, Італії, Росії. Для українських
працівників-мігрантів
типовим є легальний в’їзд та перебування за кордоном, проте нелегальне працевлаштування. Про
це свідчить й той факт, що під час
обстеження 2012 р. частина мігрантів визнали, що працювали в
зарубіжних державах маючи лише
короткотермінові візи, які права на
працевлаштування не дають. За таких умов запровадження безвізового режиму поїздок до ЄС може
сприяти подальшому поширенню
працевлаштування українців на
«сірому» ринку праці впродовж
дозволеного тримісячного протягом кожних півроку перебування.
Опосередковано про можливість
зростання обсягів нелегального
працевлаштування за кордоном
свідчить також й факт різкого
збільшення чисельності українців,
які подають в зарубіжних державах клопотання про надання притулку. Зокрема, лише в Польщі
протягом 2014 р. було подано 23
тис. таких клопотань. Більшість
з них надходять не від утікачів із
України, а від осіб, які вже перебували за кордоном і в такий спосіб
намагаються використати ситуацію для набуття належного правового статусу.
Таким чином, оцінка можливого
розвитку трудової міграції з України у короткотерміновий перспективі зводиться до такого: в умовах
глибокої економічної кризи інтенсивність виїздів за кордон з метою
працевлаштування може зрости;
переорієнтація міграційного потоку із східного на західний напрямок пришвидшиться; склад працівників-мігрантів може зазнати
змін в результаті збільшення серед
них частки фахівців та молоді; панівна на сьогодні циркулярна модель трудової міграції може поступово трансформуватися на більш
тривале, постійне перебування за
кордоном; не виключено зростання нелегального сегменту трудової
міграції з України.

Олена Малиновська
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У територіальних міграційних службах України

Міграційна ситуація у Запорізькій області:
стан, проблеми і шляхи їх вирішення
Запорізька область

Олександр Леонідович Харіна
Начальник УДМС України в
Запорізькій області
В Запорізькій області,
яка займає 27,2 тис км2
і має населення близько
1766900 осіб, працює 28
територіальних підрозділів міграційної служби,
які активно реалізують
державну міграційну політику, спрямовану на забезпечення ефективного
управління міграційними
процесами.
Так з початку року, відповідно до умов лібералізації візового режиму ЄС
для України, міграційна
служба області розпочала
оформлення та видачу закордонних паспортів з безконтактним електронним
носієм.
Для популяризації біометричних документів серед
населення, 12 січня в муніципальному прес-центрі
міста Запоріжжя відбулася прес-конференція для
представників регіональних ЗМІ з приводу впровадження документів нового
зразку. Начальник УДМС
України в Запорізькій області Олександр Харіна
вичерпно відповів на усі
запитання журналістів з
цього приводу, наголосив
на перевагах біометричних
паспортів.
Усього за перший квартал 2015 року в області
було видано 17509 закордонних паспортів, близько
тридцяти відсотків з яких
складають документи з
електронним чіпом, також
за цей період було видано
1317 проїзних документів
дитини та 9812 внутрішніх паспортів громадянина
України.
Взагалі, попит на закордонні паспорти зростає в
області щороку, так у 2014
році було видано 73923
паспорта для виїзду за кордон, що в два з половиною
рази більше, ніж в 2013 36984 паспорти.
Такий ажіотаж серед населення на оформлення
документів для виїзду за
кордон тісно пов’язаний
із ситуацією, яка склалася в країні, зокрема військовою агресією на сході
України.
Безпосередня
близькість Запорізької області до зони проведення

антитерористичної операції
робить її першочерговою
у прийомі громадян з постраждалих територій та
наданні адміністративних
послуг тимчасово переміщеним особам, яких на
сьогоднішній день в області
лише офіційно зареєстровано вже майже 62 тисячі.
У зв’язку з цим значно
збільшилося навантаження
на співробітників міграційної служби Запоріжжя і області, так як фактично служба зараз обслуговує чотири
регіони одночасно – Запорізьку область, зону проведення АТО та АР Крим.
Для покращення надання
послуг цій категорії громадян керівництво та спеціалісти міграційної служби
постійно беруть участь у
засідання та нарадах з приводу роботи з переселенцями із зони АТО. Працівники
Управління щотижня чергують у штабі для тимчасових переселенців - надають
роз’яснення та консультації
з приводу роботи ДМС.
Як наслідок тимчасово
переміщеним громадянам з
Донецької та Луганської областей було надано близько
6 тисяч адміністративних
послуг, із яких 1767 виданих закордонних паспортів,
1820 вклеювань до паспорта громадянина України
фотокарток при досягненні
25- і 45- річного віку; 539
оформлень паспорта громадянина України; 557 реєстрацій місця проживання
та 465 місця перебування
тощо.
Також міграційна служба області активно надає
послуги жителям тимчасово анексованої АР Крим.
Всього кримчани отримали
в Запорізькій міграційній
службі 921 послугу, із них:
109 оформлених паспортів громадянина України,
329 вклеювань фотокарток
до внутрішнього паспорта,
180 оформлень закордонних
паспортів, 223 реєстрації
місця проживання та 13 місця перебування тощо.
Окрім надання адміністративних послуг жителям території проведення АТО,
на виконання Постанови
Кабінету Міністрів України

- колиска українського козацтва, яка розташована у південно-східній частині України.
Головною принадою краю є острів Хортиця, найславетнішим періодом у історії якого
є часи запорозького козацтва - легендарної
«Запорізької Січі».
Природа героїчного острова теж унікальна.
На його території поєднуються усі ландшафти України: плавневі ліси та луки, степи, скелясті відшарування гранітів, балки,
нагорні діброви, висячі болота, озера.
У 2007 році острів Хортиця був названий
одним з «Семи чудес України».
Відома Запорізька область і Дніпровською
ГЕС – потужною гідроелектростанцією півдня України, яка забезпечує електроенергією
Донецько-Криворізький промисловий район.
Окрім цього на Запоріжжі добре розвинені
потужні комплекси - чорна та кольорова металургія, машинобудування (у тому числі електротехнічне, авіаційне, автомобілебудування), енергетика (найбільша в Європі Запорізька
АЕС), хімічна та нафтохімічна, харчова і легка промисловість,
сільське господарство, фармацевтичне виробництво.
При цьому область має сприятливий клімат, чудові прибережні пейзажі Дніпра, джерела мінеральної води і лікувальні грязі, ласкаве Азовське море, берегова лінія якого в межах
області складає понад 300 км. Природні ресурси та потужні
пам’ятки історії, археології, монументального мистецтва і
архітектури приваблюють до Запоріжжя багато туристів.

від 4 березня 2015 р. № 79
«Деякі питання оформлення
і видачі довідки про взяття
на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України
або району проведення антитерористичної операції»,
співробітники міграційної
служби проводять процедуру реєстрації фактичного
перебування тимчасово переміщених осіб. На сьогоднішній день в Запорізькій
області таку реєстрацію отримало вже більше 3 тисяч
осіб.
У зв’язку із ситуацією,
яка склалася в Україні та
на виконання Наказу ДМС
від 26.02.2015 року № 24, з
метою запобігання та протидії нелегальній міграції та
іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері, ДМС в Запорізькій області були посилені
заходи щодо протидії нелегальній міграції. Зокрема з
10 по 24 березня поточного
року були проведені заходи
під умовною назвою «Мігрант», головною метою
яких стало запобігання і
протидія нелегальній міграції та іншим порушенням
законодавства України в міграційній сфері та притягнення порушників до відповідальності згідно із чинним
законодавством.
Два тижні працівники
УДМС України в Запорізькій
області спільно із працівниками ГУ МВС, СБ України в
Запорізькій області та Бердянського прикордонного
загону проводили цільові
профілактичні заходи щодо
нагляду та контролю в міграційній сфері. Зазначені
дії були проведені у два етапи: підготовчий – з 10 по 11
березня, під час якого були
створені робочі групи, складені та затверджені плани
та проведені координаційні
наради і практичний по виявленню порушень – з 12 по
24 березня року.
Під час другого етапу були
здійснені спільні перевірки
місць можливого перебування іноземних громадян
та осіб без громадянства,
зокрема на продовольчих та
речових ринках, залізничних вокзалах, автостанці-

ях, пасажирських потягах,
автотранспорті, з метою
встановлення іноземців, які
незаконно перебувають на
території України. Також, з
метою виявлення іноземців
та осіб без громадянства, які
були незаконно прийняті на
навчання та незаконно зареєстровані, а також виявлення інших правопорушень
встановлених правил перебування іноземців та осіб
без громадянства в Україні,
відбулися перевірки вищих
навчальних закладів Запоріжжя та їх гуртожитків.
За результатами перевірок

До речі міграційна служба області активно співпрацює із засобами масової інформації. Зокрема, в
місцевих ЗМІ регулярно
висвітлюються питання на
тему толерантного ставлення до біженців, попередження проявам расизму,
ксенофобії та насильства за
ознаками раси, віросповідання, національності. Проводиться
роз’яснювальна
робота з громадськістю, з
питань свободи пересування та вільного вибору місця проживання, набуття та
припинення громадянства

роботи зі зверненнями
громадян та запитами на
інформацію ДМС України, навантаження в міграційній службі Запорізької
області в першому кварталі 2015 року склало 2961
адміністративну послугу
на одного працівника, що
є найбільшим показником
по Україні.
Слід зазначити, що штат
працівників, який зараз
фактично обслуговує чотири регіони, збільшений не
був і на сьогоднішній день
складає лише 214 спеціалістів. З одного боку, спів-

в Запорізькій області було
виявлено 26 нелегальних
мігрантів, по двадцяти п’яти із яких було прийнято
рішення про примусове повернення. У відношенні до
одного - Мелітопольським
районом судом було прийнято рішення про примусове
видворення з України.
За допомогою проведених
заходів був виявлений 71
порушник
законодавства
про правовий статус іноземців та ОБГ, у відношенні
яких були накладені грошові штрафи, а двом іноземцям
було скорочено строк перебування в Україні.
Під час перевірки документів працівники міграційної служби Запорізької
області також роз’яснювали
іноземним громадянам їхні
права і обов’язки та правове
регулювання їх реєстрації
під час перебування на території України.

