
І н ф о р м а ц і й н о - а н а л і т и ч н а  щ о м і с я ч н а  г а з е т а

Видається  за  інформац ійно ї  п ідтримки  Державно ї  м і грац ійно ї  служби  Укра їни 
т а  за  сприянням бл агод ійного  фонду  допомоги  б іженцям т а  пересел енцям «Співчутт я»

№ (10) 128, жовтень 2012Видання започатковане в лютому 2003 року Передплатний індекс 89611

стор. 4

Ч и та й т е  в  н о ме р і :

стор. 7 стор.8 стор.9

Новини з ДПС 
України

Чи потрібна 
міграційна

амністія в Україні? 
Долі 

мігрантів
УДМС України у 

Волинській області

Захист біженців та прикордонне співробітництво
22-24 жовтня 2012 року в м.Одесі про-

ходила Регіональна прикордонна конфе-
ренція «Захист біженців та прикордонне 
співробітництво». 

Відкрив конференцію регіональний 
представник УВКБ ООН в Молдові, Укра-
їні та Білорусі Олдріх Андрисек. З вступ-
ним словом виступили: Сергей Абальма-
сов, заступник директора Департаменту 
роботи з іноземцями та адміністративного 
провадження ДМС України, Петро Сіняв-
ський, заступник директора Департамен-
ту у справах біженців ДМС України.  

В пленарному засіданні взяли участь і 
виступили: Мишель Кавінато, радник з 
питань політики, відділу у питаннях пра-
вової допомоги та юридичної консуль-
тації, Європейського бюро УВКБ ООН. 
(Брюссель), Вільямс Еджалу, помічник з 
правових питань УВКБ ООН в Централь-
ній Європі, Річард Вілльамс, експерт з зо-
внішніх питань УВКБ ООН в Централь-

ній Європі, консультант з питань надання 
притулку та міграції, Віктор Данілюк, го-
ловний спеціаліст відділу виявлення іно-
земців, добровільного повернення та ре-
адмісії Департамента у справах біженців 
та іноземців ДМС України, Анатолій Пу-
хальський, начальник сектору по роботі з 
іноземцями, дізнання та адміністративно-
го провадження Північного регіонального 
ДПС України та інші… К. Петрова 

власкор газети “Міграція”

Президент України Віктор Янукович 
відвідав Одесу з робочим візитом

24 жовтня Одесу з робочим візитом відвідав Президент України В.Ф.Янукович. 
Глава держави побував на заводі «Одескабель», який на сьогодні є лідером 
на ринку СНД з виробництва волоконно-оптичних кабелів і інтелектуальних 
LAN-кабелів для цифрових систем передачі даних. Крім того, Віктор Януко-
вич ознайомився з діяльністю Центру реконструктивної та відновної меди-
цини Одеського національного медичного університету. А першим пунктом у 
програмі робочого візиту Президента стало урочисте відкриття реконструйо-
ваного Одеського обласного театру ляльок, якому в цьому році виповнюється 
вісімдесят років. Віктор Янукович також відповів на запитання ЗМІ.

izvestiya.odessa.ua

Шановні читачі газети «Міграція»!
Дозвольте нагадати вам, що передплата на газету 

«Міграція» на 2013 рік продовжується і буде завершена 
15 грудня 2012 року. Ви можете підписати її в будь-якому 

поштовому відділенні «Укрпошти». 
Передплатний індекс газети - 89611.

Сподіваємося на ваше розуміння і підтримку.
Редакція газети «Міграція

28 жовтня 2012 року відбулися 
вибори до Верховної Ради України

За результатами екзит-полів і попередних підрахунків 
голосів у Верховну Раду проходять:  

Партія регіонів, «Батьківщина», КПУ,
УДАР та «Свобода». 

Віталій Захарченко вручив правоохоронцям 
Львівщини ордери та ключі від квартир

Працівники та ветерани міліції Львівської області 
отримали ордери та ключі від п’ятнадцяти помеш-
кань. Їх особисто вручив Міністр внутрішніх справ 
України Віталій Захарченко, який зазначив, що Ка-
бінет Міністрів України вже надав проект бюджету 
на 2013 рік на розгляд Верховної Ради. «Вважаю, 
що цей проект буде ще доопрацьований, оскільки 
не всі побажання Міністерства внутрішніх справ 
були враховані. Зокрема, залишається чимало пи-
тань, які стосуються соціального забезпечення пра-
цівників органів внутрішніх справ. І я, як Міністр, ці питання порушував, порушую 
і буду порушувати надалі, щоби надати кращі умови для життя наших працівників».

mvs.gov.ua

Підписано Угоду про реадмісію 
із Російською Федерацією

22 жовтня, у присутності Президента України В.Ф. Януковича та Пре-
зидента Російської Федерації В.В. Путіна підписано Угоду про реадмісію. 
Підписання Угоди відбулося в рамках робочого візиту Президента Украї-
ни В.Ф. Януковича до Російської Федерації.
Угоду про реадмісію між Кабінетом Міністрів України та Урядом Росій-

ської Федерації підписали Голова Державної міграційної служби України 
М.М. Ковальчук та Директор Федеральної міграційної служби Російської 
Федерації К.О. Ромадановський.
Угода визначає підстави співробітництва української та російської сто-

рін щодо передачі і приймання відповідними органами осіб, які в’їхали 
або перебувають на території однієї з держав з порушенням законодав-
ства з питань в’їзду, виїзду і перебування іноземних громадян та осіб без 
громадянства. www.dmsu.gov.ua
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Міністр внутрішніх справ Укра-
їни Віталій Захарченко спільно з 
Прем’єр-міністром України Ми-
колою Азаровим з одноденним 
робочим візитом відвідали Оде-
су. 

Їх візит розпочався з урочис-
того вручення одеським право-
охоронцям ключів від  32 па-
трульних автомобілів, на яких 
правоохоронці  забезпечувати-
муть громадський порядок на те-
риторії обласного центру.

Під час вручення автомобілів  
Прем’єр-міністр України Мико-
ла Азаров зазначив, що ця техні-
ка повинна відчутно покращити 
ситуацію щодо охорони громад-
ського порядку, спокою в місті, 
боротьби із кримінальними еле-
ментами.

Ми за те, щоб якісно підвищу-
вався рівень нашої міліції, щоби 
міліція перетворилась у надій-
ного партнера наших громадян, 
- наголосив Микола Азаров.

В подальшому Міністр вну-
трішніх справ відвідав управ-
ління Одеської міської міліції, 
де було презентовано новий дис-
петчерський пункт.

Головним управлінням МВС 
України в Одеський області 
спільно з Одеським міським 
управлінням міліції для забезпе-

чення належного захисту життя, 
здоров’я, прав і свобод одеситів 
і гостей міста від протиправних 
посягань здійснюється впрова-
дження Центру управління на-
рядами міліції, які задіються для 
охорони громадського порядку.

Проект «Безпечна Одещина» ре-
алізується в тісній взаємодії з Об-
ласною державною адміністраці-
єю, Одеською міською радою та 
депутатським корпусом. 

Метою створення Центру управ-
ління нарядами міліції «Одеса – 
безпечне місто» є вдосконалення 
процесу організації управління 
органами внутрішніх справ.

- Перш за все, це ефективність 
діяльності патрульних нарядів, 
-   спілкуючись з журналістами 
підкреслив Віталій Захарченко.  
- Тобто, ті люди, які знаходяться 
у Центрі, за допомогою сучас-
них технологій, сучасної техніки 
можуть оперативно керувати на-
рядами. Це, у свою чергу, надає 
ефективності реагування на звер-
нення громадян. 

Також Міністр вручив началь-
никові Одеського міського управ-
ління міліції ключі він нового ав-
томобіля для чергової частини.

З нетерпінням чекали  Віталія 
Захарченка і на базі батальйону 
міліції особливого призначен-

ня «Беркут» ГУМВС України в 
Одеській області. Тут відбулось 
освячення та відкриття каплички 
на честь Святого великомуче-
ника Георгія Побідоносця, який 
вважається покровителем і за-
хисником воїнів.  Ветерани «Бер-
кута» розповідають, що про таку 
капличку мріяли багато років. 
Адже традиційно, їдучи на за-
вдання, завжди хрестилися ...

На відкриття каплички були 
запрошені почесні гості: мати 
бійця спецпідрозділу Віктора 
Кожеко і вдова інспектора ДАІ 
Олександра Розмаріци, які  за-
гинули рік тому при виконанні 
службового обов’язку під час 
затримання озброєних кілерів. 
Віталій Захарченко, начальник 
ГУМВС України Сергій Рєзни-
ков, митрополит Одеський і Із-
маїльський Агафангел поклали 
квіти до меморіальної дошки, 
встановленої на стіні адміні-
стративної будівлі на території 
підрозділу в честь пам’яті Ві-
ктора Кожеко. Потім митрополит 
Одеський і Ізмаїльський Агафан-
гел урочисто освятив капличку.

Владика Агафангел підкреслив 
важливість і значимість уваги, 
яку приділяє керівництво орга-
нів внутрішніх справ вихованню 
духовності у правоохоронців.

У свою чергу Міністр передав 
Владиці Агафангелу образ Свя-
того Великомученика Георгія 
Побідоносця - для нового храму.

Від імені предстоятеля Укра-
їнської Православної церкви 
Блаженнійшого митрополита 
Володимира за заслуги перед 
Українською православною 
церквою Владика Агафангел вру-
чив Міністру внутрішніх справ 
України Віталію Захарченку ви-
соку церковну нагороду - орден 
святого апостола Андрія Перво-
званного.

ВЗГ ГУМВС України
в Одеській області

Програма «Безпечна Одещина» в дії Співробітництво В'єтнаму та 
України набирає обертів

Робоча зустріч представни-
ків правоохоронного відомства 
України та представників Мі-
ністерства громадської безпе-
ки Соціалістичної Республіки 
В’єтнам відбулася у Міністер-
стві внутрішніх справ України.

Українську сторону очолю-
вав начальник Управління про-
фесійної підготовки та освіти 
Департаменту кадрового забез-
печення МВС України Ігор Кли-
менко, а делегацію з В’єтнаму 
очолював полковник Нгуєн 
Мань Тунг.

Метою зустрічі стало обго-
ворення стану двостороннього 
співробітництва між Україною 
та В’єтнамом у сфері обміну до-
свідом в галузі освіти та підго-
товки кадрів, а також можливос-
ті навчання іноземних студентів 
у вищих навчальних закладах 
системи МВС України. Флаг-
маном відомчої освіти по пра-

ву стала Національна академія 
внутрішніх справ.

Випускники НАВС працюють 
в усіх галузях законодавчої, ви-
конавчої та судової влади, пра-
воохоронних та правозахисних 
органах, державних і комер-
ційних структурах, вищих на-
вчальних закладах України.

Представники Міністерства 
та закордоні гості домовилися, 
що після візиту до Національ-
ної академії внутрішніх справ 
та детальним ознайомленням з 
новітніми формами навчання, 
викладацьким складом та фа-
культетами обидві сторони по-
чнуть активну співпрацю щодо 
навчання іноземних студентів у 
міліцейських вишах.

По закінченню зустрічі іно-
земні представники відправи-
лись до Національної академії 
внутрішніх справ України.

УЗГ МВС України

Управлінням карного розшу-
ку ГУМВС України в м. Києві 
за вчинення, із застосуванням 
вогнепальної зброї, вбивства 
трьох осіб та поранення одно-
го, що мало місце 26 вересня 
цього року в ТРЦ «КАРАВАН» 
по вул. Луговій,12 в місті 
Києві розшукується зображе-
ний на фото Мазурок Ярослав 
Теодозійович, 13.06.1974 року 
народження.

Прикмети зловмисника: на 
вигляд 35-40 років, зріст 180-
185 см., волосся русяве ко-
ротке, спортивної тілобудови, 

одягнений в зелену куртку, 
сіро-голубі джинси, чорні 
туфлі.

При собі може мати вогне-
пальну зброю.

У разі отримання 
будь-якої інформації 

повідомляти за телефона-
ми: 278-36-83, 271-97-31, 
271-90-96, 097-676-23-22, 

097-676-17-16 або 102.
Конфіденційність та грошо-

ва винагорода в розмірі 100000 
гривень гарантується.

ВЗГ ГУМВС України
в м.Києві

УВАГА РОЗШУК! Міліція розшукує зловмисника, 
який влаштував стрілянину в ТЦ «Караван»

Баварські поліцейські 
поділилися з курсантами 
ДЮІ досвідом боротьби з 

наркозлочинністю

До Донецького юридичного 
інституту 4 жовтня завітала де-
легація з Німеччини у складі 
керівника спеціального відділу 
кримінальної поліції по боротьбі 
із злочинністю Президії поліції 
м. Мюнхен (Німеччина), старшо-
го радника кримінальної поліції 
Арміна Аумюллера та керівника 
відділу по боротьбі з наркозло-
чинністю Земельного управлін-
ня кримінальної поліції Баварії, 
директора кримінальної поліції 
Торстена Віттке.

Праця розпочалася із зустрічі 
німецьких гостей із керівництвом 
інституту на чолі з ректором ін-
ституту Віктором Бесчастним.

Після зустрічі з керівництвом 

іноземні фахівці прочитали лек-
цію «Протидія відмиванню дохо-
дів, отриманих від незаконного 
обігу наркотиків» для курсантів 
інституту та провели дискусій-
ний круглий стіл з представника-
ми науково-педагогічного складу 
інституту. Пан Армін Аумюллер 
ознайомив присутніх з презен-
тацією діяльності спеціального 
відділу кримінальної поліції по 
боротьбі з наркозлочинністю 
Президії поліції м. Мюнхена, 
а Торстен Віттке розповів про 
складні проблеми, які спіткають 
поліцію Баварії в аспекті бороть-
би з відмиванням доходів, отри-
маних від обігу наркотиків.

Прес-служба ДЮІ
 МВС України

Міліція має інформацію про 
те, що підозрюваний у розстрілі 
охоронців ТЦ «Караван» у Києві 
Ярослав Мазурок знаходиться 
на території України. Про це на 
брифінгу у Львові повідомив мі-
ністр МВС Віталій Захарченко.

«У нас є певна інформація, 
яка надходить з різних джерел. 
Вся інформація обробляється, 
перевіряється. Більше інформа-
ції є про те, що ця людина зна-
ходиться на території України», 
- повідомив Захарченко.

Міністр пояснив оголошення 
Мазурка в міжнародний роз-
шук тим, що так вимагають 

процесуальні дії. «Враховую-
чи певні процесуальні дії, після 
оголошення в республіканський 
розшук, ми повинні надати ін-
формацію в Інтерпол. Інтерпол 
оголосив підозрювану особу в 
скоєнні цього тяжкого злочину в 
розшук», - пояснив Захарченко.

Міністр МВС зазначив, що 
Мазурок має статус підозрюва-
ного у вчиненні злочину в ТЦ 
«Караван». «У кримінальній 
справі ця людина фігурує як під-
озрювану особу. Якщо є сумніви 
в рідних, у близьких, у суспіль-
ства, то вони зникнуть після 
того, як ми цю людину знайдемо, 

допитаємо і зробимо відповідні 
висновки», - зазначив Віталій 
Захарченко.
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8 жовтня відбулося 8-ме за-
сідання Постійної українсько-
литовської комісії з питань єв-
ропейської інтеграції. Під час 
засідання сторони обговорили 
актуальні питання співробітни-
цтва України з Європейським 
Союзом, зокрема, співробітни-
цтво у міграційній сфері. Від 
ДМС України участь у засіданні 
взяв начальник відділу міжна-
родного співробітництва Денис 
Шпак.

Під час засідання темами об-
говорення стали заходи, спря-
мовані на укладання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, 
включаючи створення зони віль-
ної торгівлі, а також питання 
подальшої імплементації поло-
жень Угоди. Обговорено важли-
вість підтримки Литовської Рес-
публіки як держави-члена ЄС в 
процесі імплементації Угоди про 
асоціацію, питання співробіт-
ництва в рамках ініціативи ЄС 
«Східне партнерство», а також 
можливості надання експертної 
допомоги Литовською Республі-
кою в окремих сферах співробіт-
ництва.

Одним з питань порядку ден-

ного засідання стало обговорен-
ня перспектив співробітництва 
у міграційній сфері, зокрема у 
рамках головування Литви в ЄС у 
другій половині 2013 року. Укра-
їнською стороною було запропо-
новано розглянути можливості 
реалізації спільних проектів у 
рамках Східного партнерства. 
Литовська сторона підтримала 
таку позицію, наголосивши на 
зацікавленості в активізації мі-
граційного діалогу.

За результатами засідання сто-
рони домовилися про опрацю-
вання проекту Угоди про спів-
робітництво між Департаментом 
міграції при Міністерстві вну-
трішніх справ Литовської Рес-
публіки та Державною міграцій-
ною службою України.

www.dmsu.gov.ua

Проведено 8-ме засідання Постійної 
українсько-литовської комісії з 
питань європейської інтеграції 

3 жовтня проведено відеокон-
ференцію на тему: «Регулюван-
ня правового статусу інозем-
них громадян, які працюють у 
фізичних осіб», що відбулась у 
Представництві Всесвітнього 
банку в Україні за сприяння Се-
кретаріату МІРПАЛ.

У відео конференції прийма-
ли участь координатори філій 
всесвітнього банку та представ-
ники міграційних органів Ро-
сії, Казахстану, Білорусі, Азер-
байджану, Вірменії, Молдови, 
Узбекистану та Киргизстану. 

Під час заходу обговорювались 
проблемні питання щодо видачі 
патентів для трудових мігрантів 
з країн СНД в Російській Фе-
дерації. Зокрема обговорюва-
лись питання щодо проблем з 
подовженням дії патенту, його 
вартості, а також чому патент 
повинен оформляти мігрант, а 
не роботодавець.   У відео кон-
ференції взяв участь перший 
заступник директора Департа-
менту у справах біженців та іно-
земців Кравець М.М.

www.dmsu.gov.ua

Видачу патентів для трудових 
мігрантів з СНД у Російській 

Федерації обговорено під час 
міжнародної відеоконференції

17 жовтня 2012 року в Пред-
ставництві Європейського 
Союзу в Україні за участю 
директора Департаменту 
управління справами та регіо-
нального розвитку Державної 

міграційної служби Сергія Дех-
тяренка та директора Департа-
менту у справах біженців та 
іноземців Державної міграцій-
ної служби Наталії Науменко 
відбулось третє засідання ро-
бочої групи з питань реалізації 
програми Всеохоплюючої ін-
ституційної розбудови.

У роботі групи взяли пред-
ставники зацікавлених держав-
них органів, Представництва 
ЄС в Україні та міжнародних 
організацій (Міжнародної орга-
нізації з міграції, Представни-

У Представництві ЄС обговорювали питання 
надання технічної допомоги для реалізації
 Концепції державної міграційної політики

цтва УВКБ ООН та Данської 
Ради у Справах біженців).

На зустрічі розглянуто до-
опрацьований усіма членами 
проект плану залучення між-
народної технічної допомоги 
для впровадження плану захо-
дів з реалізації Концепції дер-
жавної міграційної політики, 
за результатами чого прийнято 
рішення щодо його доопра-
цювання в частині визначення 
першочергових пріоритетних 
напрямів реалізації.

www.dmsu.gov.ua

19 жовтня на телеканалі Тоніс 
транслювалася програма «Со-
ціальний статус: ваші права». 

Головними темами програми 
були процедури оформлення 
паспортних документів та ре-

Про діяльність ДМС України та процедури 
документування громадян 

3 жовтня відбулось засідання 
Організаційного комітету про-
екту ЄС «РЕАДМІТ-1» щодо 
реалізації проекту “Консульта-
ційні послуги щодо створення 
центрів утримання нелегаль-
них мігрантів під охороною та 
центрів тимчасового утриман-
ня неврегульованих мігрантів 
в Україні”.

Участь у зустрічі взяли пред-
ставники Міністерства вну-

трішніх справ та Державної 
прикордонної служби, які є бе-
нефіціарами проекту, а також  
представники Міністерства 
економічного розвитку і тор-
гівлі України, Представництва 
Європейського Союзу в Укра-
їні та компанії „АРУП”. Від 
Державної міграційної служ-
би на засіданні були присутні 
начальник відділу організації 
роботи пунктів утримання бі-

Обговорено проект будівництва пунктів тимчасового утримання 
нелегальних мігрантів у Донецькій та Миколаївській областях

женців та інших категорій мі-
грантів ДСБІ Рибалко І.А. та 
начальник господарського від-
ділу ДБСРЗ Безпалько І.В.

В ході засідання обговорено 
стан будівництва пунктів тим-
часового утримання нелегаль-
них мігрантів в Донецькій та 
Миколаївській областях та по-
дальші заходи з реалізації про-
екту.

www.dmsu.gov.ua

22-26 жовтня проведено українсько-польські консультації на вико-
нання домовленостей Президентів України та Республіки Польща у 
2011 році та у рамках проекту «Посилення спроможностей україн-
ських органів державної влади у сфері управління міграції шляхом 
удосконалення юридичних знань у сфері міжвідомчої, внутрішньо-
відомчої взаємодії з ЄС», а також на виконання домовленостей, до-
сягнутих під час українсько-польських консультацій 11-13 та 18-20 
вересня ц.р., які відбувались у ДМС. www.dmsu.gov.ua

У Варшаві проведено
 українсько-польські консультації

24-26 жовтня у м. Будапешт 
відбувались українсько-угорські 
консультації на високому рівні 
під головуванням Голови ДМС 
України та Генерального Ди-
ректора Управління імміграції 
та громадянства Угорщини, що 
проводились з метою започат-
кування українсько-угорського 
діалогу з міграційних питань.

До складу делегації ДМС Укра-
їни також увійшли заступник 
директора Департаменту – на-
чальник Відділу забезпечення 
діяльності Голови ДМС Украї-
ни Безорчук О.Л. та начальник 
Головного управління ДМС у 
Закарпатській області Михайли-
шин І.В.

www.dmsu.gov.ua

Голова ДМС України зустрівся 
з Генеральним Директором 

Управління міграції та 
громадянства Угорщини

23 жовтня перший заступ-
ник Голови ДМС України Ві-
ктор Шейбут провів нараду із 
керівниками київських вищих 
навчальних закладів та керів-
ництвом Головного управління 
ДМС України у м. Києві.

В ході наради було обговоре-
но поточний стан оформлення 
документів щодо перебування 
іноземних студентів в Україні та 
основні проблеми, що виника-
ють при цьому. Серед основних 

причин прострочення терміну 
подачі заяв до підрозділів ДМС 
України називалися недостатня 
організація цих процесів безпо-
середньо у навчальних закладах, 
а також ускладнена процедура 
оформлення документів, визна-
чена законодавством.

Як зазначив Віктор Шейбут, 
Державна міграційна служба 
України відкрита до діалогу та 
готова йти на зустріч освітянам в 
обговоренні та виробленні пропо-

У Києві обговорили проблеми реєстрації 
іноземних студентів

зицій щодо спрощення процедур 
оформлення документів на пере-
бування в Україні іноземних сту-
дентів, проте керівники закладів 
освіти повинні вжити вичерпних 
заходів щодо організації своє-
часного виконання іноземними 
студентами законодавства Укра-
їни, надання документів для ре-
єстрації на максимальний тер-
мін та проведення відповідної 
роз’яснювальної роботи.

www.dmsu.gov.ua

єстрації місця проживання. 
Участь у програмі взяла дирек-
тор Департаменту паспортної 
роботи та громадянства Діна 
Пімахова.

Під час програми лунали те-
лефонні дзвінки громадян, які 
запитували про оформлення 
паспортних документів, ре-
єстрацію місця проживання, 
а також про перспективи за-
провадження в Україні біоме-
тричних даних. Крім того, було 
показано сюжети про роботу 
підрозділів ДМС України.

www.dmsu.gov.ua
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Волинська область розташована 
у північно-західній частині Укра-
їни. На півночі регіону проходить 
державний кордон із Республікою 
Білорусь завдовжки 195 кілометрів. 
На заході край межує із Республі-
кою Польща. Протяжність кордону 
– 135 кілометрів. На півдні Волинь 
сусідить із Львівщиною, на сході –з 
Рівненщиною. Чисельність насе-
лення області становить приблизно 
1036,2 тисячі осіб. Волинь поділена 
на 16 адміністративних районів.

Волинь – древня земля, невід’ємна 
частина України. Першу писемну 

згадку про волинян в історичних 
джерелах давньої України-Руси 
знаходимо в найдавнішому літопи-
сі – «Повісті минулих літ».

Волинський край має багате істо-
ричне минуле, значний соціально-
економічний потенціал, визна-
чається динамічними процесами 
розвитку усіх сфер суспільного 
життя. Наш край є багатонаціо-
нальним та поліконфесійним регі-
оном, де впродовж століть мирно 
співіснували представники великої 
кількості віросповідань.

Тисячі волинян виборювали 
волю під час війн, національно-
визвольних змагань і рухів. Славні 
традиції боротьби за незалежність, 
розбудову української держави 
продовжують і наші сучасники.

Волинська область славиться сво-
їми архітектурними пам’ятками. 
Нині під охороною держави пере-
буває понад 180 пам’яток архітек-
тури, 860 – історії, 149 – археології 
і 35 – монументального мистецтва. 

Управління Державної міграційної служби у Волинській області

Біографія
Воробей Олександр Васильович народився 01 січня 

1961 року у селі Велицьк Ковельського району Волин-
ської області. Має вищу освіту, у 1990 році закінчив 
Ленінградську академію МВС СРСР за кваліфікацією 
«Правознавство». З жовтня 1979 року до квітня 2010 
року працював в ОВС та Державній кримінально ви-
конавчій службі України. З вересня по жовтень 2010 
року займав посаду в.о. заступника начальника УМВС 
з ресурсного забезпечення, а з жовтня 2011 року по кві-
тень 2012 року – начальника управління матеріального 
забезпечення УМВС. З квітня по даний час - начальник 
Управління Державної міграційної служби України у 
Волинській області.

Начальник Управління Державної 
міграційної служби України

 у Волинській області.
Воробей 

Олександр Васильович

Прикордонне розташування Волині, яка 
сусідить одразу з двома державами, ставить 
перед Управлінням Державної міграційної 
служби України чимало завдань, основні з 
яких – це протидія нелегальній міграції та 
незаконній контрабанді. Тому пріоритетом 
робити УДМС, спільно з Державними при-
кордонною і митною службами та управлін-
ням Служби безпеки в області, є виявлення і 
перекриття каналів незаконного потрапляння 
на територію області чужоземних громадян та 
контрабандних товарів. Сусідство з Польщею 
робить Волинь привабливою для осіб, які во-
ліють незаконно опинитися у країнах Євросо-
юзу. Тому край є ніби транзитним шляхом для 
нелегальних мігрантів. І боротьба з цим яви-
щем та запобігання йому – один із важливих 
напрямків діяльності УДМС в області.

Протягом першого півріччя 2012 року 
УДМС України у Волинській області здій-
снювало заходи, спрямовані на становлення 
повноцінного функціонування служби, ство-
рення територіальних підрозділів. У своїй 
діяльності УДМС тісно співпрацює з Во-

линською ОДА, районними адміністраціями, 
управліннями внутрішніх справ, прикордон-
ною та митною службами.

Волинську область доволі часто  називають 
«вікном в Європу» на північному заході Укра-
їни. Вона підтримує різноманітні контакти з 
більш ніж 95 країнами світу. Волинь є своєрід-
ним «містком» між сходом і заходом.

Аби протидіяти викликам, які ставить при-
кордонне розташування області, працівники 
УДМС України у Волинській області 26-28 
вересня 2012 року стали учасниками зустрічі 
в рамках проекту «Зміцнення співпраці з тре-
тіми державами під час ідентифікації інозем-
ців», що проходила у місті Риманув Республіки 
Польща . Голова Комендатури Прикордонної 
варти Республіки Польща запросив до участі у 
цьому заході представників Державної мігра-
ційної служби України та Державної прикор-
донної служби України. Зустріч мала на меті 
напрацювати між українськими та польськими 
службами найкращі алгоритми застосування 
Угоди між Європейським Союзом та Україною 
«Про реадмісію осіб», підписаної 18 червня 
2007 року. З-поміж питань, яким приділялася 
основна увага, були:

ознайомлення зі створенням ДМС в Україні 
, її структурою і завданням;

зміцнення співпраці правоохоронних орга-
нів України та Республіки Польща;

покращення результатів повернення неле-
гальних мігрантів у країни їхнього походжен-
ня;

спрощення та прискорення процедури по-
вернення нелегальних мігрантів.

Загалом Управління ДМС проводить низку 
заходів щодо протидії незаконній міграції. Зо-
крема здійснює спільні перевірки з міліцією 
міграційного контролю УМВС громадян країн 
ризикової міграції з метою виявлення, доку-
ментування фактів недотримання міграційного 
законодавства та подальше видворення осіб, 
які порушують закон. Також ведеться активна 
робота з біженцями.

У селі Журавичі Волинскої області розміще-
ний пункт тимчасового утримання нелегальних 
мігрантів. Він розташований у Ківерцівському 
районі на відстані 50 кілометрів від обласного 

Протягом 2012 року підрозділами УДМС 
України у Волинскій області розглянуто 29 
клопотань про набуття громадянства України 
в спрощеному порядку. Зверталися громадя-
ни Білорусії (24 особи), Киргизстану (3 осіб), 
Таджикистану (2 особи). Відповідно до ст. 8 
Закону України « Про громадянство України» 
(за територіальним походженням) прийнято до 
громадянства України 39 іноземців. В осно-
вному це громадяни Російської Федерації та 
ОБГ. 177 особам  надано дозволів на виїзд 
громадян України на постійне проживання за 
кордон.

Станом на сьогодні на території області за-
реєстровано 2285 іноземців: з них 1956 осо-
бам, які постійно проживають на території 
України, та 329 громадянам, яким продовжено 
термін перебування на території України.

 У 2012 році відповідно до наказу МВС 
України «Про затвердження Порядку оформ-
лення і видачі посвідки на тимчасове про-
живання» видано іноземцям 209 посвідок на 
тимчасове проживання: у зв’язку із працевла-
штуванням, волонтерською, релігійною діяль-
ністю та іноземцям, які одружені з громадяна-
ми України.

З початку року працівники міліції області 
затримали 78 нелегальних мігрантів, яких при-
мусово повернуті за межі України , в тому чис-
лі 25 осіб примусово видворені. Восени цього 
року, 9 вересня, працівники міліції міграційно-
го контролю Волинської області виявили та за-
тримали групу нелегалів у кількості 8 осіб. Усі 
вони – громадяни В’єтнаму.

Сьогодні українська держава перейшла на 
якісно новий рівень у сфері реалізації дер-
жавної міграційної політики. Україна стала на 
шлях гармонізації національного законодав-
ства у сфері міграції з міжнародними стандар-
тами. Отож, завдяки високопрофесійним та ді-
ловим якостям структурних та територіальних 
органів ДМС Волині завдання , що нині стоять 
перед Україною, будуть успішно реалізовані.

Н.Л. Левчук,
головний спеціаліст по звязках

 з громадськістю та ЗМІ 
УДМС України 

у Волинській області 

центру – міста Луцька. Офіційно введений в 
дію 12 вересня 2008 року та розрахований на 
утримання одночасно 181 особи.

Завдяки функціонуванню пункту вирішу-
ється чимало завдань. Зокрема забезпечується 
тимчасове тримання іноземців до завершення 
їх підготовки до адміністративного видворен-
ня. Також співробітники пункту тимчасового 
утримання негелалів сприяють органам вну-
трішніх справ, охорони державного кордону 
та Служби безпеки України у виконанні по-
кладених на них завдань щодо встановлення 
осіб, поміщених до пункту, та їх документу-
вання, з’ясування обставин порушення ними 
законодавства України. Окрім цього, здій-
снюється супровід до пунктів пропуску через 
державний кордон під час здійснення приму-
сового видворення. А ще у Журавичах спри-
яють іноземцям у встановленні контактів із 
родичами, земляками, гуманітарними та пра-
возахисними організаціями з метою вирішен-
ня питання їх повернення на батьківщину чи 
поліпшення умов проживання в пункті. Спів-
робітники пункту проведять роз’яснювальну 
та профілактичну роботу щодо відповідаль-
ності, передбаченої законодавством України, 
за незаконне перебування на її території.

У Волинському ПТПІ утримується 86 
нелегальних мігрантів, з них 73 чоловіків, 
11 жінок , 2 дітей із 21 країни походження. 
Найбільше мігрантів – із Сомалі (24 особи). 
Окрім цього – громадяни Афганістану (11 чо-
ловік), Росії (8 чоловік), В’єтнаму (8 чоловік), 
Бангладешу (9 чоловік). Є нелегали і з інших 
країн.

Строк утримання іноземців у Журавичах 
не перевищує 12 місяців. З 1 січня  2012 року 
по 1 жовтня  2012 року до Волинського ПТПІ 
було поміщено103 іноземців. За це же період 
звільнено 138 чоловік., з них 80 осіб – для ви-
дворення за межі держави, 25 – у зв’язку із 
закінченням терміну утримання, 23 – згідно 
з рішенням суду, 6 осіб добровільно поверну-
лися до країни походження, 4-х переведели до 
ПТРБ міста Одеси. За відповідний проміжок 
часу іноземці подали до Управління міграцій-
ної служби у Волинській області 104 заяви на 
отримання статусу біженця.

Величчю та неповторністю вражають 
відвідувачів Зимненський жіночий 
монастир, дерев’яні та муровані хра-
ми Волині.

Чимало цікавих фактів про життя 
та діяльність нашої землячки поете-
си Лесі Українки можна дізнатися з 
експозицій музею-садиби в селі Коло-
дяжне Ковельського району. У Луцьку 
ж є замок Любарта – одна із небага-
тьох збережених в Україні пам’яток 
оборонної архітектури.

Окрім того, Волинь – край унікаль-
ної природи, лікувального мікроклі-
мату, самобутнього народного мис-
тецтва і великої історико-культурної 
спадщини.
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05.10.2012 року відбувся ро-
бочий візит у м.Одеса регіональ-
ного представника УВКБ ООН в 
Україні, Білорусі та Молдові Ол-
дриха Андрисека.

Начальник ГУ ДМС України 
в Одеській області С.В.Ткачук 
провів робочу зустріч з пред-
ставником УВКБ ООН в Україні, 
Білорусі та Молдові Олдрихом 
Андрисеком.

У зустрічі приймали участь 
Заступник начальника Голов-
ного управління - начальник 
управління у справах біженців 

Робочий візит до м.Одеса регіонального 
представника УВКБ ООН в Україні, 

Білорусі та Молдові Олдриха Андрисека

Міжнародний семінар в Одесі
4 жовтня 2012 року в м. Одесі 

в рамках робочого візиту делега-
ції польських експертів в Україні 
відбувся семінар з питань при-
йняття шукачів притулку.

 У семінарі взяли участь і ви-
ступили: Начальник Головного 
управління Державної міграцій-
ної служби України в Одеській 
області С.В. Ткачук, Заступник 
начальника Головного управ-
ління - начальник управління 
у справах біженців ГУ ДМС 
України в Одеській області 
І.П. Супруновський, Директор 
Пункту тимчасового розміщен-
ня біженців І. С. Малахов, від-
повідальні працівники управлін-
ня у справах біженців ГУ ДМС 
України в Одеській області та 
представники неурядових гро-
мадських об’єднань. З польської 
сторонни: Радослав Стріжевскі 
МВС Республіки Польща, Де-

партамент міграційної політики, 
Ольга Гілік координатор Центру 
волонтерів, Асоціація правової 
допомоги, Малгожата Рафаль-
Камінська відділ з питань інфор-
мації по країнах походження, 
Бюро у справах іноземців, Віоле-
та Кедзіерська Департамент соці-
альної допомоги, Бюро у справах 
іноземців, Норберт Рафалік керів-
ник з адміністративних питань, 
Центр прийому шукачів притул-

ку в Білій Підлясці, Кароліна 
Марсіянік Департамент з питань 
процедури надання притулку, 
Бюро у справах іноземців, До-
рота Парзімі Президент Фонду 
“Ocalenie” (Порятунок).

Учасники заходу ознайомитися 
з досвідом роботи польських ко-
лег, та обмінятися думками.

К. Петрова 
власкор газети 

“Міграція”

В Ужгороді на базі Центру пе-
репідготовки та підвищення ква-
ліфікації працівників державних 
установ, підприємств та органі-
зацій відбувся семінар–навчання 
із працівниками Ужгородського 
МВ, Ужгородського РВ, Вели-
коберезнянського та Перечин-
ського РС Головного управління 
Державної міграційної служби 
України в Закарпатській області. 
Темою розмови були питання за-
побігання та боротьби з коруп-
цією.

 Завідувач сектору юридичного 
забезпечення ГУ ДМС України 
в Закарпатській області Олек-
сандр Радь звернув увагу учас-
ників семінару на обмеження 
щодо використання службового  

становища та прийняття дарун-
ків (пожертв), відповідальності за 
перевищення службових повнова-
жень,  особливості роботи за су-
місництвом тощо.

Завідувач кадрової роботи ГУ 
ДМС України в Закарпатській об-
ласті Ірина Гадевич ознайомила 
працівників територіальних під-
розділів міграційної служби краю 
з положеннями Закону України 
“Правила етичної поведінки дер-
жавних службовців”, наголосив-
ши на важливості  толерантного 
ставлення до громадян.  

Ольга Поштак, гол. спец.  по 
зв’язках з громадськістю 
та ЗМІ ГУ ДМС України 

в Закарпатській області    
власкор газети “Міграция”

 МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА 
ЗАКАРПАТТЯ ПРОВЕЛА 

АНТИКОРУПЦІЙНІ НАВЧАННЯ

ГУ ДМС України в Одеській 
області І.П. Супруновський та 
директор ДУ ПТРБ в м. Одеса 
І.С. Малахов. 

Учасники обговорили низ-
ку питань щодо процедури на-
дання статусу біженця. Окремо 
були обговорені питання при-
йому шукачів притулку з Сирії, 
а також умови проживання в 
ДУ ПТРБ м. Одеси.

  Любовь Плашкіна 
Головний спеціаліст 

по роботі з біженцями 
ДУ ПТРБ м.Одеса

Спільний правовий захід УДМС
 у Херсонській області, 

ММК та вишів Херсонщіни.