України. Особлива увага
зосереджена на проведенні
систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою інформування
громадян про діяльність
територіальних органів та
підрозділів ДМС України і
умов надання територіальними органами та підрозділами
адміністративних
послуг.
Загалом, у зв’язку з подіями на сході України та
враховуючи, що Запорізький регіон знаходиться у
безпосередній близькості із
зоною воєнного конфлікту,
міграційна служба області
взяла на себе левову частку
надання адміністративних
послуг жителям тимчасово
окупованих територій.
Про це свідчать і факти.
Так, за висновками відділу
статистично-аналітичної
роботи Управління документального забезпечення,

робітники служби намагаються, слідуючи чинному
законодавству,
надавати
послуги в повному обсязі
тимчасово переміщеним
особам, а з іншого - надання
адміністративних
послуг жителям власного
регіону теж не має страждати.
В таких складних умовах
лише завдяки професійності і фаховості співробітників, Державна міграційна служба Запорізької
області в повному обсязі
надає адміністративні послуги усім громадянам,
які до неї звертаються та,
як і належить козацькому
краю, тримає міцну оборону і робить свій вклад у
мир та стабільність заради
усієї країни.
Ніколаєнко Вілена
УДМС України
в Запорізькій області.

Інтегральний світ
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Бааль Шем Тов: «Вы же знаете что у Вас
много недостатков, но всё таки любите себя.
Вот так относитесь и к другим».

Хорхе Букай:
«Действительность становится гораздо привлекательней, если мы решаем
наслаждаться ей в меру наших возможностей, вместо
того чтобы переживать изза того, что наши иллюзии и
мечты не сбываются».
Игорь Губерман:
Давно уже две жизни я живу,
одной – внутри себя, другой
– наружно;
какую я реальной назову ?
Не знаю, мне порой в обеих
чуждо.

Люк де Клапье де
Вовенарг: «Зависть
не умеет таиться:
она обвиняет и
осуждает без доказательств, раздувает
недостатки, возводит в преступление
незначительную
ошибку. Она с тупой
яростью накидывается на самые неоспоримые достоинства».

Пиркей Авот:
«То, за чем ты гонишься, ты
никогда не настигнешь! Но когда ты никуда не торопишься,
и все идет своим чередом, то
что ты хотел, само приходит
к тебе. Разруби большую рыбу,
внутри неё всегда найдешь маленькую, лежающую головой к
хвосту».

Притча: «Довольно известный человек пожаловался, что
никто не считается с его мнением и коллеги топчут его
ногами. Цемах Цедек удивился: - Кто же велел Вам так
широко располагаться, что куда бы люди не ступили они
не могут не наступить на Вас?».

Мусар:
«Будь осторожен, когда сидишь
за столом друга своего: не поноси
решительно никого, дабы он не
подумал, что завтра будешь поносить его, сидя за столом другого».
Эрика Джонг: «Возьми свою жизнь в свои
собственные руки, и что же получается?
Сущий кошмар: не на кого пожаловаться».
материалы подготовил: А.Супрун, собкор газеты «Миграция»
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Останній гетьман України
Павлові Петровичу Скоропадському в історії не поталанило. За іншої історичної
розстановки сил він міг би виявитися героєм, якого шанували б на Батьківщині
нащадки, як, скажімо, Ю.Пілсудського в Польщі або К.Маннергейма у Фінляндії.
У неймовірно складних умовах 1918 р., ставши гетьманом, він зробив усе можливе
для створення дієздатної Української держави (така була офіційна назва України
за його правління). Позиція, обрана П.Скоропадським у 1918 р., знайшла розуміння
в багатьох раціонально мислячих політиків того часу. Усвідомлюючи масштаби
червоної загрози, він прагнув об’єднання всіх антибільшовицьких сил на територіях поваленої Російської імперії заради головної мети — знищення більшовизму. На
жаль, більшість лідерів білого руху та українських національних партій виявилася не такою далекоглядною...
Дитячі роки Павло Скоропадський провів у родовому маєтку
Тростянець на Полтавщині. Там
він вбирав до своєї душі перші
паростки розуміння спорідненості з рідним краєм. У садибі Скоропадських була велика колекція
предметів української старовини, портретів визначних діячів.
У сімейному житті родина Скоропадських дотримувалася старих українських звичаїв.
Сімейні традиції, як і традиції
всієї тодішньої аристократії Російської імперії, вимагали, щоб
юний Павло пішов шляхом військовика. У 1886 р. Павло Скоропадський вступає до Петербурзького Пажеського корпусу і
успішно закінчує його 1893 р.
Павло Петрович бере участь у
російсько-японській війні 1904–
1905 рр., а під час Першої світової війни за особисту мужність і
героїзм був нагороджений Георгіївською зброєю і всіма орденами до Святого Володимира IV
ступеня включно.
Революційні події в Петрограді
призвели до деморалізації армії
і поступової її більшовизації. В
Україні національний революційний рух очолила Центральна
Рада. Скоропадський не сприйняв соціалістичні ідеї українських та російських революційних партій, бо вони були чужі
його світогляду, і, крім того, як
офіцер він вважав, що перш за
все необхідно довести до переможного кінця війну.
Тим часом у травні 1917 р. в
Києві відбувся І Всеукраїнський
військовий з’їзд, який схвалив
ідею створення української національної армії. П.Скоропадський українізував свій корпус,
який дістав назву Першого Українського і налічував 60 000 добре
дисциплінованих озброєних вояків. Тим часом українські полки,
що організовувались Центральною Радою, почали танути і зникати, здеморалізовані більшовицькою агітацією.
Ще з березня 1917 р. в Україні
почав ширитися рух Вільного
козацтва. Серед козацтва особа нащадка гетьманського роду,
бойового генерала Павла Скоропадського мала неабияку популярність. Як наслідок цього,
16–17 жовтня 1917 р. в Чигирині на З’їзді Вільного козацтва
двома тисячами делегатів від 60
000 зорганізованих козаків п’яти українських губерній і Кубані Павла Скоропадського було
обрано отаманом Вільного козацтва.
Маловідомим, але надзвичай-

но важливим епізодом в історії
України 1917 р. була невдала,
завдяки рішучим діям П.Скоропадського, спроба пробільшовицьких армійських частин
скинути Центральну Раду. Наприкінці жовтня піднятий Євгенією Бош другий гвардійський
корпус оголив велику ділянку
фронту й, захопивши Вінницю
та Жмеринку, рушив на Київ.
Але Перший Український корпус П.Скоропадського 4–5 листопада в районі вузлової залізничної станції Козятин здійснив
блискучу безкровну операцію із
роззброєння та відправлення в
Росію повсталих частин.
Після цього лідери українських
соціалістів відразу постаралися
позбутися популярного генерала як свого потенційного суперника. Корпус П.Скоропадського
напередодні зими залишився без
продовольства, зимового одягу
та взуття, якими, до речі, були завалені військові склади в Києві.
Такі дії деморалізували бійців, і
в грудні 1917 р. вони почали розходитися по домівках. Зазнаючи
постійного тиску з боку керівництва Центральної Ради, П.Скоропадський напередодні 1918 р.
змушений був подати у відставку.
У цей час більшовицькі частини
розгорнули наступ, перед яким
українські соціалісти продемонстрували свою цілковиту безпорадність і тому вимушені були
підписати з Центральними державами Брестську угоду, внаслідок якої Україна була звільнена
від російських більшовицьких
загонів німецькими та австрійськими військами. Уряд України
зобов’язався задовольняти їхні
продовольчі потреби, але не зміг
цього зробити. Отож загострюються відносини Центральної
Ради з німецьким військовим
командуванням, виникає загроза
перетворення України в колонію.
В країні панує хаос і безладдя.
Швидко усвідомивши непридатність парламентських балакунів до реальної дії, Скоропадський скликав опозиційну
Українську Громаду, до складу
якої входили представники національних міліарних об’єднань,
бізнесу, здорова частина інтелігенції. Найліпшою формою твердого порядку, з огляду на національну традицію, вони вважали
гетьманат.
29 квітня 1918 р. у столиці
відбувся Всеукраїнський з’їзд
хліборобів. 6432 делегати постановили: «Для спасіння країни
нам необхідна сильна влада, нам