Більше 200 іноземних студен-
тів розпочали цього року навчан-
ня у херсонських вишах. Окрім 
звичних  перешкод, що спітка-
ють таких  студентів: як от не-
знання мови, культури та звичаїв 
України, що сприймаються нами 
як цілком природні речі, є  більш 
суттєві -  наслідком яких може 
бути цілком законне покарання. 
Це недотримання норми пере-
бування та реєстрації іноземних 
громадян, які з цього року ще й 
законодавчо  змінилися.  

Студент із Конго Нгуєма Ма-
риан Паскаль вже досвідчена 
людина у порівнянні зі своїми 
земляками. Він в Україні вже 
другий рік і  має тут дитину — 
місячного Майкла. Зі своєю 
громадською дружиною бра-
ти шлюб вони поки не збира-
ються. А от як показати онука 
своїм батькам, що мешкають у 
Франції, його цікавить. До того 
ж Паскаль, як і більшість його 
співвітчизників  планує після за-
кінчення навчання залишитися  
на Україні. 

Такі запитання — лише не-
значна частина юридичних про-
галин у іноземної молоді, які 
можуть призвести до наслідків, 
які вони не очікують. Формула 

: незнання закону — не звільняє 
від відповідальності юридично 
цілком обґрунтована. Та не зовсім 
гостинна, вважають у Херсонсько-
му Управлінні Державної Мігра-
ційної Служби , адже молоді юна-
ки та дівчата, переважна більшість 
яких уперше покинула домівку й 
без того стикаються з цілою низ-
кою незвичайностей, які не харак-
терні для батьківщини. Тому за 
таких обставин, найліпший спо-
сіб не покарання, а попередження. 
Причому у формі дружньої бесіди.  

“Такої кількості питань ми на-
відь і не очікували, - каже началь-
ник відділу з міграційної роботи 
херсонського ДМС Анатолій Шев-
чук, - тому, ми плануємо звернути-
ся до керівництва ХДУ з пропози-
цією продовжити подібні правові 
спілкування”. “Ми ще раз пояс-
нили іноземним студентам закон-
ність перебування їх на території 
України. Вислухали усі  питання 
які їх турбують, дали пояснення і 
відповіді. На наш погляд, краще 
пояснити декілька разів,  ніж по-
тім вони змінять статус студента 
на нелегального мігранта” - гово-
рить начальник міліції міграцій-
ного контролю Євген Кодолов.

Як завжди буває у студентів 
— найцікавіші та найвірогідніші 

питання виникли наприкін-
ці лекції. Тому замість від-
веденої   академічної години 
співробітники консультува-
ли студентів більше півтори 
години. Зрозуміло, й цього 
занадто мало навіть для по-
біжного ознайомлення. Тому 
подібні заходи не тільки у 
Державному університеті, а 
й у інших вишах Херсона, де 
навчається  іноземні молодь 
стануть регулярними. 

Олеся Михеева
головний спеціаліст із 

зв’язків з громадськістю 
та ЗМІ УДМС України
в Херсонській області,

власкор газети «Міграція»

Відповідно до Указу Прези-
дента України від 10.10.2012 
№593 в УДМС України в Рів-
ненській області шестеро іно-
земців отримали документ 
про реєстрацію їх громадя-
нами України. Урочисте вру-
чення основного довгоочіку-
ваного документа відбулося 
в Управлінні 29 жовтня 2012 
року. Серед іноземців, які ви-
рішили пов’язати свою долю 
з Україною  громадяни Грузії, 
Вірменії, Лівану. Серед них і 
Надірова Рашида Міхаіл кизи 
– успішний юрист з Азербай-
джану, що 12 років проживає в 
Україні. Своїх емоцій не при-
ховує, адже рішення очікувала 
з початку року. На вручення 
довідки приїхала разом з 8-річ-
ним сином. 

З початку року набуття грома-
дянства України у спрощеному 
порядку в УДМС України в Рів-
ненській області оформлено 125 
іноземцям  та особам без гро-
мадянства, Указами Президента 
України до громадянства прийня-

На Рівненщині шестеро нових українців

то 15 осіб.
Разом з довідкою «нові україн-

ці» відтепер отримують всі пра-
ва і обов’язки, які Конституція 
надає громадянам України.

Л.Г.Пшебільська 
власкор газети “Міграція”

9 жовтня у пункті тимча-
сового розміщення біженців 
(ПТРБ) у м. Яготин Київської 
області відбулася нарада, під 
час якої обговорено можли-
вість створення на базі закла-
ду центру по роботі з дітьми, 
розлученими з сім’єю, після 
завершення його реконструк-
ції та введення в експлуата-
цію.

У заході взяли участь дирек-
тор ДСБІ ДМС України Наталія 
Науменко, представник Дан-
ської Ради у справах біженців 
Діна Гуд та Директор Департа-
менту сім’ї та дітей Мінсоцпо-
літики Руслан Колбаса. Під час 
наради досягнуто домовленості 
щодо спільної розробки поло-
ження про роботу центру з ді-
тьми, розлученими з сім’єю.

У київській області буде створено центр по 
роботі з дітьми, розлученими з сім’єю

12 жовтня також відбулася 
робоча зустріч з представни-
ками Європейської комісії в 
Україні та Данської Ради у 
справах біженців з питання 
підтримки подальшого про-
вадження Данською Радою у 
справах біженців проекту со-
ціальної та правової підтрим-
ки дітей, розлучених з сім’єю.

dmsu.gov.ua
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Новини з  регіонів

Міграційна служба Буковини видворила 
з країни через суд 3-х іноземців

Буковинські суди протягом 
останніх кількох місяців  за-
довольнили адміністративні 
позови Управління державної 
міграційної служби України в 
Чернівецькій області про затри-
мання та примусове видворення 
за межі країни 3-х іноземців, які 
перебували в нашій країні не-
законно. Стосовно ще одного 

громадянина Молдови, котрий не 
має документів на право прожи-
вання в Україні, нині триває судо-
ве провадження. 
Рішенню української Феміди 

про тримання іноземних грома-
дян під вартою передував ряд 
передбачених законом процедур 
– протоколи про адміністратив-
ні порушення, штрафні санк-

ції, письмові попередження про 
кінцеві терміни перебування. Та 
жоден з виявлених працівника-
ми відділу міліції міграційного 
контролю іноземців не повер-
нувся на батьківщину вчасно та з 
власного бажання, мотивуючи це 
відсутністю коштів.
У кожного при цьому своя історія 

перебування в Україні, а в гарячих 
кавказьких хлопців ще й «лав-
сторі» – грузин та вірменин зна-
йшли собі на Буковині цивільних 
дружин. Однак це жодним  чином 
не змінило статусу іноземців, ко-
трі проживали в чужій країні не-
законно, не сплачували податків 
та займались трудовою діяльніс-
тю без будь-яких офіційних до-
зволів. 
На виконання судових ухвал про 

затримання та примусове видво-
рення за межі України громадян 
Грузії, Вірменії й Нігерії затрима-
но та поміщено до пункту тимча-
сового тримання іноземців та осіб 
без громадянства ДМС України у 
Волинській області. 

Марина Пюро
Управління ДМС України 

в Чернівецькій області
власкор газети “Міграція”

МИГРАЦИЯ СТУДЕНТОВ В УКРАИНЕ

Миграция людей – это процесс 
постоянный и, можно сказать, 
безконечный. Причин мигра-
ции - социологическая, юриди-
ческая, политическая и другие 
науки называют великое мно-
жество. Однако, следует разли-
чать процессы естественные от 
запущенных кем-то и этим кем-
то стимулированных и контро-
лируемых. Ярко выраженными 
причинами таковых процессов 
на сегодняшний день можно на-
звать борьбу государств за при-
ток населения, переманивание 
«мозгов» или многого другого. 
Какое-то государство решает 
свои демографические пробле-
мы, другое – строит благопо-
лучие и «экономическое чудо» 
за счет проигравших за умы и 
рабсилу битву стран. Большие 
миграционные игры, приводя-
щие в движение массы людей, 
имеют свои правила, открытые 
и закрытые. Кто-то из глобаль-
ных или региональных игроков 
играет по правилам, а кто-то ис-
пользует … разные методы.

Прошло немного времени с 
весны текущего года, как поль-
ский министр иностранных дел 
Радослав Сикорский открыто 
заявил про необходимость уча-
стия заграничной Полонии в 
популяризации польского об-
разования. Сегодня мы наблю-
даем уже не единичные случаи 
перехода иностранных студен-
тов из отечественных высших 
учебных заведений в польские 
ВУЗы. Причем, происходит это 
по вполне выгодной для ино-
странцев и польским учебным 
заведениям схеме. Иностранец, 

за относительно (по сравнению 
со странами ЕС) небольшую 
сумму, зачисляется в отечествен-
ный ВУЗ, где, опять же, за от-
носительно небольшие деньги 
благополучно доучивается до 
4-5 курса, после чего получает 
приглашение из какого-нибудь 
польского учебного заведения и 
Польша (или другая страна ЕС) 
получает готового специалиста, 
квалифицированного работника, 
потенциального гражданина. К 
тому же, Шенгенская зона для 
иностранного гражданина, это 
дополнительный стимул оста-
вить Украину и искать счастья в 
«благополучной» Европе.

Подобным образом происходит 
и с гражданами Украины. Только 
здесь самым активным образом 
включаются в дело многочислен-
ные польские структуры, которых 
в последнее время стало откры-
ваться очень много, в особенно-
сти в Центральной и Западной 
Украине. Польские правитель-
ственные и общественные орга-
низации, действительно, четко и 
результативно исполняют выска-
занную министром Р.Сикорским 
просьбу, способствуя отправке 
на обучение в Польшу молодых 
украинцев. Кстати сказать, что 
«здесь нет ничего личного», про-
сто, действуют законы рынка…и 
национальные интересы со-
седнего с Украиной государ-
ства, эффективно реализующего 
государственные программы. 
Украинскому студенту сделали 
такое предложение, от которо-
го ему было трудно отказать-
ся. Настораживает только одно, 
что в совокупности с проектом 

«Карта Поляка», многочислен-
ными летними школами, клу-
бами, курсами и стажировками 
в Польше, грантами и програм-
мами, финансируемыми в том 
числе США и другими странами 
ЕС, данный процесс принима-
ет очертания негативного для 
Украины, прямо наносящего 
ущерб национальным интересам 
нашего государства. Прослежи-
вается миграция граждан Украи-
ны, наиболее адоптированных 
к польскому менталитету и 
религиозно-нравственной куль-
туре, в Польшу. Или это есте-
ственный процесс: поляки разъ-
езжаются работать и учиться по 
всему «Шенгену», а на их место 
приходят украинцы? Скорее все-
го, и то, и другое.

В данном случае ясно одно, 
кто-то выигрывает в данном про-
цессе, а кто-то сдает позиции. 
И, кстати говоря, очень не пра-
вильную, наверное, позицию за-
няли отдельные отечественные 
СМИ, абсолютно непатриотич-
но, если можно так выразиться, 
на всю страну в пух и прах «раз-
носящих» отечественное обра-
зование, рекламируя при этом 
западные учебные заведения и 
похваляясь их «достижениями». 
Им – PR, нам – удар…в самое 
сердце, в место, откуда берутся 
жизненные соки, питающие на-
род – в систему воспитания и об-
разования, где личность, ее ум-
ственное, душевное и духовное 
развитие берут начало. 

И если Украина в это, действи-
тельно, тяжелое в экономиче-
ском и морально-духовном по-
нимании время без боя отдает 
свою молодежь другим государ-
ствам, не может еще удержать 
поток умов из нашего общего 
дома, то, может быть, мы сами 
сменим красивые глянцевые 
буклеты иностранных учебных 
заведений на проспекты наших 
классических ВУЗов? И постоим 
с нашими учителями, преподава-
телями и учеными за сохранение 
еще не полностью разрушенно-
го отечественного классическо-
го образования? Вмешаемся в 
«естественный» процесс мигра-
ции, неестественно ударяющий 
по национальным интересам 
Украины?

Александр Полонский  
собкор  газеты

 «Миграция»

Делегація польських експертів 
відвідала Пункт тимчасового 

розміщення біженців у м.Одеса

05.10.2012 року делегація поль-
ських експертів відвідала Пункт 
тимчасового розміщення біжен-
ців у м. Одеса. 
У ході візиту учасники делегації 
ознайомилися з діяльністю та 
функціонуванням Пункту, пра-
вилами та умовами проживання 
біженців та шукачів притулку.
Учасники делегації обговорили 
з адміністрацією Пункту тим-
часового розміщення біженців 

у м. Одеса питання поселення 
та виселення з ПТРБ, надання 
медичної та соціальної допомо-
ги біженцям, а також учасники 
делегації мали можливість по-
спілкуватися з проживаючими у 
Пункті біженцями щодо їх адап-
тації в Україні.

Любовь Плашкіна 
Головний спеціаліст 

по роботі з біженцями 
ДУ ПТРБ м.Одеса 

подведение 
итогов проекта

11 октября 2012г. в конференц-
зале отеля «Русь» в Киеве со-
стоялся Семинар по подведению 
итогов деятельности и передачи 
совместного проекта ЕС и Дат-
ского Совета по делам беженцев 
«Правовая и социальная защи-
та детей, ищущих убежища, и 
детей-беженцев в Украине, Бе-
ларуси, Молдове». На семинар 
были приглашены партнеры 
Датского Совета по реализации 

данного проекта из Беларуси, 
Молдовы и Украины, предста-
вители неправительственных 
общественных организаций и 
благотворительных фондов, 
представители госструктур, за-
нимающихся вопросами бежен-
цев в Украине и независимые 
эксперты. 

Елена Хван,
член НСЖ Украины,

собкор газеты «Миграция»

Мультимедійне обладнання отримала 
Одеська загальноосвітня школа №85

23 жовтня 2012 р. Одеській 
загальноосвітній школі №85 
Управлінням Верховного Комі-
сара ООН у справах біженців 
було передано  мультимедійне 
обладнання.

Придбання обладнання від-
булося у рамках фінансованої 
ЄС Регіональної програми за-
хисту біженців: «Підтримка ді-
яльності УВКБ ООН у Східній 
Європі (Білорусь, Молдова та 
Україна) - Фаза II».

У Київському районі Одеси 
(селище Чорноморка), де рас-

ташована ЗШ №85, в 2001 році 
було  відкрито  Пункт тимча-
сового розміщення біженців 
і всі ці роки  школа приймала 
дітей з сімей біженців  та шу-
качів притулку, які проживали 
в пункті.

Наразі в цій школі навчається 
500 дітей, з яких 14 - з сімей 
біженців та шукачів притулку.  
Надане обладнання сприятиме 
покращенню якості навчання 
учнів цієї школи через залучен-
ня новітніх технологій. 

migraciya.com.ua
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На Закарпатті затримали 
мандрівників, які вдруге намагались 

потрапити до Євросоюзу

Корабель Берегової охорони Туреччини 
прибув із візитом до Криму

На Одещині 
прикордонники 

затримали 
порушника, якого 
розшукували на 

території 
Молдови

 1 жовтня до Севастополь-
ського загону морської охорони 
Державної прикордонної служ-
би України прибув з візитом 
корабель Берегової охорони 
Туреччини.

Програмою візиту передбаче-
но проведення спільних дво-
сторонніх тренувань та обмін 
досвідом з правоохоронних і 
прикордонних питань, направ-
лених на підвищення готовнос-
ті до спільних дій у Чорному 

морі. Зазначимо, що відповід-
ні заходи проводяться згідно з 
Угодою між урядами України і 
Турецької Республіки про спів-
робітництво їх компетентних 
органів, відповідальних за свої 
морські простори в Чорному 
морі.

У ході перебування турецьких 
колег в Криму відпрацьовува-
тимуться теоретичні питання, 
а також пройдуть практичні на-
вчання, які відбуватимуться в 

Прикордонники на Волині отримали ключі від 45 службових квартир

18 жовтня 2012 року у Луцьку 
відбулись урочистості з нагоди 
20-ї річниці створення Луцького 
прикордонного загону.  У заходах 
взяли участь Голова Державної 
прикордонної служби України 
Микола Литвин, начальник Пів-
нічного регіонального управлін-
ня Ігор Токовий, Голова Волин-
ської обласної ради Володимир 

Войтович, представники області, 
ветерани-прикордонники та за-
прошені гості.

Цей день для персоналу прикор-
донного загону став дійсно святко-
вим, адже, крім поздоровлень, 45 
сімей військовослужбовців отри-
мали ключі від службового житла. 
Питання соціального забезпечен-
ня прикордонників в Держприкор-

Державна прикордонна служба України

морі. Основна увага буде приді-
лена спільному маневруванню 
під час рятувальної операції, 
організації зв’язку та подачі 
сигналів, зупинки та огляду під-
озрілого судна, порядку засто-
сування зброї і спецзасобів, пе-
редачі вантажів на ходу.

Крім того, під час візиту гос-
ті вже ознайомилися з загоном 
морської охорони і його іс-
торією та відвідали Меморіал 
турецьким воїнам, загиблим у 
роки Кримської війни. Також 
під час культурної програми 
гості побувають в історичних та 
пам’ятних місцях міста Севас-
тополя і Криму.

Нагадаємо, що в рамках спіль-
них планів прикордонних ві-
домств країн Чорноморського 
басейну на 2012 рік кораблі 
Морської охорони Держприкор-
донслужби України вже двічі 
відвідували іноземні порти. У 
липні корабель Морської охо-
рони «Миколаїв» Севастополь-
ського загону відвідав порт 
Стамбул, а в серпні корабель 
Морської охорони «Донбас» 
Керченського загону- порт Но-
воросійськ.

www.pvu.gov.ua

Трьох громадян Молдови, які 
намагались незаконно потра-
пити до країн Євросоюзу, за-
тримали поблизу кордону при-
кордонники  відділу «Ужгород» 
Чопського загону. Документів, 
що посвідчують особу в затри-
маних не було, але згодом з по-
яснень мандрівників стало відо-
мо, що прямували вони до Італії 
з метою працевлаштування.  Та-
кож було з’ясовано, що  двох чо-
ловіків прикордонники цього ж 
відділу вже затримували мину-
лого року. Відносно затриманих 
складені адміністративні доку-
менти.

www.pvu.gov.ua

донслужбі України є одним з най-
пріоритетніших. Тому відповідно 
до програми по забезпеченню вій-
ськовослужбовців та членів їх сі-
мей житлом було реконструйовано 
під квартири колишнє казармене 
приміщення.

Під час святкування річниці при-
кордонного загону також було 
відкрито пам’ятний знак, присвя-

На Луганщині виявили 
підпільний трубопровід для 

перекачування пального

Підпільний трубопровід та 
місце накопичення контрабанд-
ного палива виявили на Луган-
щині прикордонники відділу 
«Краснодон». Під час огляду 
місцевості поблизу населено-
го пункту Нижня Герасимівка 
прикордонний наряд знайшов 
пластиковий трубопровід, який 
вів від державного кордону до 

покинутої будівлі.
Вартовими кордону разом зі 

співробітниками СБУ, МВС та 
податкової був здійснений огляд 
помешкання та виявлено плас-
тикову ємність з 1,5 тоннами 
дизельного пального. Знайдене 
пальне передали до податкової, а 
трубопровід демонтували.

www.pvu.gov.ua

Громодянин Молдови намагався вивезти трьох 
українок для продажу до Европейського союзу

намагається промишляти торгів-
лею людьми. Зокрема, він мав на-
мір вивезти до країн Євросоюзу 

трьох громадянок України з 
метою подальшого їх продажу 
та використання у сфері на-
дання інтимних послуг.