потрібен диктатор, згідно старовинних звичаїв — гетьман».
Сім з половиною місяців Другого гетьманату лишилися в пам’яті українців як період відносної
стабільності та впевненості.
Одразу було вирішене кримське
питання. Укладаючи Брестський
договір, делегація Центральної
Ради відмовилася від Криму,
чим викликала здивування навіть у німців. Павло Скоропадський був лаконічним: «Україна
не може існувати без Криму —
це буде якійсь тулуб без ніг», і
добився укладення договору з
Кримом про повернення його до
складу України на правах автономії.
Оперативно було вирішено питання з українським флотом: дізнавшись про обрання гетьманом
Павла Скоропадського та відновленні Української держави,
усі кораблі підняли синьо-жовті
штандарти. Згодом гетьман домігся повернення захоплених
німцями кораблів та допоміжних
суден.
Без зайвих розмов гетьман
Скоропадський почав утворювати збройні сили. Було прийнято
закон про створення мережі середніх і вищих військових навчальних закладів, курсів перепідготовки офіцерських кадрів,
готувалося відкриття Академії
Генштабу. У червні 1918 р. сформовано Сердюцьку дивізію (5000
багнетів), почалося комплектування Особливого офіцерського
корпусу, підпорядкованого персонально гетьману. Затверджено план створення 8 піхотних
корпусів та 4 кінних дивізій, для
чого мав відбутися призов 85 000
новобранців. Окремими родами
військ стали авіація та флот.
Особлива увага приділялася
відродженню козацтва. Козаків
розглядали як середніх землевласників, здатних вирішити продовольчу проблему, і водночас
як Національну гвардію. Згідно
з гетьманським Універсалом,
Українське козацтво складалося
з 8 кошів, кожен з яких налічував
14 полків. До козачого реєстру
було включено 150 000 родин. На
чолі Українського козацтва перебував гетьман, йому підкорялися кошові отамани. Отаманами
призначалися найкращі військові та представники відомих козачих родин.
Під час гетьманату було засновано: Українську Академію наук,
Державний український університет в Києві, Державний український університет в Кам’янці-Подільському, 150 гімназій

Павло Петрович Скоропадський
по всій Україні та цілу низку
вищих
науково-педагогічних
мистецьких установ.
За короткий термін Українську державу офіційно визнали
30 держав, 10 з яких відкрили у
Києві дипломатичні представництва. Україна ж мала дипмісії
в 23 країнах.
Керівництву держави вдалося
добитися обмеження повноважень військових судів іноземних військ на території України.
Для вирішення спірних питань
було створено спеціальну комісію з розмежування функцій українських, німецьких та
австро-угорських судів. Крім
того, гетьманський уряд домігся встановлення прокурорського нагляду за діями воєнних
судів союзників на українських
землях.
П.Скоропадському в цілому
вдалося створити більш-менш
дієздатний адміністративний
апарат, ліквідувати безвладдя
та навести порядок у державі.
Проте однією з головних помилок гетьмана була повільність
у проведенні аграрної реформи. Передбачалося наділення
малоземельних селян землею
з державного фонду, створюваного за рахунок викупу державою надлишків земель у великих землевласників. Загалом
ідея була прогресивною, однак
здійснитися цим та іншим планам не судилося.
Поміщики не бажали ні в чому
поступатися своїми правами
власності на землю й наполягали, щоб у цій сфері усе залишилося так, як було при цареві.
У свою чергу селяни, які перебували під впливом лівацької
агітації, прагнули отримати
усю поміщицьку землю і безкоштовно. У 1920-х рр. більшовики роздадуть селянам землю,
але у 1930-х рр., під час насиль-

ницької колективізації, заберуть її у власність держави.
Таким чином селяни втратять і
землю, і особисту свободу, перетворившись на колгоспних
кріпаків.
Революція в Німеччині та її
капітуляція разом із Австро-Угорщиною перед державами
Антанти кардинально змінили
ситуацію на сході Європи, чим
скористались опозиційні соціалістичні партії, які свого часу
не захотіли співпрацювати з
гетьманським урядом. Наприкінці 1918 р. вони розпочинають підготовку до збройного
виступу і закликають населення до повалення гетьманської
влади. Війська заколотників
захоплюють Київ. Павло Скоропадський підписує своє зречення від влади і передає її
уряду та виїжджає за кордон.
Того ж дня уряд склав з себе
повноваження і передав владу
Директорії. Проте вона недовго перебувала при владі. Небажання різних політичних сил
спільно будувати Україну призвело до втрати її державності.
Пророче звучать слова останнього українського гетьмана,
виголошені ним мало не сто
років тому: «Я ясно усвідомлював, що соціалістичні експерименти привели б неминуче
до більшовизму, до знищення
духовної та матеріальної культури, повернули б наш чудовий край на висохлу пустелю,
на якій з часом усівся б знову
капіталізм, але який! Не той
кволий, м’якотілий, що животів у нас досі, а всемогутній,
всесвітній золотий телець, в
ногах якого буде повзати наш
же нещасний, соціалістичними
провідниками обдурений “революційний народ”».
Роман Кухаренко,
власкор газеты «Міграція»
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Світлана Скорик: «В Румунії дуже
мало емігрантів з України…»
Кореспондент газети «Міграція» взяв інтерв’ю у активістки української громади Румунії Світлани Скорик,
яка веде у «Фейсбуці» популярну серед наших співвітчизників сторінку «Українці в Румунії». Ця держава
хоча і межує з Україною, але на загал ще недостатньо відома пересічним громадянам нашої країни.
– Пані Світлано, розкажіть,
будь ласка, трохи про себе. Які
причини спонукали вас переїхати з України до Румунії? Чи
не шкодуєте ви про свій вибір?
– Я є засновником туристичної
фірми UKRROM, яка спеціалізується на поїздках в Румунію.
Перший раз приїхала до цієї
країни у 2000 році. Румунія мені
одразу сподобалась, а згодом
наша фірма вирішила зайнятися
просуванням румунського туристичного продукту в Україні.
З часом виникла необхідність
створення власної, так званої
приймаючої сторони, і ми відкрили свій офіс в Румунії. Це й
спонукало мене переїхати жити
за кордон. Для ведення бізнесу
в Румунії необхідно мати дозвіл
на проживання і право на роботу. Ця клопітна процедура вимагає витратити певну кількість
часу і грошей. Не знаю чи зважилася б я на це зараз...
Про свій вибір не шкодую.
Отримавши дозвіл на постійне проживання в Румунії (його
можна одержати через 5 років
тимчасового мешкання), я маю
усі ті ж права, якими користуються румунські громадяни: наприклад, можу подорожувати до
будь-якої країни Європейського
Союзу без візи.
– Чи не важко вам було адоптуватися на новому місці, вивчити румунську мову?
– Важко було знайти словник,

бо наразі румунська не є достатньо популярною в світі. Насилу
розшукала розмовник і з ним
почала вивчати мову. Спочатку
спілкувалась англійською, але
кожен день вивчала хоча б по
одному румунському слову. Попервах мені не дуже подобалась
ця мова, я не була впевнена,
що зможу вимовити нею хоча б
одне речення. Згодом здала екзамен з румунської на 9 (максимальна відмітка 10). Викладачка
зізналася, що не може поставити 10, бо ніхто не повірить у такий рівень моїх знань, оскільки
деякі румуни і на 3 не знають
своєї мови.
Через мій акцент румуни помилково вважають, що я з Молдови і дуже дивуються, дізнавшись, що з України.
Загалом люди в Румунії доброзичливі, тому адоптуватися
не було проблемою. Особисто
я змінилася, перебуваючи в Румунії: стала більш толерантною,
спокійною, менш метушливою.
У цій країні не метушаться: тут
люблять себе, працюють для
того, щоб добре жити, а не навпаки. Полюбляють збиратися
великими компаніями на вихідних, гучно відзначають весілля,
іменини, хрестини і т. д.
– Чи спілкуєтеся ви з емігрантами з України? З якими
проблемами вони найчастіше
стикаються і як їх вирішують?

– В Румунії дуже мало емігрантів з України. Особисто я
знаю тільки декілька осіб. Ця
країна не є привабливою для
імміграції. Самі румуни масово
емігрують в більш розвинені європейські країни. Хоча українці,
яких я знаю, задоволені своїм
рішенням.
Румунія — дуже красива країна. Тут доволі різноманітний
ландшафт: є гори Карпати, які
тягнуться з півночі країни на
південь, чорноморське узбережжя, дельта Дунаю. У Румунії
також є все для того щоб бути
багатою і процвітаючою державою: нафта, газ, золотоносні
копальні та ін. Проте також існують і негативні чинники, наприклад корупція, з якою зараз
активно бореться румунське
суспільство.
– Чи сприяє Румунська держава розвиткові мов та культур національних меншин, зокрема української?
– Так, держава фінансує українські організації. Приміром
існує Союз Українців Румунії
(СУР), який отримує кошти
з державного бюджету. Інша
справа, як СУР їх використовує.
Через пасивну позицію керівництва Союзу, а також небажання
румунської сторони вживати
конкретних заходів щодо популяризації та заохочення представників української національної меншини до здобуття

освіти рідною мовою, українське шкільництво в Румунії продовжує перебувати у стані стагнації та занепаду.
Якось я запропонувала організувати безкоштовні курси української мови. Мені потрібно
було лише приміщення, але ця
ідея нікого не зацікавила. Також
ми, румунські українці, намагаємося організувати волонтерську допомогу Україні — країні
яку ми любимо і за яку болить
серце. Проте коли ми звернулися до СУРу з проханням нада-

ти транспорт і приміщення для
складування речей, нам відмовили в цьому, що дуже прикро.
– Чи не остерігаються пересічні румуни напливу емігрантів після вступу країни до ЄС?
– Ні навпаки: зараз в Румунії
спостерігається гостра нестача
робочих рук у зв’язку з великим
відтоком місцевого населення в
більш розвинені країни Євросоюзу.
--------------------------------------Інтерв’ював Роман Кухаренко
власкор газеты «Міграція»

Багатодітна родина з невеликого села на Донбасі:

«Без добрих людей не вижили б»

Фанати. Навіть дівчаткам подобається футбол і
команда «Шахтар». Фото: ФК «Шахтар»
Глухарєви зі сльозами на очах
згадують обстріли і кажуть, що
з «Шахтарем» змогли на день
забути про війну.
Сім’я Глухарєвих з села Садове Шахтарського району, як і
тисячі сімей на Донбасі, ще рік
тому і припустити не могла, що
дізнається, як виглядає війна.
Що буде ховати дітей у підвалі і

несамовито молитися Богу, коли
над ними зі страшним гулом будуть носитися військові літаки.
А дітей у Глухарєвих – п’ятнадцять – від 6 до 25 років, і всі
свої, рідні! Спробуй, прокорми
всіх, взуй та одягни! Сім’я і до
війни у заможних не ходила, і
невідомо, як виживала б зараз,
якби не допомога від Гуманітар-

ного штабу Ріната Ахметова.
«П’ятеро наших дітей вже повнолітні, тому ми отримуємо
допомогу на десятьох маленьких і на маму, – поділився із
«Сегодня» глава великого сімейства Ігор Глухарєв. – Нам
вистачає, це дуже серйозна підтримка для нас! Звичайно, без
добрих людей не вижили б! У
гуманітарний набір входить все,
що нам треба: тут і крупи, і тушонка, і соняшникова олія, без
якої на кухні робити нічого, і солодке згущене молоко для дітей.
Загалом, все, що треба, щоб стіл
був ситний і смачний. Звичайно,
ми б самі не змогли придбати за
нинішніми цінами і малу частку
цих продуктів, а так все є, всього вистачає, і діти і дорослі нагодовані».
ШІСТЬ ЛІТРІВ
БОРЩУ
Шість дівчаток і дев’ять хлопчиків. Ігор і Олена Глухарєви
кажуть, що коли одружилися
у 1989 році, то так і вирішили:
скільки Бог пошле дітей – стільки й буде. Спочатку народилися чотири доньки, потім пішли
хлопці. «Як кажуть, спочатку
няньки – потім ляльки», – посміхається батько сімейства.
– Було важкувато, але коли
старші підросли і почали допо-

магати молодшим, стало легше.
Зараз діти всі дружно і по хаті,
і по господарству допомагають.
Господарство не сказати що маленьке: кури, поросята, корова.
Як би я без помічників з усім
впорався?».
Поки чоловік працює електромонтером, мама великої родини
Олена займається сім’єю. Четверо старших поїхали: донька
Олена працює в лікарні у Макіївці і зрідка приїжджає провідати своїх. Щоб нагодувати
народ, Олена встає о п’ятій ранку, причому щодня намагається
приготувати щось нове. «Щоб
усім вистачило, борщу варимо
шестилітрову каструлю!, – каже
Ігор. – Взагалі, ми всі великі любителі риби, але зараз такі ціни
на неї, що аж страшно. Найдешевша – 30 гривень, а на нашу
сім’ю треба купити риби не кілограм і не два! Виручають рибні консерви з продуктових наборів, щоб смак рибки не забути.
Дуже любимо тушонку, макарони по-флотськи, картоплю-потовчену...»
ПОДАРУНКИ ВІД
«ШАХТАРЯ»
Про те, як біля їхнього дому
йшла війна, Глухарєви згадувати не люблять. Кажуть лише, що
вирішили не їхати нікуди, зали-

шитися і сподіватися на Бога.
Доводилося і в підвалі посидіти,
коли навколо ставало особливо
гаряче. «Пам’ятаю, біжимо всі
ховатися, а з підвалу мені діти
кричать: «Тату, ти забув Веніаміна!» А Веніамінчик, наймолодший, у домі спав», – розповів Ігор Глухарєв. Це і стало
найяскравішим спогадом про
той час.
Зараз же в пам’яті Глухарєвих
приємніший епізод – поїздка на
стадіон «Донбас Арена», організована ФК «Шахтар» за допомогою волонтерів Гуманітарного
штабу. «Наші хлопчаки грають
у футбол скрізь – і в школі, і
вдома, і клуб привіз їх на «Донбас Арену», подарували їм м’ячі, кепки, футболки, рушники із
символікою ФК «Шахтар». Перед поїздкою більше я хвилювався, ніж діти, все-таки вперше на цей стадіон потраплю,
– говорить глава багатодітної
родини Ігор Глухарєв. – І знаєте, така думка була: хто я такий,
щоб всі проявляли таку увагу до
моєї сім’ї? Вражень від поїздки
у нас, звичайно, маса, діти раді.
Із «Шахтарем» ми на один день
забули про війну! Спасибі, що
нас не залишають!».
--------------------------------------ukr.segodnya.ua
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За даними ООН з початку АТО в зоні бойових дій загинуло 6 116 особи, 15 474 отримали поранення

Обама назвав російську
До цих пір над нами нависає
загроза війни - Порошенко агресію проти України в числі
Президент України Петро Порошенко
заявляє про загрозу ескалації військових
дій на території України найближчим часом.
«І досі над нами нависає загроза війни
- це реальність Війна може розпочатися
в будь-який момент, але ми готові зробити все можливе, щоб не було можливості
ні сумніватися, ні відступати.», - Сказав
П.Порошенко в ході свого виступу на
Міжнародній конференції на підтримку
України 28 квітня у Києві.
Звертаючись до присутніх у залі, глава
держави також заявив: «При вашій допомозі, при вашій єдності буде знайдено рішення ситуації на Донбасі».
Він зазначив, що при координованій ролі
партнерів України Мінські угоди про врегулювання ситуації на сході країни повинні бути повністю реалізовані. «Ми не дозволимо ні кому втомитися від України»,
- додав П.Порошенко.
interfax.com.ua

глобальних загроз

Президент США Барак Обама згадав
російську агресію в Україні в числі
світових загроз, яким доводиться протистояти в глобальному контексті. Про
це він заявив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Вашингтоні.
За словами Обами, США і Японія
«два глобальних партнера, які разом
відстоюють безпеку і людську гідність
по всьому світу - протистоїмо агресії
Росії проти України; надаємо допомогу мирним жителям, які знаходяться
під загрозою екстремістського угруповання «Ісламська держава», боремося
з вірусом Ебола і сприяємо глобальному охороні здоров’я, а зараз пропонуємо допомогу людям Непалу, за яких
молимося ».
Обама також зазначив, що в ході безладів в Балтіморі злочинці скористалися мирними протестами, отражавшими законне занепокоєння мешканців міста.
glavcom.ua

З 15 лютого від початку набуття чинності мінських угод бойовики
здійснили більше 2555 обстрілів позицій сил АТО
Німеччина і Польща направлять переселенцям
з Донбасу перший спільний гумконвой
Така домовленість була досягнута за підсумками переговорів
Меркель і Копач.
Німеччина і Польща організують
перший спільний гуманітарний
конвой для допомоги переселенцям з Донбасу. Про це повідомив
прес-секретар МЗС Польщі Марчін Войчеховський.
«Перший гуманітарний конвой,
організований Німеччиною та
Польщею, підтримає переселенців з Донбасу», – повідомив він.

Пожежа біля ЧАЕС

У Київській області виникла пожежа
на території спеціального комбінату
«Чорнобильська пуща» Пожежа охопила 320 гектарів лісу. Про це 28 квітня
повідомили у ДСНС. До гасіння пожежі, яка охопила 320 га лісу, вже залучено 182 особи та 32 одиниці техніки.
Крім того, для проведення повітряної
розвідки осередків пожежі та їхнього
гасіння залучено вертоліт Мі-8 з водозливним пристроєм, Єврокоптер, а
також два пожежних літаки АН-32 П.
На місце події прибув також особовий
склад Іванківського, Вишгородського
та Бородянського районів Київської області в складі 52 осіб особового складу
та 9 одиниць техніки. Розгорнуто штаб
пожежогасіння, працює мобільна оперативна група. Кілька номінально порожніх селищ уже постраждали від вогню.