Тому, коли вказане авто при-
було до пункту пропуску, його 
власника відразу ж було за-
тримано прикордонниками та 
співробітниками МВС.

За даним фактом стосовно 
затриманого органами МВС 
порушено кримінальну справу 

за ст.149 КК України (торгівля 
людьми). 

www.pvu.gov.ua

 Мікроавтобус «RENO» мол-
довської реєстрації виїжджав 
з України через міжнародний 
пункт пропуску «Кучурган-
авто». Окрім 53-річного во-
дія, громадянина Молдови, в 
автомобілі знаходилися троє 
пасажирок – 30-річна жінка 
та дві 23-річні дівчини.

Напередодні прикордон-
никам оперативного відділу 
Одеського загону та пред-
ставникам кримінального роз-
шуку в Одеській області стало 
відомо, що даний громадянин 

чений  воїнам-прикордонникам 
усіх поколінь. Звертаючись до 
персоналу, Голова Дежприкор-
донслужби побажав їм і надалі 
примножуватиме кращі традиції 
охоронців кордону та зазначив, 
що завдяки професійним якостям 
охоронців кордону – Луцький за-
гін є одним із кращих органів у 
прикордонному відомстві.

Зазначимо, що Луцький при-
кордонний загін було створено 
20 жовтня 1992 року.         На сьо-
годнішній день в його структурі 
знаходиться 11 відділів прикор-
донної служби, які охороняють 
державний кордон загальною 
протяжністю понад 545 кіломе-
трів. Протягом двадцяти років 
прикордонники Луцького  загону 
затримали 12 тисяч порушників 
кордону, з яких близько 3 тисячі 
- незаконні мігранти, виявили та 
вилучили понад 1300 кілограмів 
наркотичних та психотропних 
речовин, близько 900 одиниць 
зброї,  понад 12 тисяч одиниць 
боєприпасів, а також контр-
абандних товарів вартістю понад 
152 мільйонів гривень.

www.pvu.gov.ua

Прикордонники відділу «Тка-
ченкове» Котовського загону 
затримали порушника, який 
перебував в міжнародному роз-
шуку.

Під  час здійснення при-
кордонного контролю рей-
сового автобусу «Кишинів-
Бориспіль», був затриманий 
молдаванин 1988 року наро-
дження. На контроль він подав 
паспорт громадянина Румунії. 
Але прикордонники відразу 
впізнали порушника, оскіль-
ки напередодні отримали орі-
єнтування від співробітників  
Міністерства внутрішніх справ 
України щодо розшуку цього 
громадянина за скоєння зло-
чину на території Республіки. 
Затриманого передано співро-
бітникам міліції.

www.pvu.gov.ua
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Відкрита трибуна

Газета «Миграция» в рубрике «Открытая трибуна» продолжает 
обсуждение темы: «Нужна ли  Украине миграционная амнистия?»
Всех желающих высказать свое отношение к данной проблеме, 
просим направлять свои письма на электронный адрес газеты: 

timwik@ukr.net

Я решил принять участие в 
дискуссии о миграционной ам-
нистии и высказать свое  мне-
ние, которое, я уверен, поддер-
живает большинство афганцев.

Мы однозначно считаем, 
что миграционная амнистия  в 
Украине необходима, только та-
ким образом можно решить во-
прос нелегальной миграции. 

Что же касается нас, то аф-
ганцы, проживающие в Украи-
не, - это элита, интеллектуаль-
ный слой афганского общества. 
Среди нас много врачей, различ-
ных специальностей,  учителей,  
юристов,  экономистов, препо-
давателей вузов, бывших воен-
ных, инженерно - технических  
работников,  руководителей 
правительственных ведомств, 
предприятий, дипломатических 
работников, деятелей науки и 

Мы готовы приносить пользу Украине
Нужна ли Украине МИГРАЦИОННАЯ АМНИСТИЯ?

культуры, общественных руково-
дителей. Многие из нас окончи-
ли гражданские и военные вузы 
в бывшем Советском Союзе, зна-
ют русский язык. Большинство 
тех, кто не знал русского языка, 
за время, что живут в Украине, 
успели  выучить еще и украин-
ский язык. Более трети афганцев 
имеют высшее и незаконченное 
высшее образование. Неграмот-
ных и имеющих начальное обра-
зование очень мало. Афганские 
беженцы - это в основном семей-
ные люди и приехали в Украину 
сразу всей  семьей. Семьи, как 
правило, многодетные - трое и 
более детей. Дети составляют 
половину афганского контин-
гента. Многие из них родились 
уже в Украине. Среди взрослых 
основную часть составляют лица 
активных трудоспособных воз-

Обратная 
связь

Публикуем последние 
отзывы читателей 

на тему:
 « Нужна ли Украине 

МИГРАЦИОННАЯ 
АМНИСТИЯ?».

Присоединяйтесь к об-
суждению и вы.

Пишите на 
timwik@ukr.net

Иван
В результате присутствия не-
легалов  уровень преступ-
ности в стране растет, соот-
ветственно, растет и число 
конфликтов на этнической 
почве. 
Дарья
Как мы знаем из СМИ, в  стра-
нах Западной Европы и США 
амнистии пользуются доста-
точно широкой поддержкой 
населения, которое, очевид-
но, видит большую угрозу в 
существовании нелегальной 
миграции, чем в легализации 
уже присутствующих мигран-
тов. Однако такая практика 
никогда не применялась в 
Украине. А видимо пора.
Борис
«Легализовать» мигрантов 
поможет только Единый дем-
реестр и биометрические 
документы
Роман
Мигранты отбирают часть 
рабочих мест у «местных», 
усиливают конкуренцию на 
рынке труда и способствуют 
снижению ставок заработной 
платы
Мария
Нам надо научиться мирно 
сосуществовать и извлекать 
пользу от присутствия на сво-
ей территории мигрантов.
Николай
Нелегальные мигранты фак-
тически открыто обворовы-
вают государство посред-
ством подпольной трудовой 
деятельности, порой создавая 
целые ОПГ, которые торгуют 
наркотиками, фальсифици-
рованной алкогольной и та-
бачной продукцией, поддель-
ными документами и даже 
людьми.
Мурат
Путь миграции всегда не лё-
гок. Это расставание с близ-
кими, смена привычного 
уклада жизни, другой язык, 
другие отношения между 
людьми и значительные фи-
нансовые расходы. Нам надо 
помнить об этом и проявлять 
гуманность.
Валентина
Труд нелегальных мигрантов 
не приносит налогов в бюд-
жет.
Алла
Сколько людей, столько и 
историй, кто-то приехав в 
другую страну становится 
миллионером, а кто-то бом-
жом, каждый получает то на 
что способен.

Вьетнамская община Одессы - ЗА!

В настоящее время в Одессе 
проживает группа этнических 
вьетнамцев, приехавших в быв-
ший Советский Союз на работу 
и учебу согласно межправитель-
ственным соглашением между 
Вьетнамом и бывшим Совет-
ским Союзом.

После развала Советского Со-
юза  эти граждане  фактически 
были выставлены на улицу без 
работы, жилья, и самое главное 
- без определенного правого ста-
туса. В первое время люди реги-

стрировались в различные фирмы 
как работники, или в выше учеб-
ные заведения как учащиеся.

Для упорядочения регистра-
ции вьетнамских граждан, после 
согласования с министерством 
юстиции Украины, в 2000г. Одес-
ская областная государственная 
администрация издала распоря-
жение, согласно которому, вы-
шеуказанные граждане Вьетнама 
были взяты на учет и зарегистри-
рованы в управлении по делам 
национальности и миграции Об-
лгосадминистрации.

В 2002г. вышел закон Украины 
об иммиграции, в котором от-
дельным разделом определен 
правовой статус вышеуказанных 
вьетнамских граждан: Все они 
имеют право автоматически по-
лучать вид на постоянное житель-
ство в Украине. При этом законом 
определен порядок оформления 
вида на жительство в Украине. 
Граждане должны в течения ше-
сти месяцев после выхода закона 
Украины об иммиграции подать 
в ОВИР заявления о желании 
получения вида на жительство, 
и представить документы, под-
тверждающие факт приезда в 
Советский Союз для работы на 
предприятиях.

В течение шести месяцев после 
выхода закона Украины об им-
миграции вьетнамские граждане 
не смогли оформить вид на жи-
тельство в Украине потому что, в 
течения шести месяцев после вы-
хода закона Украины об иммигра-
ции ОВИР не принимал заявле-

ния и документы на оформление 
вида на жительство в Украине, 
мотивируя отказ отсутствием 
разъяснительных инструкций со 
стороны министерства юстиции 
Украины. Только после девяти 
месяцев и после разьяснений по-
лучиных из МВД, ОВИР начал 
принимать заявления и докумен-
ты.

Прошло много лет. Вьетнам-
ские граждане постоянно живут в 
Одессе. Имеют работу, жилье. У 
них родились дети, которые ста-
ли гражданами Украины. Надо 
отметить, что, даже в самые труд-
ные времена, вьетнамцы всегда 
старались самостоятельно ре-
шить свои проблемы, не перекла-
дывая их на плечи государства. 
Так совместными усильями были 
построены для вьетнамцев два 
жилых дома на улице Грушевско-
го. Третий дом должен быть сдан 
в эксплуатацию до конца теку-
щего года.  Однако в последние 
два года, некоторые из вышеу-
казанных граждан получили из-
вещение от ОВИР о том, что, их 
вид на жительство в Украине ан-
нулирован. Так как они, либо не 
подали заявления на оформление 
вида на жительство в срок до ше-
сти месяцев, как было предусмо-
трено законом об иммиграции, 
либо в личном деле отсутствовал 
оригинал документов, подтверж-
дающих факт приезда и работы 
на предприятиях Украины.  Объ-
яснения, приводившие выше, не 
принимаются в счет. В настоящее 
время эти граждане снова без 

определенного правого статуса. 
Их право на постоянное про-
живание в Украине ни кто не 
оспаривает, однако вид на жи-
тельство в висячем положении, 
люди не могут выезжать из 
Одессы по личным, семейным 
или рабочим делам. В ОВИРе 
на обращение граждан обещают 
решить вопрос после получения 
новых указаний от министер-
ства внутренних дел, но уже 
длительное время вопрос, ни 
как не решается.

Следует отметить, что, органы 
власти Одессы с большим по-
ниманием относятся к проблеме 
Вьетнамской общины. Свиде-
тельство тому, недавно состояв-
шаяся встреча чрезвычайного и 
полномочного посла Вьетнама 
в Украине с руководством Одес-
ской областной государствен-
ной администрации, где были 
детально обсуждены пути ре-
шения существующей пробле-
мы. Однако при создавшейся 
правовой коллизии, на основе 
существующего законодатель-
ства, найти решение проблемы 
весьма затруднительно. И нам 
кажется, что,  миграционная ам-
нистия была бы одним из путей  
для решения данного  вопроса.   

Нгуен Ван Хань.

мнение:

Мохд Осман Сидрхамон 
Президент  

общественной 
организации

Фонд «Дружба» г.Одесса

растов до 40 лет. Очень мало 
лиц  предпенсионного и пенси-
онного возраста. 

Таким образом, демографи-
ческий и трудовой потенциал 
афганцев весьма велик,  и он на 
наш взгляд, должен быть в пол-
ной мере использован в украин-
ском обществе. 

Однако беженцам из Афга-
нистана до сих пор исключи-
тельно трудно легализоваться 
в Украине, большинство из них 
до сих пор не имеют никакого 
статуса, в результате чего не мо-
гут легально жить и работать. 

Дайте им правовой статус  и 
они сами в состоянии обеспе-
чить свои семьи, платить нало-
ги государству, поднимать эко-
номику Украины.

Мохд Осман 
Сидрхамон

Заслуженный врач Украины, 
кандидат медицинских наук, 

заведующий легочно-
хирургического отделения 

Одесского областного 
противотуберкулезного 

диспансера.
Почетный президент 

Вьетнамского землячества 
в Одессе

Нгуен Ван Хань

Принимая во внимание ны-
нешнюю ситуацию в мире, когда 
потоки нелегальных мигрантов 
увеличиваются в геометрической 
прогрессии, необходимо при-
нимать какие-то меры для того 
чтобы легализировать таких лиц. 
Практика миграционной амни-
стии успешно применяется уже 
во многих странах. Ведь это вы-

годно и для Украины и для тысяч 
людей, которые не могут, по раз-
ным причинам легализироваться. 
Нужно идти навстречу тем лю-
дям, которые уже давно находят-
ся на территории Украины, дать 
им возможность, наконец-то, по-
чувствовать себя полноценными 
членами общества.

Дагер Салех Мухамед

мнение:Нужно идти навстречу людям
которые давно находятся

 на территории Украины
Дагер Салех 

Мухамед 
Президент 

Общественной 
организации

 «Комитет по защите 
прав и свобод 

граждан «Щит» 
и Благотворительного 

фонда «Ассалам» 

Распад бывшего 
Советского Союза сделал 
вьетнамцев, приехавших 

на работу и учебу в Совет-
ский Союз вынужденными 

мигрантами!
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Нашого цвіту по всьому світу

Спасибо Одессе!

С 1992 года установлены 
дипломатические отношения 
между Украиной и Азербайд-
жаном. Официально в Украине 
проживает около полумиллиона 
азербайджанцев. Наши страны 
сотрудничают в рамках функци-
онирования международных ор-
ганизаций СНГ, ГУАМ, ОЧЭС. 
Сотрудничество на междуна-
родном уровне обуславливает 
формирование соответствую-
щей внутренней политики Укра-
ины по отношению к предста-
вителям государства-партнера 
– Азербайджанской Республики.

Сегодняшняя встреча с лиде-
ром землячества азербайджан-
ских студентов Одесской нацио-
нальной академии связи им. А.С. 
Попова «Азербайджанский Дом» 
гражданином Азербайджана Га-
саном Алиевым в очередной раз 
подтвердила дружеское отноше-
ние азербайджанского народа к 
народу Украины. 

В ходе встречи речь шла, в пер-
вую очередь, о жизни азербайд-
жанской молодежи в Украине, и 
в частности, в Одесском регионе. 
Однако, на протяжении всей бесе-
ды с Гасаном Алиевым, мы то и 

дело переходили на тему дружбы 
украинского и азербайджанского 
народов, взаимной поддержки на-
ших государств друг друга. 

Лидер азербайджанской сту-
денческой организации расска-
зал, что «Азербайджанский Дом» 
создан по инициативе самих азер-
байджанских студентов в 2009 
году, проходящих обучение в 
г.Одессе. В создании землячества 
приняли участие официальные 
лица Азербайджана и лично ми-
нистр связи и информационных 
технологий республики – Али Аб-
басов.

«Азербайджанский Дом», по 
словам его лидера, призван встре-
тить, «обогреть», «накормить» и 
позаботиться о каждом азербайд-
жанском студенте, прибывающим 
на учебу в наш славный город. 
Кстати, наряду с такими города-
ми Украины как Днепропетровск, 
Харьков, Киев, в которых сосредо-
точены наиболее многочисленные 
азербайджанские землячества, 
Одесса, по мнению Гасана Алие-
ва, является наиболее теплым, 
радушным и простым городом. 
Простым, потому что одесситы – 
это люди, в которых, кажется, с 
молоком матери впитывается чув-
ство меры, мораль человеческого 
общежития, любовь к ближнему. 
По этим причинам так легко нахо-
дят на этой благословенной земле 
общий язык люди разных нацио-

нальностей, вероисповеданий, 
возрастов, социальных групп. 
Здесь, по словам лидера азербайд-
жанских студентов, люди простые 
и понятные. 

В рамках функционирования 
«Азербайджанского Дома» сту-
денты из Страны Огней (так еще 
называют Азербайджан) прини-
мают участие и сами организо-
вывают мероприятия по случаю 

национальных праздников Ре-
спублики, мусульманских празд-
ников и, что приятно, по случаю 
официальных праздников, отме-
чающихся в Украине. Ближайшее 
событие, которое будет отме-
чаться в последних числах дека-
бря азербайджанцами г. Одессы, 
Украины и всего мира – День Со-
лидарности Азербайджанцев.  

Гасан Алиев рассказал, что 
азербайджанские, турецкие, тур-
кменские, украинские учащие-
ся, а также и студенты из других 
стран стремятся совместно орга-

низовывать и проводить различ-
ные мероприятия. Очень теплые 
отношения у азербайджанской 
молодежи складываются со сту-
дентами из стран Африки, Сред-
ней Азии и Китая. Но объеди-
няет их всех любовь к нашему 
замечательному городу! В наш 
же южный край Гасан Алиев 
влюблен по двум главным при-
чинам: природа и хорошие от-

крытые люди.
Лидер азербайджанского 

студенчества пожелал жите-
лям нашего города всегда оста-
ваться такими же добрыми и 
отзывчивыми к окружающим, 
каковыми они являются и были 
всегда. Прощаясь, Гасан Алиев 
произнес слова благодарности 
жителям г. Одессы: «Спасибо 
Одессе! Спасибо за доброе от-
ношение к нам!».