На півночі Київської області міліція рятує від вогню самоселів. Лісові пожежі
перекинулися на відселені села Лубянка, Рудня Ілльницька, Іллінці та інші.
У деяких із них проживали люди, котрі
самовільно повернулися до зони відчуження. Працівники міліції відділу зони
ЧАЕС евакуювали людей у безпечне від
пожежі місце. Також врятовано і вивезено їхню худобу та майно. Правоохоронці продовжують забезпечувати охорону
громадського порядку та рятувати людей від пожежі. Як уже повідомлялося,
у ДСНС припускають, що причиною
пожежі довкола Чорнобиля міг бути
підпал. Зазначається, що пожежі у Чорнобильській зоні відчуження небезпечні
для українців. Екологи вже давно б’ють
на сполох з приводу цього питання.
ТСН

Як повідомив виданню Gazeta
Wyborcza учасник переговорів
між канцлером Німеччини Ангелою Меркель і прем’єр-міністром
Польщі Євою Копач, які відбулися
в понеділок, цей конвой став одним з найважливіших підсумків
цієї зустрічі.
Як повідомляється, гуманітарну
допомогу відправлять в Україну в
середині травня.
«Не може бути так, щоб допомогу постраждалим від війни поси-

лала тільки Росія. Європа, а також
Україна повинні бути там більш
активними», – зазначив співрозмовник видання.
28 квітня 2015 року під час Міжнародної конференції на підтримку України, яка проходила у Києві,
президент Єврокомісії Жан-Клод
Юнкер заявив, що люди на сході
також є українськими громадянами, їм потрібна гуманітарна допомога.
сегодня.ua

Землетрус в Непалі:
тисячі загиблих, сотні
зруйнованих будівель

Від землетрусу в Непалі постраждали близько 8
мільйонів чоловік, кількість загиблих перевищила 4,3 тисячі.
Серед загиблих є іноземні туристи, а також як мінімум 65 альпіністів, які загинули під час сходження
лавини на горі Еверест.
Зруйновано сотні житлових будівель, а також деякі
пам’ятники архітектури вежа Дхарара та будівлі на
площі Дурбар в Катманду.
МЗС заявляє про перебування на території Непалу 176 українців: дані про
загиблих і постраждалих
відсутні
Президент України Петро Порошенко підписав
указ про невідкладну евакуацію громадян України з
Непалу.
Згідно з указом, Кабміну доручено організувати
проведення евакуації, а також забезпечити фінансування відповідних заходів.

стор. підготувала Тетяна Белец - власкор газети «Міграція»

Також уряду доручено
провести облік громадян
України, які перебувають
на території Непалу і потребують евакуації, узгодити з уповноваженими
органами Непалу порядок
та умови проведення евакуації, провести інформування українців, які

перебувають на території
Непалу, про початок евакуації.
Згідно з документом, евакуація громадян України та
їх доставка на батьківщину повинна бути здійснена
державними повітряними
суднами.
Цензор.нет

Українці в світі
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Українці
в Румунії

Чимало українців опинилися на інших континентах через війни, голод, переслідування, а також
— в пошуках кращої долі або керуючись бажанням
побачити білий світ. Тому сьогодні важко хоча б
приблизно оцінити загальну кількість наших співвітчизників, які живуть в інших країнах. Їх, мабуть,
не набагато менше, ніж тих, що мешкають вдома,
в Україні. Але як би далеко від Вітчизни не опинився
українець, під тонким прошарком іноземних нашарувань із покоління в покоління зберігаються його
національні риси. І коли зустрічаєш за кордоном
своїх, то через дуже короткий час починає здаватися, що ми все життя були і є сусідами — стільки
спільного й рідного нас пов’язує. Сьогодні пропонуємо читачам розповідь про українців Румунії.
Чисельність та межі
розселення
Українці живуть в Румунії з
діда-прадіда. Проте сучасних
українських мігрантів там можна зустріти нечасто, оскільки наші заробітчани віддають
значно більшу перевагу Чехії
та Польщі (якщо брати Східну
Європу).
Румунські українці — четверта за чисельністю етнічна
спільнота Румунії: після румунів, угорців та циган (ромів).
Згідно з даними перепису 2011
року, українська громада налічує 51 007 осіб, що становить
0,27 % всього населення Румунії. За переписом 1948 року
українців за мовою налічувалося 37 600 осіб, за переписом
1966 року — 54 700. Чисельність осіб, які спілкуються
українською мовою, перевищує
офіційну чисельність українців, що свідчить про їхню політичну ідентифікацію як румун,
проте етнічну — як українців.
Українська діаспора переважно проживає в північній
частині Румунії, на кордоні з
Україною в Мармарощині та
Південній Буковині, а також у
Подунав’ї (Північна Добруджа і Південна румунська Молдавія). Більше половини усіх
румунських українців мешкає
в повіті Марамуреш на Мармарощині (34 027 осіб), де вони
становлять до 6,67 % усього населення. Відносно велика кількість українців проживає також
у Сучаві (8 506 осіб) і Тіміші (7
261 особа).
Українці становлять більшість
у муніципалітетах Бистра, Великий Бичків, Руська Поляна,
Ремета, Кривий, Вишня Рівня,
Рускова, Балківці, Ульма, Ізвори, Щука та Копечеле.
Як офіційна національна меншина українці мають одне зарезервоване місце в румунському
Парламенті. Нині в найвищому
законодавчому органі Румунії
українську громаду представляє адвокат Іван Марочко з Тімішоари.
Історія румунських
українців
До 1918 року українці жили
на території тогочасної Румунії в Північній Добруджі — у
дельті Дунаю. Їх поселення
(біля 20 000 осіб) безпосередньо пов’язане з українською

етнографічною територією в
Південній Бессарабії. Незначне
число українців (біля 50 000)
мешкало у Північній Молдові
(повіти Дорогой і Ботошани),
населення якої до XVII століття
було здебільшого українським.
Тепер тільки в деяких селах
(наприклад Семеніча) частково
збережено українську мову й
звичаї.
Після Першої світової війни у
межах Румунії опинилися Буковина, Бессарабія та частково
Закарпаття (Південна Мармарощина), а у зв’язку з цим —
частина української суцільної
етнографічної території й низка українських етнографічних
острівців.
Крім того, у міжвоєнний час
на території Румунії з’явилася
й українська політична еміграція. Оскільки Румунська
держава визнавала Українську
Народну Республіку де-факто
та обмінялася з нею дипломатичними місіями, вона дала
притулок українським політемігрантам, насамперед з числа
2-ї Запорізької бригади армії
УНР, яка восени 1920 року перейшла Дністер. Ці емігранти
створили в Бухаресті свій Громадсько-допомоговий комітет,
Товариство українських вояків,
Союз українок-емігранток та
ін.
Розвиток культури
та освіти
З 1941 року Румунія надала
українській національній меншості деякі культурні права:
у Бухаресті було організовано українське радіомовлення;
видавалися газета «Життя» та
журнал «Батава».
Шкільна реформа 1948 уможливила розвиток початкової,
середньої та вищої освіти
українською мовою. У Румунії нараховувалося 120 шкіл з
українською мовою навчання, а
також існували паралельні класи в гімназіях у Сереті, Сиготі
й Сучаві та в педагогічних школах: в Сереті, Сиготі й Тульчі.
Видавалися шкільні підручники українською мовою, серед
яких «Курс історичної граматики української мови» М.Павлюка та «Румунсько-український словник» (30 000 слів) і
«Українсько-румунський словник» (35 000 слів) — обидва за
редакцією Ю.Кокотайла.

Школа була тоді дійсним осередком українського життя: тут
відзначалися релігійні та національні свята (зокрема 100-річчя
масового поселення українців
у Румунії), пам’ятні дати великих українців тощо.
Культурно-освітню діяльність
по українських селах провадили читальні, клуби, будинки
культури, гуртки самодіяльності, гуртки молоді; по містах —
відділи Румунського Об’єднання для зв’язків з СРСР (ARLUS
— Asociaţia Romînă pentru
legătŭri cu Uniunea Sovietică).
Починаючи з 1964 року, комуністична влада поступово звела
нанівець попередні здобутки
української національної меншини. Було ліквідовано майже
всі школи з українською мовою
навчання і всі українські освітньо-культурні громадські організації по селах, заборонено
вживати в публікаціях українські назви місцевостей.
Першою серйозною спробою
внутрішнього самоврядування румунських українців став
Союз українців Румунії (СУР),
утворений 1989 року за підтримки значної частини українців для захисту їхніх прав як
етнічної меншини, збереження національної ідентичності,
культури, рідної мови, прабатьківських традицій. Ця організація найбільше підтримується в
тих повітах країни, де найвищий рівень української ідентичності, зокрема в Сучаві.
Зусиллями Союзу видаються
українські засоби масової інформації (одна румуномовна та
три україномовнi газети), публіцистичні та літературні твори (щороку виходять друком
біля 40 книжок). Це, головним
чином, переклади української
літератури на румунську мову,
а також твори українських
письменників Румунії.
З самого початку в діяльності
Союзу постали дві проблеми,
які в 1995–1996 роках призвели до остаточного розколу
румунських українців на СУР
і новостворений Демократичний Союз Українців Румунії
(ДСУР).
По-перше, відразу ж виникла іноді прихована, а іноді
явна, конкуренція між двома
основними зонами Румунії, де
проживають українці — Марамуреш та Південною Букови-

ною — за лідерство в Союзі і за
єдине місце, зарезервоване для
українців в Парламенті Румунії.
Згідно з переписом населення
1992 року, кількість українців,
які проживають в Марамуреші
майже в три рази перевищує
число українського населення
Південної Буковини. Однак насправді українців у Південній
Буковині навіть дещо більше, а
основна відмінність полягає в
тому, що етнічна ідентичність
закарпатських українців значно сильніша, ніж південно-буковинських. Тому перший час
закарпатці мали певну перевагу, бо вони більш згуртовані й
мешкають компактно. Проте до
середини 90-х років можливості регіонів майже зрівнялися.
Друга причина полягає в тому,
що різні течії в СУР по-різному оцінюють кількість українців в Румунії та ступінь їхньої
інтеграції й асиміляції. Більш
радикальне крило, орієнтоване
в основному на Марамуреш,
фактично наполягає на повній
національно-культурній автономії за угорським зразком.
Однак для українського населення Південної Буковини цей
варіант здається неефективним
і в цілому ним не схвалюється.
Сучасний стан
Існують також певні проблеми в українській освіті,
наприклад — відчутний брак
кваліфікованих
українських
педагогічних кадрів. А роль
учителя тим більш важлива, що
зараз у Румунії майже відсутні школи, в яких всі предмети
викладаються рідною мовою.
Тому СУР звернувся до Міністерства освіти Румунії з проханням організувати комісію,
яка б атестувала вчителів української мови згідно з сучасними стандартами.
Ще однією важливою умовою
успішного викладання української мови є студіювання учителів Румунії в школах України. Нині всі шкільні румунські
підручники
перекладаються
українською, а всі українські
підручники
розробляються
виключно українцями — від
книжок для першого класу початкової школи і до останнього
класу ліцею. Що стосується вищої освіти, то сьогодні в трьох
румунських університетах, у
тому числі в Бухарестському,

є відділення української мови,
відкриті 50 років тому. На цих
відділеннях щорічно навчається, як правило, 10–15 студентів.
Там викладає знаний українець
Іван Ребушапка — доктор філології, професор, завідувач
Українського відділення Бухарестського університету. Це
особа, яка згадується в багатьох
румунських, українських та англомовних енциклопедіях і довідниках. Пан Іван є автором
кількох десятків українських
підручників для шкіл Румунії.
Загалом Румунію досить часто відвідують митці з України. Там побували Павло
Дворський, Іван Дерда, Назар
Яремчук. Приїжджають музичні ансамблі з Закарпаття, Івано-Франківська, Чернівців та
Львівщини. Українці Румунії
також дуже зацікавлені в тому,
щоб їхні музичні колективи частіше запрошували до України
на свята, ювілеї тощо.
Проблеми спадщини
Українські суспільні діячі Румунії занепокоєні тим, що духовні історичні набутки українців сьогодні опинилися під
загрозою. Йдеться про досвід
віків, збережений, зокрема, у
народних приказках (румунські
українці називають їх також
помовками, примовками, мовками, поговором, мудрушками
та ін.). Носіїв цієї мудрості стає
дедалі менше.
На думку головного редактора
«Українського вісника» Михайла Михайлюка, невдовзі українські села поглине «європейський спосіб життя» і з пам’яті
людей будуть стерті співанки,
прислів’я, повір’я, обряди, звичаї, казки, легенди, загалом усе
те, що з найдавніших часів становило сільське духовне життя.
Тим не менше сьогодні українці — невід’ємна частина румунського громадянського суспільства. З боку держави вони
отримують фінансову підтримку для збереження культурної
спадщини свого народу та беруть безпосередню участь у
процесах прийняття рішень на
державному рівні, функціонують україномовні ЗМІ, а також
є можливість, хоча і обмежена,
отримувати освіту рідною мовою.
Роман Кухаренко,
власкор газети «Міграція»
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Як знешкодити перші Лікуємо ангіну
навесні та влітку
овочі та зелень
Перші овочі - перші
вітаміни. Аромат і
смак весни - втриматися складно. Та й
не потрібно. Зробіть
все, щоб знешкодити
овочі та зелень, позбавити від нітратів
і пестицидів
Ранні овочі і перша зелень ростуть в екстремальних умовах,
навіть якщо їх вирощують в
теплицях. Адже для того, щоб
вони швидше виросли в не сезон, їм не тільки потрібно тепло і вода, але і безліч добрив.
Тому виробники ними часто
зловживають, бажаючи швидше отримати прибуток. Тому
від перших овочів і зелені навесні досить часто трапляються
отруєння нітратами. Нерідко,
труяться діти, адже вони дуже
вразливі до такого роду діям.
В принципі, найперші огірки
або зимові «пластикові» помідори давати дитині до трьох-п’яти
років не варто. Почекайте трохи, коли ці овочі будуть менш
оброблені, більш натуральні.
Але в будь-якому випадку потрібно знати прості правила
щодо зниження концентрації
шкідливих речовин (нітратів і
пестецідов, насамперед) у скла-

ді овочів і зелені
Найбільша кількість хімічних
елементів накопичується в черешках, прожилка зелені. Тому
з першої зелені краще всього
брати тільки листочки. Особливо якщо додаєте з в дитячі салатики і супи.
Зелень дуже швидко і активно
накопичує нітрати. І потрібно її
вимочувати в холодній воді годину-дві, міняючи її регулярно
(раз на хвилин 20-25).
Капуста білокачанна
Зимова капуста містить мало
нітратів. У будь-яких овочах від
зберігання зникають не тільки
корисні речовини, але й нітрати. А взагалі, в капусті, ранньої
в тому числі, хімічні речовини
містяться, насамперед, у верхніх листя, в качані, і в прожилках. Це все бажано викидати.
Теж слід вимочувати капусту
годину-півтори. Потім тільки можна додавати в салат або

Язик по-житомирськи

борщ.
Огірки, кабачки або баклажани
Огірки - найголовніший продукт, який так і манить навесні
своїм ароматом. Довгі, темно-зелені огірки все ж краще не
купувати. Взагалі, вважається,
що ці овочі за кольором повинні бути світло зелені, кольору
молодої трави, а темне забарвлення огірків - ознака, що вони
перегодовані нітратами.
Всі перші овочі цієї категорії
(і кабачки, і огірки, і баклажани) обов’язково потрібно очищати від шкірки, позбавляти їх
від плодоніжок. Добре їх теж
вимочувати. Можна залишати
на ніч у холодній воді, бажано
у великій кількості, обрізавши
попередньо плодоніжки. А вже
перед подачею на стіл або приготуванням - очищати.
ukrhealth.net

Інгредієнти:
язик - 1шт., помідори - 3шт., гриби 400г., цибуля ріпчаста - 2шт., сир м’який
- 80г., сметана, сіль, рослинне масло.
Приготування:
Відваріть язик і очистіть його від плівки. Обсмажте на олії гриби (наприклад, шампіньйони)
і цибулю. Наріжте скибочками язик. Наріжте
кружечками помідори. Вкладіть язик і цибулю
в форму, чергуючи шари. Зверху викладіть гриби і цибулю. Останнім шаром викладіть тертий
сир.
Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці
приблизно 20 хвилин.
ukraine.ui.ua

Вареники з салом Кисіль з ревеню
Інгредієнти: борошно - 1кг., яйця - 6шт.,
вода - ½ст.л., масло вершкове - 20г., цибуля
ріпчаста - 2шт., м’ясо сире - 250г. м’ясо копчене - 50г., сало-шпик - 50г., жир - 30г., пшеничний
хліб - 50г., шпинат - 500г., зелень петрушки,
сіль, мелений чорний перець за смаком.

Приготування:
Додайте в борошно 3 яйця, масло, ½ чайної ложки солі і теплу воду. Замісить тісто, додавши ще
трохи води, якщо залишається мука. Дайте тісту
піднятися 30 хвилин.
Наріжте шпик дрібними кубиками і обсмажте
його. Потім додайте подрібнену листя петрушки.
Переберіть і промийте листя шпинату, а потім зваріть їх. Розмочите у воді і розімніть хліб. Посмажте нарізану кубиками цибулю. Зварений шпинат,
хліб і копчене м’ясо пропустіть через м’ясорубку.
Потім змішайте фарш з подрібненими шматочками сирого м’яса, 3 яйцями, смаженою цибулею,
сіллю і перцем. Одне яйце можете залишити для
змащування тіста, або взагалі не використовуйте
його.
ukraine.ui.ua

Інгредієнти:
черенки ревеня - 200 г.,
цукор - 3 ст.л.,
кориця- 0,4 г.,
крохмаль - 1 ½ ст.л.,
вода - 2л.
Приготування:
Черешки ревеню промивають, нарізають великими шматками, заливають окропом, варять до
готовності і протирають через сито. У протерту
масу додають цукор, корицю, вливають розведений холодною водою картопляний крохмаль, розмішують, дають добре прокипіти і охолоджують.
Щоб уникнути утворення плівки зверху кисіль
посипають цукром.
ukraine.ui.ua

Ангіна має масу ускладнень. Вона може негативно
вплинути на стан печінки, нирок, серцево-судинну систему.
Дуже часто після перенесеної ангіни розвиваються отити,
синусити, гайморити та інші захворювання носоглотки.