Александр Полонский
собкор газеты 

“Миграция”

Українці у світі... У час світової 
глобалізації міграційні процеси 
відбуваються незалежно від на-
ших власних бажань. Досить 
часто людина надовго опиня-
ється далеко від рідної домівки 
в залежності від життєвих об-
ставин. І буває, досить важко 
зберегти своє коріння, любов до 
своєї землі. 
Проте, на справі наші земляки 

доводять, що саме ота, синів-
ська любов до малої батьків-
щини, спроможна допомогти 
людині навіть у самій надзви-
чайній ситуації.
Леонід Зіновійович Любов-

ський народився у 1937 році 
у  м. Кам’янці, що на Черка-
щині. Професійну музичну 
освіту отримав у Львівсько-
му музичному училищі. Його 
наставником був видатний 
український композитор, пе-
дагог, піаніст, музикознавець, 
музично-громадський діяч, лау-
реат Державної премії України 
ім. Т. Шевченка Анатолій Йоси-
пович Кос-Анатольський. Вищу 
освіту здобув у Казанській 
консерваторії (клас композиції 
проф. А.С. Лемана), після закін-
чення якої залишився викладати 
в ній і займатись композицією. 
 Цією людиною єврейська гро-

мада Казані заслужено пишаєть-
ся. Він став лауреатом Державної 
премії РФ в області літератури і 
мистецтва за 2005 рік, отримавши 
її в Кремлі з рук Президента Росії 
В.В.Путіна. Леонід Любовський - 
композитор, відзначений званням 
заслуженого діяча мистецтв Росії 
і Татарстану, творець багатьох 
творів великої форми: симфоній, 
опер, ораторій. Твори Любов-
ського входять до репертуару ві-
домих виконавців Росії, України, 
Європи, США. А ще Любовський 
відомий як  диригент, піаніст, пе-
дагог  та музичний письменник.
 ”Мої вчителі у музиці - єврей, 

німець і татарин“, - посміхається 
Леонід Зіновійович. У творчості, 
говорить він, прагне ”відтворити 
своє внутрішнє слухання“. І судя-
чи за загальним визнанням, йому 
це вдається
Держпремію РФ композитору 

приніс балет ”Сказання про Йу-
суфа“ (друга його назва – ”Йосип 
Прекрасний“). Поставили його 
хореографи Микола Боярчік і 
Георгій Ковтун, а головну партію 
виконав Нурлан Кане. Лібрето 
написав талановитий татарський 
поет Ренат Харіс на основі по-
еми VIII століття ”Сказання про 
Йусуфа“ - так у Корані зветься 
біблійний Йосип Прекрасний. У 

Торі притча про Йосипа викладе-
на в книзі ”Береш“ (гл. 37-50), а в 
Корані - у 12-й сурі ”Йусуф“.
Ось так, у результаті інтернаці-

ональної творчої співдружнос-
ті вийшов прекрасний балет-
притча, вічний і сучасний. За 
словами композитора, цей твір 
викликає ностальгію за ”люд-
ською чистотою“:
Незважаючи на шалену зайня-

тість, Леонід Зіновійович протя-
гом усього життя тримає зв’язок 
із рідною Кам’янкою: сюди він 
приїздив спочатку до родичів, 
згодом – до однокласників. До 
фондів Кам’янського державно-
го історико-культурного заповід-
ника надсилав і привозив власні 
музичні твори, книги, диски. У  
лютому ц.р. в історичному музеї 
заповідника було відкрито ви-
ставку, присвячену 75 – річчю з 
дня народження відомого земля-
ка.
Із часу свого заснування Управ-

ління Державної міграційної 
служби України у Черкаській 
області налагоджує зв’язки із 
представниками національних 
меншин, що проживають на 
Черкащині та земляками, що 
мешкають за межами області 
і країни. І тому приємною по-
дією стало запрошення дирек-
тора Кам’янського державного 
історико-культурного заповідни-
ка Галини Таран делегації управ-
ління на чолі із начальником 
Іваном Шапраном на зустріч із 
Леонідом Любовським, що про-
ходила 09 жовтня в історичному 
музеї  заповідника. Творчий ве-
чір нашого земляка зібрав у залі 
музею представників різних ет-
нічних груп: українців, євреїв, 
росіян. Усіх присутніх у цей день 
об’єднала любов до музики, сво-
го краю і гордість за людей, які 
примножують велич України за її 
межами.
Знаєте, у мене склероз навпаки, 

- сказав, посміхаючись, маестро 

чистою українською мовою. - Як 
тільки я перетнув кордон, відразу 
у пам’яті виринула давно закар-
бована рідна мова. Адже недарма 
у моїх творах значну роль відігра-
ла Кам’янка.
Слухаючи того вечора Леоні-

да Любовського, його твори та 
роздуми про космополітичність 
світу,  згадалися слова нашого 
геніального земляка Тараса Шев-
ченка: ”...І чужого навчайтесь, і 
свого не цурайтесь“.
Довідково:  Перші поселення на 

території нинішньої Кам’янки да-
туються IV—III тис. до н.е. Пись-
мово місто Кам’янка згадується 
уперше у 1649 році.    Мальовни-
че містечко в кінці XVIII ст. ста-
ло центром володінь Раєвських-
Давидових. Ставши одним із 
культурних центрів півдня Росії 
та осередком бурхливого полі-
тичного життя, вона перетвори-
лась також на одну із столиць де-
кабристського руху. 
У 1820—1822 рр. Кам’янку від-

відував О.С.Пушкін. Саме тут 
він написав декілька ліричних 
поезій, що увійшли до скарбниці 
світової літератури.
Щороку впродовж 28 років (1865 

- 1893) сюди, до рідної сестри 
Олександри Давидової приїздив 
видатний російський компози-
тор П.І. Чайковський. Кам’янка 
була для нього рідною домів-
кою, місцем, де народжувалися 
безсмертні твори: опери “Єв-
геній Онєгін”, “Мазепа”, балет 
“Лебедине озеро”, симфонії, 
увертюри, фортепіанні концер-
ти і п’єси. Сьогодні в будинку, 
де жив композитор, розташова-
ний історичний музей. 
До наших днів збереглись за-

лишки старовинного парку Да-
видових, що нині має назву парк 
ім. Декабристів.   Найдавнішою 
пам’яткою архітектури міста є 
грот, побудований в кінці XVIII 
ст. Прикрасою парку є Зелений 
будиночок та водяний млинок 
— пам’ятки архітектури почат-
ку XIX ст.
На базі цих пам’яток в 1995 

році утворено Кам’янський дер-
жавний історико-культурний за-
повідник.

Тетяна Федорова, 
УДМС України 

у Черкаській області
член НСЖУ,

власкор газети ”Міграція“, 

«Азербайджанский Дом», по словам 
его лидера, призван встретить, 

«обогреть», «накормить» и 
позаботиться о каждом

 азербайджанском студенте,
 прибывающим на учебу в наш 

славный город.
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В России намерены сажать 
нелегалов в тюрьму на 7 лет

Нелегалы едут в Украину в поисках лучшей жизни
В аэропорту Донецка сотрудни-

ки Госпогранслужбы задержали 
троих граждан Нигерии. Об этом 
сообщили в пресс-службе ГПС 
Украины. Во время проверки до-
кументов у пассажиров рейса 
«Стамбул-Донецк» правоохра-
нители обнаружили поддельные 
документы. У троих нигерийцев, 
юношей 17 и 21 лет и 16-летней 
девушки, отметки о пересечении 
государственной границы Украи-
ны были полностью подделаны. К 
тому же, в ходе беседы граждане 
Нигерии признались, что в Укра-
ине они впервые и не являются 
студентами одного из украинских 
вузов, как ранее сообщали. «Под-
готовкой» документов занима-
лись их родители.

Еще пятерых незаконных ми-
грантов задержали пограничники 
Чопского отряда на Закарпатье. О 
появлении неизвестных на участ-
ке отдела «Гута» сообщили мест-
ные жители. Как выяснилось, все 
они граждане Молдовы и следо-
вали в Словакию. Дальнейшую 
их судьбу решит суд.

Напомним, эксперты постоян-
но заявляют о том, что в Украине 
проблема нелегальной миграции 
остается довольно острой. Как 
недавно отметил вице-премьер-
министр Сергей Тигипко, нелега-
лов в Украине насчитывается око-
ло 4 млн. чел. Хотя, по мнению 
аналитика рынка труда, экс-главы 
департамента занятости населе-
ния и трудовой миграции Мин-

соцполитики Татьяны Петровой, 
в Украине пребывают как мини-
мум 200 тыс. иностранцев, кото-
рые работают здесь нелегально.

Наличие в стране такого количе-
ства нелегалов, деятельность ко-
торых часто оказывается преступ-
ной, наносит ущерб экономике 
государства и угрожает не только 
здоровью, но и жизни граждан. 
Потому, для решения проблемы с 
нелегальной миграцией эксперты 
предлагают внедрить Единый го-
сударственный демографический 
реестр - систему, где бы храни-
лась основная информация обо 
всех гражданах страны и тех, кто 
сюда прибывает.

Как считает автор закона, народ-
ный депутат Украины Василий 
Грицак, создание Единого госу-
дарственного демографического 
реестра обеспечит возникнове-

ние благоприятных условий для 
устойчивого демографического и 
социально-экономического раз-
вития Украины. В частности, про-
гнозируется повышение уровня 
национальной безопасности пу-
тем предотвращения возникнове-
ния неконтролируемых миграци-
онных процессов и ликвидации 
их последствий. Кроме того, ожи-
дается согласование националь-
ного законодательства с междуна-
родными стандартами по защите 
физических лиц при обработке 
персональных данных.

Отметим  также, что данный за-
кон «О Едином государственном 
демографическом реестре» ВРУ 
приняла 2 октября, на вечернем 
пленарном заседании во втором 
чтении. За него проголосовали 
233 парламентария.

www.bagnet.org

Премьер-министр РФ Д. Мед-
ведев заявил, что настало время 
серьезно увеличить наказания 
за нарушения миграционного 
законодательства.

Эту тему Медведев назвал 
крайне резонансной. Мак-
симальная штрафная планка 
должна быть повышена до 300 
тысяч рублей (почти 80 тысяч 
гривен, или без малого 10 тысяч 
долларов), максимальный срок 
лишения свободы — до пяти 
лет. А в случае если речь идет 
о действиях организованной 
группы, то до семи лет тюрьмы. 
В настоящее время, по словам 
главы российского кабмина, 
«всех, кто привлекался к ответ-
ственности, штрафуют на от-
носительно небольшую сумму 
— в районе 5000 рублей (1300 
гривен, или 160 долларов. — 
Ред.) и отпускают восвояси».

Таким образом, Медведев под-

держал предложение президен-
та Владимира Путина, ранее 
решившего ввести уголовное 
наказание за нарушения правил 
регистрации приезжих.

В России, по данным Феде-
ральной миграционной службы, 
работают около пяти миллио-
нов нелегалов. Независимые же 
эксперты, ориентирующиеся на 
объем денежных переводов в 
регионы, известные своей де-
шевой рабочей силой, утверж-
дают, что официальная цифра 
занижена как минимум вдвое.

Правозащитники инициативу 
властей не одобряют. «Нелега-
лов от этого меньше не будет, а 
взятки увеличатся», — заявила 
«Интерфаксу» глава комите-
та «Гражданское содействие» 
Светлана Ганнушкина, которая 
занимается помощью бежен-
цам.

http://fakty.ua

Украинским нелегалам 
в Испании придется 

заплатить за медицинское 
обслуживание

Нелегальные иммигранты в 
Испании, которые хотят полу-
чать медицинское обслужива-
ние, должны будут заплатить 
минимум €711 в год для лиц 
моложе 65 лет и €1.864 в год - 
для лиц старше 65 лет, сообщает 
«УНН». 

Данные суммы были утверж-
дены министерством здравоох-
ранения для лиц, не имеющих 
право получать бесплатное ме-
дицинское обслуживание.

В апреле текущего года прави-
тельство Испании ввело запрет 
на предоставление бесплатных 
медицинских услуг для жителей 
Испании, которые находятся в 
стране на нелегальном поло-
жении, то есть без резиденции. 
Данная оплата медицинских 

услуг не подразумевает получе-
ние скидок при покупке медика-
ментов.

Это мероприятие касается, 
однако, не только нелегальных 
иммигрантов, но и испанцев, го-
довой доход которых превышает 
€100 тыс., которые при этом не 
делают отчислений в службы со-
циального страхования.

Кроме того, под это правило 
попадают иностранцы, которые 
хотят получить медицинскую 
помощь в Испании, но страной 
их происхождения не заключено 
соглашение об оплате медицин-
ских услуг.

Почти все проживающие в Ис-
пании украинци обеспечены ле-
гальным трудоустройством.

www.unn.com.ua

Діти нелегальних іммігрантів у США зможуть вступати 
в університети на рівних правах з громодянами

У США проживає щонаймен-
ше 11 мільйонів нелегальних 
іммігрантів. У червні президент 
Обама спеціальним указом до-
зволив нелегалам віком до 30 
років тимчасово залишитись 
працювати в країні. Окремі 
штати ідуть навіть далі.

Так чимало американських 
штатів прймають закони, які 
дозволяють дітям нелегальних 
іммігрантів вчитися в універси-
тетах на тих самих умовах, що і 
громадяни США. Вже у листо-
паді мешканці штату Мериленд 
на референдумі будуть вирішу-
вати, чи підтримати подібний 
закон.

Івет Ромен народилась у Перу. 
Вона - одна з багатьох тисяч ді-
тей, які нелегально іммігрували 
у США разом із своїми батька-
ми. Івет виростала у Мериленді, 
закінчила школу з відзнакою і, 
як сама зізнається, мріяла про 
навчання в університеті:

«Я була в захопленні, думала, 
нарешті моя мрія здійсниться і 
я навчатимусь в коледжі».

Та поки що здійсненню мрії 
перешкоджає її статус. Неле-
гальні іммігранти мають плати-
ти більше, аніж звичайні меш-
канці Мериленду за навчання в 
коледжах чи університетах шта-
ту, в якому мешкають.

«Я була настільки пригнічена. 
Я не знала, що робити далі, шу-
кала інші шляхи як платити за 
навчання. Я не збираюсь здава-
тися, адже все, про що я мріяла 
усі ці роки – це навчання в коле-
джі», - говорить Івет.

Зараз захисники прав іммі-
грантів переконують вибор-
ців Мериленду підтримати на 
референдумі закон, який було 

прийнято на рівні штату минуло-
го року. Згідно з ним, нелегальні 
іммігранти можуть платити за 
освіту стільки ж, скільки й інші 
студенти – говорить депутат пар-
ламенту штату Мериленд Енн 
Кеісер:

«У Мериленді ми прийняли 
закон, який дає можливість зді-
бним дітям, які важко працювали 
та жили за законами, навчатись 
на рівних умовах з легальними 
мешканцями штату».

Якщо закон буде прийнято, не-
легальні іммігранти зможуть 
вступати в університети на рівних 
правах, якщо перед тим закінчать 
дворічні професійно-технічні ко-
леджі. Їхні батьки також повинні 
упродовж п’яти років платити 
податки та мати намір легалізува-
ти свій статус. Однак, ця ініціати-
ва викликала хвилю спротиву. До 
опонентів ідеї належить Крістін 
Вільямсон з Федерації за іммі-
граційну реформу США:

«Ця реформа винагороджує по-

рушників закону і сприяє пору-
шенням у майбутньому. Це аб-
солютно не справедливо щодо 
тих, хто жив за правилами».

Крістін говорить, якщо закон 
буде прийнято, право навчатися 
в університеті на рівних умовах 
отримає одразу три тисячі не-
легалів:

«Поступки, які надає цей за-
кон, лише приваблюватимуть у 
Мериленд ще більше нелегалів. 
І це не означає, що штат отри-
має з цього якусь вигоду, адже 
нелегальні іммігранти не мають 
права працювати в країні».

А тим часом Івет Ромен може 
поновити на два роки дозвіл на 
роботу і не боятись, що її депор-
тують. Вона та інші нелегальні 
іммігранти все ж таки сподіва-
ються, що закон буде прийнято, 
і для них відкриється шлях не 
лише до навчання у вузах, але 
й до успішної кар’єри а відтак і 
до громадянства США.

www.pravda.com.ua
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Похищение российского оппозиционера
19 октября  российский оппо-

зиционер Развозжаев прибыл 
в офис Управления Верховно-
го комиссара (УВКБ) ООН на 
ул.Лаврской в Киеве для реги-
страции и получения правовой 
консультации. Затем он вышел 
из помещения и не вернулся. 
Юристы были обеспокоены 
произошедшим и сообщили в 
правоохранительные органы о 
том, что исчез человек. В то же 
время пресс-службы Генпроку-
ратуры, Службы безопасности 
и Министерства внутренних дел 
Украины заявили, что не имеют 
отношения к вывозу Развозжае-
ва в Россию. 
На прошлой неделе СК РФ 

возбудил уголовное дело в от-
ношении координатора «Левого 
фронта» Сергея Удальцова, его 
помощника Константина Лебе-
дева, а также помощника депу-
тата Госдумы Ильи Пономаре-
ва, активиста «Левого фронта» 
Развозжаева по факту приготов-

ления к организации массовых 
беспорядков (ст. 30 и 212 УК РФ). 
Поводом послужили результаты 
проверки сведений, изложен-
ных в фильме «Анатомия Про-
теста-2», показанном на НТВ 5 
октября. 
Лебедев был арестован, Удаль-

цов отпущен под подписку о 
невыезде. Развозжаева следова-
телям найти не удалось, он был 

стей нашої країни, гербові печат-
ки прикордонної служби, близько 
15 тисяч імміграційних карток, а 
також кілька паспортів іноземних 
громадян.

Також працівники УБОЗ ви-
крили і підприємство, на яко-
му зловмисники виробляли 
підроблені документи і штампи. 
В ході обшуків також була вилу-
чена комп'ютерна і промислова 
копіювальна техніка.

Вартість послуг зловмисника 
коливалася від 300 до 1500 гри-
вень залежно від того, який до-
кумент був потрібний нелегалу. 
Поставити штамп – одна ціна, от-

Працівники УБОЗу Севастополя припинили 
злочинну схему торгівлі посвідками на проживання
В Україні найчастіше на неле-

гальному становищі перебува-
ють вихідці з країн СНД. Саме 
вони в пошуках кращого жит-
тя в'їжджають в нашу країну, а 
потім будь-якими способами шу-
кають можливість залишитися.

Вирішив на цьому заробити і 
50-річний житель Сімферополя. 
Чоловік сам неодноразово їздив 
по країнах СНД у пошуках 
кращої роботи. Він знав, що таке 
залишитися з простроченими до-
кументами в чужій країні.

Зловмисник організував зло-
чинну групу з 4 чоловік. Чле-
ни групи спеціалізувалася 
на виготовленні підроблених 
штампів, які за певну плату про-
ставлялися в паспорта нелегалів, 
продовжуючи їм, таким чином, 
термін перебування на території 
України.

Як розповів заступник началь-
ника УБОЗ УМВС України в м. 
Севастополі Геннадій Дзюбан, 
в ході обшуку в зловмисника і 
його спільників було вилуче-
но 400 підроблених печаток і 
штампів прикордонних служб 
України та інших держав, па-
спортних столів південних обла-

объявлен в федеральный розыск. 
Накануне Пономарев сообщил, 
что Развозжаев был задержан в 
Киеве «российскими спецслуж-
бами, у них было разрешение 
от украинской стороны». По его 
словам, Развозжаев был вывезен 
из Киева в Москву на частном 
самолете, где был арестован Бас-
манным судом на два месяца. 

ForUm

Прокуратура Киева напра-
вила в суд уголовное дело в от-
ношении сотрудника Главного 
управления Государственной 
миграционной службы Украины 
в Киеве и его пособника, кото-
рые обвиняются в подстрека-
тельстве к даче взятки и завла-
дении денежными средствами 
гражданина Сирии.

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры Киева, когда 
гражданин Сирии в сентябре 
прошлого года обратился в 
столичное управление Государ-
ственной миграционной служ-
бы с письменным заявлением 
о предоставлении ему статуса 
беженца в Украине, служащий 
отдела по делам беженцев сооб-
щил, что примет положительное 
решения после получения взят-
ки в размере 3,5 тысяч долларов.

Когда иностранец отказался 
давать взятку, чиновник отказал 
в удовлетворении его заявления. 
После повторного обращения 

сирийца в миграционную службу 
чиновник вновь предложил дать 
взятку, но уже в размере 5,5 тысяч 
долларов

К совершению преступления 
чиновник привлек своего безра-
ботного знакомого, который вы-
ступил пособником в получении 
взятки. При передаче 44 тысяч 
гривен взятки, он был задержан 
сотрудниками столичного управ-
ления Службы безопасности 
Украины.

Уголовное дело возбуждено в 
части 4 статьи 27, части 2 статьи 

369 Уголовного кодекса Украи-
ны (подстрекательство к даче 
взятки), части 2 статьи 15, части 
2 статьи 190 УК Украины (мо-
шенничество), части 1 статьи 
364 Уголовного кодекса Украи-
ны (злоупотребление властью 
или служебным положением). 
Максимальное наказание по 
этим статьям предусматривает 
лишение свободы на срок до 3 
лет.

Обвиняемым избрана мера 
наказания в виде залога.

Подробности

Сотрудник миграционной службы 
вымогал у иностранца взятку

согласно которому осужденные 
должны компенсировать им мо-
ральный ущерб и материальные 
убытки. Размер компенсации - 
от 5 до 150 тысяч гривен.