У терапії ангіни широко застосовуються антибактеріальні засоби,
які борються з її збудниками - стафілококом, стрептококом, клесібеллой, пневмококком та іншими бактеріями. Місцево для зняття
червоності і хворобливості в горлі використовуються полоскання.
Зручні у використанні спреї, пастилки або льодяники « від болю в
горлі». Добре, якщо вони містять комбінацію з антисептика, місцевого анальгетика і імуностимулятора для підвищення захисних
сил організму.
Наступні рекомендації укупі з лікуванням допоможуть вам швидше перемогти хворобу:
- пийте більше теплої рідини;
- при утрудненому ковтанні в перші дні захворювання перейдіть
на рідку їжу: супи, бульйони та овочеві пюре. Виключіть гостру і
пряну їжу, грубу клітковину;
- не нехтуйте постільним режимом, особливо при підвищеній
температурі.
saechka.ru

Чанахи по-львівськи
Інгредієнти:
Жирне м’ясо - 800 г
Картопля - 600 г
Квасоля червона - 1 ст.
Помідори - 400 г
Цибуля - 250 г
Морква - 200 г
Часник - 6 зубців
Борошно - 4 ст. л.
Лавровий лист,
зелень петрушки,
смалець - за смаком
Чанахи - страва грузинської кухні і за своєю суттю це печеня.
Львівський варіант страви відмінний від традиційного та є різноманітнішим.
Приготування:
Для приготування використовують жирне м’ясо - підійдуть свиняча шия або реберця. Страва готується в горщиках, тому підготуйте на даний обсяг 6 середніх горщиків.
Спочатку вимочіть квасолю в холодній воді кілька годин та відваріть її. Наріжте м’ясо великими шматками, картоплю великими
кубиками, а цибулю - дрібними. Моркву наріжте кружальцями.
Обсмажте картоплю на смальці або соняшникова олія до напівготовності. Обсмажте на сильному вогні м’ясо до скоринки. Потім
додайте до м’яса трохи борошна і продовжуйте його смажити,
постійно перемішуючи, ще близько 3 хвилин. Додайте цибулю,
моркву і знову добре все перемішайте. Продовжуйте смажити на
середньому вогні ще 10 хвилин, помішуючи. Дрібно поріжте помідори і додайте їх до м’яса. Помідори з іншими інгредієнтами повинні смажитися ще 15 хвилин. Якщо ви використовуєте томатну
пасту (1 столова ложка), смажте, ретельно перемішуючи, близько
5 хвилин.
Перекладіть вміст сковорідки в каструлю і додайте кип’яченої
води до бажаного обсягу. Доведіть страву до кипіння, потім посоліть, додайте спеції і варіть під кришкою на повільному вогні ще
15 хвилин.
На дно горщика викладіть смажену картоплю, другим шаром варену квасолю, а третім - м’ясо з овочами. Залийте блюдо бульйоном, в якому варилося м’ясо. Якщо рідини не вистачає покрити
тверді інгредієнти, долийте кип’яченої води. Закрийте горщики
кришкою і поставте в розігріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин. Дістаньте блюдо, видавіть в кожен горщик по зубцю часнику,
знову накрийте кришкою і дайте настоятися ще 10 хвилин. При
подачі посипте чанахи зеленню.
ukraine.ui.ua

Спортивні новини

Шахи: Марія Музичук
повернулася в Україну
Після повернення
нової шахової
Королеви Марії
Музичук в Україні
стало відомо, що
захист титулу їй
належить провести
в кінці 2015 на
батьківщині
П’ятнадцята в історії шахів і друга серед українських шахісток чемпіонка
світу Марія Музичук повернулася з Сочі, де з 16 березня по 6 квітня проходив
світовий турнір.
У фінальному матчі українка обіграла росіянку Наталію Погоніну з рахунком
2,5:1,5 очка.
«Я дуже щаслива, що зуміла перемогти і привезти в
Україну золото чемпіонату

світу Взагалі, організували
чемпіонат здорово, і в Сочі
мене добре приймали, вільного часу особливо не було,
так що в перервах між матчами слухала музику, читала і відсипалася.», - поділилася враженнями Музичук
з журналістами, які зустрічали її в аеропорту Львова
імені Данила Галицького.
Стало відомо, що захист
титулу шахової Королеви
Марії належить провести

в кінці поточного року. На
корону стрийчанкі зазіхне її ровесниця - колишня
чемпіонка світу (2010-2012
і 2013-2015 роках) китаянка
Хоу Іфань.
Як зазначає джерело, матч
Музичук-Іфань може відбутися у Львові чи Києві,
проте на сьогоднішній день
заявку на проведення цієї
зустрічі подала тільки китайська сторона.
fakty.ua

Українські гімнастки вирушили до
Мінська на чемпіонат Європи
Першого травня збірна України стартує на
турнірі в Білорусі.
Збірна України з художньої
гімнастики 28 квітня вирушила до Білорусі, де з першого по
третє травня візьме участь у
чемпіонаті Європи. Як повідомляє, Національний олімпійський
комітет, у складі нашої делегації
дев’ять спортсменок: призерка
минулорічного чемпіонату світу та Європи Ганна Різатдінова,
серед «сеньйорок» заявлені Елеонора Романова, Вікторія Мазур та Анастасія Мульміна. А в
групових вправах Україну представлятимуть «юніорки» Ганна
Греба, Вікторія Фотієва, Анастасія Ставицька, Христина Лукіна,
Марія Мулик.

pressorg24.com

Турнирная
таблица
команда
1. Динамо К
2. Шахтер
3. Днепр
4. Заря
5. Металлист
6. Ворскла
7. Металлург Д
8. Волынь
9. Олимпик Д
10. Металлург З
11. Черноморец
12. Говерла
13. Карпаты
14. Ильичевец

И О
21 53
21 48
21 47
21 34
20 30
21 29
21 26
21 25
21 22
21 20
20 18
21 17
21 10
21 8

Ліга Чемпіонів Ліга Європи

Последние матчи
1/4финала
Атлетико 0:0 Реал Мадрид
Ювентус 1:0 Монако
ПСЖ 1:3 Барселона
Порту 3:1 Бавария
Барселона 2:0 ПСЖ
Бавария 6:1 Порту
Реал Мадрид 1:0 Атлетико
Монако 0:0 Ювентус
1/2 финала 05.05.2015
Ювентус -:- Реал Мадрид
06.05.2015
Барселона -:- Бавария
12.05.2015
Бавария -:- Барселона
13.05.2015
Реал Мадрид -:- Ювентус

1/4 финала
Динамо К 1:1 Фиорентина
Севилья 2:1 Зенит
Вольфсбург 1:4 Наполи
Брюгге 0:0 Днепр
Днепр 1:0 Брюгге
Зенит 2:2 Севилья
Наполи 2:2 Вольфсбург
Фиорентина 2:0 Динамо К
1/2 финала
07.05.2015
Наполи -:- Днепр
Севилья -:- Фиорентина
14.05.2015
Фиорентина -:- Севилья
Днепр -:- Наполи
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Володимир Кличко: «Дженнінгс кращий, з ким мені довелося
боксувати в останні роки»
Чемпіон
світу
за
версіями WBA, IBF і
WBO в суперважкій вазі
Володимир Кличко в 19-й
раз захистив свої титули,
наздогнавши за цим показником Ларрі Холмса.
Попереду тепер лише легендарний Джо Луїс, якому вдалося провести 25
переможних захистів.
39-річний український
боксер повернувся на арену Madison Square Garden
у Нью-Йорку через сім
років після свого останнього бою - тоді був переможений росіянин Султан Ібрагімов. Зараз же
Володимир не залишив
шансів американському
претенденту
Брайанту
Дженнінгсу.
64-а перемога Кличка
на професійному рингу
була здобута на повній
дистанції в 12 раундів.
Українець, який на перед-

матчевому
зважуванні
переважив
Дженнінгса
на сім кілограмів, з початкових раундів зайняв
центр рингу, змусивши
Дженнінгса багато працювати на ногах.
Дванадцятий раунд почався з активних дій
Дженнінгса, однак Кличко був напоготові і в
кінцівці гарненько потряс
суперника. Добити не
вийшло, але перемога все

одно була явною.
Хоча у Брайанта була
власна думка - після гонгу він переможно підняв
руку вгору. Як би там не
було, всі арбітри віддали
перемогу
українцеві,
якому тепер залишилося
шість захистів до рекорду Джо Луїса. Рахунок
суддівських записок такий - 116:111, 116:111 і
118:109.
fakty.ua

Усик - Князев: післямова
В київському Палаці
спорту український важкоатлет Олександр Усик
вдруге захистив титул
інтерконтинентального чемпіона за версією
WBO, перемігши технічним нокаутом у восьмому раунді російського
боксера Андрія Князева
Можна сказати, що бій
пройшов за таким же
сценарієм - Усик впевнено перебоксував Князева
в першій половині бою,
а потім почав додавати
акцент у свої удари і закінчив бій достроково.
Князєв зробив усе, що
міг, і навіть більше: він
багато рухався корпусом,
намагаючись ухилитися
від ударів Усика, але зробити це було важко, тому
що Олександр викидав
їх під різними кутами.
Важко було росіянину і
вийти на ударну дистанцію, оскільки Усик продемонстрував відмінну
роботу ніг. Князєв навіть
намагався міняти стійки,
але це теж не допомогло.
Що стосується зупинки
бою, то тут навряд чи можуть бути якісь претензії до рефері. Недавно в
своїй колонці в британ-