Еще шестеро участников груп-
пировки до сих пор находятся в 
розыске.

Как сообщали «Комментарии», 
«банда Сушко» начала действо-
вать в 1998 году. Ей, в частно-
сти, инкриминируют нападение 
в 2003 году на загородный дом 
ректора Львовской академии 
ветеринарной медицины Рома-
на Кравцива. Украв деньги пре-
ступники жестоко избили ректо-
ра, а его жену Ярославу связали 
и накрыли одеялом, в результате 
чего женщина задохнулась.

Артура Сушко задержали че-
рез три месяца после убийства 
работников «Сокола» в квартире 
его отца. Перед тем арестовали 
его подельницу и любовницу 
Оксану Верещак, которая при-
сутствовала во время убийства 
спецназовцев.

В феврале 2011года трех чле-
нов банды Сушко, суд отпустил 
под подписку о невыезде.

Высший совет юстиции по 
данному факту провел проверку 
Результатом проверки установ-
лен факт нарушения судейской 
присяги.     

cripo.com.ua

Во Львове главаря «банды Сушко» 
приговорили к пожизненному заключению

Львовский областной апелля-
ционный суд вынес приговор 
«банде Сушко», которая обви-
няется в 32 разбойных нападе-
ниях, 10 убийствах и 7 поку-
шений на территории Западной 
Украины и Киева

На зачитывание приговора 
у суда ушло больше двух не-
дель, сообщает «Комсомольская 
правда в Украине».

По приговору суда главарь 
банды Артур Сушко осужден 
к пожизненному заключению. 
Остальные 18 участников груп-
пировки получили по 10-15 лет 
лишения свободы с конфиска-
цией имущества.

Вместе с тем, поскольку все 
подсудимые находятся под стра-
жей с 2002 -2004 годов, после 
вступления приговора суда в за-
конную силу некоторые из них 
уже выйдут на свободу.

Кроме этого, суд удовлетворил 
гражданский иск потерпевших, 

получать документы о предо-
ставлении им статуса беженцев.

Чиновница оформляла «липо-
вые» личные дела иностранным 
гражданам, которые не находи-
лись на территории Украины и 
не имели законных оснований 
для получения статуса бежен-
цев. Стоимость «услуг» чинов-
ника  колебалась от 2 до 5 тысяч 
долларов США.

Сотрудники СБУ задоку-
ментировали факты незакон-
ного оформления таких удо-
стоверений трем гражданам 
Афганистана. Кроме этого пра-
вонарушительница выдала этим 
иностранцам проездные доку-
менты, для пересечения государ-
ственной границы Украины.

В начале октября правоохрани-
тели задержали эту чиновницу 
при попытке вывоза из админз-
дания ГМС около 150 личных 
дел беженцев, которые она пла-
нировала уничтожить, чтобы 
скрыть преступление.

Следователями УСБУ воз-
буждено уголовное дело по ч.2 
ст.332 (незаконная переправка 
лиц через государственную гра-
ницу).

Следствие продолжается.
www.visti.ks.ua

Херсонская миграционная служба 
плодила фиктивных беженцев

Как сообщила пресс-служба 
УСБУ в Херсонской области, 
задержана сотрудница Государ-
ственной миграционной службы 
Украины, которая организовыва-
ла незаконную переправку лиц 
через государственную границу.

Сотрудники СБУ разоблачи-
ли факты противоправной дея-
тельности должностным лицом 
ГМСУ в Херсонской области, 
которая способствовала неза-
конной переправке выходцев из 
Африки и Афганистана через го-
сударственную границу Украи-
ны.

Установлено, что с дека-
бря 2010 до октября 2012 года 
39-летняя начальница одного из 
отделов Управления ГМСУ, с 
целью личного обогащения, по-
могала иностранным гражданам 

Два гражданина Украи-
ны задержаны в России по 
подозрению в похищении 
гражданина Китая, сообщил 
пресс-секретарь Министерства 
иностранных дел Александр 
Дикусаров.

Он сообщил, что по инфор-
мации Люблинского междуна-

В России задержаны два украинца 
по подозрению в похищении китайца

родного следственного отдела 
Москвы Следственного управ-
ления по Юго-Восточному 
административному округу 
Москвы, 5 октября против ука-
занных граждан было возбуж-
дено уголовное дело по части 2 
статьи 126 Уголовного кодекса 
России (похищение человека) и 
части 3 статьи 163 (вымогатель-
ство).

По словам Дикусарова, оба 
украинца задержаны.

Как сообщалось, Киевский 
районный суд Одессы 4 сен-
тября приговорил гражданина 
Китая и 7 украинцев к 5,5-11 
годам лишения свободы за по-
хищение китайцев с целью по-
лучения выкупа в Одессе.

Подробности

подготовила Татьяна Донец -  собкор газеты «Миграция»

римати посвідку на проживан-
ня – сума збільшується в рази. 
Деякі навіть не припускали, що 
печатки або імміграційні карт-
ки є фальшивими. Люди щиро 
вважали, що вони чисті перед 
законом і пройшли всі необхідні 
процедури, що дозволяють їм і 
надалі законно перебувати на 
території України.

Наразі стосовно зловмис-
ника порушено кримінальну 
справу. Ведеться слідство, яке 
встановлює усі осіб, причетних 
до протиправної діяльності.

СЗГ УМВС України
в м. Севастополі
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Названы самые толстые 
области Украины

53% жителей Украины страда-
ют от избыточного веса, при 
этом у каждого пятого – ожи-
рение. Статистика показывает, 
что наши сограждане продол-
жают набирать вес. Врачи на-
звали регионы, в которых жи-
вут самые толстые украинцы.
Оказалось, что больше все-
го людей с избыточным ве-
сом проживает в Донецкой и 

Полтавской областях. В Хер-
сонской области «показатели 
тучности» также превышают 
средние по стране.
Меньше всего толстых людей 
живет в западных областях 
Украины и в Крыму. Крым 
признан самым стройным ре-
гионом страны – здесь «всего» 
49,7% полных людей, из кото-
рых у 12,7% — ожирение.

Likar.info

Топ - 12 продуктов, снижающих холестерин
Как снизить уровень холестери-
на в крови? Диетологи выделяют 
топ-12 продуктов, употребляя 
которые, можно быстро снизить 
уровень холестерина.
Итак, диета против холестерина 
состоит из таких продуктов:
1. Красное вино (снижает уро-
вень холестерина на 9%)
2. Орехи (снижает уровень холе-
стерина на 5-6%)
3. Жирная рыба
4. Овсянка (снижает уровень хо-

лестерина на 5-6%)
5. Чай
6. Фасоль (снижает уровень холе-
стерина на 8%)
7. Шоколад (снижает уровень хо-
лестерина на 24%)
8. Шпинат
9. Авокадо
10. Чеснок
11. Оливковое масло
12. Маргарин (снижает уровень 
холестерина на 3,5%)

edimka.ru

Спорт помогает преодолеть 
осеннюю депрессию, - психологи
Спорт - кращі ліки від депресії. 
За допомогою щоденних за-
нять можна позбутися нападів 
хандри - кажуть медики. Най-
ефективніша - швидка хода на 
свіжому повітрі. Як жити на 
радість собі та іншим, дізнава-
лася Олена Кравченко.
Олена Кравченко, кореспон-
дент:
- Будь які заняття спортом чи 
то на вулиці чи то у залі, ко-
рисні, кажуть експерти, адже 
організм виділяє спеціальні 
гормони - які покращуюють 
емоційний стан.
Ендорфіни - це так звані гормо-
ни щастя. Саме вони є перши-
ми ліками на початковій стадії 
депресії.
Світлана Гребенюк, психолог:
- Если у тебя тоска, начинаю-
щаяся депрессия, то когда за-
нимаешься спортом, у тебя не 
только поднимается настрое-
ние, начинаются физические 
процессы.
А ще кажуть психологи - ті, хто 
займається спортом регулярно 
- більш впевнені у собі люди. 
І байдуже, з яких фізичних 
вправ починати. Зразу можна 
записатися хоча б на танці.
Світлана Гребенюк, психолог:
- Не существует никаких барье-
ров, не то, что в спорте, вообще 

в жизни, ты уже с повышенной 
самооценкой, ну это если по-
стоянно заниматься, одного раза 
недостаточно, это должна быть 
система.
- Аби подолати осінню хандру, 
до спорту долучаються навіть 
люди похилого віку.
Валерій, пенсіонер:
- Спорт - первое лекарство от 
депрессии. Осенью вообще 
тоскливо. Я сидел дома, и не 
выдержал, думаю пойду в спорт 
зал, помашу руками и станет 
легче.

Олександр, спортсмен:
- И не только осенью и зимой 
и в любое время года, лечит, а 
какое еще другое занятие мо-
жет лечить от депрессии, как 
не спорт?
Окрім того, робити вправи кра-
ще не через силу, а з посміш-
кою, радять психологи. Як на-
слідок, більш оптимістичний 
погляд на життя.
Олена Кравченко, Олександр 
Данілов, Дмитро Паденко, Но-
вини, Телеканал «Інтер»

podrobnosti@podrobnosti.ua

Синдром сухого глаза, ко-
торый становится все более 
распространенным, связан с 
обезвоживанием организма, 
утверждают британские иссле-
дователи. 
Ученые провели ряд экспери-
ментов, в ходе которых устано-
вили: многим людям достаточ-
но употреблять больше воды, 
чтобы избавиться от сухости в 
глазах.
Также исследование показало, 
что синдром сухого глаза, осо-
бенно у пожилых людей, часто 
вызван приемом тех или иных 
препаратов.
Основываясь на результатах 
исследования, эксперты реко-
мендуют убедиться, что в ор-
ганизме достаточно жидкости, 
прежде чем начинать исполь-
зовать увлажняющие капли для 
глаз.
Употребление кофе позволяет 
существенно снизить негатив-
ные последствия долговремен-
ной работы за компьютером, 
считают японские исследова-
тели из Токийского универси-
тета.
Специалисты сообщили, что 
кофе способствует процессу 
слезоотделения, что ощутимо 

снижает проявления так назы-
ваемого синдрома сухого глаза. 
Как отмечают медики, чрезмер-
ное напряжение глаз, связанное 
с многочасовой работой за мо-
нитором компьютера, быстро на-
рушает процесс слезоотделения, 
и слизистые оболочки глаза и 
роговица не омываются в доста-
точном количестве. Однако ис-
следователи выяснили, что кофе 
способен улучшить ситуацию.
Ученые провели эксперимент 
при участии 78 здоровых до-
бровольцев. Испытуемым пред-
ложили в течение недели воз-
держиваться от употребления 
кофе, после чего предлагали 
принять таблетки кофеина. При 

этом одной группе доброволь-
цев вместо кофеина на самом 
деле давали плацебо. В резуль-
тате эксперимента выяснилось, 
что уже спустя 45 минут после 
приема препаратов уровень 
слезоотделения у тех, кто при-
нял кофеин, был намного ак-
тивнее, чем у группы, прини-
мавшей плацебо.
Ранее было установлено, что 
кофеин стимулирует выработ-
ку слюны и желудочного сока. 
Теперь же японским ученым 
удалось экспериментально до-
казать, что аналогичным обра-
зом кофеин влияет и на работу 
слезных желез.

LadyHealth

Что делать при сухости глаз?

Рак груди на ранней стадии
 излечим в 95% случаев

20 октября отмечается Всеу-
краинский день борьбы против 
заболевания раком молочной 
железы. Впрочем, мероприятия 
против грозного заболевания од-
ним днем не исчерпываются – и 
выходят далеко за рамки нашей 
страны. Традиционно октябрь 
считается месяцем борьбы с 
этим тяжелым заболеванием.  И 
не мудрено – данная форма рака 
занимает первое место среди 
всех онкологических заболева-
ний у женщин. В мире ежегодно 
заболевает им около 800 тысяч 
человек, умирает – около 300 
тысяч. А в Украине для нагляд-
ности обычно приводят другие 
цифры – каждый 37 минут одна 
женщина заболевает, каждый 
час – одна умирает.
Врачи неустанно говорят о том, 
что уровень смертности от рака 
груди в Украине гораздо выше, 
чем в западных странах. Причи-
на в том, что украинки неохотно 
занимаются диагностикой само-
го заболевания. А ведь ранняя 
диагностика болезни гарантиру-
ет возвращение к полноценной 
жизни почти 95% больных.

По словам врачей, рецепт 
здоровья женской груди 
выглядит так: осведомлен-
ность + своевременное об-
следование + современное 
оборудование + квалифи-
кация  врача. При соблю-
дении всех компонентов 
шансы победить болезнь 
очень высоки.
К специалисту-маммологу 
нужно ходить как мини-
мум раз в полгода. Кроме 
того, регулярно необходи-
мо самостоятельно обсле-
довать грудь. Для этого 

следует  внимательно рассмо-
треть и прощупать железу.
Выделим признаки рака груди, 
которые женщины могут выя-
вить самостоятельно:
- припухлость и уплотнения гру-
ди;
- изменение очертания и формы 
молочной железы;
- сморщивание или втяжение 
кожи молочной железы;
- шелушение кожного покрова 
молочной железы;
- появление «ямочек» на коже, 
при подъеме руки над головой;
- втяжение соска;
-появление кровянистых выде-
лений из соска;
- появление уплотнения или 
припухлости на соске;
- изменение структуры молоч-
ной железы на ощупь;
- появление дискомфорта или 
непривычная боль в одной из 
молочных желез;
- опухание плеча или простран-
ства в подмышечной впадине;
-увеличение лимфатических 
узлов под мышкой с соответ-
ствующей стороны.

www.goodhouse.com.ua

Самые толстые украинцы — 
жители Донецкой, Полтавской и 

Херсонской областей. 
Самые стройные —Крымчане.
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Есть три ошибки в общении людей:  первая - это желание говорить прежде, 
чем нужно;  вторая - застенчивость, не говорить когда это нужно; третья 

- говорить, не наблюдая за вашим слушателем. Конфуций
Очень часто у Мастера спрашивали, что будет после 
смерти. Мастер никогда не отвечал на такие вопросы. 

Однажды, ученики спросили, почему он всё время уклоняется от ответа.
— Вы замечали, что загробной жизнью интересуются именно те, кто не знает, 
что делать с этой? Им нужна ещё одна жизнь, которая длилась бы вечно. — от-
ветил Мастер.
— И всё-таки, есть ли жизнь после смерти или нет? — не унимался один из 
учеников.
— Есть ли жизнь до смерти? — вот в чём вопрос... — ответил мастер.

ВОСПИТАНИЕ

Если вы можете начать 
свой день без кофеина, 
Если вы всегда можете 
быть жизнерадостным и 
не обращать внимания на 
боли и недомогания, 
Если вы можете удер-
жаться от жалоб и не 
утомлять людей своими 
проблемами, 
Если вы можете есть одну 
и ту же пищу каждый 
день и быть благодарным 
за это,
Если вы можете понять 
любимого человека, ког-
да у него не хватает на вас 
времени, 
Если вы можете пропу-
стить мимо ушей обвине-
ния со стороны любимого 
человека, когда все идет 

“Точными экспериментальными исследова-
ниями установлено,что человек, испытываю-
щий положительные эмоции, недооценивает 
временные интервалы, то есть субъективное 

ИСТОРИИ

ИЗВЕСТНЫХ
 ЛЮДЕЙ

ПСИХОЛОГИЯ
ВОСПРИЯТИЯ

ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
ПРИРОДА

Ребёнок, окружённый критикой — учится обвинять.
Ребёнок, окружённый насмешками — учится быть недоверчивым.
Ребёнок, окружённый враждебностью — учится бороться.
Ребёнок, окружённый злостью - учится причинять боль.
Ребёнок, окружённый непониманием - учится не слышать других.
… Ребёнок, окружённый обманом - учится врать.
Ребёнок, окружённый обвинениями — учится чувствовать вину.
...И всё же, душа может разорвать этот круг.
Ребёнок, окружённый поддержкой - учится защищать.
Ребёнок, окружённый ожиданием — учится быть терпеливым.
Ребёнок, окружённый похвалами — учится быть уверенным.
Ребёнок, окружённый честностью — учится быть справедливым.
Ребёнок, окружённый безопасностью — учится доверию.
Ребёнок, окружённый одобрением — учится уважать себя.
Ребёнок, окружённый любовью — учится любить и дарить любовь.
Ребёнок, окружённый свободой выбора - учится быть ответствен-
ным за свои решения.

ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ

течение времени у него убыстряется; при отрицательных 
же эмоциональных переживаниях временные промежут-
ки переоцениваются, то есть, наблюдается субъективное 
замедление времени” (Леонов А., Лебедев В. Психологи-
ческие особенности деятельности космонавтов).
• Вся картина обрисовывается внутри. Я изучаю не 
внешние явления, а то, что происходит во мне, – и по 
ходу дела
всё больше понимаю себя, всё лучше сознаю, что нет 
ничего вне меня. Если раньше я видел мир снаружи, то 

лишь из-за искаженного восприятия, а в действительности это была проекция, 
отражавшаяся в моем мозгу.
• Давайте подумаем, насколько от нас скрыты и неощутимы процессы, проис-
ходящие внутри нас самих. Но снаружи я тут же замечаю и сильно реагирую 
на любые, самые небольшие, хорошие или плохие изменения. Ведь мой эго-
изм увеличивает их, рассматривая словно под увеличительным стеклом.
Относительно того, что происходит внутри меня, эгоизм не такой придирчи-
вый, как к происходящему снаружи. И потому я настолько чувствителен к лю-
бым явлениям вокруг меня, а если бы то же самое происходило внутри, я бы 
даже не заметил. Поэтому человек не знает себя, не чувствует, не видит себя 
так, как видят его посторонние. Порой для него настоящее потрясение узнать, 
что думают о нем другие. Они раскрывают ему глаза, а он не может поверить, 
что действительно такой.
Мы не знакомы с самими собой! Мы себя не чувствуем, не знаем своих свойств.
Мы только хотим себя наполнить, но не разбираемся во внутренних тонко-
стях. Тогда как все, происходящее снаружи, нас чрезвычайно волнует, и мы 
судим с большим пристрастием, кто как поступает относительно нас, и что 
нам в связи с этим нужно делать.