ському журналі Новини боксу рефері цього
бою Міккі Венн написав
статтю з приводу зупинки бою в поєдинку Сергія Ковальова з Жаном
Паскалем, яка теж деяким здалася занадто ранньою. У заголовок статті
він виніс наступні слова:
«Робота рефері - захищати бійців, а не давати
фанам бій, якого вони хочуть».
Не можна не відзначити
і атмосферу на трибунах
Палацу спорту в цей вечір - вона була неймовірною! Особливо момент,
коли під час третього раунду центрального бою
вечора весь зал встав і

виконав гімн України.
Повертаючись до спортивної складової, не
можна не відзначити,
що Олександр Усик з
кожним боєм продовжує
удосконалюватися і набиратися
необхідного
досвіду. Але перед чемпіонським боєм з Марко
Хуком або будь-яким іншим володарем чемпіонського титулу в першій
важкій вазі потрібні ще
кілька боїв з суперниками першої десятки - Усик
впевнено крокує до вершини, і підійти до неї у
всеозброєнні йому допоможуть саме такі поєдинки.
boxingnews.com.ua

Хокейна збірна України зазнала
поразки на чемпіонаті світу
Українці посідають передостаннє місце у турнірній таблиці змагань.
Польша - Україна - 3:2 fhu.
com.ua Польща - Україна
- 3:2 Національна збірна
України провела свій третій поєдинок на чемпіонаті світу з хокею серед
чоловіків у Дивізіоні ІА,
що відбувається у польському м.Кракові. Українці у впертій боротьбі
поступилися господарям
- полякам, - з рахунком
2:3. Для синьо-жовтих це
третя поразка на турнірі. На старті чемпіонату

наші програли збірній
Казахстану - 2:5. А потім
в овертаймі поступилися італійцям - 1:2. Тож,
з одним балом українці
посідають передостаннє,
п’яте, місце і в наступних
матчах вестимуть боротьбу за «виживання» у дивізіоні. 23 квітня Україна
зіграла проти Угорщини
0:2, а 25-го - проти Японії
1:3. Цей чемпіонат світу
в дивізіоні 1A мав відбутися в Донецьку. Та через
війну Україна відкликала
свою заявку.
prosport.tsn.ua

на травень 2015 року

Овен. У травні Вам доведеться зіткнутися з низкою конфліктних ситуацій.
Непереборне бажання бути в центрі уваги здатне спровокувати у Вас проблеми
зі здоров’ям. Щоб все не закінчилося захворюванням, Вам потрібно направити
свою енергію на творчу діяльність.
Телець. У травні Ви почнете вдаватися
до ностальгії - будуть зустрічі зі старими друзями та знайомими. Без минулого
немає майбутнього, тому використовуйте цей період для наведення порядку в
голові. Цілком можливо, що саме зараз
Ви відкриєте якісь таємниці про себе.
Близнюки. Травень пройде так, що нагадає про стиль «ретро». Зараз Ви знов
займіться старими, вже давно забутими
проблемами. Травень дуже вдалий час
для того, щоб нарешті розібратися зі
справами, які Ви весь час намагаєтесь
відкласти в довгий ящик.
Рак. Травень для Вас дуже цікавий місяць. У цей період з’явиться можливість
внести корективи у минуле, а також виправити помилки. Скористуйтеся цим і
це вплине на Ваше подальше життя. Зараз не варто соромитися робити кроки
назустріч близьким важливі слова.
Лев. У травні Вам доведеться справлятися з проблемами самотужки, оскільки
донести свої ідеї до оточуючих Вам не
вдасться. Не починайте нових справ, займіться вирішенням поточних проблем,
тому що тут у Вас багато шансів максимально проявити свої здібності.
Діва. У Вас збільшиться кількість дзвінків та поїздок. Але Вам зараз слід проявляти обережність, тому що існує ризик обмана. Також, можливо, що до Вас
буде надходити помилкова інформація.
Тому проаналізуйте свої зв’язки і розпрощатися з непотрібними.
Терези. На початку травня Ви зіткнетеся з протидією, щоб не довелося відмовлятися від планів, зберігайте об’єктивність. В цьому Вам допоможе природна
врівноваженість. Приступати до дій бажано у другій половині місяця, Вам доведеться відстоювати свою точку зору.
Скорпіон. У Вас в житті буде напружена обстановка і це закличе до порядку.
Якщо у Вас є чітка мета, необхідно рухатися строго в її напрямку, ігноруючи
дрібниці. Дозволивши собі розслабитися, Ви можете втратити позиції.
Стрілець. У травні Вам варто підготуватися до серйозних випробувань у
відносинах зі близькими, існує загроза,
що навіть міцна дружба саме зараз може
дати тріщину. І якщо це станеться раптом, то Ваша кохана людина може надати Вам необхідну підтримку.
Козеріг. Травень позитивний час. Хочь
у Вас і не будете натхнення на роботі,
зараз час здійснення давніх ідей, які раніше здавалися нездійсненними. З’являться люди охочі допомогти в реалізації Ваших проектів і з ними все піде, як
по маслу.
Водолій. Вас поглине робота, яка принесе задоволення. Бажано вести справи
з такими ж ентузіастами, як ви. Розпочаті в цьому місяці проекти стануть
джерелом майбутнього фінансового
успіху. Можливо Вам захочеться змін
середовища, а також особистого життя.
Риби. Травень порадує Риб подіями і
настроєм. Якщо Ви заздалегідь змогли продумати свої починання, то все
складеться набагато вдаліше. Велика
ймовірність, що зараз Вам захочеться
змінити обстановку. Підберіть собі компанію і Вам забезпечено море пригод.

Святі місця України

Костел Святого Миколая в Дніпродзержинську
У Дніпропетровській області, в місті
Дніпродзержинську збереглося унікальна
будівля кінця XIX століття - римо-католицький костел Святого Миколая. Виконаний він у стилі неоготики, в шоколадно-коричневих тонах. Архітектура будівлі
відрізняється лаконізмом, чіткими пропорціями, зовнішньої і внутрішньої гармонією.
Дніпродзержинський костел Святого
Миколая має дуже гарний фасад - по обидві сторони від ажурного центрального
входу виступають дві величні стрілчасті
вежі зі шпилями, увінчані хрестами. Це
надає будівлі якусь загадковість і казковість.
Передумовою для будівництва нового костелу стала поява в Кам’янському
(до 1936 року так називався Дніпродзержинськ) Дніпровського заводу. Основну
масу робітників цього заводу становили
поляки-католики. Місцевий молитовний
будинок не міг уже вміщати всіх віруючих.
Тому в 1895 році починається будівництво
нового католицького храму за проектом
архітектора Мар’яна Хорманского. Ініціатором будівництва виступив директор
Дніпровського заводу Ігнатій Ясюкович.
Про це говорить табличка з білого мармуру, прикріплена на одній зі стін костелу
Святого Миколая: «Каменська Парафіяльна церква в ім’я Святого Миколая споруджена в 1895-1897 рр. з ініціативи директора-розпорядника Дніпровського заводу
Ігнатія Ясюковича на кошти робітників і
службовців Дніпровського заводу за участю Металургійного Товариства ».
Дніпродзержинський костел Святого
Миколая був відкритий в 1897 році і міг
вмістити близько п’ятисот осіб.
У 1902 році Дніпровський завод спонсорував ремонтні роботи з благоустрою Миколаївського костьолу: розпис стін, заміну
дерев’яного паркану на добротний кам’яний, установку на даху фасаду статуї Діви

Марії, розбивку скверу біля храму та ін.
З 1929 року («року великого перелому»)
в радянській Україні різко змінюється
ставлення до релігії і храмам. Починаються гоніння на служителів, тотальне
закриття і знищення культових споруд. Не
оминула ця доля і костел Святого Миколая
у Дніпродзержинську. Католицький храм
був закритий. Протягом довгих років в
його приміщенні розміщувалося все, що
завгодно (польський клуб, військкомат,
стайня, філія університету марксизму-ленінізму, планетарій, морська школа ДОСААФ, майстерні художнього фонду, меблевий склад, кооперативи та ін.), Тільки
не релігійна організація.
З 1990 року починаються роботи з відновлення майже зруйнованого і опоганеного Дніпродзержинського Миколаївського храму. В кінці 1991 року тут відбулася
перша меса. Костел Святого Миколая у
Дніпродзержинську на сьогоднішній день
є чинним.
Костел Святого Миколая Адреса: Дніпропетровська область, м.Дніпродзержинськ, вул. Коваленко, 3.

логічні загадки

Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Вільям Шекспір, Людвіг
Ван Бетховен, Наполеон Бонапарт і Нерон - хто з них принципово
відрізняється від інших?
Це відоме стародавнє завдання, де селянинові потрібно перевести
через ріку вовка, козла й капусту. Човен такий малий, що в ньому крім селянина може
поміститися ще тільки один (пасажир). Але якщо залишити вовка з козлом, то вовк його
з’їсть, якщо залишити козла з капустою, то буде з’їдена капуста. Як бути селянинові?
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ГОРОСКОП

К а л е й д о с ко п

Переправу потрібно почати з перевезення козла. Потім селянин повертається й бере вовка, якого перевозить на інший берег і там
залишає, але везе назад на перший берег козла. Тут він його залишає й перевозить до вовка капусту. А потім, повертаючись, перевозить
козла.
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Шерлок Холмс. Це вигаданий персонаж.
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