Пугающая квантовая запутанность (по сути, это взаимосвязь двух 
частиц, однако обозначение явления принято как «квантовая за-
путанность»; прим. mixednews.ru)
стала ещё более пугающей.
Запутанность является странным состоянием, когда две частицы 
остаются тесно связанными даже будучи разделёнными огромны-
ми расстояниями. Впервые учёные получили запутанные частицы 
после того, как они были измерены и могли даже перестать суще-
ствовать.
Если это звучит непонятно, то даже исследователи в работе, опу-
бликованной \в журнале Nature Physics соглашаются, что это весь-
ма «радикальное» явление.
«Являлись ли эти две частицы связанными или разделёнными, 
определяется после того, как они подвергаются измерению», пи-
шут исследователи из Института квантовой оптики и информации 
в Университете Вены.
По сути, учёные продемонстрировали, что действия в будущем 

Человек должен постоянно работать над тем, чтобы сформировать внутри себя истинную кар-
тину. Она проясняется постепенно, во всех своих деталях, в связях между разными частями, 
пока не раскрывается человеку.
Словно я вижу размытую, нерезкую картинку на экране и ничего не могу разглядеть, а потому 
запутан. Вот так же мы видим мир через свой внутренний видеопроектор с совершенно рас-
строенным фокусом. Но постепенно эта картинка фокусируется и становится все яснее. Разрыв 
между мною и желанной картиной, которую я себе представляю, надо наполнять знанием. Не-

обходимо вкладывать силы в понимание, постижение и анализ.
Раньше мне предлагали вкусную конфетку, а я не хотел ее пробовать. Но 
вдруг обнаруживается, что мне дал ее некто, к кому я отношусь с большим 
уважением, – и конфетка сразу же обретает для меня другой вкус.
Всё зависит от отношения. К примеру, если тебе подадут марочное вино мно-
голетней выдержки из особых запасов, да еще и расскажут его историю, ты бу-
дешь упиваться ароматом и смаковать каждый глоток. Но что если вдруг выяс-
нится ошибка: вино налили из другой бочки, предназначенной для обычного 
супермаркета? Наши вкусы и предпочтения основаны на системе ценностей. 
Что я ценю, то и обретает для меня вкус. А затем по этому вкусу я оцениваю 
другие вещи. И наоборот, без предварительно сформированного отношения я 
как компьютер без программного обеспечения – просто «железо». Разумеет-
ся, у меня есть наследственный набор вкусов, но главную роль играет имен-

но наполнение моих желаний, которое определяет для 
них порядок приоритетов. Если мы воспринимаем мир 
согласно собственным свойствам, мыслям и желаниям, 
то не избавимся от бесконечных претензий и не сможем 
прийти к какому-то согласию, общему знаменателю. По-
стоянно в нашей голове роятся какие-то эгоистические 
расчеты, не давая нам покоя и приводя к бесцельной суе-

могут влиять на прошлые со-
бытия, во всяком случае, если 
дело касается сложного и моз-
голомного мира квантовой фи-
зики.
В квантовом мире все проис-
ходит иначе, чем в реальном 
мире, где мы можем увидеть и 
потрогать все, что нас окружа-
ет. На самом деле, когда кван-
товая запутанность
впервые была предсказана тео-
ретически, Альберт Эйнштейн 
выразил свою неприязнь к 
идее, назвав её «бросающими в 
дрожь действиями на расстоя-
нии».

Исследователи, продвинув 
запутанность ещё на шаг 
дальше, чем когда-либо 
прежде, начали с опытов 
над двумя парами частиц 

не так не по вашей вине, 
Если вы можете спокойно 
воспринимать критику, 
Если вы можете относить-
ся к своему бедному другу 

так же, как и к богатому, 
Если вы можете обой-
тись без лжи и обмана, 
Если вы можете бороть-
ся со стрессом без ле-
карств, 
Если вы можете рассла-
биться без выпивки, 
Если вы можете заснуть 
без таблеток, 
Если вы можете искрен-
не сказать, что у вас нет 
предубеждений против 
цвета кожи, религиоз-
ных убеждений, сексу-
альной ориентации или 
политики, 
Значит, вы достигли 
уровня развития своей 
собаки.

Уинстон Черчилль

Однажды мудрец встре-
тился с человеком, кото-
рый имел обыкновение 
всем и каждому жало-
ваться на свои жизнен-
ные неудачи и плохие 
обстоятельства.
Дорога, на которой они 
встретились, вела через 
поле, с одной стороны 
отгороженной каменной 
стеной. За стеной стояла 

корова и смотрела поверх нее. Мудрец спросил своего собесед-
ника:
- Как вы думаете, почему эта корова смотрит поверх стены?
- Как я могу знать, - возразил спрошенный.

- Так я вам скажу, - ска-
зал мудрец, - она так 
смотрит, потому что 
не может видеть через 
стену. Так и вы должны 
поступать. Если вы не 
можете проникнуть взо-
ром через ваши печаль-
ные обстоятельства, то 
смотрите поверх них.

ПРИТЧИ

те. В итоге мне 
нечего исправ-
лять, кроме 
самого себя. И 

это точка, определяющая мое на-
правление. исправить лишь свое 
восприятие, ведь как известно 
каждый осуждающий делает это в 
меру собственных изъянов.

света, называемых фотонами.
Обе пары фотонов запутали так, что две частицы в первой паре 
оказались запутаны друг с другом, и две частицы во второй паре 
оказались также запутаны друг с другом. Затем один фотон из 
каждой пары был отправлен человеку по имени Виктор. Из двух 
оставшихся частиц одна отправилась к Бобу, а вторая – к Элис.
Но теперь Виктор обрёл контроль над частицами Боба и Элис. 
Если он решит взаимосвязать между собой две имеющиеся у него 
частицы из разных пар, то частицы Боба и Элис также окажутся 
связанными между собой. И Виктор может сделать это в любое 
время, даже после того, как Боб и Элис могут измерить, изменить 
или даже уничтожить свои фотоны.

«Фантастичность всего этого в том, 
что это решение о том, чтобы запутать между 

собой два фотона может быть осуществлено 
в гораздо более позднее время», говорит соавтор 

исследования Антон Цайлингер. 
«Они уже могут не существовать».

НАШИ
ДЕТИ
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Вам понадобится
(на 1 порцию):

Куриное филе — 1 шт
Сливочное масло — 50 г

Яйцо — 1 шт
Сухари панировочные — 100 г

Батон — 100 г
Соль

Черный перец молотый
Петрушка

Укроп
Приготовление котлеты 
по-киевски ориентиро-

вочно занимает 
40 минут.

Итак, помойте филе и отдели-
те меньшую его часть.

Немного отбейте филе. По-
солите и поперчите. Положите 
на него охлаждённый кусочек 
сливочного масла с мелко на-

Свинина запеченная с черносливом и ананасами

Ингредиенты
1 луковица

70 г очищенного миндаля
6 зубчиков чеснока
15 шт. чернослива

5 - 6 кг без костей свиной 
окорок

1 банка консервированных 
ананасов

2 стакана сидра
сок от ананасов

50 г жира
соль и перец

Способ приготовления
Нарезать крупно лук. Очи-
стить чеснок, чернослив 
мелко порезать. В куске 
свинины сделать надрезы, 
уложить свинину в боль-
шую миску. В блендере 
смешать чеснок, лук и 1 
стакан сидра. Посолить 
и приправить перцем по 
вкусу. Взбить до однород-
ности. Полученной сме-
сью залить мясо, накрыть 
пищевой пленкой и поста-

вить мариноваться в холодильник 
минимум 6 часов, лучше оставить 
на всю ночь.
Замаринованный окорок вынуть 
из холодильника и дать немного 
постоять при комнатной темпе-
ратуре. Затем переложить мясо в 
форму для запекания. Нашпиго-
вать кусок мяса миндалем и чер-
носливом. При помощи кулинар-
ного шприца сделать иньекции 
сидра в нашпигованные кормаш-
ки с черносливом.

Большая часть мёда, соевого соуса и специй в магазинах — фальшивка!

Для маринада соединить сок, ко-
торый остался от маринования 
свинины с соком от ананасов, в 
процессе запекания, поливать 
свинину этим маринадом время 
от времени.
Натереть кусок хорошо жиром 
(можно также использовать 
обычное сливочное масло). Вы-
ложить поверх ломтики ананаса. 
Накрыть свинину фольгой и за-
пекать ее при температуре 180C 
около 5 до 6 часов, поливая вре-
мя от времени заготовленным 
соком. В самом конце снять 
фольгу в последние 30 минут, 
чтобы верх хорошо подрумя-
нился. После того, как мясо го-
тово, дать ему постоять около 20 
минут, перед тем как нарезать. 
Праздничная свинина готова, 
приятного аппетита!
Совет
Вы также можете нашпиговать 
свинину грецкими орехами с 
чесносливом или курагой.

obozrevatel.com 

Большинство участников медового рынка по всему миру поку-
пают мёд сомнительного качества в Китае. В китайском мёде 
пыльца, как правило, отфильтрована — это делается, чтобы за-
маскировать его происхождение. Следовательно, получившаяся 
субстанция мёдом с полным правом называться не может.
Соевый соус тоже большей частью фальшивка, хотя, казалось 
бы, сама соя — сырьё вполне доступное. Тут всё дело в том, что 
процесс производства настоящего соевого соуса слишком дли-
тельный и трудоёмкий. Поэтому многие предприимчивые произ-
водители решили переориентироваться на «скороспелую» ими-
тацию, которая и готовится за три дня, а хранится несравнимо 
дольше.

Но хуже всего, пожалуй, дело обстоит с шафраном. Это дорогое удовольствие, не зря его называют «ко-
ролём специй». За килограмм настоящего шафрана придётся выложить около двадцати тысяч долларов. 
Это впечатляет, учитывая, что у большинства производителей, утверждающих, что продают специи ис-
ключительно «высшего качества», в действительности в каждой упаковке шафрана процентов десять 
или около того. Остальное — ничего не стоящие измельчённые растения. bigpicture.ru

резанной петрушкой и укропом.
Плотно заверните края филе 

так, чтобы сформировалась кот-
летка.

Взбейте яйцо. Обваляйте котле-
ту сначала в муке, затем во взби-
том яйце и панировочных суха-
рях. Если хотите сделать блюдо 
более хрустящим, верхний шар 
котлеты можно покрыть пани-
ровкой из приготовленных белых 
сухариков. Для этого нужно по-
резать кусок батона на малень-
кие кубики, подсушить в духовке 
и измельчить.

Обжарьте котлету во фритюре 
около 5 минут. При необходимо-
сти можно довести до готовности 
в духовом шкафу при температу-
ре 180°С в течение 5—7 минут.

Котлета по-киевски 
готова!

Не многие блюда в мире мо-
гут похвастать столь боль-
шим количеством легенд их 
происхождения. На авторские 
права котлеты по-киевски 
претендовали украинцы ещё 
времен гетмана Скоропадско-
го, и русские, и американцы, и 
французы, и англичане…

Французы утверждают, 
что  придумал эти котлеты 
французский повар Николя 
Апперт. У них же она называ-
ется котлета «де-воляй».

По другой версии, в конце 
19 века в питерском рестора-
не «Киев» догадались в кот-
летах де-воляй (côtelette de 
volaille или котлеты из пти-
цы) оставлять косточку. Так 
как на косточку одевали па-
пильотку, то котлеты стало 
удобно есть руками и они при-
обрели известность под назва-
нием «котлеты по-киевски».

Украинцы утверждают, 
что котлеты попали к ним в 
1918 году. Их подали в честь 
возвращения украинской деле-
гации из Германии. Котлеты 
всем понравились и быстро 
вошли в ресторанное меню.

Американцы, естественно, 
приписывают изобретение 
данного блюда себе, утверж-
дая, что название «котлета 
по-киевски» появилось пото-
му, что их, якобы, часто зака-
зывали эмигранты из Украи-
ны.

Котлета по-киевски

Баклажаны с Итальянским сыром Пармезан

Ингредиенты
500 г панировочных сухарей 

(3,5 стакана)
1 ч.л. сушёного базилика
1 ч.л. сушёного орегано

1 ч.л. сушёной петрушки
3 баклажана, очистить и на-

резать тонкими кружками
2 яйца, взбить

3 (400 г) банки томатного 
соуса

450 г сыра Моццарелла, нате-
реть на терке

1/2 стакана (75 г) тёртого 
сыра Пармезан

1/2 ч.л. сушёного базилика
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 C.
Смешать вместе панировочные 
сухари, базилик, орегано и пе-
трушку. Обмакните ломтики ба-
клажана в яйцо, затем обваляйте 
в смеси из панировочных суха-
рей. Разложите в один слой на 
противень. Выпекайте в предва-
рительно разогретой духовке по 
5 минут с каждой стороны.

Разровняйте первый слой соуса 
по дну формы для выпечки раз-
мером 23x33см. Выложите слой 
ломтиков баклажанов поверх со-
уса. Посыпать сыром Моцарел-
ла и Пармезан. Повторить слои 
соус-баклажаны-сыр с оставши-
мися ингредиентами, закончить 
сырным слоем.
Посыпать сверху базиликом. 
Выпекать в предварительно ра-
зогретой духовке 35 минут или 
до золотисто-коричневого цвета.

 

obozrevatel.com

Салат от Насти Каменских
Ингредиенты

Шампиньоны – 200 г
Черри – 250 г. Сыр – 250 г
Кукуруза сладкая – 250 г
Салат «Айсберг» – 150 г

Соль – по вкусу.
Перец – по вкусу.

Лимон – 1 шт.
Масло оливковое – по вкусу.

Способ приготовления
Шаг 1 Шампиньоны тщательно 
вымыть, нарезать пластинками и 
немного обжарить.
Шаг 2 Помидоры порезать доль-
ками.
Шаг 3 Сыр порезать мелкими 
кубиками. Всё соединить.

Шаг 4 Из консервированной ку-
курузы слить сок и добавить в 
салатницу.
Шаг 5 Листья салата тщательно 
вымыть и порвать руками.
Шаг 6 Для заправки соединить 
соль, перец, сок лимона и оливко-
вое масло.
Шаг 7 Заправить салат соусом, 
посолить, поперчить и тщательно 
перемешать.
Совет к рецепту! В этот салат 
также можно положить кедровые 
орешки, а в соус добавить немно-
го раздавленного чеснока и бази-
лика.

 obozrevatel.com

Французский багет
 с яичницей

Ингредиенты
яйца – 2 шт.

Молоко – 1 ст.л.
Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 0.4 шт.
Багет – 0.4 шт.
Чеснок – 1 зуб.

Сыр сливочный – 1 ст.л.
Соль – по вкусу.
Перец – по вкусу.

Способ приготовления
Шаг 1 
Помидоры и лук мелко порезать 
и обжарить на растительном мас-
ле. В начале высыпать лук, дать 
ему 2 минуты поджарится, до 
прозрачности, не более. Потом 
добавить резаные помидоры и 
раздавленный чеснок.
Шаг 2 
Через 3 минуты и переложить их 
на тарелку.
Шаг 3 
А на сковородку разбить яйца и 

добавить молоко. Зачем зря пач-
кать посуду и смешивать их в 
отдельной миске, если это мож-
но сделать лопаткой прямо на 
сковородке. Немного посолить. 
Есть, конечно, люди, которые 
любят яичницу без соли, но я к 
ним не отношусь.
Шаг 4 
Как только наша яичница схва-
тилась, именно схватилась, а не 
затвердела, добавить к ней поло-
вину помидоров. И все еще раз 
перемешать. Убрать сковороду с 
огня.
Шаг 5 
Кусок багета разрезать вдоль и 
смазать обе половинки сливоч-
ным сыром.
Шаг 6 
Сверху выложить яичницу и 
остатки помидоров. И немного 
украсить зеленью.

obozrevatel.com 

Французский багет 
распространился в Пари-

же в 1920-е гг., он требовал 
меньше времени для подня-

тия и выпечки, чем обычный 
хлеб. Случилось это после 

выхода закона, запрещавшего 
булочникам начинать работу 

до 4-х часов утра, что не 
позволяло пекарям успевать 

готовить традиционный 
круглый хлеб к завтраку сво-

их покупателей.
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Турнирная таблица чемпионата Украины по 
футболу 2012/2013. Премьер-лига

Команда
Шахтер  
Днепр
Динамо 
Металлист  
Арсенал К  
Металлург Д  
Ильичевец 
Волынь 
Заря
Черноморец
Ворскл
Кривбасс 
Таврия
Карпаты 
Говерла  
Металлург З

И В Н П З-П О
13 13 0 0 39-6     39
13 8  3  2  26-12   27
13 8  1  4  19-12   25
13 7  3  3  23-11   24
13 5  5  3  16-19   20
13 5  4  4  21-14   19
13 5  2  6  16-12   17
13 4  5  4  15 -17  17
13 5  2  6  15-19   17
13 5  2  6  12-18   17
13 4  4  5  14 -15  16
13 4  3  6  14 -17  15
13 4  3  6  9 -12    15
13 2  4  7  12-2     10
13 2  3  8  12-26   9
13 0  2  11  4-33     2

Лига чемпионов 3-й тур 
Группа А

Команды       И  О
Порту             3   9
ПСЖ              3   6
Динамо К      3   3
Динамо З       3   0

Группа В
Команды       И О
Шальке          3  7
Арсенал         3  6
Олимпиакос  3  3
Монпелье      3  1

Группа С
Команды       И  О
Малага           3  9
Милан            3  4
Зенит              3  3
Андерлехт      3 1

Группа D
Команды       И О
Боруссия       3  7
Реал               3  6
Аякс              3  3
Ман.Сити      3  1

Группа F
Команды       И О
Валенсия       3  6
БАТЭ             3  6
Бавария         3  6
Лилль            3  0

Группа Е
Команды          И О
Шахтер            3  7
Челси               3  4
Ювентус          3  3
Нордшелланд  3  1

Группа G
Команды       И О
Барселона      3  9
Селтик           3  4
Спартак         3  3
Бенфика        3  1

Группа Н
Команды       И О
МЮ               3  9
ЧФР               3  4
Брага              3  3
Галатасарай   3  1

football.ua

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Александр Усик - лучший 
боксер мира 2012 года

сандр Усик, выигравший золо-
тую медаль Олимпиады-2012 в 
весовой категории до 91 кг.

Усик запомнился болельщи-
кам Олимпиады не только ярки-
ми победами, но и исполнением 
украинского гопака после каж-
дого боя.

Напомним, что в 2009 году по-
беду в данной номинации одер-
жал двукратный Олимпийский 
чемпион Василий Ломаченко.

news.liga.net

Международная ассоциация 
любительского бокса (AIBA) 
определила победителей еже-
годной престижной церемонии 
награждения лучших боксеров 
года.

Как сообщает официальный 
сайт Национального олимпий-
ского комитета, в номинации 
«Лучший боксер элитного муж-
ского дивизиона-2012», неза-
висимо от весовых категорий, 
победу одержал украинец Алек-

Сборной Украины в 2012 
году сыграно три матча в отбо-
рочном цикле чемпионата мира 
2014 года. 

Две последние игры отбо-
рочного цикла чемпионата мира 
2014 года сине-жёлтые отыгра-
ли без главного тренера Олега 
Блохина, которого заменяли его 
помощники Андрей Баль и Олег 
Кузнецов, а также приглашён-
ный к ним в помощь Александр 
Заваров. Итак вспомним отбор 
ЧМ 2014.

Англия – Украина – 1:1
Лондон. Отбор ЧМ 2014
Первая игра Украины после 

Евро-2012. В сборной уже нет 
Андрея Шевченко и Андрея Во-
ронина, поэтому шанс проявить 
себя на месте нападающего по-
лучил Роман Зозуля. Но блес-
нул на «Уэмбли» его партнёр по 
«Днепру» Евгений Коноплянка, 
который ещё год назад вместе с 
Зозулей, Ярмоленко, Ракицким 
и Гармашем входил в состав мо-
лодёжной сборной.

Англичане оказались явно не 
готовыми к игре, которую пред-
ложили украинцы, и по голевым 
моментам проиграли гостям. На 
38-й минуте Коноплянка забил 
гол в ворота Харта, отправив 
мяч в «девятку». Но счастье от-
вернулось от команды Олега 
Блохина во втором тайме, когда 
мяч попал в руку Хачериди и 
Лэмпард на 87 минуте с пеналь-
ти сравнял счёт. Ничья с англи-
чанами стала хорошим заделом 
на старте турнира. По крайней 
мере, так казалось в сентябре.

Молдавия – Украина – 0:0
Кишинёв. Отбор ЧМ-2014
После уверенной игры на 

«Уэмбли» сине-жёлтые отпра-
вились на выезд в Молдавию.

В победе украинцев никто не 
сомневался. Кроме, пожалуй, 
самих игроков молдавской сбор-
ной. Местные болельщики тоже 
особых надежд не питали, осо-

бенно после того как на кишинёв-
ском стадионе «Зимбру» в ворота 
молдаван пять безответных голов 
отправили англичане.

Но гости приехали в Кишинёв 
обескровленными, потеряв в пер-
вую очередь своего главного тре-
нера Олега Блохина, попавшего 
в больницу после того как он за-
явил об уходе из сборной, решив 
продолжить тренерскую карьеру 
в киевском «Динамо». Бразды 
правления командой на две игры 
приняли помощники Блохина Ан-
дрей Баль и Олег Кузнецов, а так-
же отправленный федерацией им 
в помощь Александр Заваров.

Выставить в Кишинёче состав, 
который играл в Лондоне, у Баля 
не получилось. Ярослав Ракицкий 
и Евгений Коноплянка получили 
травмы. Не получилось у гостей 
сыграть и первым номером, хотя 
реализуй гости хотя бы один из 
своих моментов ещё в первом 
тайме, разгрома молдаване на-
верняка бы не избежали. А так 
унылые для украинцев 0:0 и три 
дня на исправление ошибок перед 
матчем с Черногорией.

Украина – Черногория – 0:1
Отбор ЧМ-2014

Последний официальный матч 
в уходящем году и первый в Ки-
еве на «Олимпийском» после 
Евро-2012. Ничью в Кишинёве 
украинские болельщики посчи-

тали недоразумением и на игру 
с Черногорией футболисты по-
лучили хорошую поддержку. На 
трибунах собралось больше 50 
тысяч болельщиков. Олега Бло-
хина к этому времени уже вы-
писали из больницы после опе-
рации, но на стадионе тренеру 
пока появляться нельзя, поэтому 
матч он смотрел по телевизору, 
хотя перед этим созванивался с 
Балем и тренеры пришли к вы-
воду, что с первых минут укра-
инцы должны играть с двумя на-
падающими.

С первых минут в старте 
появились Селезнёв и Девич, 
но особых дивидендов это не 
принесло. Более того, под за-
навес первого тайма украинцы 
пропустили гол «в раздевалку», 
который оказался в этом матче 
единственным.

В итоге два очка в трёх играх 
и предпоследнее место в тур-
нирной таблице. Окончательно 
2012 год украинцы закроют то-
варищеским матчем со сборной 
Болгарии в ноябре. К этому вре-
мени у сборной должен будет 
появиться новый главный тре-
нер, который и будет готовить 
команду к первому официаль-
ному матчу в 2013 году – против 
команды Польши 22 марта на 
выезде.

ua.championat.com

Матчи Сборной Украины в отборочном 
цикле Чемпионата мира 2014 года 

Дорогие читатели, мы рады получать Ваши отзывы, мнения, вопросы, материалы, предложения которые 
Вы можете направлять в редакционную коллегию рубрики ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МИР timwik@ukr.net

Лига Европы 2012-2013Группа A         И О
1 Ливерпуль   3 6
2 Анжи           3 4
3 Удинезе       3 4
4 Янг Бойз     3 3

Группа D         И О
1 Ньюкасл     3 7
2 Бордо          3 4
3 Брюгге        3 3
4 Маритиму   3 2

Группа G         И О
1 Генк              3 7
2 Видеотон     3 6
3 Базель           3 2
4 Спортинг Л 3 1

Группа J           И О
1 Лацио           3 5
2 Марибор      3 4
3 Тоттенхэм  3 3

4 Панатинаикос 3 2

Группа B         И О
1 Атлетико      3 9
2 Виктория      3 6
3 Академика    3 1
4 Хапоэль Т-А 3 1

Группа E         И О
1 Стяуа          3 7
2 Копенгаген 3 4
3 Мольде       3 3
4 Штутгарт    3 2

Группа H         И О
1 Интер         3 7
2 Рубин          3 7
3 Нефтчи      3 1
4 Партизан   3 1

Группа K         И О
1 Байер            3 7
2 Металлист  3 7
3 Русенборг     3 3
4 Рапид Вн      3 0

Группа C         И О
1 Фенербахче 3 7
2 Марсель      3 4
3 Боруссия М 3 4
4 АЕЛ             3 1

Группа F         И О
1 Днепр          3 9
2 ПСВ             3 4
3 Наполи         3 3
4 АИК             3 1

Группа I           И О
1 Лион            3 9
2 Спарта П    3 6
3 Ирони К- Ш 3 1
4 Атлетик      3 1

Группа L         И О
1 Ганновер     3 7
2 Леванте      3 6
3 Твенте         3 2
4 Хельсинборг 3 1

По последним данным здоровье наставника Динамо улучшается с каждым днем, 26.10.2012г. 
Олег Владимирович присутствовал на тренировке своих подопечных. «Олегу Владимиро-
вичу действительно разрешили приезжать на базу, общаться с игроками, вести более актив-
ный образ жизни и даже плавать в бассейне. После обследования специалисты отмечают еще 
большие улучшения в состоянии его здоровья. В пятницу он был на базе, беседовал с фут-
болистами, и прошел лечебные процедуры у массажистов», - заявил клубный врач Динамо 
Леонид Миронов.
НАПОМНИМ: 05.10.2012г. О. Блохин был госпитализирован с гипертоническим кри-
зом. Было проведено тщательное обследование в результате которого состоялась операция. 
16.10.2012г. Олег Владимирович был выписан из больници.

Олег Блохин может присутствовать на тренировках Динамо
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ГОРОСКОП 
на ноябрь 2012

***
Вышли замуж за мигрантов англи-
чанка, француженка и русская. Де-
лятся впечатлениями после свадьбы.
Англичанка говорит: 
- Я своему мужу после свадьбы ска-
зала, что ни мыть, ни стирать, ни 
убирать не буду! Ну, он ушел куда-
то. Я его день не вижу, два не вижу, 
на третий день муж появился и при-
нес с собой какую-то машину. На-
строил ее и теперь она за меня все 
делает, а я отдыхаю!
Француженка говорит: 
- Я тоже своему мужу сказала, что 
ни мыть, ни стирать ничего не буду. 
Ну, он ушел куда-то. Я его день не 
вижу, два не вижу, на третий день он 
наконец пришел и привел домработ-
ницу. Теперь она все за меня делает, 
а я отдыхаю!
Русская говорит: 
- Я тоже своему сказала, что ничего 
по дому делать не буду. Ну, он ушел 
куда-то. Я его день не вижу, два не 
вижу, на третий день левым  глазом 
стала немножко видеть!

***
Одесса, рыбный ряд. Две женщины 
-   местная  торгует бычками, вторая 
мигрантка, покупает. 
- А у вас бычок свежий, он еще жи-
вой? спрашивает мигрантка. - Нет, 
он уже умер. - Философски, с до-
стоинством отвечает торговка. - То-
то  удивляется мигрантка,  глядя  на 
цену - вы ему наверно на похороны 
собираете?

***
Приехала как-то мигрантка в Аме-
рику, поселилась в дорогом шикар-
ном отеле. Однажды она решила 
позагорать. Поднялась на крышу 
отеля, сняла с себя всю одежду и 
улеглась. Через некоторое время на 
крышу поднялся служащий отеля и 
сказал:
- Извините, пожалуйста. Адми-
нистрация отеля ничего не имеет 
против того, чтобы вы загорали на 
крыше. Но, пожалуйста, наденьте 

купальник.
Тетка прикрылась полотенцем:
- А так можно?
- Пожалуйста, наденьте купальник.
- Но почему?
- Видите ли, сейчас обед, а вы лежи-
те на стеклянной крыше ресторана.

***
Застрял миграет в лифте, нажимает 
диспетчера. Слышит:  
- Якщо ви бажаете розмовляти 
украiнською мовою, натиснеть 1, 
если вы хотите разговаривать на 
русском, нажмите 2. 
Мигрант, плохо знает не только 
украинский , но и русский язык, по-
думал и нажал 2, и слышит:
 - Ну що, москалику, застряг? 

***
Многие знают, что в Индии, при за-
мужестве , невесте рисуют на лбу 
красную точку. 
Но мало кто знает, что жениху на 
свадьбу дарят снайперскую винтов-
ку. И оба верны друг другу до гроба.

***
Одесса. Привоз. 
- Я бы и за полцены не купила та-
кую шубу, говорит мигрантка, глядя 
на шубу. Посмотрите - из не уже мех 
вылазит! 
- Мадам отвечает продавец, да за эту 
цену через пару лет у вас будет от-
личное кожаное пальто!

***
Африканский мигрант уехал жить в 
Россию. Проходит время и он воз-
вращается назад. Его спрашивают:
- Ты чего вернулся-то? Что, плохо в 
России?
- Да пока была зелёная зима, ещё 
было терпимо... Но когда началась 
белая зима, то вообще невозможно 
стало!

***
Свет мой зеркальце, скажи, да всю 
правду доложи!
Кто на свете всех милее, да румяней 
и добрее?
- Ты прекрасна, спору нет и  убери 
свой пистолет!

Если вы задумали глобальный проект, то 
ноябрь благоприятное время, чтобы присту-
пить к его выполнению. Конечно же, Рыбам  
понадобится помощь друзей и единомыш-
ленников, и они ее получат. Появилось вдох-
новение слагать стихи, рисовать? Дерзайте! 
Может, у Вас откроется дремавший талант. 

В ноябре Водолеям лучше посвятить себя 
делам и работе. А если вы не пожелаете до-
бровольно сделать свой ритм жизни весьма 
динамичным, то события сами выстроятся 
таким образом. Вполне вероятно, что для до-
стижения поставленных целей вам придется 
пожертвовать личным временем.

В ноябре уверенность Стрельцов в себе по-
корит окружающих. Подчеркивайте только 
свои достоинства и забудьте о недостатках. 
Будьте внимательны в решении финансовых 
вопросов, верните вовремя все долги, опла-
тите счета. Не доверяйте слухам, любая ин-
формация должна быть проверена.

В ноябре уверенность Стрельцов в себе по-
корит окружающих. Подчеркивайте только 
свои достоинства и забудьте о недостатках. 
Будьте внимательны в решении финансовых 
вопросов, верните вовремя все долги, опла-
тите счета. Не доверяйте слухам, любая ин-
формация должна быть проверена.

В ноябре у Скорпионов возможны самые 
неожиданные повороты в делах, как с хо-
рошими, так и с плохими последствиями. 
Обстоятельства поставят перед необходимо-
стью определиться со своей позицией и при 
необходимости отстаивать ее перед руковод-
ством.

В ноябре положение дел на работе потребует 
от Весов активизации творческих способно-
стей. Ожидается расширение связей, боль-
шое количество переговоров, много новой 
информации. Самое время завести полезные 
знакомства. Цените стабильность и стреми-
тесь к реальным целям.

Обстоятельства ноября поставят Деву в 
позицию выбора и заставят включиться в 
борьбу. А уж за что бороться  решать вам. 
Существует опасность стать жертвой обма-
на недобросовестных людей. Поэтому ваш 
природный рационализм стоит включать на 
полную мощность.

Обстановка для Льва достаточно напряжен-
ная. По-прежнему всплывают нерешенные 
вопросы. Чтобы не пострадать сохраняйте 
спокойствие. В конце ноября будет возмож-
ность проявить в полной мере свои деловые 
и организаторские качества. Хорошие резуль-
таты принесет групповая работа.

Ноябрь для Раков означает холод только за 
окном, а в душе — творческий огонь. А уж 
что именно вы этим огнем обогреете: домаш-
ний очаг, любимого человека или важный 
проект на работе, — решать вам. Светила 
обещают вам позитивный и активный месяц. 
Сейчас отличное время проявить себя.

Близнецам не будет легко в ноябре, но вы 
сейчас на многое способны, если не будете 
лениться. Одним словом, не теряйте време-
ни даром: курсы повышения квалификации, 
борьба с вредными привычками, тренировка 
пунктуальности — все, что только для вас 
актуально на сегодняшний день.

Тельцам в ноябре и предстоит поверить в 
чудеса! Надо будет эффективнее направить 
силы на старые дела, они наконец-то решат-
ся. Пора пробудить таланты, это может быть 
как новая профессиональная сфера деятель-
ности, так и хобби. Самое время поддаться 
вдохновению и сменить свой имидж.

Овны будут неплохо чувствовать себя в на-
пряженной обстановке. Желание рискнуть 
станет подталкивать вас на непредсказуемые 
поступки. Конечно, риск — благородное 
дело, но старайтесь не слишком увлекаться. 
Используйте свою кипучую энергию в мир-
ных целях.

По горизонтали:
 1. «С» в лимоне. 6. Этот мультипликационный герой баловался 
плюшками? 10. Во что может превратиться каждый меч в процессе 
разоружения? 11. Земляк. 12. Пациент педиатра по возрасту. 13. Жи-
тель Риги. 14. Погружение в воду с головой. 15. Крахмал как хими-
ческое соединение. 16. «Полифония» птичьего базара. 19. В качестве 
какого прибора древние мореплаватели на своих кораблях подвеши-
вали на нити кусок магнитной руды? 23. Мусорная драка. 26. Вещь 
для изготовителя. 27. Налет с разрушением. 28. Молодая «целому-
дренная» корова. 29. «Манная каша» воспитательного учреждения 
для больших детей. 30. Онегин как легкомысленный гуляка. 33. 
Страж времени в тостере. 37. Стиль бега по Европам. 40. Шапка для 

Кроссворд

Балух В.С. – Почесний голова Благодійного фонду 
ім.Калнишевського, Голова Одеського апеляційного 
господарського суду, кандидат юридичних наук; 
Башта І.І.- начальник Управління міліції міграційного контролю 
МВС України, полковник міліції;
Дехтяренко С.С. - директор департаменту управління справа-
ми та регіонального розвитку ДМС України;
Завальнюк В.В. - член Вищої ради юстиції України, депутат 
Одеської обласної ради, кандидат юридичних наук, професор,  
ректор Національного університету 
«Одеська юридична академія»;
Ковальчук М.М. - Голова Державної міграційної служби Укра-
їни;
Кобилянський В.А. - Генеральний директор РСК «Капітан»;
Лібанова Є.М. - академік НАН України, доктор доктор 
економічних наук, професор, директор інституту
 демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи;
Малиновська О.А. - головний науковий співробітник  
Національного інституту стратегічних досліджень, 
доктор наук з державного управління; 
Микитенко І.В. -  начальник ГУ ДМС України 
в Донецькій області;
Наливайко Б.О. - начальник Управління ДМС України 
в Вінницькій області;
Науменко Н.М. - директор Департаменту у справах біженців 
та іноземців ДМС України;
Нишпор О.П. - начальник Управління по роботі з іноземцями, 
дізнання та адміністративного впровадження Адміністрації 
Держприкордонслужби України, генерал-лейтенант.
Пімахова Д.В. - директор Департаменту паспортної роботи та 
громадянства ДМС України
Поліщук В.П. - начальник Управління зв’язків  
із громадськістю МВС України;
Позняк О.В. - зав відділу міграційних досліджень інституту 
демографії та соціальних досліджень ім. В.М. Птухи, 
кандидат економічних наук; 
Попок А.А. – віце-президент Національної  академії 
державного управління при Президентові України, 
доктор наук з державного управління;
Скіртач Ю.І. - начальник Управління ДМС України 
в Луганській області;
Супруновський І.П.- заступник начальника ГУ - начальник 
управління у справах біженців ГУ ДМСУ в Одеській області, 
член НСЖУ
Скиба  Я.Д. -   начальник ГУ ДМС України у Львівській області;
Ткачук С.В. - начальник ГУ ДМС України в Одеській області;
Удовенко Г.Й. - екс-міністр  закордонних справ України 
(1994-1998рр), 
Президент 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (1997-1998рр);
Чернобай О.В. - Голова Державної податкової адміністрації в 
Одеській області
Шейбут В.В. - Перший Заступник Голови ДМС України;
Шейхеденко О.В. - директор Державного підприємства 
«Документ»;
Янушевич  Я.В. - Заступник Голови ДМС України.
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свиньи. 41. Народное название никчемного человека. 42. Что Сократ 
считал лучшей приправой к пище? 43. Будущий малек. 44. Родной 
город художника Марка Шагала. 45. В этом фильме Сильвестр Стал-
лоне выступил в роли доброго, честного и трудолюбивого парня, 
добивающегося убедительных побед на боксерском ринге во славу 
Америки. 46. «Молочный продукт» среди чешских композиторов. 47. 
Кто первым сказал, что Земля вращается вокруг Солнца?
По вертикали:
 1. Как переводится слово «ангел»? 2. Слово, даже фонетически обо-
значающее шум, гам и пустую болтовню. 3. Среди образов этой пе-
вицы можно отметить «зловещую блондинку», «рыжеволосую вам-
пиршу», «реинкарнацию Мэрилин Монро», «английскую леди» и 
еще пару-тройку разноплановых дам. 4. Привал для сновидений. 5. 
Африканский барабан. 6. Крылатая смерть для цыпленка. 7. Умелец 
сматывать удочки. 8. Чердак, забитый соломой. 9. Мантилья или пе-
лерина как предмет одежды. 17. Задача штукатура или плиточника. 
18. Имя американского актера Блума. 20. Из какого металла делают 
«белую жесть»? 21. Марку какого автомобиля можно получить, от-
кинув две последние буквы от детали этого автомобиля? 22. Главный 
герой мультфильма «Король Лев». 23. Место гибели Юлия Цезаря. 
24. Великан, бывший непобедимым, пока соприкасался с матерью-
землей. 25. Драгоценный «ошейник» на женщине. 30. Скажите по-
французски «прикрепленный впереди». 31. Побережье у соленой 
воды. 32. Столовый прибор. 34. Кем был Андрей Первозванный? 35. 
Футбол рокеров. 36. Тот, кто долго запрягает, да быстро едет. 37. Наи-
более глубоко ныряющая птица из летающих. 38. Ложе для самых 
маленьких. 39. Одно из рутинных дел, которыми заполнен рабочий 
день барона Мюнхгаузена.
ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Витамин. 6. Карлсон. 10. Орало. 11. Сородич. 12. Ребенок. 13. 
Латыш. 14. Ныряние. 15. Углевод. 16. Гомон. 19. Компас. 23. Свалка. 26. Изделие. 
27. Погром. 28. Нетель. 29. Баланда. 30. Повеса. 33. Таймер. 37. Галоп. 40. Ер-
молка. 41. Оболтус. 42. Голод. 43. Икринка. 44. Витебск. 45. Рокки. 46. Сметана. 
47. Галилей.
По вертикали: 1. Вестник. 2. Тарарам. 3. Мадонна. 4. Ночлег. 5. Тамтам. 6. Кор-
шун. 7. Рыболов. 8. Сеновал. 9. Накидка. 17. Отделка. 18. Орландо. 20. Олово. 
21. Порше. 22. Симба. 23. Сенат. 24. Антей. 25. Колье. 30. Префикс. 31. Взморье. 
32. Солонка. 34. Апостол. 35. Мотобол. 36. Русский. 37. Гагара. 38. Люлька. 39. 
Подвиг.


